
Persbericht juni - 2019 

 

Erfgoedlokaal Haren ons dorp presenteert: 

‘Plekken van Plezier’ 
 

Tentoonstelling over ontspannen en plezier beleven in de gemeente Oss  
 

Haren – Erfgoedlokaal Haren ons dorp brengt vanaf zondag 2 juni met ‘Plekken van 

Plezier’ een geheel nieuwe tentoonstelling waarin genieten en plezier maken in de 

gemeente Oss centraal staat. De tentoonstelling is te bezichtigen in het Erfgoedlokaal aan 

het kerkplein 6 te Haren (Oss). Deze loopt tot en met zondag 6 oktober en is te bezichtigen 

elke éérst zondag van de maand van 11:00 - 15:00 uur. 
 

 

Het thema ‘Plekken van Plezier’ staat dit jaar centraal 

tijdens de landelijke Open Monumentendagen 

komende september. We spreken dan over plekken 

waar mensen vóór hun plezier en mét plezier naartoe 

gingen en gaan. Het wemelt in onze regio van locaties 

van ontspanning en vermaak die zeker de moeite 

waard zijn om te bezoeken. Erfgoedlokaal Haren ons 

dorp wil zich met haar nieuwste tentoonstelling 

aansluiten bij dit thema en zich richten op de gemeente 

Oss waar op verschillende locaties in een groot gebied 

van alles te zien en te beleven valt.  

 

 

 

 

 

De onlangs nieuw verschenen ‘fietsknooppuntenkaart’ Noord Oost Brabant en Land van Maas 

en Waal, geeft een schitterend overzicht weer van wat er in dit grote gebied zoal te zien en te 

beleven valt. Op het gebied van culinaire mogelijkheden, natuur, kunst & cultuur en bewegen is 

het aanbod meer dan voldoende om met plezier van te genieten. 

 

In deze tentoonstelling laten we Oss en haar kernen op een speciale manier de revue passeren 

met gebruiksvoorwerpen die enigszins verwant zijn aan een bepaalde locatie, aangevuld met 

beeld en geluid. Aan bod komen o.a. de tuinen van Demen, archeologische opgravingen Kessel, 

de Gilden, Stadsarchief Oss, leerlooiershuisje Ravenstein, kunst, theater en diverse presentaties 

van Heemkundeverenigingen uit de regio. Een speciale compilatie van beelden van Magus TV 

uit Megen laat plekken van plezier zien zoals mensen die in het verleden hebben beleefd. Ook 

beelden van de restauratie van de kerk in Neerlangel maken deze tentoonstelling compleet. Dit 

alles is zeker de moeite waard om te komen bekijken. 

  

 
Openingstijden: elke éérste zondag van de maand van 11:00 - 15:00 uur. Bezoek in groepsverband buiten de 

gebruikelijke openingstijden uitsluitend op afspraak! Entree: € 2,00 per persoon.  

Vrienden van het Erfgoedlokaal en kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acteurs uit het Hoessenbosch theater in Berghem tijdelijk op bezoek 

in Erfgoedlokaal Haren - Foto: © Erfgoed Haren - B. van Schijndel 



Noot voor de redactie 

 

Erfgoedlokaal Haren ons dorp is een stichting die zich met een grote groep enthousiaste 

vrijwilligers inzet voor het behoud van het cultureel historisch erfgoed van Haren en directe 

omgeving! Naast het aanbieden van tentoonstellingen houdt het Erfgoedlokaal zich ook bezig 

met Heemkunde. De eigen collectie bestaat uit een groot aantal gebruiksvoorwerpen, foto’s en 

historisch archiefmateriaal. Het Erfgoedlokaal levert met zijn activiteiten een belangrijke 

bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp Haren. 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 

 

J. Arts  

Groote Woordstraat 5,  

5368 AH - Haren Nbr.  

tel. 0412 - 462592 / 06 - 20430094 

e-mail:  s.arts@planet.nl 
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