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Allereerst natuurlijk de Basiliek H.H. Agatha en Barbara. Deze is gebouwd naar het voorbeeld van de Sint
Pieter in Rome. De grote koepelkerk vormt in de wijde
omgeving een duidelijk herkenningspunt. De bouw van
de kerk is gestart in 1865 met als belangrijkste adviseur
Pierre Cuijpers, een van de beroemdste architecten
uit die tijd. Van de hand van Pierre Cuijpers is ook het
Groot Seminarie Bovendonk in het dichtbij gelegen
Hoeven, wat nu gebruikt wordt als conferentiecentrum.
De Kapel van de Broeders van Saint Louis. Dit is de
kapel van het voormalige jongensinternaat Instituut
Saint Louis. Aan de prachtige cour treft u niet alleen de
kapel, maar ook de monumentale internaatsgebouwen
die gebouwd zijn in de periode 1840-1850 en die nu in
gebruik zijn als woningen. De serene begraafplaats van
de broeders maakt onderdeel uit van het totale gebied.
Het Natuurhistorisch- en Volkenkundig Museum exposeert collecties op het gebied van geologie, levende
natuur, mens en milieu en volkenkunde. De oorsprong
van de collecties ligt halverwege de 19e eeuw nadat
in 1840 de Broeders van de H. Aloysius van Gonzaga kortweg de broeders van St. Louis - hun onderwijsinstituut in Oudenbosch waren begonnen.
Het Nederlands Zouavenmuseum heeft zijn ontstaan te danken aan broeder Christofoor van Langen.
Het ‘Regiment der Pauselijke Zouaven’ was een leger
vrijwilligers uit diverse landen onder leiding van een
Franse generaal en diende ter bescherming van het
grondgebied van de toenmalige Paus Pius IX. In het
museum vindt u bijzondere documentatie over de
zouaven en hun geschiedenis.
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Sterrenwacht Tivoli biedt een plek waar bezoekers de
sterrenkunde actief kunnen beleven. De locatie Tivoli
voldoet hierin op verschillende manieren. Het gebouw
is geoptimaliseerd voor het uitoefenen van de sterrenkunde. Er is een observatorium uitgerust met een
sterrenkijker (30 cm Maksutov) en een grote collectie
klassieke telescopen, alsmede een uniek planetarium.
Verder is er een authentieke kloosterbibliotheek waar
lezingen worden gehouden.
De tuin van het Arboretum Oudenbosch ligt aan een
voormalige turfvaart, de Bansloot, die mogelijk dateert
uit begin 18e eeuw, maar ook de zee heeft eeuwen geleden invloed op dit gebied gehad, getuige de zeeklei
die tijdens het planten in de grond gevonden wordt.
Halverwege de 19e eeuw vestigden zich in Oudenbosch twee kloosters, de Broeders van Saint Louis en
de paters Jezuïeten, die elk vanaf 1841 een tuin aanlegden. Beide tuinen zijn halverwege de twintig ste eeuw
samengevoegd. In een groot gedeelte van de destijds
aangelegde tuinen bevindt zich thans het Arboretum
van Oudenbosch.
Aan de Fenkelstraat nummer 24 in Oudenbosch vindt
u het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te
Oudenbosch C.A. gebouwd in 1819. Aanleiding voor
de bouw van de kerk was een koninklijk besluit uit 1809
van de toenmalige koning Lodewijk Napoleon waarin
stond dat de hervormden van Oudenbosch, Rucphen en Zegge over een eigen kerkgebouw moesten
beschikken. De eerste steen is gelegd op 23 maart
1819 en de opening vond plaats op 17 oktober 1819. De
laatste restauratie vond plaats in 1999.

www.hartelijkhalderberge.nl

Parelpad
Oudenbosch

Het cultuur-historische hart van Oudenbosch verbonden
door Het Parelpad

relpad
De geschiedenis van het cultureel-religieus erfgoed in Oudenbosch wordt tastbaar langs de route van het Parelpad.
Ontdek de unieke bezienswaardigheden en musea in hartje
centrum en waan u in Rome.
Meer informatie
Op de websites www.parelpad.nl en www.hartelijkhalderberge.nl
vindt u informatie over de route, de bezienswaardigheden en een
evenementenkalender.
Ook kunt u hier rondleidingen boeken.
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