
Hoi! 
Door de anti-corona-maatregelen zijn de meeste monumenten dit jaar gesloten 

tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020. Het is 

dus meer een gesloten monumentendag. Maar je kunt deze bijzondere gebouwen wel 

van buiten bekijken. En op internet en in boeken kun je allerlei informatie vinden 

over de monumenten in de gemeente Oss. 

In deze speurtocht vind je 15 vragen over monumenten in allerlei plaatsen binnen de 

gemeente Oss. Je kunt deze speurtocht alleen maken, maar ook met je klas, je familie, 

je vrienden. Je kunt bijvoorbeeld de vragen verdelen of 1 vraag per dag maken. 

Sommige woorden zijn misschien een beetje moeilijk. Je kunt met je muis op de 

onderstreepte woorden klikken, dan zie je de uitleg.  Of vraag het aan je ouders, op 

school of zoek het zelf even op.

Stuur de antwoorden voor 1 oktober 2020 naar ons mailadres: informatie@

stadsarchiefoss.nl en maak kans op een leuke prijs. Vertel in de mail ook even wat je 

van de speurtocht vond, hoe oud je bent en met wie je de speurtocht gemaakt hebt.

Op deze sites kun je veel informatie vinden: 

www.trefhetinoss.nl/open-monumentendag-oss

www.stadsarchiefoss.nl

www.bhic.nl

www.openmonumentendag.nl

monumentenregister.cultureelerfgoed.nl (overzicht van rijksmonumenten)

Veel succes & plezier!

Monumentenspeurtocht 
in de gemeente Oss
Voor de Open Monumentendag 2020

9 tot 14 jaar
en alle anderen die dit leuk vinden

adres Raadhuislaan 10 - 5341 GM Oss
t 0412 842 010 i www.stadsarchiefoss.nl 
e informatie@stadsarchiefoss.nl - entree gratis
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In de gemeente Oss staan veel molens. Er is een molennaam 

die wel drie keer voorkomt, in drie verschillende plaatsen. 

Onder andere in Geffen.

Welke naam is dat? 

        Vraag 1
Daar bij die molen

Hoe heet de kapel die bekend is door het Sint Annafeest en 

de bewegende kerststal? Hij staat in een kleine plaats in de 

gemeente Oss.  

        Vraag 2
Feest in de Kapel



Van welk monument, dat normaal gesproken open is tijdens 

de Open Monumentendag, is dit de binnenkant? Noem de 

naam van het gebouw en de plaats. Tip: Het vuur wordt flink 

opgestookt als ze open zijn.

        Vraag 3
Even binnen kijken

In de gemeente Oss zijn maar liefst drie steden: Oss, Megen 

en Ravenstein. Aan het plein in Ravenstein staat een mooi 

groot wit gebouw. Dit is het oude raadhuis. Hier zit nu onder 

andere het Toeristisch informatiepunt Ravenstein (het TIR) 

in. Hoeveel ramen heeft dit gebouw aan de voorkant?

        Vraag 4
      Telraam



Er zijn ook monumenten die in het water liggen. In de Maas 

bijvoorbeeld. Aan boord van welke boot kunnen bezoekers 

luisteren naar verhalen over de geschiedenis van de Maas, 

over het dorp Lith en over de riviervisserij? Noem de naam 

van de boot.

        Vraag 5
Varen op de Maas

In Maren-Kessel staat aan het Kerkpad 3 een oude pastorie. 

Het is nu een mooie woning met een hele grote tuin. Een 

pastorie hoort bij een kerk. Waarom staat hier geen kerk 

naast?

        Vraag 6
Waar is de kerk?



Welke kerk in de gemeente Oss heeft hele oude en zeldzame 

schilderingen op het plafond? Dit werd ontdekt tijdens de 

restauratie in 1907. Het is een rijksmonument. 

Noem de naam van de kerk en de plaats waar de kerk staat.

        Vraag 8
Kijk eens omhoog!

Middenin in Oss is een schuilkelder. Je moet het even weten, want 

hij zit verstopt in een parkeergarage. Deze kelder is gebouwd in 

1986, tijdens de Koude Oorlog. Je zou er in kunnen schuilen als 

er een kernbom zou vallen. Er konden ongeveer 3600 mensen 

in. Je staat dan wel heel dicht op elkaar, met z’n drieën op één 

vierkante meter. En dat een paar dagen lang. Gelukkig waren er 

ook klapbedjes waar je om de beurt even op mocht liggen.

Naast welke supermarkt zit deze schuilkelder?

        Vraag 7
Sporen van de Koude Oorlog



Hoeveel treden moet je omhoog in de Maria Magdalenakerk in 

Geffen voordat je bij kerkmuseum De Peperbus binnenstapt? 

Schrijf de letter van het goede antwoord op.

A 159

B 51

C 316

D 27

        Vraag 9
Klimmen naar het kerkmuseum

In Berghem staat een bijzonder gebouw aan de 

Burgemeester Van Erpstraat: het oude gemeentehuis. Bij de 

trap zit in de muur een zwarte steen. Welk jaartal staat hier 

op? In dat jaar is het gemeentehuis gebouwd.

        Vraag 10
In welk jaar is dit gebouwd?



Monumenten worden best vaak voor andere dingen gebruikt 

dan waarvoor ze gebouwd zijn. In een kerk zit bijvoorbeeld 

een huis, in een oud gemeentehuis zit nu een kantoor. Wat 

zit er in de Oude Pastorie in Macharen?

       Vraag 11
Iets anders

Villa Constance in Oss, waar nu Museum Jan Cunen zit, heeft ook 

een andere vrouwennaam gehad. Welke naam is dit?

        Vraag 12
Villa met een vrouwennaam



Welk dier broedt vaak op het dak van de 

Gevangentoren van Megen?

        Vraag 13
Hoog op de toren

In Neerlangel staat een kleine kerk: de St. Jan de Doperkerk. De toren van 

deze kerk is heel oud. Deze kerk heeft een bijnaam: de kleine Sint Jan. Waar 

komt die bijnaam vandaan? 

Schrijf de letter van het goede antwoord op.

a. Degene die de kerk bouwde, heette Jan Klein.

b. De kerk is in januari gebouwd.

c. Er stond eerst een grotere kerk, die hetzelfde heette. Die is afgebroken en 

er werd een kleinere kerk gebouwd, omdat Neerlangel maar een kleine 

plaats is waar niet veel mensen wonen.

d. In ’s-Hertogenbosch staat een grote kerk die de St. Jan heet. Dit is een 

veel kleinere kerk, dus heet deze de kleine St. Jan.

        Vraag 14
De kleine St. Jan



        Vraag 15
Tuinieren bij het klooster

In Megen staan twee kloosters. Hoe heet de tuin die bij een 

van kloosters ligt?

Einde
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