Doorlopend
Dagelijks

naar
keus

gratis

Omgeving van
Best

Tocht in riksja
of op duofiets

Laat u rijden op de riksja (alleen voor wie slecht ter been is) of de duofiets (als u zelf
af en toe meetrapt) voor een tochtje door de natuur. U kunt kiezen uit vele routes:
naar de Hl. Eik, Spoordonkse watermolen, die van Hooidonk, kasteel Henckenshage,
kasteel Stapelen, Schutskuilen, of waar u maar heen wilt. Terrasje onderweg.

Dagelijks

naar
keus

gratis

Omgeving van
Best

Kapellekestocht

Bezoek in één tocht de mooiste kapellekes in de omgeving van Best en steek er een
kaarsje aan. Het kan met riksja, duofiets of auto. Onderweg legt u aan bij een
terrasje voor een koffie/theepauze met appelgebak. U krijgt er een boekje met een
beschrijving en illustraties van alle kapelles bij.

Elke
naar
Donderdag keus

gratis

Het Meulenwiel
Best

Elke dag

14.00

€2,50

Open tuin “De Stal” Tuinwandeling
met koffie/thee

Di t/m Vr

Vanaf
10.00

€ 8,00

Oertijdmuseum
Boxtel

Dageijks.

13.00

€17.70 Tinteltuin
Eersel

Tuinwandeling
en High Tea

Bloemen maken blij. Wandel in de fraai aangelegde Tinteltuin met honderden verschillende bloemen en borders in uiteenlopende kleurstellingen, zoals een
dubbelgeel-oranje-rode border. En daarna een heerlijke high tea. Vanaf 19 juni zijn
ook de pluktuin, de winkel en het terras weer geopend.

Di t/m Do
Za en Zo

13.00
12.00

€ 14,50 Theetuin Budel

Jonine’s thetuin

Jorine’s Theetuin Hight tea in een prachtige theetuin: grote vijver met vissen,
natuurlijke oeverbegroeiing en getjilp van vogeltjes in het bamboebos, een oase van
rust. En voor de kunstliefhebber een gevarieerd aanbod aan beeldende kunst.

Elk
weekend

12.00 gratis
-17.00

Beeldentuin
Dubbestraat 9a
Nuenen

Beeldenexpositie
Ruimte in beeld

Deze beeldentuin is een inspirerende plek in de natuur met ca. 60 beelden van diverse kunstenaars in uiteenlopende stijlen en materialen: in steen, glas, staal, kunststof
en hout. Er is ook een binnenruimte met schilderijen, beelden in messing en kunststof, 3D-prints, borduursels en keramiek.

Zelf
kiezen

zelf
zelf
kiezen kiezen

zelf
kiezen

Door uzelf gekozen uitje

Weet u dat u ook naar andere kunt gaan dan die in dit programma staan? Naar een
plek of voorstelling waar u graag naar toe wil? Het geeft niet welke. Als het maar
binnen 20 km vanaf Best ligt.

Tuinbezichtiging

Geniet van de prachtige tuin van Maria en Toon van de Wiel, die ze helemaal zelf
hebben aangelegd rondom een grote vijver, Hij telt 1500 verschillende bloemen,
planten en heesters, Er zijn onderkomens voor vogels, egels, vleermuizen, insecten
en een drinkplaats voor vlinders. Paden zijn verhard i.v.m. rolstoelen.
Een van de leukste en fantasievolste tuinen van Brabant. Je komt ogen te kort als je
het slingerpad volgt: kleurrijke bloemen, houtsnipperpaden, vijvers, molens, insectenhotel, ophaalbrug, maar ook: kabouters, een heksje in haar kasteel, miniwigwams,
komische beesten en een museumpje. En schrik niet van een (fop)-slang langs je
pad, van (echte) broedende kippen en een paard in de wei ernaast.

Bezoek
Oertijd
museum
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Het Oertijdmuseum in Boxtel, is het grootste geologisch museum van Nederland.
Binnen zie je metershoge skeletten (tot aan het dak) van dinosaurussen, een potvis
en maak je kennis met Lucy, een van de oudste mensen ooit geleefd, Buiten loopt je
door een oertijdlandschap en oertijdbos met levensechte kleurrijke dinosaurussen.

Juli
14,15 of
16 juli

15.00

€ 5,00

Natuurtheater
Oisterwijk

Poppentheater
‘De Gouden vogel’

Een poppentheatervoorstelling voor jong en oud in een circustent in het natuurtheater ‘Op zoek naar de Gouden Vogel’ gaat over een heks die in het groene land alles
betovert wat op haar weg komt. Zo sluit ze ook een bloemenkind op. Alleen de gouden vogel kan bevrijden. Viola gaat met haar mooie muziek de gouden vogel zoeken.

21,22 of
23 juli

15.00

€ 5,00

Natuurtheater
Oisterwijk

Poppentheater Kris-kras:
Jan Klaasen

Voor jong en oud. Het traditionele Jan Klaassen spel staat weer volop in de
belangstelling. In de Oud-Hollandse Poppenkast, die zowel binnen als buiten kan
worden opgesteld, beleeft de “onsterfelijke volksheld” verschillende avonturen.

28,29 of
30 juli

15.00

€ 5,00

Natuurtheater
Oisterwijk

Verteltheater Frippone:
De heksenketel

Deze vertelling gaat over de heks Anneke tanneke, die lang geleden in dit bos
woonde. Maar in plaats van gemeen en griezelig, was zij aardig! Opperheks Gretel
vindt dit maar niks en wil haar gaan betoveren in een slak, een kikker, een boom of?

Zo 12,19
of 26 juli

14.00

€ 6.00

Den Bosch

Rondleiding
Zwanenbroedershuis

Interessante rondleiding door het neogotische Museum Het Zwanenbroedershuis van
de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap. Hier kwamen o.a. Jeroen Bosch en leden
van ons Koninklijk Huis als Zwanenbroeders bij elkaar. Het huis is een zeer vroeg
voorbeeld van neogotische bouwkunst in ons land, zowel naar exterieur als interieur.

Vanaf 24
juli

21.00

€ 12,50 Vue cinema
Eindhoven

Pinocchio

Houtsnijder Gepetto voedt Pinpocchio op als zijn eigen zoon. Maar Pinocchio vindt
het lastig om braaf te zijn en tuimelt van het ene ongeluk in het andere terwijl hij
wordt misleid, gekidnapt en achterna gezeten door bandieten in een wereld vol
fantasierijke wezens.

Vanaf 16
juli

21.00

€ 12,50 Vue cinema
Eindhoven

Lassie

Lassie is Florians beste vriend! Ze doen alles samen. Door een dief raakt Lassie
zoek, ver van zijn vertrouwde omgeving. Florian en Priscilla zetten samen alles op
alles om hem terug te vinden. Zou Lassie zijn weg terug naar huis kunnen vinden?

Vanaf 16
juli

21.00

€ 12,50 Vue cinema
Eindhoven

Tenet

Science-fiction-actiefilm Slechts gewapend met één woord moet Tenet de wereld
zien te redden van de ondergang, reizend door een schemerwereld van
internationale spionage op een missie die zich afspeelt buiten de bestaande tijd.

Di 28 juli

10.00

€ 18,50 Safaripark
Beekse Bergen
Hilvarenbeek

Wo 29 juli

13.00

€ 7.50

Beleef Afrika te voet, met de boot, de bus of in de auto. Spot de ‘big five’ en laat je
verrassen door meer dan 1400 andere dieren in een natuurlijke omgeving: nieuwsgierige giraffen, overstekende zebra’s, indrukwekkende nijlpaarden, krokodillen en
een spannende roofvogelshow,

Safaritocht

Kempenmuseum
Museumbezoek
De Acht Zaligheden met rondleiding
Eersel

Ontdek de boerenwoning, zoek de schuilkelder, bekijk tentoonstellingen en doe leuke
activiteiten in het Kempenmuseum. Reis terug in de tijd. Het Kempenmuseum is in
een langgevelboerderij met een unieke collectie van gebruiksvoorwerpen van meer
dan een eeuw oud, de meeste verzameld via schenkingen. In de loop der jaren heeft
het Kempenmuseum heel wat prijzen als “Beste Uitje” binnengehaald
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Wo 29 juli

14.00

€ 8.50

Den Bosch

Do 30 juli

13.00

€9.00

Binnenstad van
Den Bosch

Do 1 aug.

14.00

€ 6.00

Den Bosch

Rondleiding
Zwanenbroedershuis

Interessante rondleiding door het neogotische Museum Het Zwanenbroedershuis van
de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap. Hier kwamen o.a. Jeroen Bosch en leden
van ons Koninklijk Huis als Zwanenbroeders bij elkaar. Het huis is een zeer vroeg
voorbeeld van neogotische bouwkunst in ons land, zowel naar exterieur als interieur.

Do 1 aug

13.00

€ 6,00

Valkenswaard

Valkerij museum &
Sigarenmakerij museum

Het Valkerij museum geeft een beeld van de valkerij van 1650 t/m 1850, toen koningen en hoge adel hun gasten vermaakten met het "vederspel". In het Sigarenmakerij
Museum ziet u een grote verzameling werktuigen, machines en ook een oud
sigarenhuisje. In beide musea leidt een gids u rond en vertelt over alles wat u ziet .

Di 4 aug.

14.30

€ 10,00 Binnendieze
Den Bosch

Wo 5 aug

13.30

€ 8.50

Wo 5 aug

13.00

€ 12.50 Textielmuseum
Tilburg

Do 6 aug.

14.30

€ 5,00

Di 13 aug.

13.00

€ 10.00 Kasteelmuseum
Helmond

Historische
vaartocht

Varend over de Binnendieze en over de grachten buiten de vestingmuren komt u
langs en onder de mooiste plekjes in het historische centrum van 's-Hertogenbosch.
De schippersgids vertelt enthousiast over alles wat u om u heen ziet en wat er in de
historie van ‘s Hertogenbosch voor bijzondere dingen zijn gebeurd.

Stadswandeling
en bezoek aan
de St.Jan

U maakt samen met een gids een wandeling van een uur door Den Bosch, waarop u
alle hoogtepunten van de fraaie binnenstad te zien krijgt en de eeuwenoude geschiedenis tot leven komt. Daarna bezoekt u de Sint-Jan kathedraal die met zijn originele
beelden op de stenen luchtbogen tot de bijzondere kerken van Nederland behoort

Augustus

Vlindertuin
Costa Rica
Someren

Kasteel
Geldrop

Jeroens Bosch
vaarroute
Van hemel tot
hellevaart
Beleef de
tropische
vlindertuin

U vaart op de Binnendieze onder de stad door, passeert het Hellegat, en komt door
de Groote Hekel, waar u de film ‘Hemel en Hel’ kunt zien. Langs de route ziet u beelden uit de schilderijen van Jeroen Bosch. Bij de steiger nabij het Jheronimus Bosch
Art Center stapt u uit en bekijkt hier alle werken van Jeroen Bosch (reproducties op
ware grootte). Dan neemt u de lift en bekijkt de stad vanaf 40 m hoogte.
U waant zich in de tropen (maar met lagere temperaturen) bij een bezoek aan Klein
Costa Rica, de meest bijzondere tropische vlindertuin van Brabant, Tussen de tropische bomen en planten vliegen honderden vlinders en kruipen reptielen, vliegen
vogels, zwemmen vissen en liggen schildpadden op een warme steen in de zon.

Museumrondleiding

Het Textielmuseum is gehuisvest in wat ooit de grootste textielfabriek, van Tilburg
was. Dagelijks zijn er vakmensen aan het werk te zien, samen met studenten, ontwerpers en kunstenaars. Dit levert verrassende designproducten,en kunstwerken,
Als bezoeker ben je getuige van het gehele proces, van schets tot eindproduct.

Kasteelrondleiding

Elke donderdag: van half juli t/m half augustus geven enthousiaste gidsen een rondleiding door het kasteel. Zij vertellen boeiende verhalen over de geschiedenis van
Kasteel Geldrop en haar bewoners. U ziet een aantal 19e-eeuwse stijlkamers met origineel meubilair, de werkkamer van de baron, salon, eetkamer en de oude kelder.

Museumbezoek
Kasteel He;lmond

Het al eeuwenoude stadskasteel van Helmond heeft een museum, dat het verhaal
vertelt over de adellijke families van Helmond, een verhaal over macht, liefde, oorlog
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en … bedrog. Het museum heeft drie bijzondere collecties: Stadshistorie, Mens en
werk en Moderne & hedendaagse kunst.
Do 13 aug

20.00

€15,00 Parktheater

Dolf Jansen:
Grotemondkapjes

Grotemondkapjes. De nieuwevoorstelling van Dolf Jansen over het bizarre jaar
2020.Het nieuwe normaal, de plek van de BOA, Irma & Mark, hydroxychloroquine en
seks op meer dan anderhalve meter afstand, Dolf Jansen voorziet het allemaal van
zijn unieke commentaar, met grappen, poëzie en interactie met zijn publiek

Vr 14 aug.

11.00

€ 11.00 Kamelenboerderij
Berlicum

Rondleiding
kamelenboerderij

Uitgebreide presentatie over kamelen en rondleiding door de kamelenboerderij. Na
ontvangst met koffie/thee en cake volgt een rondleiding over het bedrijf en kunt u
meehelpen bij het verzorgen en voederen van de kamelen, kalfjes de fles geven, eventueel op een kameel zitten, pannenkoek met kamelenmelk bakken en opeten.

Zo 16 aug. 10.00

Gratis

Mariakapel
De Vleut

Di 18 aug

€ 8.00

Binnendieze
Den Bosch

14.00

Di 18 aug

€ 15.75 Dieenrijk
Nuenen

Wo 19 aug. 13.00

€ 15,00 Schrobbelèr
Polluxstraat 29
Tilburg

Wo 19 aug. 14.00

9.00

Wo 26 aug 13.00

€ 6,50

Openlucht
viering

Jeroen Bosch
vaartocht
door Binnendieze

Rond de feestdag van Maria-Hemelvaart wordt elk jaar een openluchtviering gehouden voor de kapel, die door de bewoners van de Vleut is gebouwd als dank omdat de
buurt tijdens de 2e Wereldoorlog gespaard is gebleven. De mis wordt traditiegetrouw
opgeluisterd door het St.Odulphusgilde en de muziek/zanggroep het Vleuts Volk.
Langs de route door de Binnendieze staan beelden uit de schilderijen van Jeroen
Bosch. Vanaf de steiger Zuidwal vaart u eerst onder de stad door en vervolgens door
het Hellegat (spannend: donker en smal) naar De Groote Hekel, waar u onder een
van de togen kunt genieten van de bijzondere film ‘Hemel en Hel’.
In Dierenrijk leer je de dieren van heel dichtbij kennen. Ontmoet alpaca’s, ijsberen,
stokstaartjes, cheeta’s, tijgers, chimpansees, bruine beren, leeuwen en nog meer.
Tijdens de leuke, leerzame presentaties kom je van alles over deze dieren te weten.

Dierenrijk
bezoeken
Rondleiding door
distilleerderij

Sfeervolle rondleiding bij Schrobbelèr in de distilleerderij, de wereld van de
kruidenlikeur. Proef, ruik en luister uw weg door de historie, het geheim van
het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr incl. ontvangst met koffie/thee en Schrobbelèr bonbon. (min. 15 pers.)

Museum
De Vier Quartieren
Oirschot

Museumrondleiding,
incl. koffie/thee

Beleef het leven op het platteland en in de stad tussen 1840 en 1915. zoals het geleefd werd in de lente, zomer, herfst en winter, uitgebeeld via authentieke voorwerpen. Ook beleeft u de vier seizoenen van het leven – jeugd, jongvolwassen, rijpheid,
ouderdom – aan de hand van boerenzoon Jan van Oirschot en het stadse meisje Jet
Teurlings, die beide iets vertellen over hun leven, van hun geboorte tot hun oude dag

Boxtel

Wasch- en strijkmuseum
Vekemans

Dit museum toont de jarenlange traditie van doodgewone bezigheden als wassen en
strijken. Maar wie iets beter kijkt, ontdekt ook buitengewoon interessante schilderijen,
prenten en tekeningen o.a. over hoe mensen vroeger met elkaar omgingen. 350 jaar
geschiedenis binnen handbereik! Een collectie op hoog niveau:
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Do 27 aug

Niet in 2020

8.30

€ 47,50 Rivieren door
West-Brabant
Brabantse Dag

Gouden Uitje: Zeven uur varen door de afwisselende West-Brabantse wateren: vanuit Drimmelen
boottocht over over de rivier de Mark langs o.a. Breda en Zevenbergen door de Volkeraksluizen
de Mark
langs Willemstad, Moerdijk en onder de Moerdijkbrug weer terug naar Drimmelen.
Optocht

De Brabantse dag die in 2020 zou plaatsvinden is verplaatst naar 2021
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