
BRABANTSE HEEMDAGEN 2016            
“Brabant op zijn BEST” 

Programma over twee dagen op 4 en 5 augustus 2016 wat in  het teken 
staat van: Historie en landschap binnen Het Groene Woud. 

 
 
 
 
DAG 1 
09.00 uur   Aankomst deelnemers aan de Brabantse Heemdagen in Zalencentrum Prinsenhof.    

(Plattegrond zie Bijlage). Uitreiking deelnemerslijst en naambadge  (alleen met  
                          naam en woonplaats, dienstmededelingen.   

09.30 uur              Vertrek (wandelend) richting het gemeentehuis van Best.  
10.00 uur              Ontvangst deelnemers Brabantse Heemdagen op het Gemeentehuis van Best met  

   een welkomst woord door burgemeester van Best. 
10.15 uur  Opening van de Heemdagen door voorzitter van Brabants Heem Henk Hellegers. 
10.30 uur        Ceremonie protocollaire door voorbereiding commissie. Overdracht vaandel aan 

het organisatie comité,  vlag van  Brabants Heem en aanbieding en schildje door de 
kring(en) van het jaar daarvoor.  

10.45 -12.30 uur  Wandeling en excursie St. Odulphus kerk.  
12.30 uur  Lunch in een van de zalen van Prinsenhof.  
14.00 uur  Bezoek aan museum Bevrijdende Vleugels met lezing en rondleiding.   
17.30 uur  Borrel moment mededelingen voor de volgende dag. 
18.00-21.30 uur   Diner in het Boshuys met muziek. 
21.30 uur        Sluiting van de eerste dag.  

 
DAG 2 
09.00 uur  Aankomst deelnemers in Zalencentrum Prinsenhof.  Indeling in fietsgroepen.  
10.00-10.15 uur   Fietstocht naar beschermd dorpsgezicht Batadorp,  monumentale boerderijen in         

buurtschap Aarle o.a.  de oudste boerderij van  West-Europa. 
12.30 uur  Aankomst in de Tiendschuur bij het Land van Bosch  voor lunch en korte  

uitleg over de zorgboerderij. 
13.30 uur      Presentatie door Ger van den Oetelaar over het Nationaal Landschap Het Groene 

Woud en natuurgebied De Scheeken.                           
14.00 uur     Vervolg fietstocht richting de Vleut.   
16.00 uur Stop bij de Vleutse Hoeve. Hier kan koffie/thee worden gedronken en is er een 

bezichtiging van klompengereedschappen/winkeltje. 
16.45 uur Aankomst centrum Best. Tot 17.30 uur vrij om in het centrum te winkelen, bezoek 

aan het  sfeervolle centrum, station, luisterkei, etc. 
17.30 uur  Ontvangst in de grote zaal van Het Prinsenhof vervolgt door een film die een    

impressie geeft van Best in 2008-2009 (duur 28 minuten). 
18.30 uur  Buffet en gelegenheid voor enkele sprekers, zanggroep. 

Na het eten bekendmaking en uitreiking van de Bram van Brabantprijs (quiz).  
20.00 uur  Dankwoord door de burgemeester/wethouder van de gemeente Best.  
20.15 uur   Afsluiting door voorzitter Henk Hellegers, voorzitter van het Brabants Heem en 

voorzitter Harrie van Vroenhoven van het organisatie comité.         
 


