
BestBijzonder.comBestBijzonderBest BestBijzonder @Best_Bijzonder  Oefentherapie Cesar Best-Oirschot |  Cultuurbank - Raadhuisplein 30C  |  www.oefentherapiecesarbest.nl 

Kom meer te weten over:
- balans en spierkracht voor senioren
- werkgerelateerde pijnklachten
- terugkerende nek- en rugklachten

...en doe mee aan de testen

ZATERDAG 6 OKTOBER

OPEN DAG
                               VAN 10:00 - 14:00 UUR

Onder de volgende voorwaarden kan 
bij het ‘Comité 200 jaar Best’ subsidie 
aangevraagd worden voor het houden 
van activiteiten die verband houden 
met de viering van 200 jaar Best:

- Particuliere- of verenigingsactiviteit; geen commercieel               
   belang;
- Beschrijving van de activiteit;
- Activiteit dient een bijdrage te leveren aan 200 jaar Best;
- Aan de hand van een begroting/kostenoverzicht, zoveel   
   mogelijk onderbouwd met offertes, wordt de aanvraag    
   beoordeeld;
- Maximale subsidie bedraagt € 5.000 per activiteit;
- Als er bij de gemeente al een subsidie wordt 
  aangevraagd kan dat niet meer bij Comite 200 jaar Best     
   en vice versa;
- Buurtverenigingen kunnen gebruik maken van de buurt  
   budgetten;
- Als de begroting van de activiteit hoger uitvalt dan de    
   maximale subsidie dan dient men zelf voor sponsors of          
   donateurs te zorgen;
- Bij samenwerking met andere partijen en/of buurten kan   
   het maximum bedrag van de subsidie verhoogd worden.             
   Bestuur beslist hierover;
- Activiteit dient plaats te vinden in de periode 1 juni 2019    
   t/m 24 oktober 2019;
- Aanvraag dient voor 1 november 2018 binnen te zijn;
- Bestuur beslist voor 1 december 2018 of de activiteit   
  gehonoreerd wordt;
- Logo 200 jaar Best dient uitgedragen te worden bij 
   persuitingen en communicatie uitingen;
- Eén activiteit op één datum;
- Worden meerdere activiteiten op dezelfde datum gepland   
  dan zal, indien nodig, het bestuur met de betreffende    
  organisatoren in overleg treden om tot een oplossing te   
  komen;
- Vergunning aanvragen bij Gemeente Best (indien nodig)   
  of melding doen;
- Indien er teveel aanvragen zijn waardoor budget van 
  Comité overschreden wordt zullen activiteiten naar rato   
  gekort worden;
- Aanvraag indienen via info@200jaarbest.nl.

Subsidiemogelijkheden 
voor je activiteit tijdens 

de viering van 

200 jaar Best

VASTE ACTIVITEITEN Jc TODO
 Jacob van Wassenaerstraat 69 Best

www.jctodo.nl

Café avond
Dinsdag, woensdag en donderdagavond is het café van JC Todo altijd 
gratis toegankelijk voor iedereen. Onze jongerenwerkers zijn dan ook 
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 

Meidenmiddag
Elke woensdagmiddag hebben wij van 16:00 tot 17:30 een 
meidenmiddag. Deze middag is voor meiden tussen de 9 en 13 jaar. De 
middag kost 0,50 euro per keer. Elke week gaan we leuke activiteiten 
doen met de meiden.  Vragen? lotte@jctodo.nl

Kickboksen
Iedere woensdagavond zijn er in JC Todo twee kickbokslessen. Voor 
jeugd tussen de 10 en 14 jaar is er de les van 19:00 tot 20:00 en van 
20:00 tot 21:00 is er de les voor jongeren tussen 14 en 23 jaar. Met 
een symbolisch bedrag van slechts € 1,00 per les is het voor iedereen 
toegankelijk en mochten de jongeren nog geen spullen hebben dan 
liggen er bij ons handschoenen en scheenbeschermers klaar. Willen 
jongeren leren kickboksen, hebben ze (te) veel energie of kunnen 
ze wel wat zelfvertrouwen, respect, discipline, zelfbeheersing en 
gezelligheid gebruiken? Dan kunnen zij altijd een keer komen kijken of 
zelf meteen meedoen! Vragen? Thijs@jctodo.nl  

Plexat
Plexat is een activiteit op donderdag avond van 19:00 tot 22:00. Deze 
activiteit is voor iedereen vrij toegankelijk. Cultuur staat tijdens deze 
bijeenkomsten centraal. Iedereen kan deze avond van en met elkaar 
leren.  Vragen? Thijs@jctodo.nl

Freerun
Elke dinsdagmiddag van 16:00 tot 17:00 gaan we met een groep 
jongeren freerunnen. Dit doen we in sporthal 2 van het Heerbeeck 
college en is een samenwerking tussen het jongerenwerk en de 
combinatie functionarissen van het Heerbeeck college. Vind jouw zoon 
of dochter het leuk om salto’s te maken, van muren af te springen en 
vette andere tricks op een veilige manier te leren? Meld hem of haar 
dan snel aan. Hoe? Stuur een mail naar thijs@jctodo.nl 

Zaalvoetbal
Elke dinsdagmiddag van 16:00 tot 17:00 gaan we met jongeren 
zaalvoetballen in de gymzaal van de Heivelden. De onderlinge 
wedstrijdjes worden door de jongerenwerkers begeleid en deelname 
hieraan is gratis. Zo kan iedereen even lekker stoom afblazen, zijn 
voetbal-skills bijschaven en op een veilige manier sporten. 
Vragen? Thijs@jctodo.nl  

Licht en geluid
Elke donderdagavond tussen 19:30 en 22:00 vindt er in JC Todo 
een licht en geluidscursus plaats. Deze cursus wordt gegeven door 
professionele technici die hun strepen hebben verdiend in het vak! De 
cursus is voor jong en oud en voor beginner tot gevorderde. Je leert 
hier o.a. hoe je een band kan uit versterken en het geluid kan mixen op 
een avond.  Vragen? Richard@jctodo.nl

Skatemiddag
Iedere vrijdag is er van 16:00 tot 17:00 skatemiddag. Neem je eigen 
skateboard, step of BMX mee en ga aan de slag met het leren van vette 
en nieuwe tricks. De les wordt verzorgd door een lokale skater en is 
helemaal gratis. Vragen? Thijs@jctodo.nl 

Zumba
Vanaf 2 oktober is er elke dinsdagavond van 19:00-20:00 Zumba les 
voor meiden vanaf 13 jaar. Samen met een aantal andere meiden 
en dames gaan jullie lekker dansen op muziek onder leiding van een 
dansdocent! Wil jij hier graag aan meedoen? Kom gerust een keer 
langs en kijk of het iets voor je is!



LEZING: 
KLASSIEKE 
MUZIEK
Russische 
componisten
CultuurSpoor Best
Di: 09:45 - 12:00 uur 
Wo: 09:30 - 11:45 uur
Entree € 5,00 euro 
Incl. koffie en thee

www.cultuurSpoorbest.nl

EN 10 OKTOBER

BIJEENKOMST 
GEHEUGEN 
KRACHT
Door Alzheimer 
Nederland
CultuurSpoor Best
Van 14:00 - 16:00 uur

Gratis toegang

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

BUUTVRIJ: 
SUNNY 
SUNDAY
Een heerlijke Yoga 
met ontbijt! 
Buutvrij voor de hele pot
Vanaf 08:30 uur

Deelname € 27,50 p.p.

www.buutvrij.info

OKTOBER

BIJNA THUIS 
HUIS: LUNCH 
CONCERT
Opbrengst voor het 
Bijna Thuis Huis
‘t Tejaterke
Van 11:00 - 14:30 uur

€ 17,50, incl. lunch 
A.u.b. reserveren

www.bestindebenen.nl

OKTOBER

BUUTVRIJ: 
PEUTERDANS

Dansen op muziek 
of de juf nadoen
Buutvrij voor de hele pot
Aanvang 10:30 uur

Deelname € 2,50

www.buutvrij.info

OKTOBER

DYE VAN BEST: 
LEZING

Vroedvrouwen, vlek-
jes & vondelingen
Prinsenhof
Vanaf 20:00 uur

Gratis toegang

www.dyevanbest.nl

OKTOBER

OPEN COFFEE 
BEST

Kennismaken met 
lokale ondernemers
C’ Park Bata
Van 09:00 - 11:00 uur

Gratis deelname

www.opencoffeebest.nl

OKTOBER

OPENING: 
KINDERBOEKEN 
WEEK
Openingsshow: 
de twee vrienden
CultuurSpoor Best
Van 15:00 - 16:00 uur

Gratis toegang

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

BOEKJES & 
BABBEL

Bewegen voor 
kinderen 2-4 jaar
Cultuurspoor Best
Van 10:30 - 11:30 uur

Gratis deelname

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

LEZING EN 
WORKSHOP 
CURIOSITY 
Voor kinderen van 
vijf t/m zeven jaar 
CultuurSpoor Best
Van 11:00 - 12.:30 uur

Deelname € 7,50

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

QB OPEN 
DARTS KOPPEL 
TOERNOOI
Darttoernooi voor 
max. 48 koppels
Quatre Bras
Vanaf 15:00 uur

Inschrijfkosten € 10,00 
per koppel

www.quatrebras.nl

OKTOBER

BESTZOO : 
HALLOWEEN

Griezelige
halloween avonden
BestZOO
Van18:00 - 22:00 uur

Entree € 5,00

www.bestzoo.nl

EN  27 OKTOBER

LEZING: RIA 
BERKVENS 
ARCHEOLOGIE
Over archeologische 
vondsten in Best
CultuurSpoor Best
Van 20:00 - 22:00 uur

€ 5,00 euro 
Incl koffie en thee

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

OVERDEKTE 
ROMMEL 
MARKT
Met meer dan 80 
kramen
Hoefweg 12 (Paarden-
sportvereniging Best)
Van 10:00 - 16:00 uur

Entree € 1,50

FB: Paardensportvereniging Best

OKTOBER

PROVINCIAAL 
BAKKIE BIJ DE 
BOER
De ondernemer 
en natuur
Groencentrum de 
Mortelen
Van 12:00 - 17:00 uur

Gratis toegang

www.zlto.nl

OKTOBER

BUUTVRIJ: 
HERFST 
VAKANTIE!
Programma tot 
school weer begint
Buutvrij voor de hele pot
Vanaf 10:00 uur

Gratis entree

www.buutvrij.info

OKTOBER

LEZING JOHN 
PEETERS:  
ZIJDEROUTE
Reis Marco Polo 
achterna
Cultuurspoor Best
Van 20:00 - 2200 uur

Entree € 5,00 euro
Incl. koffie en thee

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

KENNISMAKER 
TOON 
WALRAVENS  
Lezing: omgaan met 
verwarde personen
CultuurSpoor Best
14:00 - 16:00 uur

Gratis toegang

www.cultuurSpoorbest.nl

OKTOBER

LIVE CONCERT: 
EXPLOSION 
ROCKETS
Live Rock ‘n Roll 
muziek
Quatre Bras
Van 19:30 - 00:30 uur

Entree € 10,00

www.quatrebras.nl

OKTOBER

BUUTVRIJ: 
POETSEN 2.0

Innovatieve 
reinigingsmethoden
Buutvrij voor de hele pot
Aanvang 10:00 uur

Gratis toegang

www.buutvrij.info

OKTOBER

EXPOSITIE: 
ARCHEOLOGIE 
VONDSTEN 
Informatie over 
vondsten in Best
CultuurSpoor Best
Tijdens openingstijden

Gratis toegang

www.cultuurSpoorbest.nl

IVN: 
WANDELINGEN 
EN MEER...
Wandelingen en 
voedselplank maken
Voor vertrek-/ aan-
vangstijden en locaties 
zie website
Gratis voor leden
Niet leden € 2,50

www.ivn.nl/best

23, 25 EN 28 OKTOBER

gratis parkeren voor de deur,
tegenover NS station & vriendelijke tarieven
bel: 0499 392007   www.biobest-theater.nl

Meld je evenementen GRATIS aan via evenementen@bestbijzonder.com
Organisatoren zijn verplicht tot het melden van een evenement bij de gemeenteMeld je evenementen gratis aan via evenementen@bestbijzonder.com

Organisatoren zijn mogelijk verplicht evenementen te melden bij de gemeente

EVENEMENTEN OKTOBER 2018
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magzon
online interactieve magazines

www.onmagz.nl

- Groot bereik
- Snel aan te passen
- Lage kosten
- Directe reactie / interactie

Geef je op voor een gratis proefles
www.dans-a-lon.nl

Hip Hop | Breakdance | Jazz 
Modern Jazz | Free Running 

 Peuter-/Kleuterdans | Kinderdans

OPEN DAG 
OEFEN- 
THERAPIE BEST
Vrije inloop en gratis 
testen
CultuurBank
Van 10:00 - 14:00 uur

Gratis toegang

www.oefentherapiecesarbest.nl

OKTOBER

6

A. NEUTEBOOM:
KIJK HAAR 
GAAN
Try out voor haar 
nieuwe show
’t Tejaterke
Aanvang 20:00 uur

Entree € 13,50

www.tejaterke.nl

OKTOBER

JC TODO: 
LADIES NIGHT

Voor meiden tussen 
de 14 en 25 jaar
Jc Todo
Van 19:00-22:30 uur

Entree € 3,00

www.jctodo.nl

OKTOBER

2619


