Vol hoop en verwachting 2022
tegemoet
Wat jammer! De deuren van de theaters, concertzalen en restaurants zijn weer dicht gegaan, althans in de avonduren. In de afgelopen zomer- en
herfstmaanden hebben we
nog zó kunnen genieten
van veel prachtige voorstellingen en heerlijke
uitjes. Maar eind november
sloeg het in één keer om.
Toch durven we bij Avondje-Uit te hopen dat het in
2022 weer snel de goede
kant op zal gaan en bieden
we u met genoegen een aantrekkelijk programma
aan
Dichtbij al veel
te beleven
‘t Tejaterke biedt
in 2022 een vol
programma met
aantrekkelijke
voorstellingen.
Dat begint al in
januari (als alles
meezit) met mooie uitvoeringen, zoals ‘Ja zuster
nee zuster’, hits van Abba, cabaret van Pieter Jouke, Joris Linssen en zelfs Keltische folkmuziek. En
ook kunt u genieten van de Soepconcerten die er
zondagsmorgens worden gehouden; dat zijn muzikale live optredens met een
kop soep en een broodje na.
Over muziek gesproken,
daarvoor kunt u ook elke
maand terecht in de Lidwinakerk met haar bijzondere
akoestiek, waar aankomende
musici hun beste beentje voorzetten. Nog meer
bijzonder zijn de opera’s die u kunt meebeleven in
de bioscoop BioBest, live uitgezonden vanuit het
Royal Opera House in Londen:
en wel: Rigoletto, Tosca en Romeo en Julia.
Heel anders, ook dichtbij in de buurt, is de workshop klompen schilderen in de Vleutse Hoeve,

waar u voor thuis ook nog een prachtige, kleurige
klomp aan over houdt.
Verder weg
Buiten Best zijn het vooral het Parktheater in
Eindhoven,de Schalm in Veldhoven en theater
Markant in Uden waar de mooiste toneelvoorstellingen worden
gegeven, zoals
‘Oog van de
storm’, ‘Hoog spel’
en ‘Bonita
Avenue’. In het
Muziekgebouw in
Eindhoven kunt u
genieten van
Janine Jansen,
Dominic Seldis,
Philharmonie
Zuidnederland en
Frans Bauer.
Wilt u uw hart ophalen aan nostalgische herinneringen? Ga dan naar ‘Top 1000’ of
naar tribute bands van Elvis, van Abba of van de
Sting.
Houdt u van ballet? Dan komt u
met het Zwanenmeer en prima
ballerina Igone
de Jongh goed
aan uw trekken.
Wilt u lachen?
Dan is het cabaret van Pauline Cornelissen en ‘Huisvrouwen
bestaan niet’ echt iets voor u en ook de kluchten
‘Kolder in de Polder’ of ‘Wie slaapt er op de bank?’
En de zo geliefde, maandelijkse restaurant-uitjes?
Die gaan dit keer naar D’n Hut in Wintelre, Zusje in
Sint Oedenrode en de bekende Rooi Pannen in
Eindhoven. Eet u smakelijk!
U ziet, er is in de eerste drie maanden van 2022
voor elk wat wils. Kijk er het Avondje-Uit programma voor het 1e kwartaal 2022 maar eens goed op
na. Veel plezier van elke uitje, en ook van de voorpret én de napret.
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“De Oudere Garde” komt weer naar
ons met nieuw vermakelijk blijspel
Een leukere opening voor Avondje-Uit in het nieuwe jaar 2022 kun je je niet voorstellen: een komisch toneelstuk van de amateurtoneelgroep De
Oudere Garde uit Heeswijk-Dinther, die afgelopen
jaren al eerder speciaal voor gasten van AvondjeUit en de Zonnebloem naar Best is gekomen. Voor
begin januari stond hun nieuwste kluchtige
komedie ”Een verhuizing en andere ongemakken”
gepland. Maar vlak vóór het drukken van deze

door de baron, die zich als dement voordeed om
uit de klauwen van zijn vrouw te blijven…...
In 2020 speelden ze ‘Waar zijn we aan begonnen?
Over een ouder stel dames die hun huis hebben
verlaten voor een knus verblijf op het platteland,
waarin een relatiebemiddelingsbureau in is gevestigd, zodat ze
allerlei vreemde
snoeshanen op
bezoek krijgen die
op zoek zijn naar
een partner.
Wat het nieuwe toneelstuk inhoudt, daarover zullen
we nu nog niets verklappen. Maar een tipje van de
sluiter zal in een aparte uitnodigingsbrief in maart
voor u worden opgelicht. Wat we wel willen verklappen is deze De Oudere Garde deze voorstelling voor ons komt opvoeren tegen een vriendenprijsje van € 10, (en dat is ook nog inclusief kopje
koffie/thee met iets lekkers en een pauzedrankje).

Weer gezellig eten in 4 restaurants!
nieuwsbrief horen we dat het vanwege corona en
gebrek aan repetitiemogelijkheden verplaatst
moest worden naar begin april. Toch willen we u
nu vast warm maken voor deze bijzondere
uitvoering van “Een verhuizing en andere
ongemakken”. Ze spelen het speciaal voor de
gasten van Avondje-Uit en de Zonnebloem. Twee
keer eerder hebben we al kunnen genieten van de
opmerkelijke toneeltalenten in hun gezelschap –
waarvan velen de 70 jaar al gepasseerd zijn, zoals
op de foto te zien.
In 2019 en 2020
rolden er om de
haverklap klaterende lachsalvo’s
over de tribunes
van ‘t Tejaterke.
Ook nu zullen de
lachspieren het
vast weer zwaar te
verduren krijgen.
oor wie het vergeten is of voor wie er
toen niet bij was: in
2019 speelden ze
in ‘t Tejaterke ‘Een
beeld van een man’
over een kunstminnende barones die een kostbaar Napoleonbeeld
moest uitpakken dat tot leven kwam als de sukkel
Janus, die uiteindelijk om zeep geholpen werd

Voor de eerste 3 maanden van 2022 zijn er 4 uitjes
naar uiteenlopende restaurants.
Het eerste restaurant bezoeken we op 19 januari en is
de dichtbij gelegen: lunchroom Frisz, Hoofdstraat 2 in
Best. Ze houden van gezelligheid. Elke keer maken ze
er een feestje van. Wij gaan
daar genieten van een high
tea met zoet en hartige gerechtjes.
Op 1 en 2 februari gaan we naar D'n Hut bij Wintelre. Het restaurant waar Brabantse gemoedelijkheid heerst. Daar gaan we genieten van vier gangen met verrukkelijke gerechten.
Op 9 maart staan
de studenten van
De Rooi Pannen
in Eindhoven voor
ons klaar om te
zorgen voor een
unieke beleving
tijdens een 3-gangen lunch.
Tenslotte gaan we op 15 en 24 maart Tapas eten
in de gezellige sfeer van restaurant ‘t Zusje in Sint
Oedenrode. We genieten er van versbereide kleine gerechtjes, die je de hele avond mag bestellen.
Smakelijk
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Clubsponsoractie van Plus
Magnifieke uitslag voor Avondje-Uit
Massaal hebben gasten, vrijwilligers en andere
mensen die Avondje-Uit een warm hart toedragen
de groene, rode en blauwe sponsorbonnen verzameld in de beide Plus-winkels
En massaal hebben ze zitten
krassen om al
die sponsorpunten toe te kennen
aan Avondje-Uit.
Of ze hebben de
bonnen bezorgd
bij de bestuursleden, die hun
vingers blauw
hebben gekrast…..

Avondje-Uit en John namens de stichting ‘Geniet
op de fiets’, die mensen met loopbeperkingen
fietsritjes aanbiedt op een
riksja en duofiets. Deze
relatief kleine
groep wist
€ 907 in de
wacht te slepen, dankzij
gesprekken
die ze bij de
ingang van de
supermarkt
aanknoopten
met mensen
die er hun
boodschappen gingen doen of hadden gedaan.

Belangrijk: QR-code verplicht!

Het resultaat mag er wezen! In totaal hebben wij
7262 punten gescoord. Omgerekend in geld is dat
maar liefst € 1025. dankzij de klanten van de beide Pluswinkel in Best tesamen. Met zo’n mooi bedrag zijn we reuzeblij.
Als je de standenlijst bekijkt, zie je dat Avondje-Uit
op de 12e plaats staat. De 11 clubs die boven ons
staan zijn – op één na ‘– allemaal sportclubs.
Daarvan zijn de clubleden doorgaans nog wat fanatieker dan bij Avondje-Uit in het optrommelen
van buren, kennissen en familie om bij de Plus te
gaan winkelen en de verzamelde bonnen aan hun
club toe te kennen. De enige maatschappelijk
georiënteerde club boven ons is….. de Zonnebloem.
met € 1095.
Wij zijn de Plus
dankbaar dat ze
zo’n mooie actie
hebben georganiseerd om zoveel
clubs te sponsoren. En iedereen die zijn/haar
sponsorbonnen
aan Avondje-Uit
heeft geschonken
roepen we toe:
Van harte bedankt!
Op 24 november werden vertegenwoordigers van
de clubs uitgenodigd in de Plussen van Ton Henst
en Erwin Kenter om hun sponsorprijzen temidden
van het winkelend publiek in ontvangst te nemen.
Op de foto hiernaast ziet u hoe Carla van Eldijk en
John Peeters dat samen doen, Carla namens

Voor alle uitjes van Avondje-Uit geldt, dat u een
geldig coronatoegangsbewijs, een zogenaamde
QR-code, moet kunnen laten zien bij de entree.
Ook kan men vragen om een identiteitskaart
(paspoort, rijbewijs, legitimatiekaart). Vergeet die
dus niet mee te nemen, als u van huis gaat.
Uw QR-code kunt u op twee manieren tonen: op
uw mobiel of geprint op papier.
Hebt u nog geen QR-code?
Dan kunt u bij de bibliotheek terecht. Daar heeft
men aanvraagformulieren voor een QR-code op
papier. Vul het formulier in,doe het op de post
naar het aangegeven adres en binnen vijf dagen
zult u de QR-code in uw brievenbus aantreffen.
Wat ook nog van belang is: volgens de laatste
coronamaatregelen moet u in de auto weer een
mondkapje dragen, net zoals begin vorig jaar.

Liever niet op de foto?
Nieuwsbrieven van Avondje-Uit en de website maken we aantrekkelijker met foto’s van uitjes. Maar
niet iedereen vindt dat fijn, als hij/zij er zelf op
staat. Sommigen willen liever niet dat zo’n foto
gepubliceerd wordt. Natuurlijk respecteren we dat.
Als u liever niet herkenbaar op een foto in de
nieuwsbrief of in Groeiend Best wil, wilt u dat dan
ons laten weten? U hoeft dat maar één keer aan
ons door te geven: per brief naar de secretaris
Ineke ten Kate, Klabots 15, 5683LJ Best, of telefonisch (0499-398258) of via een e-mail naar
info@avondje-uit-best.nl.
Wat ook kan: bij het maken van de foto even een
stapje opzij doen, zodat u er niet op staat.
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Het eerste feestje van Avondje-Uit
toen het weer mocht…..
Het was een gezellige middag voor gasten en vrijwilligers op 29 september in Prinsenhof. Eindelijk
weer eens bij elkaar na die verlammende coronastilte. Een gezellige middag met een hapje en een

drankje en volop tijd om weer eens met elkaar te
kletsen. Tegelijkertijd ook een gelegenheid om drie
mensen die de afgelopen tijd het bestuur hebben
verlaten in het zonnetje te zetten en hun te bedanken. Toos de Groen als secretaris, Helly van Oudenhoven als coördinator en John Peeters als
voorzitter. Vol lof vertelde voorzitter Carla wat zij

alle drie voor Avondje-Uit hebben betekend en
beloonde hen met een mooie bos bloemen..
Toos de Groen is gestart als penningmeester,
maar na een aantal jaren is ze geswitcht naar de
functie als secretaris. Ze was een fijn en actief
bestuurslid. Ze werkte altijd erg nauwkeurig.
Tijdens de vakantie van Helly van Oudenhoven
nam ze vaak de taken als coördinator waar.
Helly van Oudenhoven, ja, wie kent Helly niet?
Ze is ruim 10 jaar coördinator geweest, waardoor
ze veel contact had met alle gasten en vrijwilligers.
Het is eigenlijk teveel om alle werkzaamheden op
te noemen die Helly heeft uitgevoerd. Zoals de
Avondje-Uitprogramma's samenstellen elk kwartaal, het coördineren van alle uitjes, wat inhoudt:
het zoeken naar vrijwilligers voor elk aangevraagd
uitje, het kopen van alle kaartjes bij de theaters en
andere gelegenheden, het reserveren van restaurants, ervoor zorgen dat de entreebewijzen bij de
vrijwilligers in de bus terecht komen, het verzinnen
en regelen van de Gouden uitjes, intakegesprekken met nieuwe gasten en vrijwilligers.
En ga zo maar door. Zij heeft dat de afgelopen 10
jaar gedaan voor meer dan 2.500 uitjes!
John Peeters, door hem zitten we nu bij elkaar,
gaf Carla aan. Hij is de oprichter van Avondje-Uit.
Gasten en vrijwilligers werden in 2009 uitgenodigd
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via Groeiend Best en diverse verenigingsbladen.
Avondje-Uit had natuurlijk ook startgeld nodig.
Daarvoor benaderde hij verschillende stichtingen,
zoals het Oranjefonds, bedacht dat mensen en
bedrijven in Best die Avondje-Uit een goed initiatief
vonden ook ‘Vriend van Avondje-Uit’ konden worden en jaarlijks een bedrag konden doneren. Hij
ging elk jaar een sponsorfietstocht maken en gaf
daarna lezingen in de bibliotheek; de entree ging
natuurlijk naar Avondje-Uit.
John zit steeds vol ideeën en is altijd enthousiast.
Hij en Helly stelden samen de kwartaalprogramma’s van Avondje-Uit samen en John schreef elk
kwartaal een Avondje-Uit nieuwsbrief.
Na de toespraak van Carla, nam John de microfoon over. Hij bedankte Toos en Helly voor de fijne
samenwerking. Hij gaf aan dat er veel werk wordt
verricht binnen het bestuur. Zoals de financiële
afhandeling van Jacqueline van Boven, ook een
hele klus. John gaf aan dat we niet hadden verwacht zo snel een opvolgster te vinden voor Helly.
Maar we hebben in Yvonne Cras een prima coördinator gevonden die alles met enthousiasme oppikt. Daar zijn we reuzeblij mee. Net als met de
nieuwe secretaris, Ineke ten Kate.
Hartstikke fijn dat Toos, Helly en John actief blijven
als vrijwilliger. En alle drie hartstikke bedankt voor
jullie tomeloze inzet!”

Een gezellige contactmiddag
In maart 2020 had Margriet Vader, die de contactmiddagen van Avondje-Uit organiseert, alles al in
kannen en kruiken. Maar toen kwam corona….

veer 400 uitjes per jaar. Daarvoor moet er achter
de schermen veel worden geregeld.

Carla bedankte speciaal vrijwilliger Wil Pruijsen
met een grote bos bloemen voor haar grote inzet.
Zij regelt welke gasten opgehaald worden door
welke vrijwilligers, een hele klus, waarvoor het
bestuur haar erg dankbaar is.
Muziek, zang en lotjes
De middag werd opgeluisterd door twee muzikanten, Inge Klinge en Klaas Fopma. Ze zongen een
uitgebreid repertoire vergezeld met contrabas en
gitaar. Op de dansvloer werd door de liefhebbers
gezellig gedanst.
In de pauze
konden er
lotjes voor
de loterij
gekocht
worden. Er
waren veel
cadeautjes.
Veel daarvan waren
gesponsord door bedrijven. We noemen ze hier en
bedanken hen van harte voor hun vriendelijke
geste: Bakkerij Bekkers, Slijterij Gérard, Plus Ton
Henst, Lindessa, Vorstenbosch, Maxim’s, Hoepelman kapper, Bruna, Etos, Eier- & Aspergeboerderij
Fa. Latijnhouwers en Puur Natuur Best.

Eindelijk kon op 16 oktober 2021, na 1 ½ jaar de
contactmiddag doorgaan. Met ongeveer 120 mensen - gasten, vrijwilligers en vrienden – zaten we
gezellig in de grote zaal van ‘t Tejaterke bij elkaar
bij de koffie/thee met een heerlijke punt gebak van
Bakkerij Bekkers.
Voorzitter Carla van Eldijk heette iedereen welkom
en sprak een dankwoord uit aan alle vrijwilligers
Dankzij hen is het mogelijk dat we zoveel uitjes
kunnen organiseren. Dat waren vóór corona onge- 5 –

Dank aan Margriet
Tegen het eind van de middag werd Margriet Vader
naar voren geroepen. Carla bedankte haar voor
het organiseren van deze gezellige middag en voor
de hapjes die zij allemaal zelf heeft gemaakt. En
dat voor 120 personen. Chapeau!
Helaas stopt Margriet
met het organiseren van
de contactmiddagen.
Daarmee gaat ze ook het
bestuur verlaten waar ze
ongeveer 4 jaar meegedraaid heeft. Behalve
contactmiddagen
organiseren onderhield
ze ook de contacten met
alle ‘vrienden van
Avondje-Uit’. Dat houdt
o.a. in dat ze hen ieder
jaar een brief stuurt of ze
het komend jaar weer vriend willen blijven en een
bedrag willen doneren. En ze wist nieuwe vrienden
te werven. Verder heeft Margriet ook regelmatig de
coördinator van Avondje-Uit vervangen tijdens haar
vakanties.
Heel veel dank. Margriet voor al je inzet!

Rabo Clubsupportactie bracht ons
een cadeau van € 1618
Hebt u een stem uitgebracht op Avondje-Uit in de
Rabo Clubsupportactie? Prima gedaan! Dan hebt u
bijgedragen aan een
prachtig resultaat: maar
liefst € 1618,09, dankzij
de 157 stemmen die
Avondje-Uit heeft vergaard. Elke stem leverde meer dan € 10 op.
Daarmee staan we op
de 4e plaats op een
totaal van 66 Bestse
organisaties die hebben
meegedaan. Koploper is – al jaren – het Bijna
Thuis Huis en direct daaronder het Alzheimer café.
De uitslag van de beste zes scorenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bijna Thuis Huis De Vlinder
Alzheimer café Best Oirschot Son
Best Vooruit (Voetbal)
Avondje-Uit
Voedselbank Best e.o.,
Zonnebloem

€ 2937
€ 2401
€ 1649
€ 1618
€ 1506
€ 1205

Het is fantastisch om elk jaar weer zo’n groot bedrag van de Rabobank cadeau te krijgen. Over
sinterklazen gesproken…..
De Rabobank-sinterklaas bracht ons
de afgelopen jaren
altijd al kostbare
cadeaus: in 2018
:€ 1645, in 2119,
€ 1571; in 2020
€ 1892 (topjaar)
en in 2021 € 1681.
We mogen ook blij zijn met de grote populariteit die
Avondje-Uit in Best geniet. De Rabobank-euro’s,
die hiervan het gevolg zijn houden we elk jaar
apart voor de Gouden Uitjes. Daarmee kan de
deelnemersbijdrage laag blijven en ook de bijdrage
voor het vervoer. Zo blijven de gewilde Gouden
Uitjes betaalbaar voor iedereen.
We danken iedereen van harte
die op Avondje-Uit heeft gestemd!

Prachtig verlichte kerststallen in tuinen
van de Vleut; en ze zijn allemaal anders!
Ieder jaar is het in de Kersttijd weer genieten in De
Vleut, nu al voor de 9e keer. Laat u verrassen op
de 7 kilometer lange Kerststallenroute. Zeer uiteenlopende kerststallen zijn dan verrezen in de
voortuinen van zo’n 80 Vleutse gezinnen.
En ze zijn allemaal anders. Creativiteit viert hoogtij.
Halleluja
Het centrale punt is het grasveld bij de Mariakapel,
waar u wordt verwelkomd door een levensgrote
engel hoog in de boom die daar (onhoorbaar)
halleluja en vrede op aarde aan het verkondigen is.
Daaronder de grote maar intieme kerststal met de
welbekende kerstfiguren, Zij hebben markante
gezichtsuitdrukkingen en prachtige kleren, ge

maakt door een aantal mensen in de Vleut zelf.
Behalve os, ezel en schapen zult u ook weer een
vos, eekhoorn, marter of fazant kunnen ontwaren.
Ondertussen klinkt er mooie kerstmuziek en kerst- 6 –

liedjes van het kinderkoor ‘de Gouden Appeltjes’.
En vergeet zeker de ‘knikengel’ niet!
Ertegenover staat een stalletje ‘de Herberg’ genoemd, waar u warme drank wordt aangeboden.
‘Sprookjestuin de Meulenwiel
Sfeervol is ook de sprookjesachtige kersttuin van
de Meulenwiel met tientallen artistieke kerststalletjes langs een pad
rondom een grote
vijver met allerlei
fantasievolle creaties.
En verder nog vele
creatieve kerststallen
op de route in het
buitengebied, waaraan menige huisvader
uren en dagen besteed heeft om de
mooiste kerststal van
De Vleut te maken.
De Kerststallenroute
2021 is te bewonderen vanaf zondag 19
december tot en met
Driekoningen op
maandag 6 januari. U kunt de route dagelijks op
elk gewenst tijdstip lopen of fietsen. Vanaf 17.00
uur is het donker en zijn de kerststallen verlicht,
wat alles nog veel sfeervoller maakt.
Op riksja of duofiets
Mensen die vanwege hun lichamelijke beperking
de route niet kunnen lopen of fietsen kunnen er
toch van genieten, en wel comfortabel gezeten op
een riksja of duofiets. Een fietsvrijwilliger van
‘Geniet op de fiets’ komt u dan thuis ophalen of op
een andere afgesproken plek en rijdt u rond langs
de mooiste kerststallen. Bij de kersttuin van de
Meulenwiel staat bij de ingang een rolstoel klaar,
voor op de smalle (verharde) tuinpaadjes.
Let op! Kleedt u zich
thuis goed warm
aan, ook de voeten,
want het wil ’s
avonds nog wel eens
stevig afkoelen. U
moet ook op tijd reserveren, liefst twee
of meer dagen van
tevoren, bij Henri Berende, (tel. 06-24674732 of
riksjabest@gmail.nl) of bij Kanidas/Archipel (tel.
0499-362501).
Deze riksja- of duofietsrit wordt u aangeboden voor
€ 5,00 per persoon, elke dag tussen 17.00 uur en
20.00 uur. Op de riksja kunnen twee mensen naast
elkaar op de voorbank zitten.

Elke maand naar een opera in Best?
Jazeker, dat kan sinds kort! Elke maand komt er
een heuse opera naar Best. Te zien in Biobest.
Want Biobest heeft zich aangesloten bij de groep
van 50 Nederlandse bioscopen, die live opera’s en
balletten vertonen vanuit het wereldberoemde
Royal Opera House te Londen. U hoeft zelf niet
naar Londen, maar ziet de hele opera of ballet op
het grootste
scherm van
de bioscoop.
En AvondjeUit neemt alle
voorstellingen
op in het programma. Dus elke maand kunt u
genieten van prachtige uitvoeringen. Hier komen
de eerste drie:
Opera Tosca – gaat over de spanning tussen
liefde en kwaad, die in deze opera op zinderende
wijze oog in oog komen te staan. In de romantische wereld van schilder Cavaradossi en zijn
sensuele minnares Tosca, doet de kwaadaardigheid van baron Scarpia zijn intrede. De afloop is
dodelijk. Spanning is er vanaf de beroemde demonische eerste akkoorden tot aan de gewelddadige wending aan het einde.
Ballet Romeo & Juliette – U ziet een moderne
klassieker uit het wereldwijde balletrepertoire. Het
begint met de grootse scène bij het balkonnetje in
Verona, waar Julia in de maanverlichte nacht staat,
verlangend naar haar geliefde. Romeo staat
beneden, danst voor haar in zijn lichte kostuum
oplichtend met een nachtzwarte mantel om ongezien te blijven. Maar hun beider families zijn zeer
vijandig gezind. Het verhaal eindigt tragisch met de
dood van beide jonggeliefden.
Opera Rigoletto – In dit meesterwerk plaatst Verdi
macht tegenover onschuld en schoonheid tegenover lelijkheid. U ziet de speciale jubileumuitvoering, 171 jaar sinds de
première in 1851 in Venetië. De wereldberoemde
aria "La donne è mobile"
werd toen voor het eerst
uitgevoerd. De mismaakte
nar Rigoletto is in dienst
aan het hof van de hertog
van Mantua, een notoire
rokkenjager, die heimelijk
is binnengedrongen in het huis van Rigoletto’s
dochter Gilda en zich voordoet als arme student. In
het spannende verdere verloop wordt Rigoletto zowel dader als slachtoffer en medeplichtig aan de
dood van zijn eigen dochter.
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“Waarom is het zo fijn
vrijwilliger bij Avondje-Uit te zijn?”
Deze vraag staat op het bord (zie hieronder)

 omdat je zelf ook geniet van de voorstellingen
die je met je gast bezoekt en waar je anders
niet naartoe zou zijn gegaan
 omdat je de autorijkosten van het uitje volledig
vergoed krijgt
 omdat je ook nog reductie krijgt op elk toegangskaartje
 omdat vrijwilliger zijn je tot niets verplicht:
je doet alleen dingen waar je zin in hebt.
Doe mee met vrijwilligers werven
Hebt u kennissen of vrienden, die zich door bovenstaande misschien ook wel aangesproken
kunnen voelen?
Kaart het op een goede avond met hen eens aan,
vertel over uw eigen ervaringen en vraag of het
ook iets voor hen is. Zo ja, wijs hen dan op het
telefoonnummer en adres waar ze zich verder kunnen informeren en zich kunnen aanmelden: coördinator Yvonne Cras, tel. 06-38444600, of stuur
een e-mail naar: coordinator@avondje-uit-best.nl

Vriend worden van Avondje-Uit

waarmee Avondje-Uit zou deelnemen aan de
Activiteitenavond van de KBO die gepland stond
op 24 november in Prinsenhof. Helaas kon die
vanwege corona niet doorgaan. Avondje-Uit was
daarvoor uitgenodigd door het KBO-bestuur om
bezoekers informatie te verschaffen over de activiteiten van Avondje-Uit.
Nieuwe vrijwilligers nodig
Daar gingen we graag op in. Maar niet zozeer om
nieuwe gasten te werven, maar vooral voor nieuwe
vrijwilligers. Want vrijwilligers zijn er bij Avondje-Uit
nu eigenlijk te weinig, gezien het toegenomen aantal aanvragen die van bestaande en nieuwe gasten
binnenkomen. Naar een informatieavond als deze
gaan vooral de jongere senioren, die juist de leeftijd en gezondheid hebben om als vrijwilliger mee
te doen met Avondje-Uit.
Ja, waarom zo fijn?
U leest het op het bord, Daar staat het kort maar
krachtig waarom vrijwilliger worden bij Avondje-Uit
zo fijn is:
 omdat je andere mensen die slecht ter been
zijn blij maakt en daar zelf ook blij van wordt

Wist u dat niet alleen bedrijven, maar dat ook elke
gast, vrijwilliger of iemand anders ‘vriend van
Avondje-Uit’ kan worden? Dat betekent dat u het
waardeert wat er bij Avondje-Uit allemaal gebeurt.
En dat u dat op een financiële manier wilt uitdrukken.
U wordt vriend van Avondje-Uit door u als nieuwe
vriend aan te melden bij info@avondje-uit-best.nl
en daarna eenmalig een zelf te kiezen ‘vriendschapsbedrag’ over te boeken naar de bankrekening NL18RABO0155275003 t.n.v. Avondje-Uit’
onder vermelding van ‘Vriend worden’.
U krijgt dan voortaan alle nieuwsbrieven van
Avondje-Uit thuis bezorgd en wordt ook speciaal
uitgenodigd op elke contactdag van Avondje-Uit
In het begin van elk jaar krijgt u een herinneringsbrief thuisgestuurd, waarin wordt gevraagd of u de
vriendschap voor een jaar weer wilt verlengen

Gedicht voor de kerst
Met kerst is er niet alleen licht van een heldere
ster, maar zingen ook engelen hun mooiste lied.
Gelooft u ook in een
engel, die u persoonlijk begeleidt, die opduikt in moeilijke situaties en u er doorheen leidt?
Of die u zomaar van
binnenuit laat genieten van mooie dingen, natuur en mensen
om u heen? Dan zal
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onderstaand gedicht van Willem Glaudemans u
zeker aanspreken
En de ziel spreekt:
“Dank je lieve engel, engel van mij.
engel van mijn levenslicht,
dank je voor alles wat je voor me doet,
voor de inzichten die jij met een vleugeltip
op mijn voorhoofd hebt gestipt,
voor de boodschappen die jij me soms hebt
ingefluisterd,
voor de liefdevolle duwtjes die jij me geeft,
als ik eens de weg kwijt ben.
Dank je engel, voor de levensdraden die jij
aan elkaar hebt geknoopt,
zodat ik goede mensen tegenkom
die mij hielpen en verblijden.
Dank je dat je mij met je vleugels beschermde
toen het leven ruw was en vol risico,
en mijn ziel gedragen hebt door ziekte, angst en
pijn.
Dank je voor je zachte omhulling,
dat jij mijn wensen naar boven hebt gebracht
en dat je met een antwoord bent teruggekeerd.
Dank je voor je licht dat mijn leven heeft
opgetild,
zodat het voor anderen kon stralen.
Dank je lieve engel,
engel van mijn levenslicht.”

Kerstverhaal van Godfried Bomans:

Een witte kerst
Er was eens een man die het kerstfeest grondig
wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur
en spande langs het plafond de rode papieren
slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing
hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig
lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen
dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over
drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het
zag er dan ook goed uit.
Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan,
waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in
zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de
keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden
aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. "Nee
maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij
zitten en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "
we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen
afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het
kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een
stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht
het, al was er dan veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo
hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij
verwonderden zich over de hardvochtigheid van al
die herbergiers, maar het was ook tweeduizend
jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet
meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De
man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond
bracht, verstoord weer op zijn bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is
ook altijd wat." Hij
knoopte zijn servet
los, sloeg de kruimels van zijn knie
en slofte naar de
voordeur.
Er stond een man
op de stoep met
een baard en heldere, lichte ogen.
Hij vroeg of hij hier
ook schuilen
mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk
een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen,
hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken
elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de
een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend
op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht.
Maar terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet.
"Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets
gebeurd, maar ik weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de
hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich,
die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar
er was niemand meer te zien. Die twee leken wel
in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals
gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er
stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets,"
zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer
over." En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel
prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en
zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.
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vellers in De Schalm in Veldhoven . Een muzikale
groep die Country, Jazz en Blues spelen. In de
theaterzaal stonden allemaal kleine tafeltjes, zo’n
25, waar 2 stoelen aan stonden. Dit was nu het
voordeel van Corona. Zo lux heb ik nog niet eerder
in het theater gezeten! Sfeervol en hele leuke muziek. Een hele geslaagde avond.
Thea de Baar

Bloemlezing
Hieronder weer een selectie uit alle
reacties die wij ontvingen over uitjes
die de afgelopen tijd zijn gehouden.
20 aug. – Met z’n 60-en naar Jacobushof
Het was heel gezellig en we hebben heerlijk gegeten. Ik was met mijn gasten binnendoor gereden
via De Schutskuil e.d. Dat vonden ze prachtig. Het
was heel groen en volgens een van mijn gasten
leek het wel of ze op vakantie was in het buitenland! In de Jacobushof in Boxtel troffen we wel 60
andere gasten en vrijwilligers van Avondje-Uit.

Onze gasten zeiden enorm genoten te hebben. En
als zij het naar hun zin hebben dan is het voor mij
“Appeltje – eitje”. Voor herhaling vatbaar.
Anne-Marie, Annie, Anja, Marij,
Janny, Corrie, Carla, Maria, Marijke, John,
Maryanne, Marlies, Mieke, Resie en Ans
5 aug. – Puur Dutch natuurtalent
Wat was het gezellig en lekker! De ‘Puur Dutch
chocolade workshop’ was een hele leuke

workshop. En veel gelachen met zijn allen en met
Harry en Maria. Top! En Willy is een natuurtalent
bonbons maken ken!
Anne-Marie
Wouters
27 aug. – Nog nooit zó lux gezeten
Samen met mijn gast Anouk naar de Sunset Tra

28 aug. – Met Christel op de foto
Mijn gasten hebben super genoten. Fijn dat ze
weer na lange tijd naar theater konden. Christel de
Laat was weer goed op dreef. We hebben hartelijk
gelachen. Na afloop nog gezellig wat gedronken
en een fotosessie met Christel gehad. Blije gasten
en daar doe je het voor.
Anny, Ineke, Jacqueline en Helly
3 sept. – Karin zong prachtig en wat een jurk
Mijn gasten vonden het erg mooi en hebben genoten van de mooie stem van Karin Bloemen en haar
extravagante jurk. Voor het eerst sinds langere tijd
had ik mijn auto weer eens vol en dat was fijn!
Toen ik de dames voor het theater had afgezet en
zelf naar de parkeerplaats reed, kwam ik er tot mijn
schrik achter dat mijn portemonnee in mijn andere
tas zat. Gelukkig reed net een vrouw weg, die nog
een geldig parkeerticket voor de rest van de avond
had…... Voor het
drankje na afloop heb
ik van een gast geld
geleend.
De stem van Karin
Bloemen was prachtig. Het allermooist
vond ik ‘Back to
black’ (Amy Whinehouse), maar ook de
grapjes tussendoor
waren leuk. Gezellig
dat we na afloop met
de andere gasten en vrijwilligers aan de zo fijn gereserveerde tafel iets konden drinken Een geslaagde avond!
Piet, Janet en Thea
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15 sept. – Op restaurant bij Bregje
Fijn om er weer op uit te kunnen eten naar een
goed restaurant. – bij Bregje. Maar de meesten
vonden deze groep van 70 mensen toch te groot.

17 okt. Prachtig concert met Philharmonie
Beide gasten vonden het een prachtig concert van
Philharmonie Zuid en heel fijn om weer in een concertzaal te zijn. Ophalen, rijden en parkeren is heel
vlot verlopen. Mijn gasten konden het goed met elkaar vinden. Het concert was prachtig.
Minke Posthuma
20 okt. Goed en gezellig maar traag
Voor de tweede keer deze maand bij Montimar.
Algehele beleving goed en gezellig. Sfeer en
prijs/kwaliteit verhouding was goed, personeel was
vriendelijk. Het duurde wel erg lang voor we de
drankjes en onze bestelling door konden geven.
En na het voorgerecht duurde het drie kwartier
voor de tafel afgeruimd werd.
Anjo, Corrie, Maria, Carla, Ine, Helly,
Monique, Maryanne, Loes en Rian

12 okt. Lang wachten in Montimar
Heerlijk gegeten en dat vergoedde het lange wachten op de gerechten. En genoten van de gesprekken aan tafel. De gerechten waren mooi opgemaakt maar het duurde wel erg lang voor de eerste
gang werd opgediend.
Bram, Wil, Ria, Odette,
Resie, Piet, Ans en Yvonne
7 okt. - Knutselen maar!
Mijn gast vond
het een fijne
dag. Ze heeft
op haar gemak
alle knutselkraampjes
kunnen bekijken en heeft
wat leuke dingen gekocht.
En ook ik had
een leuke dag.
Ik had zelf wel
niet zoveel met
kaarten maken
maar was wel
benieuwd hoe deze dag zou uitpakken. Om 10 uur
arriveerden we in de Brabanthallen en vertrokken
pas om 3 uur. Het was echt gezellig en het verbaasde me dat mijn gast, al aardig op leeftijd, het
zo lang volhield. Geweldig.
Sjoek Bos

23 okt. Een onvoorstelbare violist
Een zeer indrukwekkende avond met een vol
podium musici van Philharmonie Zuid. Een onvoorstelbare uitvoering van violist Augustin Hadelich.
Jacqueline
27 okt. ‘Meiden van los’ vol humor
We zaten op de eerste rij en konden het goed zien.
De harde muziek e.d. kwam wel binnen. De ‘Meiden van los’ hadden veel humor, waren erg grappige en maakten rake woordspelingen. Het was
een prima avond.
Dorry Latijnhouwers

Avondje-Uit – coördinatie:
Kap. J.A.Heerenstraat 60, 5683EG Best
Tel. 06-38444600
E-mail: coordinator@avondje-uit-best.nl
Website: www.avondje-uit-best.nl

13 okt. - Meezingen met George Baker
Erg leuk. Mijn gasten genoten zichtbaar van deze
avond met George Baker en zongen veel liedjes
mee. Wat voor een gezellige en mooie geslaagde
avond was voor iedereen. Dorry Latijnhouwers

Secretariaat:
Klabots 15, 5683LJ Best
E-mail: info@avondje-uit-best.nl
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