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Denken, hopen, verlangen
Jazeker, ook nu weer een
Nieuwsbrief van Avondje-Uit,
zoals elk jaar in juni. Maar dit
keer zonder een Avondje-Uitprogramma voor het komend
kwartaal erbij, want dat is er
nog niet. U leest in deze
nieuwsbrief wel, wanneer we
de draad weer denken / hopen / verlangen te kunnen
oppakken.
En er is meer. Deze nieuwsbrief staat ook vol leuke dingen. Wat dacht u van het lintje dat Jacqueline heeft
gekregen? Ook leest u zomaar wat grappige verhaaltjes, mooie gedichten en gezellige liedjes om u te
vermaken. Zeg maar lichtpuntjes in een tijd die voor
sommigen onder ons saaier en zwaarmoediger is
dan anders – vooral als je je familie, moeder, vader,
kinderen, kleinkinderen nog steeds niet kunt zien en
knuffelen.
Het is als het telefoontje en het wenskaartje dat elke
gast van ons heeft gekregen. “Houd vol, Wij denken
aan u.”
staat er
op het
hartvormig bord
met bloemen er
onder. Zo
proberen
we samen het
eenzaamheidsvirus buiten de deur te houden en kijken uit
naar de tijd, dat we samen weer heerlijke uitjes kunnen gaan ondernemen.
Houd goede moed en….. blijf gezond!

Wanneer pakt Avondje-Uit de draad
weer op?
Ja, het was bij Avondje-Uit de laatste maanden
heel stil, ongebruikelijk stil. Na de laatste uitjes op
7 maart moest alles op slot. Juist toen het verlangen naar een verzetje alsmaar groeide, moesten we

zoveel mogelijk thuis blijven. Nagenoeg alle leuke
dingen waren gesloten of afgelast. Per 1 juni zijn
de regels gelukkig wat versoepeld. Een stel leuke
dingen kunnen nu weer: in restaurants, in theaters,
in tuinen. Maar helaas……. niet voor Avondje-Uit.
Waarom niet?
De theaters in Brabant zijn elk jaar zomers dicht.
Dat vangen we altijd makkelijk op met uitjes naar
tuinen, kastelen, musea, restaurants, boottochten,
bioscopen , tentoonstellingen, rondleidingen en
wandelingen. En gelukkig zijn er openluchttheaters
in Mariahout, Oisterwijk en Heeswijk-Dinther, die
altijd met leuke voorstellingen komen. Hoe zit het
daar dit jaar allemaal mee?
We hebben het nagetrokken voor allerlei uitjes. De
openluchttheaters houden helaas hun deuren gesloten; die ze pas weer openen in 2021. Sommige
uitjes gaan vanaf 1 juni open, maar dan met beperkingen: boottochten over de Dieze met maximaal 3 personen, Beekse Bergen alleen de wandelsafari, waarvoor lang, lang tevoren gereserveerd
moet worden. Restaurants zou nog kunnen, maar
op 1.5 meter afstand van elkaar is niet echt gezellig. Er zou wel een mini-Avondje-Uitprogramma
voor juni, juli en augustus gemaakt kunnen worden, maar dan stuiten we onmiddellijk op het allergrootste bezwaar: het vervoer.
Hoe moet het in de auto?
Met de auto op stap gaan mag in deze tijden alleen
als chauffeur en alle passagiers onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook als ze mondkapjes dragen. In een personenauto gaat dat niet.
En als je het toch doet, riskeer je een zeer forse
boete. Alleen wie in hetzelfde huis wonen mogen
dichter bij elkaar zitten
In een bestelautobusje dan? Daar kunnen misschien wél een paar mensen meer in op 1.5 meter
afstand. Maar met zo’n huurbusje wordt een uitje
van een halve of hele dag wel erg prijzig.
Met een riksja of duofiets een tochtje maken dan?
Ook daar krijg je de anderhalvemeter afstand niet
voor mekaar.
Wanneer kunnen we dan weer beginnen?
Ja, wisten we dat maar…… Gezien de situatie van
nu heeft het Avondje-Uit bestuur besloten, dat we
tot 1 augustus nog geen uitjes kunnen houden.
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Voorlopige stop tot 1 augustus
In ieder geval tot 1 augustus houden we het dus
nog even vol. Hoe de regels vanaf 1 augustus zullen zijn, weet nog niemand. We hopen natuurlijk
dat corona dan aardig op zijn retour is en er verder
versoepeld zal worden.
Duimt u met ons mee dat dat gaat
gebeuren? Dat Avondje-Uit vanaf 1
augustus weer kan gaan draaien?
Tegen die tijd weten we meer en
hoort u van ons. Ondertussen blijven we allemaal
hopen. Blijft u wel alle regels goed volgen?
En….. blijf gezond allemaal!

Jacqueline benoemd tot lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Het is een gewone vrijdag in april, wanneer de burgemeester van Best, bij Jacqueline van Boven in de Spinnerstraat
aanbelt. Hij verschijnt in vol ornaat
voor haar deur met ambtsketen en
al. Achter hem een heraut die op
de trompet blaast.
De burgervader zegt, dat het hem
verheugd haar te kunnen meedelen dat ze is benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau, oftewel:
ze krijgt een lintje! Hij spreekt een
kort lofwoordje tot de verbouwereerde Jacqueline
en zet een bos bloemen voor haar neer. Oppakken
maar. Meer kan hij haar tot zijn spijt nu niet aanbieden, want het opspelden van een lintje en het
aanbieden van de oorkonde, gaat moeilijk op anderhalve meter afstand. Dat komt allemaal later
nog wel, belooft hij.
Jacqueline is dit jaar één
van de zeven gedecoreerden in Best. En dat is
niet voor niks! Iedereen die
het hoorde was het erover
eens: als iemand het volop
verdiend heeft, is zij het wel.
Er staat dan ook heel wat op
haar lijstje van verdiensten.
Odulphus
Zij verzorgde vele jaren de financiële administratie
van de Sint-Odulphusparochie en van de begraafplaats.
IVN natuurgids
Ook is ze al jaren actief bij het IVN. Voor de leerlingen van de basisscholen in Best heeft ze jarenlang
natuurexcursies voorbereid. Met een hele klas, de
leraar en een ouder trok ze dan als gids door de

mooiste stukjes natuur rondom
Best, wees hen op de bijzonder
planten en dieren onderweg en
gaf speelse en serieuze opdrachten. Sinds 2014 doet ze
mee als gids bij de IVN-seizoenswandelingen.
Roefeldag
Op de lijst van verdiensten van Jacqueline staat
o.a. ook het comité voor de eerste Roefeldag in
2001, waarbij de kinderen van groep 6 en 7 kunnen kennismaken met de grote variëteit van beroepen. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de Roefeldag.
Avondje-Uit
Ze is al jarenlang bestuurslid van Avondje-Uit en
neemt vaak mensen mee op avondjes-uit naar theater, concertgebouw, restaurants. etc. voor een
gezellig middagje/avondje-uit en verzorgt de hele
financiële afwikkeling van alle uitjes. Bij AvondjeUit kent nagenoeg iedereen Jacqueline. En Jacqueline kent omgekeerd ook bijna iedere gast en
vrijwilliger van Avondje-uit. Is het niet van zien of
van horen, dan is het via uitjes of de maandelijkse
afrekening ervan.
Al vanaf de oprichting van Avondje-Uit, 10
jaar geleden
neemt ze heel
vaak gasten
mee op stap
overal naartoe.
Heeft er zich
voor een bepaald uitje geen
enkele vrijwilliger aangemeld
– dat komt gelukkig maar weinig voor – dan is
het vaak Jacqueline die zich
opgeeft om als
vrijwilliger mee
te gaan.
Als bestuurslid verzorgt zij, zoals gezegd, de complete financiële afwikkeling via de bank van alle
uitjes voor alle gasten en alle vrijwilligers. En dat is
niet mis. Voor de ca. 330 uitjes in een jaar zijn dat
1587 bankincasso’s en 627 declaraties. Ga er
maar eens aan staan. Als er iets mis gaat met de
bank of als vrijwilligers vergeten te declareren,
gaat ze er direct achteraan. Dat doet ze bescheiden, zeer accuraat, strikt vertrouwelijk en gevoelsmatig verbonden met de gasten en vrijwilligers
van Avondje-Uit. Hulde voor zoveel inzet!
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Het is jammer, dat we deze eervolle gebeurtenis
niet met Jacqueline en haar man Cor thuis konden
vieren. Feliciteren moest nu telefonisch, per email
of met een bosje bloemen voor de deur. Onder
normale omstandigheden zou het een feestelijke
dag zijn geweest, met allemaal blije mensen om
haar heen.
Maar, Jacqueline, ook al kon dat nu niet zo zijn, wij
zijn even goed allemaal trots en blij voor jou. Dat je
nog lang van deze eervolle benoeming mag genieten. Van harte proficiat en heel erg bedankt!

“Nee,” zei de mier, “want we kunnen elkaar ook
vergeten”.
“Vergeten, jou?!” riep de eekhoorn.
“Nou,” zei de mier, “schreeuw maar niet zo hard”.
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen.
“Ik zal je nooit vergeten”, zei hij zacht.
“Nou ja,” zei de mier, “dat moeten we maar
afwachten. Dag”.
En plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs
de stam van de boom naar beneden zakken.
De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen.
“Mier”, riep hij, “Ik mis je!” Zijn stem kaatste heen
en weer tussen de bomen.
“Dat kan niet!” zei de mier, “Ik ben nog niet eens
weg!”
“”Maar toch is het zo!” riep de eekhoorn.
Hij zuchtte en besloot te wachten. Maar hij miste
de mier steeds heviger.
Soms dacht hij even aan beukennotenmoes, of
aan de verjaardag van de tor, die avond, maar dan
miste hij de mier weer.
‘s Middags hield hij het niet langer uit en ging naar
buiten. Maar hij had nog geen drie stappen gedaan
of hij kwam de mier tegen, moe, bezweet, maar
tevreden.
“Zie je wel” zei de eekhoorn.
“Ja,” zei de mier.
En met hun armen om elkaars schouders liepen ze
naar de rivier om naar het glinsteren van de golven
te kijken.
Toon Tellegen

Laatste nieuws: Het lintje echt opspelden door de
burgemeester zal gebeuren op 3 juli in Prinsenhof.
Bedankwoordje van Jacqueline
Zeer verrast was ik, dat ik voor mijn vrijwilligerswerk dat ik met veel plezier doe, een lintje mocht
ontvangen. Voor de vele felicitaties die ik van
jullie mocht ontvangen mijn hartelijke dank.
Hopelijk kan ik mijn bezigheden weer snel oppakken. Ik mis het enorm.
Hartelijke groet, Jacqueline.

Neem de tijd
Neem je tijd om te werken,
het is de prijs van succes
Neem je tijd om na te denken,
het is je bron van kracht.
Neem je tijd om te spelen,
het is het geheim van de jeugd.
Neem je tijd om te lezen,
het is de basis van kennis.
Neem je tijd om vriendelijk te zijn,
het is de poort naar geluk.
Neem je tijd om te dromen,
het is de weg naar de sterren.
Neem je tijd om lief te hebben,
het is warme levensvreugde.
Neem je tijd om blij te zijn,
het is muziek voor je ziel.
Neem je tijd om te genieten,
het is de beloning van je werk.
Neem je tijd om te plannen,
dan heb je tijd voor de negen
andere dingen!

De eekhoorn en de mier
Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur
van de eekhoorn.
“Gezellig”, zei de eekhoorn.
“Maar daar kom ik niet voor,” zei de mier.
En de mier vertelde waarvoor hij wel gekomen was
“We moeten elkaar een tijdje niet meer zien.”
“Waarom niet?” vroeg de eekhoorn verbaasd.
Hij vond het juist heel gezellig als mier zomaar
even langs kwam.
Hij keek de mier met grote ogen aan.
“Om erachter te komen of we elkaar zullen missen,” zei de mier.
“Missen?”
“Missen, je weet toch wat dat is?”
“Nee,” zei de eekhoorn.
“Missen is iets wat je voelt als iets er niet is”.
“Wat voel je dan?”
“Ja, daar gaat het nou om”.
“Dan zullen we elkaar dus missen” zei de eekhoorn
verdrietig.

(Iers gedicht)
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Wat gebeurde de afgelopen
maanden bij Avondje-Uit?
De Avondje-Uitvrijwilligers zien hun gasten eigenlijk
altijd op hun best, als ze bij hen aanbellen om ze
op te halen. Nog een laatste blik in de spiegel, de
deur goed op slot en met een glimlach op het gezicht stappen ze bij je in de auto. Veel zin in het
uitje en in het contact met elkaar!
De laatste 3 uitjes van 2020 waren nog heel divers;
een naar de Catharinakerk met koorzang, een naar
Jeroen’s Clan in het Vestzaktheater en een naar de
show van vader en zoon Kazan in De Eendracht.
En toen …….plotselinge stilte!
Alhoewel stilte?
Er stond voor de volgende twee weken nog heel
wat in de planning. Het etentje met ruim 50 personen in De Croyse Hoeve, het toneelstuk Kolder in
de Polder in het Tejaterke. En onze Margriet die
alles perfect geregeld had voor de Contactmiddag
op 21 maart was helemaal klaar om iedereen
welkom te heten.
Er zat niks anders op, dan alle vrijwilligers hiervoor
te bellen en al onze gasten de mededeling te doen,
dat hun uitjes helaas niet konden doorgaan. En dat
de altijd gezellige Contactmiddag ook niet kon
doorgaan. Ze hadden er zo naar uitgekeken. En
wijzelf ook. Een grote teleurstelling.
Dan dringt tot ons, het bestuur, door dat deze situatie nog heel lang kan gaan duren. Wat kunnen we
betekenen voor onze gasten? Reeds meer dan 10
jaar voordat onze premier sprak over het eenzaamheidsvirus is Avondje-Uit opgericht om dat
virus tegen te gaan.

Hart onder de riem
Om onze gasten een “hart onder de riem” te steken, bezorgen we bij elke gast een brief met informatie en tips. En daarna een speciaal voor Avondje-Uit gemaakte prentbriefkaart met een voor
velen herkenbare tekening en een welgemeende
wens. “Hou vol. We denken elk dag aan jullie.”
Wat te doen met alle gekochte kaartjes?
Ondertussen heeft Helly tot eind juli nog tegen de
200 tickets van de diverse theaters in voorraad.
Een aantal voorstellingen wordt definitief afgelast
en terugbetaald. Sommige theaters geven andere
data door: “Juni kan nog niet, misschien september…”. Maar voor een groot aantal voorstellingen
nemen ze nog geen beslissing; die schuiven ze
door naar een nog onbekende datum en wisselen
het betaalde kaartje in voor een voucher.
Als vanaf 1 juni de theaters weer toestemming krijgen van de overheid om te spelen voor maximaal
30 toeschouwers, zitten daar de geplande voorstellingen in de theaters van Eindhoven, Den
Bosch en alle andere die wij bezoeken niet bij. Die
hebben alles doorgeschoven naar het volgend theaterseizoen na de zomer.
Hoe het allemaal verder gaat? Niet te voorspellen.
En daar gaan we ons nu ook maar niet aan wagen.
Carla van Eldijk en Jacqueline van Boven

Liedje van Judith Herzberg
Het duurt altijd langer dan je denkt,
ook als je denkt
het zal weer langer duren dan ik denk
dan duurt het toch nog langer
dan je denkt.

Belronde met persoonlijke verhalen
We gaan al onze gasten bellen om te vragen hoe
het nu met hun gaat. Dat is belangrijk, vooral voor
de mensen die hun huis of appartement nauwelijks
uitkomen. We horen allerlei verhalen. Gelukkig
doen veel van onze gasten hun eigen boodschappen of maken een dagelijkse wandeling. Even naar
buiten. Maar ieder beleeft het op zijn eigen manier.

Het is altijd veel duurder dan je denkt,
ook als je denkt
het zal wel duurder worden dan ik denk
dan wordt het toch nog duurder
dan je denkt.
Het kost meer moeite dan je denkt
ook als je denkt
het zal wel veel meer moeite kosten dan ik denk
dan kost het toch meer moeite
dan je denkt.

Sommige gasten hebben het zwaar vanwege het
weinig fysiek contact met familie en vrienden. Om
dat door te komen, besteden ze de tijd met een
boek lezen, muziek luisteren en in de tuin werken

Het duurt veel korter dan je denkt
ook als je denkt
het zal wel korter duren dan ik denk
dan duurt het toch
nog korter dan je denkt.

.

Het is ook mooi om te horen dat bij een aantal gasten de buurt erg attent is. Zij komen vragen of ze
boodschappen kunnen doen of ergens anders mee
kunnen helpen.
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Een complimentje doet wonderen
“Dat heb je goed gedaan, Betty,
prima.” Zo eenvoudig klinkt een
compliment. Sommige mensen
zijn er goed in en kunnen makkelijk iets aardigs zeggen tegen
anderen. Maar in het algemeen
zijn Nederlanders daar nogal
zuinig mee. Veel mensen kunnen het niet. Dat
heeft verschillende oorzaken.

eigenhandig is gebouwd door parochianen, vooral
van buurtvereniging Heikant. Zij hebben hem opgebouwd vanaf de fundering tot boven in de nokken van het dak, waar een speels klokje hangt, dat
je hoort tinkelen als het hard waait. Maar het mooi-

Ten eerste is het ons nooit aangeleerd. Ten tweede, als we onszelf nogal kritisch bekijken is het ook
moeilijk anderen te prijzen. Bovendien vrees je een
reactie als ‘zit niet zo te slijmen, man’ en tot slot:
complimenteren doe je met gemak als je je aangeleerd hebt de mensen om je heen ook met verwondering of waardering te bekijken.
Daarentegen is het ongelooflijk te zien hoe een
compliment mensen aangrijpt. Je máákt iemands
dag met positieve feedback. Uiterlijke kenmerken
bejubelen scoort meestal goed, maar nog beter is
iemand te complimenteren met wat hij of zij kan of
doet. Aandacht krijgen en gezien worden als een
waardevol iemand sterkt ons eergevoel, maakt ons
tevreden en motiveert. Het is veel doeltreffender
om positief gedrag te complimenteren, dan om een
negatieve actie te bekritiseren.
En …. je merkt dat je er ook zelf van geniet als je
iemand een complimentje geeft.

Liedje van Toon Hermans
Of je jankt of zingt of bromt
reken maar: wat komt…. dat komt
nu eens mis en dan weer raak
‘t blijft een uitgemaakte zaak.
Net zo min als zon en regen
komt ‘n mens de toekomst tegen
of je fluit of grient of gromt
laat maar komen wat er komt.

Zomaar een weetje. Kent u de O.L.V.
van de Heikant-kapel in Best?
Wist u dat er aan de rand van Best, richting Oirschot, aan de Heuveleindse weg een mooie, Mariakapel staat met een prachtig interieur? Je loopt
er zó aan voorbij want het heeft niet de traditionele
vorm van een kapel.
Het is de “Onze Lieve Vrouwe van de Heikantkapel”. Het bijzondere ervan is dat hij in 2000/2001

ste van de kapel zijn de schilderijen en glas-inloodraam, ook al door Bestse kunstenaars gemaakt. Daarover straks meer.
Waarom werd deze kapel in 2000/2001 gebouwd?
Wat was de aanleiding? Dat was de al lang gekoesterde wens van pastoor Maas (overleden in
2005) dat er een kapel zou komen in een van de
nieuwe woonwijken van Best. Toen de pastoor in
1995 zijn 40-jarig priesterjubileum vierde wilde hij
geen cadeau maar geld voor het fonds voor een
nieuwe kapel.
Piet Spierings
en zijn vrouw
hadden al het
perceel grond
geschonken.
Zo kon er gestart worden
met de bouw.
Op 5 mei 2001
werd de moderne kapel
plechtig ingezegend door
bisschop Hurkmans, die vanuit Den Bosch
hierheen gekomen was, en pastoor Maas zelf.
Verrassend
De kapel heeft een bijzondere architectuur die zowel modern als traditioneel aandoet. De strakke
muren vormen twee gevouwen handen, hemelwaarts gericht. De versprongen ingang leidt naar
een ruimte die intiem, aanvoelt. Kleurrijke schilderijen en tekeningen geven een vrolijke maar ook in- 5 –

getogen indruk. Alle hulde aan architect René van
de Westerlaken uit Best.
Kleurrijk interieur
Boven het Maria-met-Jezus-beeld hangt een modern drieluik, geschilderd door Leo van de Sangen
uit Best. Op het middelste paneel ziet u het kerstta-

van gehoord? Zij heeft in haar handen een bosje
bloemetjes en een brandende staf. Boven haar
zweeft een duif, de Heilige Geest. Wie zij was?
Een zeer vrome priorin van het klooster in Herentals, waar Best toen onder viel.
Glas-in-loodraam
In de muur is een mooi glas-in-loodraam gemaakt
door de Bestenaar Jack Linssen. Zo is deze kapel
een mooi voorbeeld van hedendaagse volksdevotie: gemaakt door Bestenaren voor Bestenaren.
Echt een wandeling of fietstochtje waard.
U kunt er met uw gebed tot Maria terecht, een
kaarsje opsteken en uw verzoek- of bedankwoord
aan Maria schrijven in een speciaal boekwerkje.
Geopend: alle dagen in de week en het weekend

Geluk
Geluk is geen kathedraal
misschien een klein kapelletje
fereel, zoals zich dat hier zou kunnen hebben afgespeeld. Jozef komt net wat hooi aandragen, als
voer voor de os en ezel of om er Jezus in te leggen? Want een kribbe is er nog niet.

Geen kermis, luid en kolossaal
misschien een carrouselletje
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw
maar nu en dan een zonnetje

Op de panelen ernaast twee heilige Bestenaren.
Links St. Odulphus, die iedereen wel kent, met de
bekende appel in zijn hand. Op de achtergrond
staat al de kerk in Best, naar hem genoemd, Op
het rechterpaneel ziet u Elisabeth van Best. Ooit

Geluk, dat is geen zeppelin,
‘t Is hooguit een ballonnetje
Toon Hermans
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Een ruiker van gedichten
voor eenieder die ervan houdt
Elk gedicht heeft een diepere gedachte en probeert een snaar te raken in je ziel..Het tilt je over
de beslommeringen en de sores van alledag.
Welk gedicht pakt u het meest?

Het kost niet zoveel

Tuin

Het kost niet zo veel om een glimlach te
schenken,
of je hand op te steken voor ‘n vriendelijke groet.
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen,
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

De bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en ied’reen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren
krijgen.

Het kost niet zo veel een hand uit te steken,
om een ander een beetje behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik is vaak de beloning,
al was ook de moeite voor jou maar zo klein.

We zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft
weer zal bloeien.

Het kost niet zo veel om wat aandacht te geven,
aan de mens om je heen in zijn vreugde en
verdriet.
Wees blij dat je zo wat kunt doen voor een ander,
ook al is die ander je naaste niet.
Het kost maar zo weinig, jouw arm om een
schouder,
of alleen maar een zachte druk van je hand.
Misschien dat die ander, al is het maar even,
in een klein stukje paradijs is beland.

Een doosje stilte

Het kost maar zo weinig een ander te geven,
iets, wat je zelf ook zo heel graag ontvangt.
Liefde! Alleen maar dat weg te schenken,
krijg je terug, meer dan je verlangt.

Graag schenken wij aan iedereen
een doosje stilte,
dicht gestrikt met een zachte rust.
Ook een bosje mooie vreugde
en een portie levenslust.
Een potje met liefde,
mooie momenten,
dag na dag,
daarbij een mooie lach.
Dan nog een pakje blijdschap
en een flesje vol met hoop.

Die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten,
die arm om een schouder, de hulp die je bood.
Het zijn kleine dingen, het kost maar zo weinig,
maar in wezen is het ontzaglijk groot.

Maar zie, de allermooiste geschenken,
zijn niet overal te koop.
Neem de tijd voor vriendschap
en kijk goed uit naar elke vriendelijk gebaar.
En als jullie het eens uit willen schreeuwen,
wij luisteren, jullie roepen maar.

Mooie gedachte

Er is nog zoveel meer te geven,
maar helaas zo werkt het niet.

Weet je wat mij vandaag
Een mooie gedachte lijken zou?
Als jij aan iemand denken wil
En iemand anders weer aan jou

Kijk om je heen en laat je leiden,
door alles wat het leven biedt.
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1945 en 1970 te horen en vermakelijke verhalen.
Die gaven een amusant beeld over het alledaagse
leven van toen. Heel erg mooi en sfeervol aangevuld met mooie filmpjes o.a. historische beelden
uit het Polygoon Bioscoopjournaal van die tijd. Mijn
gasten vonden het geweldig en ik ook.
Anja

‘

Bloemlezing
Veel uitjes zijn er niet geweest in de afgelopen maanden. Hieronder alle reacties
die wij ontvingen over de uitjes tot 7 maart

Soepconcert in ‘t Tejaterke
Een hele fijne en gezellige muzikale middag hebben we gehad in ‘t Tejaterke met het Soepconcert
op 16 februari. Het was een Vocalgroup die optrad.
Er werd goed gezongen, een mooie beleving. De
soep met broodje was ook lekker.
Marij en Marlies
Hoe verwerk je het verlies van je zoon?
We hebben in het Parktheater de theaterbewerking
gezien van het boek van A.F.Th. van der Heijden
over het verlies van zijn 21-jarige zoon Tonio. We
raakten zeer onder de indruk van de persoonlijke
tragedie rondom Tonio – en het onvermogen dat
verdriet met elkaar te delen. En allen waren we
heel blij, dat we bij de inleiding vooraf heel goed
waren voorgelicht over de speelwijze van de toneelspelers.
Jacqueline
Russische Vuurvogel
Het Russisch Staats Symfonieorkest speelde in het
Muziekgebouw de Vuurvogel van Strawinsky en het
vioolconcert van Tsjaikovski.
Een echte Russische
avond. Van tevoren hadden
we de inleiding gevolgd en
die informatie was fijn om te
horen. Mijn gasten vonden
het een leuke avond, die we met een drankje hebben afgesloten.
Carla
De Gouden Jaren tussen ‘45 en ‘70
In het Parktheater gingen we naar ‘De Gouden
Jaren’. We kregen mooie liedjes uit de tijd tussen

De Philharmonie speelde schitterend
Een werkelijk schitterend concert was het in het
Muziekgebouw. We hoorden van Bach de
Brandenburg Concerten, en verder twee
symfonieën van Haydn en Mozart. De gasten zijn
elke keer weer dankbaar, dat er vrijwilligers zijn,
die hen meenemen om samen zo’n mooie avond
te beleven.
Anke en Marjo
Percossa als inspiratiebron
We moesten ervoor op vrijdag 6 maart naar Hilvarenbeek. Om daar de percussiegroep Percossa
mee te maken, de beste
percussiegroep van de
Benelux, stond er in de
aankondiging.
Beide gasten waren enthousiast. Yvonne maakt
muziek met dementerenden en gebruikt dezelfde
instrumenten daarvoor als
in de voorstelling. Een inspiratiebron. Het was een
première en er werd royaal gebruik gemaakt van
spiekbriefjes.
Odette .
De pineut bij Hans en Steven Kazàn
Vader en zoon Kazan vormen een komische combinatie van goochelaar en komediant. Ze begrijpen
elkaar voor geen meter. Dat leidt tot hilarische taferelen, bizarre trucs en vooral héél veel humor. Er
was ook interactie met het publiek. De gasten op
de eerste rij waren natuurlijk “de pineut” waaronder
onze chauffeuse.
Anke
Correspondentieadres:
Pelgrimshei 44, 5686 HT, Best
Tel.:0499-396608
E-mail: info@avondje-uit-best.nl
Coördinatie uitjes:
Wever 3, 5683 MN Best
Tel. 06-38444600
E-mail: coordinatie@avondje-uit-best.nl
Website: www.avondje-uit-best.nl
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