


   

Voor de gasten:

>  Een gast van Avondje-Uit kan per kwartaal maximaal 5 uitjes kiezen. 

>  Geef de gewenste uitjes zo vroeg mogelijk door naar de coördinator 
Yvonne Cras :
–  via het antwoordkaartje naar Avondje-Uit, Kap.Heerenstr. 60, 5683EG Best
–  of mail ze na coordinator@avondje-uit-best.nl  (= Yvonne Cras)
–  óf bel ze door via -nummer 06-38444600 van Avondje-Uitcoördinatie

>  Wanneer u een voorstelling wilt bezoeken met rollator of in een rolstoel, dan 
gelieve u dit bij aanmelding voor die voorstelling door te geven.

>  De coördinator van Avondje-Uit kiest een vrijwilliger uit die u thuis zal komen 
ophalen en zal begeleiden tijdens het uitje. Deze zal u ongeveer een week 
vóór de datum van het uitje opbellen om een afspraak te maken hoe laat 
hij/zij u zal komen ophalen.

> .Het is mogelijk dat er nog meer gasten mee zullen gaan, die zich voor het-
zelfde uitje hebben opgegeven. 

>  De kosten van een uitje zijn: het entreekaartje + mogelijke reserveringskosten.
+ vervoerskosten. Voor vervoer wordt een vast bedrag van € 5.00 per gast 
berekend, ongeacht de bestemming en het aantal medereizigers. 
Bij uitjes in Best met vervoer zal € 2,50 voor het vervoer worden gerekend. 

>  Het totale bedrag zal binnen enkele weken na het uitje automatisch worden
geïncasseerd van uw bankrekening. Daarvoor hebt u bij de inschrijving voor 
Avondje-Uit een doorlopende machtiging ondertekend.  

>  Als u onverwacht verhinderd bent, geef dit dan tijdig door aan de coördinator 
Die zal proberen het bestelde of gekochte kaartje voor iemand anders te 
gebruiken of bij het theater in te ruilen voor een tegoedbon. Lukt dat, dan zal 
er niets van uw rekening worden afgeschreven. 

>  Bij andere problemen: neem contact op met de coördinator. (zie hierboven) 

Voor de vrijwilligers:

>  Alle vrijwilligers krijgen geregeld  van de Avondje-Uitcoördinator een mail met een aantal 
door de gasten aangevraagde uitjes. U kiest welke uitjes u wilt begeleiden. Deze mailt u 
terug naar de coördinator. 

>  De coördinator kiest voor elk uitje de vrijwilligers die meegaan en mailt dat door, alsook 
de telefoonnummers van eventuele andere vrijwilligers naar het zelfde uitje. U kunt on-
derling afspraken maken over vervoer en aankomsttijd. 

>  Een à twee weken vóór de voorstelling krijgt u de kaartjes of  e-tickets thuis bezorgd en 
een mail met gegevens over de gast(en), het uitje, de locatie, parkeerplekken (als moei-
lijk te vinden) en een declaratieformulier. 

> .U belt ca. een week vóór het uitje elke gast om af te spreken hoe laat u hem thuis komt 
ophalen. Plan het zo dat u ruim vóór de voorstelling ter plekke bent. Bel liefst enkele 
dagen van tevoren ter herinnering nog eens.

>  Op de dag van het uitje bent u de gastheer/gastvrouw. Haal uw gasten bij de voordeur 
op. Help eventueel bij het lopen; loop langzaam.  Neem bij aankomst jassen aan en 
breng die bij vertrek weer terug. Help uw gasten overal waar dat nodig is. Haal ook de 
drankjes die de gasten hebben besteld (en die ze zelf ter plekke betalen). 
Breng ze terug naar huis en begeleidt hen tot aan de voordeur.  

>  Vul na thuiskomst het declaratieformulier in. Van het entreekaartje krijgt u als vrijwilliger 
de eerste € 15 vergoed. Alles daarboven kunt u declareren, alsook de werkelijke ver-
voer- en parkeerkosten. Ook kunt u desgewenst een kleine donatie invullen. 
Het eindbedrag kan positief of negatief of nul zijn.
Op het declaratieformulier meldt u ook hoe het uitje is verlopen en is ervaren. 

>  Mail de declaratie binnen een week naar het vermelde e-mailadres, ook als het € 0,- is.

>  Als u moet betalen, boek het dan binnen een week naar NL18RABO0155275003 t.n.v. 
Avondje-Uit. .Als u geld krijgt, zal dat binnen enkele weken worden overgeboekt.

>  Bent u voor het uitje onverwacht verhinderd, geeft dat dan zo snel mogelijk door aan de 
coördinator; die probeert dan een andere vrijwilliger te vinden. 

   > Alle vrijwilligers en gasten zijn verzekerd via een collectieve vrijwilligersverzekering. Schade moet direct na het uitje worden gemeld aan de coördinator.

   > Door de aanmelding voor een activiteit gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

mailto:coordinator@avondje-uit-best.nl


Juli 2021

Do 1 Juli Overleg € 5.00 Omgeving van
Best 

Kapellekestocht Bezoek mooie kapellen in de omgeving van Best en steek een kaarsje aan. Dit 
kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje met ver-
halen over alle 20 kapellen rondom Best. 

Do 1 Juli Overleg € 8.50 Binnendieze
Den Bosch

Rondvaart 
Binnendieze

In steden als ‘s-Hertogenbosch zijn er nog grachten die de oude nederzetting 
omringen. omringd door de oude stadsmuren. Een rondvaart over de Binnen-
dieze neemt je mee naar andere tijden met verhalen die een tourgids maar al 
te graag vertelt. Dit uitje vindt je met regelmaat terug in ons programma. 

Vr 2 Juli 20:30 € 17.00 Markant 
Uden

Wouter Monden: 
Geen Punt

Zen zijn in een wereld vol spanningen is zo simpel nog niet! Maar Wouter doet 
het. Hij is ontspannen. En daar gaat hij over vertellen in zijn hilarische show
Geen Punt. 

Za 3 Juli 11.00
– 13.00

Gratis Centrum van 
Best

Prikkelarme 
Kermis

We gaan naar de kermis, bekend om zijn vele leuke en spannende attracties. 
En wel speciaal op de uren dat muziek en licht allemaal net iets minder hard en
fel zijn dan normaal. Zo kun je rustig rondneuzen en genieten van de vele 
attracties op wat de ‘Goedkoopste Kermis van Nederland’ wordt genoemd. 

Di 6 Juli 13:30 € 10.00 Klokken-
museum
Asten

Rondleiding
museum

In Asten, midden in De Peel, worden al meer dan een eeuw
klokken gemaakt. Museum Klok & Peel toont de grootste col-
lectie luidklokken en beiaarden (klokkenspellen) ter wereld.
Aan de hand van een tijdlijn ervaar je de oorsprong en het
luiden van de klok tot en met het gieten en stemmen. 

Woe 7 Juli 11:00 € 15.50 Gemert Vlindersafari
met lunch. 

Ga op safari en ontmoet de mooiste vlinders uit alle windstreken. Grote,  klei-
ne, opvallend kleurrijke vlinders of juist kampioenen in camoufleren Bewonder 
en verwonder! Dit alles gecombineerd met een heerlijke lunch. 

Do 8 Juli 11:00 € 13.50 Weverijmuseum
Geldrop

 Rondleiding door museum Aanwezige vakmannen, die jaren in de textielindustrie hebben gewerkt, 
vertellen hun persoonlijke verhaal en laten u zien hoe de verschillende stoffen 
en patronen worden gemaakt met een diversiteit aan kleuren en garens.

Do 8 Juli 19:30 € 18.50 Schalm 
Veldhoven

Sophie Stravens
en Michiel Wetzers

Een voorstelling balancerend tussen kleinkunst, cabaret, muziektheater en ted-
talks. Een aaneenschakeling van vrije verhalen en muzikale intermezzo’s. Over
brandende liefdes en belangrijke mannen. Vaders en opa’s. Brandweermannen
en bouwvakkers

Di 13 Juli 13:30 € 2.50 Verzamelen bij 
‘t Boshuys

IVN Best:
Korte Zomer-
wandeling

Best-Kort-wandeling van maximaal 1,5 uur (met zo mogelijk een 
rustmoment onderweg) voor mensen die liever niet alleen wandelen
en/of graag wandelen onder begeleiding. Het tempo ligt niet hoog 
en de wandeling voert over goed begaanbare paden.
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Wo 14 Juli 17:00 € 20.75
excl.con- 
sumpties

Jacobushof
Boxtel

BBQ op
Boerderijterras  

Bij Jacobushof is het altijd gezellig. We gaan genieten van een heerlijke BBQ 
met verschillende stukjes vlees (geen vis) en salades. Het vlees wordt voor 
ons gebakken.

Do 15 Juli 13:00 € 12.00 Miss Hyacinth
St Oedenrode

Veldboeket plukken en
koffie met iets lekkers. 

Bij Miss Hyacinth wordt bloemen plukken extra gezellig. Uit de 
prachtige tuin mogen we kiezen welke bloemen er in ons boeket
passen. Helemaal naar eigen inzicht. En dan sluiten we de 
middag af met een lekkere kop koffie en gebak. Nu al zin in!

Woe 21 juli 11:00 € 24.50 Safaripark
Beekse Bergen
Hilvarenbeek

 Op safari             Of je nu per boot, met de bus of te voet wilt gaan. Het kan allemaal bij het 
Safaripark Beekse Bergen. En de roofvogelshow mag je hier zeker niet missen.

Do 22 Juli 13:30 € 35.00 Punchatelier
C’ park Bata

Workshop
Punchen

Punchen is verven met textiel. Met een speciale maar niet moeilijke techniek 
ga je diverse materialen (wol, stof, garen etc.) verwerken in een kleurrijk schil-
derijtje. Kunst met een grote K! Onder genot van kop koffie met iets lekkers. 

Di 27 Juli 18:00 € 24.75
excl.con- 
sumpties

Grieks restaurant
Olympia Best

 Drie-gangen diner De familie Athanasiadis heet ons van harte welkom in hun sfeer-
volle Grieks restaurant Olympia. We gaan genieten van heerlijke 
Griekse specialiteiten.

Wo 28 Juli 13:00 € 10.00 Daf Museum 
Eindhoven

Rondleiding 
museum

Van smidse tot groot bedrijf! Daf’s wortels gaan terug naar 1928 toen de ge-
broeders van Doorne de basis legde tot wat op de dag van vandaag de snelst 
groeiende truckproducent van Europa is. 

Do 29 Juli 13:30 € 20.00 Vleutse Hoeve 
Best

Workshop Klompen 
Schilderen

Kies een mooie, blank geschuurde klomp in de gewenste
grootte. Beschilder je eigen klomp, helemaal naar wens en
Inspiratie

Vr 30Juli 13:00 € 12.50 Bevrijdende 
Vleugels 
Best

Kijkje in mu-
seum met kof-
fie en gebak 

Iedereen in Best kent het museum Bevrijdende vleugels wel, maar lang niet 
iedereen is er geweest. Tijd dus voor een bezoekje aan dit bijzondere museum 
vlakbij. Met koffie en gebak om nog eens gezellig na te praten. We hebben 
tenslotte zoveel gezien!

Vr 30 Juli 20:15 € 22.50 De Schalm
Veldhoven

The Wiener 
Brothers

Een waardig eerbetoon aan The Everly Brothers door dé Nederlandse rock-’n-
roll tributeband! Alle hits zoals Wake Up Little Susie, Bird Dog, Til I Kissed You 
en All I Have To Do Is Dream, klinken alsof Don en Phil vlak voor je staan. 
Maar ze spelen ook verrassende B-kantjes, met veel liefde voor het origineel.

Augustus 2021

Di 3 aug Overleg € 8.50 Den Bosch Rondvaart
Binnendieze

In steden als ‘s-Hertogenbosch zijn er nog grachten die de oude nederzetting 
omringen met oude stadsmuren. Een rondvaart over de Binnendieze neemt je 
mee naar andere tijden met verhalen die de tourgids maar al te graag vertelt.
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Wo 4 aug Overleg € 5.00 Best en
omgeving.

Kapellekestocht Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek een kaarsje 
aan. Dit kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje 
met verhalen over alle 20 kapellen rondom Best. 

Wo 4 aug 14:30
– 16.30

€ 5.00 Quatre Bras
Best

Borrelen
op het terras 

Gezellig genieten van een drankje en een borrelplank op het 
mooie terras van Quatre Bras. Prijs is voor de borrelplank, excl. 
consumpties. 

Do 5 aug 13:30 € 25.00 C’ park Bata
Best 

Zeeptopper
Workshop

Tijdens deze workshop krijgt u eerst uitleg over hoe zeep wordt gemaakt. 
Daarna ga je aan de slag en maak je een eigen zeepketting. Een leuk en 
lekker geurend cadeautje voor jezelf of een ander. 

Vr 6 aug 13.00 € 12,50 Struisvogel
boerderij
Riethoven

Struisvogel
excursie.

Op struisvogelboerderij Heijerhof komt u van alles te weten over deze grappige
beesten. Het persoonlijke en leuke verhaal wordt enthousiast verteld. U komt 
alles te weten over struisvogelvlees, eieren, veren, cosmetica en leer. 

Wo 11 aug 13.00 € 17.00
excl.con- 
sumpties

Brasserie
Montfort
Oirschot

2-gangen lunch
met wandeling

Brasserie Montfort ligt op het 14e eeuws landgoed Groot Bijsterveld, waar zich 
tot voor kort het klooster met kapel van de paters Montfortanen bevond. Voóór 
of na de lunch nodigen de parktuin met eeuwenoude bomen, de prachtige 
gracht en de vele vogels u uit voor een kleine, maar heerlijke wandeling.

Do 12 aug 13:30 €  2.50 Omgeving van
Best

IVN-wandeling
door de Mortelen

Met deze Beleef-de-Seizoenen-wandeling van het IVN wandelt u ongeveer 6 
km lang door een van de mooie natuurgebieden rondom Best. Deze keer door 
de Mortelen, in samenwerking met de plantenwerkgroep.

Do 12 aug 20:15 € 18.50 De Schalm 
Veldhoven

Thijs Kemperink Het nieuwe normaal is gekker dan ooit, dus even een uurtje oud normaal kan 
geen kwaad. Geen rode draad, geen moeilijk verhaal. Gewoon een uur keihard
lachen! 

Vr 13 aug 13:00 € 12.00 Museum 
De Dorpsdokter
Hilvarenbeek

Expositie en rondleiding 
door  museum

Hoe ging het er vroeger aan toe bij de dorpsdokter, tandarts
en vroedvrouw?  Deze beroepen komen aan bod in het mu-
seum ‘De dorpsdokter’. Zo leuk om een kijkje te nemen in de
praktijk van toen en te luisteren naar de verhalen hierover. 

Wo 17 aug 13:00 € 7.00 Steendruk-
museum
Valkenswaard

Rondleiding 
en demon-
stratie

U maakt kennis met de fascinerende uitvinding en de vele toepassingen van de
steendruk en lithografie. Ook een demonstratie steendrukken op één van de 
ruim 100 jaar oude steendrukpersen staat op het programma.

Vr 20 aug 13:00 € 13.50 Jacobushof
Boxtel

Lunchen op het
boerderijterras 

Vanaf het terras van Jacobushof is er een prachtig uitzicht 
over een groen natuurgebied. We gaan hier genieten van een
lunch: heerlijke soep en broodjes met koffie/thee (inclusief).

Vr 20 aug 20:15 € 22.50 De Schalm 
Veldhoven

70”s
unplugged

“Love the one you’re with”. Deze gevleugelde uitspraak van Billy Preston vormt
het thema voor de nieuwe show van The 70’s unplugged. Een theaterconcert 
met de mooiste love songs uit de 70’s vol prachtige popsongs die gaan over de
liefde in de breedste zin van het woord.
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Wo 25 aug 19:00 € 35.00 Puur Dutch
Best

Workshop bonbons en
likeur maken. 

Tijdens deze gezellige workshop leert u bonbons te maken en 
overheerlijke Limoncello, u weet wel, dat lekker frisse drankje uit 
Italië. Dat belooft een leuke avond te worden. 

Vr 27 aug 20:15 € 18.50 Schalm 
Veldhoven

De Sunset 
Travelers

Vier kopstukken van de Nederlandse rootsmuziek-scene brengen een opwin-
dende Southern Soul, Country, Rhythm & Blues show waar de vonken vanaf 
spatten!

Za 28 aug 20:15 € 24.00 Markant Uden Christel de
Laat

Waarom kussen we elkaar bij een ontmoeting drie keer? Waarom is koffie en 
thee bestellen tegenwoordig zo’n gedoe? Geen wereldproblemen maar alle-
daagse zaken die vragen bij Christel opwerpen. U gaat ongedwongen een 
avondje ontspannen lachen over alledaagse dingen. 

September 2021

Do 2 sept 13.30 € 5.00 Omgeving
van Best

Kapellekestocht Bezoek mooie kapellen in de omgeving van Best en steek een kaarsje aan. Dit 
kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje met 
verhalen over alle 20 kapellen rondom Best. 

Vr 3 sept 13:30 € 5,00 Omgeving 
van Best

Kastelentocht U bezoekt 3 mooie kastelen in de omgeving: kies uit Kasteel Maurick in Vught, 
kasteel Heeswijk, kasteel Geldrop, Nemerlaer in Haaren of kasteel Henckens-
hage in St.Oedenrode. U krijgt er een boekje bij met verhalen over kastelen.

Vr 3 sept 20:15 € 25.00 Markant 
Uden

Karin Bloemen
 

Karin Bloemen is bekend van haar grote, extravagante personality shows, 
maar haar eerste grote liefde is toch: zingen! In deze voorstelling gaat ze ‘old 
school’ helemaal voor de muziek

Za 4 sept 20:15 € 24.60 Muziekgebouw 
Eindhoven

Philharmonie 
Zuidnederland

Chef-dirigent Dmitri Liss bekroont het seizoen met een van zijn lievelingswer-
ken: The Bells van Sergej Rachmaninov. Het is een indrukwekkende ode aan 
klokkengelui in ons leven. Van uitbundig feestelijk geklingel tot alarmbellen 

Za 4 sept 20:15 € 24.00 Markant 
Uden

Henk Poort
 

Henk gevraagd na te denken over zijn muzikale helden, wat hem inspireerde 
deze solovoorstelling te maken. In Henk Poort en de Helden ontmoeten we de 
voorbeelden en inspiratiebronnen van Henk Poort

Do 9 sept 20:15 € 23.00 Markant 
Uden

Diederik Jekel
 

Orde in de Chaos is het eerste therapeutische theatercollege. Gega-
randeerd kom je uit het theater met meer rust in je hoofd en een glim-
lach op je gezicht. 

Vr 10 sept 20:15 € 36.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Richard Marx De bijna drie decennia lange carrière van Richard Marx kent ontelbare hoog-
tepunten. De performer, songwriter en producer heeft wereldwijd zo’n 30 mil-
joen albums verkocht. Wie kent zijn bekende hit Right Here Waiting nou niet?

Za 11 sept 20:30 € 24.00 Markant 
Uden

Neil
Diamond
Tribute 

Je moet het zien en horen, en dan wordt het genieten van 'I'm a believer', en  
'Forever in bluejeans' samen met 'Sweet Caroline' en 'Cracklin Rosie'van deze 
Neil Diamond Tribute'. De enige originele tribute, compleet met 14 muzikanten!
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Zo 12 sept 20:30 €26.00 Markant 
Uden

Dominic Seldis Er gaat op deze avond veel gelachen en genoten worden. Seldis combineert 
prachtige klassieke muziek met humoristische verhalen over zijn instrument,  
Naast klassiek heeft hij ook een passie voor pop, jazz en lichte muziek. Zijn 
muzikale partner Pearson schittert in meeslepende improvisaties.  

Zo 12 Sept 15:00 € 42.00 Muziekgebouw 
Eindhoven

Willeke Alberti Samen met het publiek en haar live band haalt Willeke herinneringen 
op uit haar ruim 60-jarige carrière. Een imposante loopbaan die haar 
vele grote hits heeft opgeleverd, zoals ‘Mijn Dagboek’, ‘Samen Zijn’, 
‘Spiegelbeeld’ en ‘Telkens weer’.

Wo 15 sept 19:00 € 17.00
excl.con- 
sumpties

Proeflokaal
Bregje 
Oisterwijk

3 gangen diner Proeflokaal Bregje staat voor lekker én betaalbaar eten. De heerlijkste gerech-
ten, met zorg samengesteld. Na het succes van vorige jaren gaan we nog een 
keer naar Bregje voor een heerlijk 3-gangen menu. 

Vr 17 sept 20:30 € 32.50 Theater aan de 
Parade

Iris Hond & 
Kameratra Zuid

Een betoverende avond  met wereldpianiste Iris Hond en het 20-koppige strijk-
orkest Kamerata Zuid met klassieke muziek en intense pianomelodieën van 
Ludovico Einaudi, op grootse wijze naar voren  gebracht. Laat je meeslepen 
door dit prachtige pianospel met hét strijkorkest van Brabantse bodem.

Vr 17 sept 19:15 € 20.00 Markant 
Uden

The Wieners play 
Buddy Holly 

Oh Boy, Peggy Sue, That’ll Be The Day… En nog veel meer 
heerlijke nummers van Buddy Holly, door The Wieners neerge-
zet in typische jaren-50 stijl! 

Za 18 sept 19:30 € 18.50 Blauwe Kei 
Veghel

Ode aan Charles 
Aznavour

Charles Aznavour veroverde de hele wereld met zijn prachtige liedjes en stem. 
Zijn rijke oeuvre wordt bezongen door zangeres Britta Maria, begeleid door 
pianist/zanger Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev. Met chansons in 
het Frans en een enkele (eigen) vertaling naar het Nederlands en Engels. 

Za 18 Sept 20:15 € 12.50 Vestzaktheater 
Son

Steven
Brunswijk

Vrouwen het zwakkere geslacht?! Niets is minder waar. Ik heb van veel 
vrouwen in mijn leven dat ze heel veel dingen kunnen, soms ook beter als een 
man. Maar ze kunnen niet alles toch? 

Zo 19 sept 14:30 € 34.50 Parktheater 
Eindhoven

Herman van Veen In 2020 vierde Herman van Veen zijn 75e verjaardag. Ja, er zijn wat krakende 
onderdelen en regelmatig is hij namen kwijt. Toch beschouwt hij deze tijd als de
beste van zijn leven.

Wo 22 sept 20:30 Gratis Eindhoven e.o. Lichtjes-route
 

Wie kent het niet. De traditionele lichtjesroute in Eindhoven. 
Die mag je niet gemist hebben en anders kijk je hem gewoon 
nog een keertje. 

Do 23 sept 13:30 €25.00 Vleutse Hoeve
Best

Workshop
Vogelhuisje
schilderen

Bij de Vleutse Hoeve gaan we van een houten klomp een mooi vogelhuisje 
maken. En natuurlijk gaan we het ook helemaal beschilderen. 
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Vr 24 sept 19:15 € 28.50 Markant 
Uden

Symfonie Rocknight
 

Klaar voor wat klassiekers op rockgebied? Wat dacht je van
meesterwerken als Money van Pink Floyd, In The Cage van
Genesis en Crime of the Century van Supertramp? Deze
show wordt in een woord: adembenemend!

Zo 26 sept 20:15 €20.00 Markant 
Uden

Aretha
Franklin
Experience
 

Laat je onderdompelen in de 60’s en 70’s met The Aretha Franklin Experien-ce,
de enige complete en dynamische show die de spirit, sfeer en Soul vanuit 
Memphis Tennessee, rechtstreeks naar Nederland brengt. De fantastische 
leadzangeres, Nyjolene, zorgt voor de juiste afwisseling tussen sublieme bal-
lads en swingende Soul waarbij je echt niet stil kunt staan.  

Het bestuur van Avondje-Uit,
  
Carla van Eldijk
Yvonne Cras
Ineke ten Kate
Bram Flierman
Jacqueline van Boven
Margriet Vader
Anke Lips
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Avondje-Uit
correspondentieadres:   
Klabots 15, 5683LJ  Best
Tel. 0499-398258
E-mail: info@avondje-uit-best.nl  

 Coördinatie uitjes: 
 Kap. J.A.Heerenstraat 60, 5683EG  Best
 Tel. 06-38444600 
 E-mail:  coordinatie@avondje-uit-best.nl                      
Website: www.avondje-uit-best.nl 
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