


   

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 naar coordinator@avondje-uit-best.nl  
–  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


Doorlopend 

 Dagelijks  naar
 keus 

 € 5.00 Omgeving van
Best 

Tocht in riksja 
of duofiets

Laat u rijden op de riksja (alleen voor wie slecht ter been is) of de duofiets (als u 
zelf af en toe meetrapt) voor een tochtje door de natuur. U kunt overal naartoe: de
Mortelen, de Heilige Eik, Spoordonkse watermolen, kasteel Henckenshage en 
waar u maar heen wilt. Er is altijd een terrasje onderweg.  

 Dagelijks Overleg € 5.00 Omgeving van
Best 

Kapellekestocht Bezoek de mooie kapelletjes in en rondom Best en steek een kaarsje aan. 
Dit kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje bij met 
verhalen over alle 20 kapellen die er rondom Best te vinden zijn. 

Elke dag
in oktober

Overleg € 10.00 Binnendieze
Den Bosch

Rondvaart 
Binnendieze

In steden als ‘s-Hertogenbosch zijn er nog oude grachten en stadsmuren, die de 
nederzetting omringden. Een rondvaart over de Binnendieze neemt je mee naar 
andere tijden met verhalen die een tourgids maar al te graag vertelt. Dit uitje vind 
je met regelmaat terug in ons programma. 

 Zelf
 kiezen

 zelf
 kiezen

 zelf
 kiezen

zelf
kiezen

 Door uzelf gekozen uitje Weet u dat u ook uw eigen uitje kunt kiezen die niet in dit programma staat?  
Naar een plek of voorstelling waar u graag naar toe wil? Het geeft niet welke. 
Als het maar binnen 20 km vanaf Best ligt.

Oktober

Wo 29 sept. 15:00
-17.00

gratis Prinsenhof
Best

Feestelijke 
bijeenkomst
Avondje-Uit

Alle gasten en vrijwilligers zijn welkom gezellig bij te kletsen onder het genot van 
een drankje en hapje. Maar ook de gelegenheid om drie mensen te bedanken 
voor het bestuurswerk in de afgelopen jaren: Helly van Oudenhoven als coördi-
nator, John Peeters als voorzitter en Toos de Groen als secretaris. 

Vrij 1 okt. 19:15 € 23.50 Parktheater
Eindhoven

Wim Daniëls:
Koken met taal

Letters, woorden, zinnen zijn als de ingrediënten voor het bereiden van een 
maaltijd. Taalvirtuoos Wim Daniëls is de kok. Hij schotelt de verrukkelijkste 
taalgerechten voor, niet alleen voor fijnproevers, maar voor iedereen. Een avond 
genieten van wat de Nederlandse taal allemaal te bieden heeft.

Zat 2 okt.. 20:15 € 30.00 Markant
Uden

The Simon and 
Garfunkel
Revival Band:
Feelin' Groovy

Fans van Simon & Garfunkel opgelet! De coverband met Michael Frank en Guido 
Reuter, een van de beste naar Uden!  U hoort van Simon & Garfunkel o.a. ballads
uit Scarborough Fair en Bright Eyes, maar ook klassiekers  Mrs. Robinson, The 
Boxer, he Sound of Silence en de zweepslagen van Cecilia.

Zat 2 okt. 20:00 € 27.50 Parktheater
Eindhoven

Nienke Plas :
Van de hak op de
tak

Nienke is optimistisch als een blij ei en kan zeiken als een straal azijn. Wie zegt 
dat uitersten niet matchen? Inhalen in een bocht? Riemen vast want het wordt 
plankgas.  Zij werd omarmd door de kijkers die haar online wisten te vinden en nu 
wil zij hen bedanken. Vanaf het podium.
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Zat 2 okt. 20:15 € 27.00 De Schalm

Veldhoven

Toneelgroep Maastricht:
Vrijdag

Vrijdag van Hugo Claus is een van de meest ontroerende toneelteksten in 
Nederland. Een zinderend gezinsdrama over schuld en vergeving, een aan-
grijpende zoektocht naar liefde en verzoening. En de cast is onweerstaanbaar.  
Fedja van Huêt, Anniek Pheifer, Sander Plukaard en Frieda Barnhard.

Zo 3 okt. 11:30 € 8.50 Tejaterke
Best

Soepconcert
Anita van Hoof

Ook dit seizoen zijn er een vijftal Soepconcerten gepland in ’t Tejaterke. Het 
concept blijft zoals u gewend bent. Na ontvangst in de foyer gaat u luisteren naar 
een concert van 1 á 1,5 uur. Na afloop staat er een heerlijke kop soep en een 
broodje voor u klaar verzorgd door Heerlijck Catering.

Zo 3 okt. 14:15 € 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie Zuid-Nederland
met Liza Ferschtman: 
Vioolconcert van Mozart. 

Sprankelend, energiek en springlevend. Mozart componeerde zijn 
vioolconcerten als miniatuuropera’s, overlopend van drama, liefde en
levensvreugde. Liza Ferschtman, een van Nederlands meest geliefde
vioolsolisten, geeft elke noot zijn eigen emotie en energie in Mozarts 
sprankelende Tweede Vioolconcert. 

Di 5 okt. 20:30 € 15.00 Parktheater
Eindhoven

Jessie L'Herminez:
De Stoelen

Een 90-jarig stel gaat omringd door water haar einde tegemoet. Elke avond 
spelen ze het spel ‘verbeeldinkje’. Iedereen die ertoe doet komt op bezoek en 
krijgt een stoel. Een groteske lachspiegel die menselijke gebreken op tragiko-
mische wijze weerkaatst. Hoe kan het besef te zullen sterven ons leven verrijken?
Hoe kunnen we blijven spelen zonder onszelf voorgoed kwijt te raken? Is geluk 
een kwestie van je bewustzijn sturen en dingen met fantasie bekijken? 

Do 7 okt. 16:00 € 8.00 Biobest 
Best

Biobest Plus+ film: 
Le meilleur reste à venir
(Het mooiste moet nog komen)

Een grappige, tedere en ontroerende ode aan vriendschap en leven. Arthur en 
César zijn beste vrienden, maar totaal verschillend. Na een ziekenhuismisver-
stand zijn beiden overtuigd dat de ander nog maar een paar maanden te leven 
heeft. Ze laten alles achter om alles uit hun leven te halen, nu het nog kan.

Do 7 okt. 11:00 € 10.00 Brabanthallen
Den Bosch

Knotsgekke 
Hobby- en
Kaartenbeurs

De gezelligste beurs voor creatieve kaartenmakers. Je vindt er o.a. papier, stem-
pelen, stoffen, pergamano, wol, kralen, haakbenodigdheden, zeefdruk, diamond 
painting, scrapbooking, inkt, knipstoffen, snijmallen, ponsen, knipvellen, 
paperblocs, krijt- en vingertechniek etc.

Vrij 8 okt. 20:00 € 23.00 Parktheater
Eindhoven

Pocketopera 
la Bohème

In deze ‘pocketopera’ van 75 minuten is Puccini’s hartverscheurende opera 
La Bohème teruggebracht tot de kern: het noodlottige liefdesverhaal van Rodolfo 
en Mimì. U hoort alle geliefde aria’s, als een emotionele achtbaan, die ervoor 
zorgt dat je 75 minuten lang op het puntje van je stoel zit.

Vrij 8 okt. 20:15 € 27.50 Markant
Uden

Abba tribute
band:
ABBA Gold
          

Met ABBA Gold ziet u de meest succesvolle ABBA-show op dit moment. Niet 
alleen klinken ze als de echte ABBA, maar daarnaast lijken ook het podium, de 
kostuums en de choreografie erg op die van de vroegere band. U ziet pop 
glamour van ABBA, met deuntjes en mega hits,als Waterloo of Mamma Mia.
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Zat 9 okt. 19:00 € 32.50 Pathé
Eindhoven

Life Opera: 
Boris Godunov

Live opvoering vanuit de Metropolian Opera in New York met prachtige close-ups 
in de opera over de Russische tsaar Boris, meesterwerk van Mussorgsky, naar de
klassieke roman van Poesjkin. U hoort grootse muziek en ziet de meest 
fascinerende scènes.  

Zo 10 okt. 15:00 € 8.00 Tejaterke
Best

Ons Eygen Landt: 
Feex

Bijzonder toneelstuk van Ons Eygen Landt, dat oorspronkelijk in april was ge-
pland, gespeeld door de groep van 13 t/m 15 jaar; regie Sietske Oosthout.
“Wat maakt een vrouw een vrouw? Wat maakt een man een man? En is dat wel 
zo belangrijk als je ook gewoon ‘mens’ kunt zijn?”

Di 12 okt. 19:30 €25.00 Montimar
Boxtel

3 gangen menu Montimar is een Mediterraans georiënteerd restaurant. De sfeer 
ademt een kruising tussen een Franse brasserie en een traditio-
neel Spaans restaurant. Hier gaan we genieten van een 3-gan-
genkeuze menu. Wilt u liever vroeger? Zie dan 20 okt.

Woe 13 okt. 20:15 € 33.00 Markant 
Uden

George Baker:
50 jaar Live 

50 jaar staat George Baker (Hans Bouwens) alweer op het podium, nationaal en 
internationaal. In die 50 jaar schreef Hans pakweg 600 songs Met deze show wil 
hij je terugbrengen naar een tijd die voorbij is, maar nog leeft in zijn muziek, zijn 
hart en alles wat hij graag met het publiek wil delen.

Do 14 okt. 20:15 € 21.50 Podium 
Boxtel

Javier Guzman:
Oudejaarsconferentie
In vertwijfeling verblijven

Een oudejaarsconference: een memorabel jaar moet besproken worden. Ja- vier 
Guzman bijt zichzelf vast in het nieuws. Is scherp van tong, beschrijft een prach-
tige wereld van misverstanden. Belangrijk of onbelangrijk, het maakt niet uit, 
humor komt aan het licht. Dat belooft een avondje onbelemmerd lachen.

Zat 16 okt. 14:00 – 
17:00

 gratis ‘t Tejaterke
Best

Avondje-Uit 
contactmiddag

Een gezellige middag voor alle gasten, vrijwilligers en vrienden van Avondje-Uit.. 
Het belooft een hele leuke middag te worden. Maar let op!! Aanmelden uiterlijk 2 
oktober. (Dit is een extra uitje, dat niet meetelt bij  de maximaal  5 uitjes die u 
normaal per kwartaal kunt ondernemen) 

Zat 16 okt. 19:00 € 19.00 De Schalm
Veldhoven

Annick de Boer:
Dat is goed gelukt

Annick legt op geheel eigen wijze de menselijke natuur en onze tekortkomingen 
bloot, maar ook het vermogen om lief te hebben. De mooiste kleinkunstliedjes, af-
gewisseld met haar droogkomische verhalen vol zelfspot, maken deze voorstel-
ling tot een heerlijke avond. Een aanrader!

Zo 17 okt. 14:15 € 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie 
Zuid-Nederland
Brahms mooiste

U hoort Schumanns melancholieke Vioolconcert, gevolgd door de overweldigende
natuurkracht van Brahms’ Derde Symfonie en Mahlers intieme ode aan de wilde 
bloemen. En, last but not least, Beethovens Vierde Pianoconcert: vol grote gevoe-
lens en diepe gedachten, maar ook bruisend van vreugde.

Wo 20 okt. 17:00 €25.00 Rest. Montimar
Boxtel

3 gangen 
menu 

Montimar is een Mediterraans georiënteerd restaurant. De sfeer ademt een 
kruising tussen een Franse brasserie en een traditioneel Spaans  restaurant.
Hier gaan we genieten van een 3-gangenkeuze menu. Wilt u liever later eten? Kijk
dan naar het uitje op 12 oktober.
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Vrij 22 okt. 20:15 €35.00 De Schalm
Veldhoven

Tribute to Hans Zimmer U ziet een theaterversie van een grote liveshow met vele fragmenten filmmuziek 
uit de grootste films van de laatste jaren. Een selectie van hoogtepunten uit het 
concert: Lion King, Rain Man, Pirates of the Caribbean, Gladiator, The Last 
Samurai, Pearl Harbor en nog veel meer... 

Vrij 22 okt. 20:15 € 19.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Madeleine Matzer:
Je kunt me gerust een ge-heim
vertellen. Morgen ben
ik het toch weer vergeten

Hoe is het om iemand die nog leeft, stukje bij beetje kwijt te 
raken? Hoe kun je die persoon nog terugvinden? Vragen rondom 
het omgaan met dementie. Deze persoonlijke, muzikale, 
troostrijke en grappige voorstelling toont de kant van een de-
menterende ouder én die van haar dochter.

Zat 23 okt. 20:15 € 22.40 Muziekgebouw 
Eindhoven

Philharmonie 
Zuid-Nederland
Sjostakovitsj versus Stalin

Van inktzwarte wanhoop tot schemerend licht en euforie. Alle menselijke emoties 
passeren de revue in de Vijfde Symfonie van Sjostakovitsj waarin hij voor de 
Russische partijbonzen de ziel verklankte van het onderdrukte individu. Voor de 
pauze speelt topviolist Augustin Hadelich de wereldpremière van een Vioolconcert
van de Ierse componist Donnacha Dennehy. 

Zat 23 okt. 11:00 € 6.75 Brabanthallen
Den Bosch

Poppen- en berenbeurs Deelnemers uit de hele wereld zijn er met hun levensechte meisjes- en baby-
poppen, grillige fantasiepoppen, teddyberen, maar ook poppenhuizen (en 
bouwpakketten, meubilair en mini-poppen om er zelf een te bouwen). Ook 
zeldzame, antieke poppencollecties, miniaturen en oud speelgoed.  

Di 26 okt.. 20:00 € 22.50 Parktheater
Eindhoven 

Beutler:
Metamor-
phosis

Unieke combinatie van dans, zang, lichtkunst en theatertechniek. Je ziet de zaal 
zoals nog nooit eerder. Met een mondiale klimaatverandering voor ogen worden 
bestaande structuren opnieuw bezien.  Is er een andere manier van ‘manzijn’ mo-
gelijk? Is dit het einde van het patriarchaat? Op weg naar een ander menszijn?

Woe 27 okt. 14:00 € 2.00 Prinsenhof
Best

Infomiddag over gezondheids-
problemen bij ouderen 
“Wat moet ik doen als….”

Infomiddag van de Seniorenraad, het Gehandicaptenplatform en EHBO-afdeling 
Best over de vraag wat je moet doen als zich bij een ouder iemand een acuut 
gezondheidsprobleem voordoet, zoals een hartprobleem, een TIA of een ernstige 
verwonding na een val. Met gelegenheid tot vragen stellen. 

Woe 27 okt. 20:30 € 20.50 Markant

Uden

Meiden van Los:
Lusten 
en lasten

De Meiden van LOS brengen in Lusten en Lasten! In een ongekend tempo liedjes 
en sketches in een goudeerlijke show over de strubbelingen van de moderne 
vrouw. You only live once, dus maak er het beste van. Maak het perfect! Een dag 
geen perfectie is een dag die verloren is. Of... toch niet?

Do 28 okt. 20:00 € 32.50 Parktheater
Eindhoven

Huub Stapel 
Het huwelijk

Huub Stapel confronteert je met de ongemakken en gemakken van het
huwelijk. De verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de 
kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk 
de hoop op nieuw geluk…
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November

Di 2 nov. 16:00 u € 8.00 Biobest
Best

Biobest Plus+ film: 
Luizenmoeder

allemaal, wat fijn dat je er weer bent … Juf Ank en de andere bekende gezichten 
van basisschool De Klimop zijn terug in hun eerste bioscoopfilm! 
Na het wegvallen van directeur Anton proberen Ank en haar collega’s de school 
weer op de rails te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Vrij 5 nov. 20:00 € 28.50 Parktheater

Eindhoven

Scapino Ballet
Casablanca

In dit optreden wordt u betoverd door dansgezelschap Scapino Ballet met
ballet op de sfeervolle, originele f ilmmuziek en jazznummers uit de jaren 
'40. Het is geïnspireerd op de gelijknamige fi lm met Ingrid Bergman 

Zon 7 nov. 11:30 € 8.50 Tejaterke
Best

Soepconcert
Vocal groep Mooche  

Op dit Soepconcert in ’t Tejaterke hoort u de Vocal group Mooche, een unieke mix
van Belgische, Ierse en Nederlandse zangstemmen. Na afloop staat er weer een 
heerlijke kop soep en een broodje voor u klaar verzorgd door Heerlijck Catering.

Di 9 nov. 20:00 gratis Prinsenhof
Best

Lezing Dye van Best:
Geschiedenes van Philips

De ergoedverenging ‘Dye van Best’(vroeger Heemkundekring genoemd) geeft  
een lezing waarop Sergio Derks vertelt  over de bijzondere geschiedenis van 
Philips als bedrijf (niet speciaal over Philips in Best ).

Woe 10 nov. 19:30 € 53.00 Parktheater
Eindhoven  

Nandi Beurden e.a.:
Sound of  Music  

Een klassieker om naar uit te kijken: The Sound of Music! Beleef het hartver-
warmende verhaal van Maria en de familie Von Trapp. Over de kracht van liefde in
een angstige tijd. Een grootste voorstelling met grote namen.

Woe 10 nov. 20:15 € 27.00 Markant
Uden

Karel Kraayenhof Quartet
100 jaar Piazzolla

Met de theatervoorstelling 100 jaar Piazzolla eren de musici van het Carel
Kraayenhof Quartet hun muzikale idool Astor Piazzolla, ter gelegenheid
van zijn honderdste geboortejaar.

Do 11 nov. 20:15 € 27.50 De Schalm
Veldhoven

Richard
Groenendijk

Richard Groenendijk is een van de grote komieken van ons land. . Hij is 
openhartig, scherp, adrem, een tikkie vilein, altijd met een flinke dosis zelfspot, 
maar vooral genadeloos komisch. En dan kan hij nog geweldig zingen ook!

Do 11 nov. 20:15 € 17.50 Podium 
Boxtel

Bas Birker:
BELG – Tegen wil en 
dank 

BELG is een ode aan Nederlands geregel en Belgisch gefoezel, aan Holland-
se directheid en Vlaams getaffel. Een Belg is 10 jaar geleden noordwaarts ver-
huisd over de grens. Hij vertelt over 10 jaar proberen te integreren in Nederland, 
zonder ooit echt ergens bij te horen. Hij blijft een Belg, tegen wil en dank.

Zat 13 nov. 20:15 € 13.50 De Eendracht
Gemert

Lenard Cohen tribute band:
I can’t forget

Eerbetoon aan Leonard Cohen, bekend van zijn onvergetelijke hits zoals ‘Su-
zanne’, ‘So Long Marianne’ en ‘Hallelujah’. Elk optreden van deze tienkoppige 
band Tribute Band  is een intieme, sfeervolle, ontroerende happening.

Zat 13 nov. 20:15 € 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie 
Zuid-Nederland
Beethovens Pastorale

Beethoven zocht in 1802 zijn toevlucht op het platteland vanuit wanhoop over zijn 
steeds slechter wordend gehoor. Juist daar vond hij de inspiratie voor deze 
schilderachtige symfonie, de Pastorale  Voor de pauze hoort u  het Vioolconcert 
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van Benjamin Britten: intense muziek om op slag verliefd op te worden.

Zo 14 nov. 13:30 € 20.00 Tejaterke
Best

Joris Linssen
& Caramba 

De zesde avondvullende voorstelling Dichterbij van de Nederlandstalige band 
rond zanger/tv-presentator Joris Linssen is een theaterconcert vol mooie muziek, 
ontroerende teksten en heel veel energie en lol.

Woe 17 nov. 13:30 € 12.75 Molen St.Jan
Oerle

Lunchen 
in de molen

In de Oerlese korenmolen Sint Jan komen drie ambachten bij 
elkaar; de landbouwer, de molenaar en de bakker. Hier gaan we 
genieten van een bourgondische plank met een soepje, 
stoofpotje, broodmandje en een zoete lekkernij. 

Woe 17 nov. 20:00 € 12.50 De Schalm
Veldhoven

Maarten van 
Rossum

Met onderkoelde humor en historische feitenkennis weer Maarten de wereld vlijm-
scherp te analyseren. Hij is prikkelend, gortdroog en uitdagend. Een avond met 
van Rossum betekent veel leren (en lachen) over de toestand in de wereld. 

Do 18 nov. 16:00 € 8.00 Biobest
Best

Biobest Plus+ film
The voice of love

Deze film is een ode aan Céline Dion: U ziet het leven en de liefde van de Cana-
dese superster. De film laat met humor en warmte zien hoe het meisje uit Quebec,
via het Eurovisie Songfestival, Titanic, Las Vegas en die ene grote liefde, uitgroeit 
tot de één van de grootste sterren ter wereld.

Do 18 nov. 20:00 € 22.50 Parktheater
Eindhoven

Dutch Eagles
Gold

De Dutch Eagles zijn muzikale goudzoekers. De vondsten tijdens hun goldrush 
delen ze met je. Ze combineren hits van de Eagles met juweeltjes van andere 
artiesten uit de gouden periode van de popmuziek. Smelt weg in de meer-
stemmige samenzang en weergaloze gitaarsolo’s. 

Vrij 19 nov. 20:30 € 35.00 Parktheater
Eindhoven

Maria 
la Serrana: 
Flamencamente 

Met de wereldwijd bekende danseres María “la Serrana” beleeft u de 
pure flamenco:  met vinnig voetenwerk, passie en improvisatie
In Flamencamente legt ze, samen met dansers van wereldformaat en
met haar eigen muzikale familie met veel vuur haar ziel bloot. 

Zat 20 nov. 20:00 Komt
nog

Tejaterke
Best

Harmonie St. Caecilia
Concert

Als een muziekvereniging met een diepgewortelde traditie binnen de Bestse 
gemeenschap telt St. Caecilia meer dan 100 muzikanten van alle leeftijden.
Zij brengen in ‘t Tejaterke een inspirerend en aansprekend muzikaal concert, 
waarvan het thema nog bekend gemaakt gaat worden. 

Ma 22 nov. 11:00 Komt 
nog

Brabanthallen
Den Bosch

Margriet’’s
Winterfair 

Het blad Margriet zorgt voor honderden winkeltjes en kraampjes met lekker eten 
en nieuwe gerechten. Op de catwalk ziet u modeshows met de nieuwe kleding-
trends, U doet ideeën op voor de feestdagen  stelt uw ideale kerstmenu samen. 
Er zijn optredens van topartiesten. Leuker kunnen de feestdagen niet beginnen!

Di 23 nov. 20:00 € 23.50 Parktheater
Eindhoven

Willeke van 
Ammelrooy e.a.
Mousetrap 

U ziet Mousetrap, de langstlopende toneelvoorstelling ter wereld. Een aantal 
pensiongasten zit bij elkaar opgesloten. Een brigadier komt binnen: er is een 
moord gepleegd in de omgeving. Alle gasten hebben wel een motief en de 
spanning loopt verder op, wanneer er plotseling een tweede slachtoffer valt. 
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Woe 24 nov. 20:15 € 27.00 Markant
Uden

Ellen Dikker e.a.:
Tis hier geen Hotel! 

Gesmijt met deuren, muziek tergend hard, continu rotzooi in de 
badkamer en een complete chaos in de slaapkamer... Het leven 
met opgroeiende pubers is allesbehalve saai! 

Do 25 nov.. 16:00 u € 8.00 Biobest
Best

Biobest Plus+ film: 
Mijn beste vriendin Anne Frank

De eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank vertelt het verhaal van 
Hannah Goslar over haar bijzondere vriendschap met Anne Frank. Hannah en 
Anne zijn boezemvriendinnen in de tijd dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. 
Wanneer de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog.

Do 25 nov. 20:00 € 23.50 Parktheater
Eindhoven

Circustheater:
Gravity & Other Myths
Out of Chaos

U beleeft een eigenwijze vorm van circustheater, waarin de grenzen tussen het 
theater en die van het circus steeds verder worden opgerekt. U ziet verbluffende 
shows met acrobatische hoogstandjes, veel vaart en nog veel meer lef.

Do 25 nov. 20:15 € 19.00 Podium Boxtel Niet schieten. 
25 jaar lief 
en leed.

Maarten, Arend én Erik brengen met liefde een avond vol lust en leed uit al hun 14
voorgaande shows. Vooral de bijzondere band die het drietal heeft met de 
vrouwelijke helft van de bevolking is een alsmaar terugkerend thema. Het door-
gronden van het vrouwelijk geslacht blijft hun missie en hun passie.

Vrij 26 nov. 20:15 € 19.50 De Schalm
Veldhoven

De meisjes met de wijsjes:
Moerstaal

Na de vorige voorstelling ‘Tegeltjeswijsheid’ liggen de tegeltjes in 
scherven en proberen de Meisjes met de wijsjes de stukken te 
lijmen. De woorden liggen nu in andere volgorde en de liedjes zijn 
nog brutaler. Wie denkt hun repertoire nu wel te kennen wordt 
enorm verrast. 

Zat. 27 nov. 20:00 € 34.50 Parktheater
Eindhoven

Opera Zuid:
Romeo en 
Juliette

Als Romeo en Julia elkaar ontmoeten, is het liefde op het eerste gezicht. Maar 
hun rivaliserende families doen er alles aan om ze uit elkaar te houden. Een strijd 
die de geliefden uiteindelijk de dood in jaagt. In deze uitvoering is de lichaamstaal 
van de zangers volledig verbonden met de muziek en tekst.

Zat. 27 nov. 15:00 € 42.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Willeke Alberti:  
Herinneringen uit 65-
jarige carrière

Dit is het laatste optreden van Willeke, waarvoor ze een programma heeft sa-
mengesteld vol bijzondere liedjes en persoonlijke anekdotes.‘Samen met het 
publiek en haar band haalt ze herinneringen op uit haar 65-jarige carrière met veel
grote hits, als Mijn Dagboek, Samen Zijn, Spiegelbeeld en Telkens weer.

Zat. 27 nov. 20:15 € 18.50 Hofdael Geldrop Back to the Country:
Countrymuziek

Deze 7-koppige cast  staat al decennialang aan de Europese countrytop. Het 
wordt een avondje nostalgie met wel 30 klassiekers uit de rijke country historie, 
gevolgd door een feest met een hoog ‘zing maar mee’-gehalte

December

Do 2 dec. 20:15 € 19.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Madeleine Matzer;
Agathe

Wat doe je met liefde als deze verboden is? Een man en een vrouw ontmoeten 
elkaar, zoals elk jaar, in een strandhuis aan zee. Dit jaar is het anders. 
Het zal de allerlaatste keer zijn, zo heeft zij besloten.
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Za 4 dec. 19:00 u Komt 
nog

Pathé
Eindhoven

Live opera: 
Euridice

Live opvoering vanuit de Metropolian Opera in New York van de opera over 
Orpheus en Euridice, gecomponeerd door Gluck. In dit Griekse mythologisch 
verhaal kan Orfeo zijn gestorven, geliefde vrouw in de onderwereld kan ophalen, 
maar mag haar niet aankijken tot ze terug zijn op aarde……. 

Do 8 dec. 20:15 € 35.00 De Schalm
Veldhoven

Simone Kleinsma
Simone verder

Hoe is het om alleen verder te gaan?. Om een nieuw begin te maken zul je eerst 
moeten opruimen, durven weggooien. Simone neemt je mee in haar eigen 
verhaal, waarin muziek een grote rol speelt. Met zowel bestaande nummers als 
speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire.

 Vr 10 dec. 20:30   € 21.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Het Nationale Theater
Yerma

Muzikale en poëtische voorstelling. Yerma en Juan zijn getrouwd. Juan lijkt tevre-
den met wat hij bezit, maar Yerma is ongelukkig: ze is eenzaam en verlangt naar 
een vrij, hartstochtelijk leven. Zal een kind die leegte kunnen vullen? De relatie 
komt onder grote druk te staan. Tot ze een dramatische daad verricht. 

Zo 12 dec. 14:15 € 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie Zuid-Nederland
Heerlijk, helder, Haydn

Bruisend klassiek, een absolute openbaring, een van de nieuwe jonge prinsen in 
het rijk van de cello’, schreef de Huffington Post over Nicolas Altstaedt. Wij 
verwelkomen deze veelzijdige musicus als cellist en dirigent. 

Ma 13 dec. 18:00 € 25.00 De Beurs 
Oirschot

3 gangen 
menu

Heerlijk samen dineren in een monumentaal pand in het centrum van Oirschot.
De vriendelijke medewerkers heten u van harte welkom voor het heerlijke 
driegangen menu.  

Di 14 dec. 20.:00 gratis Prinsenhof
Best

Lezing Dye van Best:
Toen arm zijn …..

De erfgoedvereniging ‘Dye van Best’ (vroeger Heemkundekring geheten) houdt 
een lezing waarop de Vlaming Karel Govaerts vertelt over een thema met als 
intrigerende titel  ‘Toen arm zijn nog een misdaad was’. 

Woe 15 dec. 19:00 € 35.00 Puur Dutch
Best

Workshop
Bonbons en
likeur maken.

Tijdens deze gezellige workshop leert u bonbons te maken en overheerlijke 
Limoncello, dat lekker frisse drankje uit Italië. Dat belooft een leuke avond te 
worden .De vorige workshop was een groot succes. Dus was je er niet bij?! Zorg 
dan dat je deze niet mist.

Vrij 17 dec. 20:15 € 30.00 Markant
Uden

Ode aan Sinatra
Sinatra, under his skin

In Sinatra - Under His Skin worden niet alleen de grootste hits opgevoerd door 
Jim Bakkum en Dutch Concert Big Band: de schandalen en geheimen van Ol’ 
Blue Eyes kunnen niet ontbreken en worden gebracht door Sergio Vyent.

Zo 19 dec. 20:00 € 17.50 De Schalm
Veldhoven

Luna Zegers
Entre dos mundos 

Luna Zegers schept een wereld waarin ze alle bagage die ze onderweg heeft 
verzameld samenbrengt. Ze koppelt flamenco-ritmes aan haar jazz-zangachter-
grond. Haar zelfgeschreven liederen verweeft ze met persoonlijke verhalen.

Zo 19 dec. 14:15 € 28.70 Muziekgebouw
Eindhoven

Philharmonie 
Zuid-Nederland
Kerstconcert. 

Koud en donker zijn de decemberavonden. Wat is er dan heerlijker
dan je te omringen met dierbare vrienden, warmte en goed
gezelschap. Speciaal voor u koos onze dirigent voor Elgars Enigma
variaties in dit Kerstconcert met Tsjaikovski.
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Zo 19 dec. 14:30 € 6.50 Zaal Hofdael 
Geldrop

Mult(f)vocaal
Kerstklanken

In de feestelijk aangeklede theaterzaal zingt deze à capella 
groep van 8 vrouwen met serene klanken christmas carols, de 
pittige weergave van eigentijdse kerstliederen en toepasselijke 
songs uit het eigen repertoire

Woe 22 dec. 14:00 € 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 schilderijtje. 
Kunst met een grote K! Onder genot van kop koffie met iets lekkers.

Woe 22 dec. 20:15 € 27.50 Markant
Uden

Vuile
Huichelaar:

De koninginnen van het meezing-cabaret, Paulette Willemse en Saskia van 
Zutphen, weten van geen ophouden. Al meer dan tien jaar maken ze de theaters 
in Nederland (on)veilig voor duizenden vrouwen. 

Di 28 dec. 19:30 € 22.00 Verkadefabriek
Den Bosch

Kerstvoorstelling 
Carrousel du 
moutons 

Een prachtige voorstelling zonder woorden, voor jong en oud. Het is een circus 
van tederheid en souplesse. Een piano als acrobaat, ontelbare schapen die door 
je hoofd jongleren, een bezem als trapeze je eigen lijf als tent en je gedachte-
wereld als piste. Wat absoluut niet kan gebeurt tóch. 

Wij wensen je weer vele fijne
                          en gezellige uitjes toe! 

Het bestuur van Avondje-Uit

Carla van Eldijk
Yvonne Cras
Ineke ten Kate
Bram Flieman
Jacqueline van Boven
Margriet Vader
Anke Lips 
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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.n  l  

Secretariaat:   
Klabots 15, 5683LJ  Best
Tel. 0499-398258
E-mail: info@avondje-uit-best.nl  
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