Tijd om feest te vieren!
Ja, het wordt echt tijd om feest te vieren! Want Avondje-Uit bestaat in april 12,5 jaar. Wat een mijlpaal is dat. Dit vieren we met z’n allen en we vieren het groots op zaterdag 30 april in ‘t Tejaterke.
Alle gasten zijn natuurlijk van harte welkom. Al die
jaren plannen we uitjes naar theater, restaurant of
bioscoop voor jullie. En jullie maken daar dankbaar
gebruik van. En dat is voor ons dan weer een beloning, een teken dat dat wat we doen gewaardeerd wordt. Zo fijn! En natuurlijk komen ook al
onze vrijwilligers op dit feestje,
want zonder vrijwilligers zou
Avondje Uit niet kunnen bestaan. We zijn zo blij met al
die HELPende Handjes waar
we altijd een beroep op mogen doen.
Maar er komen ook speciale
gasten naar ons speciale
feest! Zo komt onze Burgemeester om ons feest te openen. We krijgen livemuziek
van diverse artiesten en tonprater Wichard de Benis zal
speciaal voor ons een optreden verzorgen.
We gaan gezellig een hapje
eten, doen een drankje en
misschien nog wel een dansje.
Een ding is zeker, we maken
er in ieder geval een hele
mooie dag van.
En dit alles is een extra uitje, los van de 5 uitjes die
u mag kiezen. We rekenen erop dat jullie in groten
getale dit feest met ons willen vieren. Tot 30 april!

Houdoe Corona ??
Of we echt helemaal afscheid gaan nemen van corona en alle maatregelingen eromheen is op dit
moment nog niet helemaal duidelijk. Voor nu lijkt
het er wel op en is de QR Code binnenkort overbodig, maar neem je QR-code voor de zekerheid
gewoon nog even mee.

Ook het mondkapje hangen we aan de wilgen lijkt
het wel, maar ik kan me zo maar voorstellen dat
niet iedereen zich daar meteen helemaal prettig bij
voelt. Dus vind je het fijn om in de auto op weg
naar theater of restaurant toch nog een mondkapje
te dragen, dan kan dat natuurlijk, daar ben je
helemaal vrij in.
Alle theaters die minder dan 500 mensen toelaten
hoeven nergens rekening meer mee te houden en
mogen iedereen welkom heten, hoe fijn is dat.
Is er voor een theater een ‘toegang tot testen’ bewijs nodig, dan is er vanuit het
bestuur besloten dat we dit uitje/voorstelling niet gaan bezoeken.
Mochten er ergens toch nog speciale maatregelingen zijn, dan zal ik
jullie hierover informeren.
.

Yvonne Cras

Woord van de voorzitter
Het eerste kwartaal 2022 zit er nu
weer bijna op. Voor Avondje-uit was
het wederom een rustige tijd. In
januari 2022 zijn alle uitjes geannuleerd. In februari 2022 zijn een aantal uitjes door kunnen gaan, zoals
een tweetal etentjes bij d’n Hut in
Wintelre, waar iedereen heerlijk
heeft gegeten. Dinsdag 15 februari
2022 tijdens de persconferentie
kregen we te horen dat er versoepelingen kwamen. Nu nog afwachten hoe de theaters zullen omgaan
met deze versoepelingen. We hopen in het 2e
kwartaal 2022 weer terug te gaan naar “normaal”.
Dat we weer volop kunnen genieten van leuke
uitjes!
Yvonne Cras heeft weer een leuk en afwisselend
programma samengesteld. Dus voor iedereen
genoeg keus. Yvonne heeft enorm veel zin, om
jullie aanmeldingen te gaan ontvangen.
De bestuurstermijn van onze penningmeester,
Bram Flierman zit er in 2022 op. Bram heeft 9 jaar
met heel veel inzet en nauwkeurigheid de financiën
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beheerd. Het bestuur is hem hiervoor erg dankbaar. Achter de schermen is Bram volop bezig om
de nieuwe penningmeester in te werken. Zodra
2021 is afgewerkt, zal de nieuwe penningmeester
Mart van Gastel het van Bram overnemen.
Verderop in de nieuwsbrief leest u een interview
met Bram en Mart.
Op 30 april 2022 gaan we
ons 12 ½ jubileum vieren.
Een dag vol met verrassingen, met veel entertainment, die jullie gewend zijn bij het repertoire van Avondje-Uit, zoals muziek, zang en lunch.
Het bestuur hoopt met heel veel mensen samen
het jubileum te gaan vieren. En dat we met elkaar
een gezellige dag hebben. Ik wens iedereen veel
plezier met het lezen van de nieuwsbrief, die weer
met veel zorg door John Peeters is opgesteld.
Carla van Eldijk
voorzitter

Rijvergoeding voor vrijwilligers
gaat omhoog
Lieve vrijwilligers, we kunnen weer! Kijkt u er ook
naar uit om samen weer wat gezelligs te gaan
doen? Maar de afgelopen tijd zijn de benzineprijzen fors gestegen, zelfs tot boven
€ 2,10 .
Daar mogen onze
vrijwilligers natuurlijk niet de dupe van
worden.
Vandaar dat het
bestuur besloten
heeft de rijvergoedingen aan te passen en de hogere
benzineprijzen.

voor een uitje, kunt u dat op die manier extra in
rekening brengen.
Voor de gasten van AvondjeUit heeft de verhoging van de
benzineprijzen geen gevolgen.
Zij zullen geen hogere vervoersbijdrage hoeven te betalen voor een uitje. Dit is
mogelijk dankzij de hoge
bedragen die Avondje-Uit het afgelopen jaar heeft
mogen ontvangen via sponsoracties van de Rabobank en de Plus.

Incasso van de jaarlijkse bijdrage
van gasten
Tot vorig jaar hoefden gasten van Avondje-Uit geen
jaarlijkse contributie of iets dergelijks te betalen.
Vorig jaar zijn we begonnen om alle gasten een
jaarlijkse bijdrage van € 10 ,- te vragen als tegemoetkoming van de onkosten die gemaakt moeten
worden voor het drukken van de Avondje-Uit
nieuwsbrieven en de Avondje-Uit kwartaalprogramma’s. Ook voor 2022 zal deze jaarlijkse bijdrage
van € 10,-- worden gevraagd, Dat gebeurt bij
iedere gast via automatische incasso. U hoeft
daarvoor zelf niet in actie te komen.
Mocht u geen gebruik meer willen/kunnen maken
van programma en nieuwsbrief en geen behoefte
hebben deze te ontvangen, dan vragen wij u dit
aan het bestuur kenbaar te maken via telefoonnummer 06-38444600 van Yvonne Cras.

Neem altijd contant geld mee
naar theater-uitjes
Dit is een verzoek aan alle gasten en vrijwilligers. Vooral in het afgelopen jaar is het meer en
meer een gewoonte geworden om alles met de
pinpas te betalen. Dat gebeurt ook steeds meer
als gasten en vrijwilligers bij theaterbezoek hun
consumpties betalen.

Het declaratieformulier zelf zal ook worden aangepast. De vrijwilliger zal niet meer een lijstje zien
met de vaste vergoedingen voor de meest gangbare bestemmingen, maar u zult voor de bestemming waar uw uitje heengaat vooraf het te declareren bedrag ingevuld zien staan, rekening houdend
met de hogere benzineprijzen.
Als u naar een andere dan de meest gangbare
bestemmingen gaat, moet u het te declareren
bedrag zelf uitrekenen: het aantal door u gereden
kilometers x het dan geldende kilometertarief. Dat
tarief staat apart vermeld op het declaratieformulier. Ook als u extra kilometers hebt moeten rijden

Echter vragen we zowel
onze gasten als vrijwilligers, om altijd wat muntgeld mee te nemen. De
consumpties tijdens het
uitje kunnen dan contant worden afgerekend.
Dus graag altijd wat wisselgeld meenemen.
Uiteraard geldt dit niet voor de restaurantuitjes.
Dan worden de consumpties namelijk achteraf
verrekend en geïncasseerd.
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Nieuw bij Avondje-Uit:
centrum Hofdael in Geldrop
In het programma voor het komend kwartaal zult u
meermaals een nieuwe bestemming voor uitjes
terugvinden: centrum Hofdael in Geldrop. We kwamen er al eens eerder en dat is zo goed bevallen,
dat we vaker centrum Hofdael in ons programma
opnemen. Het is een kleinschalig ontmoetingscentrum met een gezellige ontmoetingsruimte en een
theater waar je kunt genieten van intieme muziekvoorstellingen, kleine toneelopvoeringen en ook
van films.

Dat kunt u allemaal vanaf 1 maart 24 uur per etmaal van minuut tot minuut volgen op de website
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente.
De bosuil heeft het eerste ei al gelegd. En wat
gebeurt er allemaal bij de merels, de mezen, de
slechtvalk, de torenvalk, de zeearend en nog veel
meer soorten vogels?
Krijgen ze hun jongen groot? Of worden hun nesten verstoord en werkt het weer niet mee? Te
droog… te warm…te koud…te nat….
Werkelijk prachtig om dit te kunnen volgen.
Hebt u ook tips zoals deze? Schrijf of mail ze door
naar de redactie van de Avondje-Uitnieuws
brieven. (johnpeeters@onsbrabantnet.nl).
Dan plaatsen wij die in de volgende nieuwsbrief en
kunnen alle gasten en vrijwilligers van Avondje-Uit
er ook van genieten.

Nieuwe Avondje-Uit folder
Je zult Hofdael regelmatig op donderdagochtenden
in het Avondje-Uitprogramma zien verschijnen. Wel
op tijd uit de veren, want de films beginnen er om
10:30 uur. Het zijn films uit de oude doos, zoals dat
heet. Maar daardoor niet minder mooi of leuk. Na
afloop kun je genieten van een heerlijk lunchbuffet.
Maar ook optredens van de Mellowtones en Foreverly Brothers hebben we opgenomen in ons programma; dit zijn die kleinschalige muziekoptredens
waar iedereen van geniet. In mei kunt u genieten
van een Frans weekend, diverse uitvoeringen van
prachtige Franse chansons.
Lees maar eens in de Bloemlezing verderop hoe
Avondje-Uitgasten het ervaren hebben, die al eerder naar een muziekuitvoering in Hofdael zijn geweest. .
We kijken uit naar jullie reacties op dit gezellige
theater. Vinden jullie het net zo leuk als wij?

Het werd dit jaar hoog tijd voor een nieuwe, frisse
folder van Avondje-Uit. De vorige was al vele malen herdrukt en verspreid, maar deed ondertussen
wat ouderwets aan, zowel qua inhoud als qua
uiterlijk. Een professionele grafische ontwerper
werd in de arm genomen, de Bestenaar Kees
Zoontjens. Omdat hij al langer sympathiseert met
Avondje-Uit wilde hij de job graag doen zonder er
zelf iets aan te verdienen. Het resultaat ziet u op
deze pagina: de voor- en achterkant.

Beleef de lente! Volg broedende
vogels en hun jongen in hun nest
Voor alle vrijwilligers
en gasten die met
internet overweg
kunnen volgt hier een
tip met verrassingen.
Dagelijks kunt u het
liefdesleven van de
broedende vogels
van minuut tot minuut volgen op uw computer of
tablet: de nesten, de eitjes en de jonge vogeltjes
die er uitkomen. En hoe die worden verzorgd door
hun zorgzame ouders.
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Wilt u graag zelf een of meer folders, om eventueel
uit te delen aan mensen die u kent en die nog niet
deelnemen, dan kunt u die op verschillende plaatsen krijgen: zoals bij Bestwijzer, Kadans en in de
bibliotheek.
En passant heeft Kees ook het logo van AvondjeUit, dat 12 jaar geleden is ontworpen door Geertje
Peeters, gemoderniseerd. Ziet u alle verschillen
tussen oud en nieuw?

Namens het bestuur hebben Carla van Eldijk en
John Peeters middels een passend cadeau hun
dank overgebracht aan Kees. De nieuwe folder is
inmiddels in 250-voud gedrukt en wordt wijd en
zijd in Best verspreid.

Avondje-Uit website vernieuwd
Hebt u al gezien dat Avondje-Uit een nieuwe website heeft? Wat vindt u ervan? www,avondje-uitbest.nl blijft de naam, en hij heeft ook dezelfde
uitstraling als de vorige, maar hij is veel makkelijker en vooral goedkoper in het onderhoud. Dat
hebben we te danken aan Jacob Wesseling, die
eerder ook al de website van de Seniorenraad
succesvol had vernieuwd. Hij heeft dit met groot
plezier én met geheel gesloten beurs voor
Avondje-Uit gedaan. Een knap staaltje werk en een
mooi cadeau, waarvoor we hem zeer dankbaar
zijn.

Vrijwilligersbijeenkomst
op 4 april 2022
Eens per twee jaar wordt door het
bestuur een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. De laatste
keer was op 16 april 2019. Vorig
jaar hebben we helaas door corona geen bijeenkomst kunnen
houden. Nu is het weer mogelijk om een bijeen te
komen. Alle vrijwilligers van Avondje-Uit zijn
daarom van harte uitgenodigd op de
vrijwilligersbijeenkomst, die op maandagavond 4
april 2022 om 19.30 in de Prinsenhof wordt
gehouden. De zaal gaat om 19.00 uur open zodat
er tijd is om een praatje te maken met andere
vrijwilligers. De koffie en thee staat klaar.

Onze vrijwilligers gaan met hun gasten op pad en
hebben over het algemeen niet zoveel contact met
andere vrijwilligers. Daarom is het fijn dat zij op
deze avond elkaar ontmoeten en ervaringen met
elkaar uit kunnen wisselen.
De avond wordt een soort van brainstormsessie. We
gaan in kleine groepjes in gesprek om ervaringen
uit te wisselen, eventuele verbeteringen bespreken
en welke ideeën er zijn voor de toekomst.
Het bestuur hoopt dat weer veel vrijwilligers aanwezig zullen zijn, om mee te denken over de manieren waarop we Avondje-Uit verder kunnen verbeteren. Het bestuur waardeert elke inbreng.
We hopen dat het – net als vorige jaren – een
vruchtbare én ook zeker gezellige avond zal worden.
Alle vrijwilligers ontvangen per mail een uitnodiging. Zet de datum 4 april 2022 alvast in je agenda!

Promotiefilmpje Avondje-Uit
Carla van Eldijk en Yvonne Cras hebben samen
een promotiefilmpje gemaakt, waarmee mensen in
dik twee minuten tijd kunnen kennismaken met
Avondje-Uit.
Het filmpje is o.a. gemaakt om vertoond te worden
op het scherm in Bestwijzer en op andere locaties.
U kunt het bekijken op de website www.avondjeuit-best.nl (bij ‘Steun ons’, onderaan op de startpagina van de website)

Afscheidsinterview met
Bram Flierman
“Inspirerend en erg gezellig”, dat antwoordde Bram
Flierman (91), die al 9 jaar penningmeester bij
Avondje-Uit is, op de vraag hoe hij het penningmeesterschap bij Avondje-Uit al die tijd ervaren
heeft. “Ja, inspirerend en gezellig. Inspirerend omdat ik vroeger in bedrijven de boekhouding altijd
deed, gedreven door feiten, zoals een factuur of
een uitgifte, dus zonder discussie. Maar bij Avondje-Uit zag ik het vuur waarmee verenigings-mensen hun uiteenlopende meningen brachten over
allerlei situaties die zich voordeden”. En gezellig
werd het voor Bram altijd bij het napraten na al die
beraadslagingen, maar ook informeel. “Met verschillende mensen heb ik een bijzondere band
opgebouwd, die nog altijd levendig is”.
Bram is vóór Avondje-Uit ook bij andere verenigingen jarenlang penningmeester geweest, zoals bij
de atletiekvereniging in Best. Daar kwam het vaker
voor dat het incassosysteem niet kon incasseren
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omdat mensen niet genoeg geld op hun rekening
hadden staan. Die moest hij dan persoonlijk benaderen, “Maar bij Avondje-Uit is mij dat nog nooit
overkomen. Dat vind ik heel bijzonder. De mensen
houden hier hun eigen financiën heel goed in de
gaten”:
Ook was hij altijd verbaasd en blij over het enthousiasme en de inzet van bestuursleden om uit allerlei bronnen geld binnen te halen voor AvondjeUit: meedoen aan allerlei sponsoracties van bedrijven, subsidiepotjes, statiegeldacties bij supermarkten, het werven van Vrienden
van Avondje-Uit,
inkomsten uit
lezingen, donaties
bij loterijen, etc.
Over een tekort
aan geld heeft hij
zich als penningmeester nooit zorgen hoeven te maken. Je kunt het
wel bijzonder noemen dat Bram op z’n 91ste nog
zo actief is. Van hardlopen is hij zijn leven lang
bezeten geweest. En nog steeds. Tijdens de
Kermismeerkampen van de atletiekvereniging begin juli is hij van plan het 100 meter-hardlooprecord
te gaan vestigen van 90-plussers. “Maar alleen als
ik een redelijke kans heb dat binnen 30 seconden
te lopen, zegt hij lachend.
Opmerkelijk is ook zijn gezondheid. Voorbeeld: op
zijn 54e is hij voor de laatste keer bij de tandarts
geweest en hij heeft alle tanden nog. En zijn helderheid van geest, het gemak waarmee hij nog
namen en adressen van zovele mensen weet op te
lepelen. Zijn motto is “blijf bewegen!”.

Even voorstellen: Mart van Gastel,
de nieuwe penningmeester
Binnenkort zal Mart van Gastel (74) het financiële
stokje overnemen van
Bram Flierman, die nu
al 9 jaar Avondje-Uit als
penningmeester door
de geldelijke wereld
heeft geloodst. En de
statuten schrijven voor
er voor een bestuurslid
na 9 jaar een nieuwe
moet komen.
Net als Bram heeft ook
Mart zijn hele werkzame leven lang ‘in het
geld’ gezeten. Dat

begon al op zijn 17e toen hij in zijn woonplaats
Den Haag na de school en diensttijd direct aan de
slag kon als assistent-accountant. Door zelfstudie
klom hij hogerop, kwam o.a. bij Klynveld
Kraayenhof, voorloper van KPMG, en ging van de
ene baan naar de andere, steeds in weer een andere stad in Nederland. Hij is vaak verhuisd, maar
dat was hij als kind al gewend want zijn vader zag
ook steeds als vakbondsbestuurder ergens anders
weer nieuwe uitdagingen. In Best woont Mart nu al
sinds 1969. Hier werkte hij o.a. bij B.V. Roomboterfabriek ‘De Beste Boter’ en bij een groothandel in
Oirschot.
Na zijn pensioen heeft hij zijn financiële ervaring
ingezet als vrijwilliger. Zo was hij drie jaar lang
penningmeester van de voetbalclub Best Vooruit.
Daar zet hij zich nu nog steeds in op ander terrein.
Hoe Mart bij Avondje-Uit terecht is gekomen? Dat
heeft Cor van Boven (ook bij Best Vooruit) op zijn
geweten, de echtgenoot van Jacqueline die al 7
jaar de dagelijkse financiële transactie bij AvondjeUit verzorgt. Mart hapte toe en is zich nu al aan het
inwerken bij Bram, Jacqueline en Peter Toenders
die de financiële systemen beheert en steeds
actualiseert. Volgens Mart is daar nog meer uit te
halen en dat gaan ze nu samen uitzoeken.
Wat is Mart voor een man? Mart straalt een zekere
rust uit. Je weet wat je aan hem hebt. Hij zit niet
hoog in de wolken, maar werkt het liefste rustig in
het hier en nu. Hij is al 47 jaar gelukkig getrouwd
met zijn vrouw Els die in Eindhoven is geboren en
getogen. Twee kinderen hebben ze gekregen en
die schonken hen weer vier lieve kleinkinderen.
Fijn dat die allemaal in Best wonen.
Mart houdt ook van mooie dingen. Zo hangt in de
woonkamer al jaren een indrukwekkende, gave
reproductie van de Nachtwacht van Rembrandt
met twee bijzondere lampen ernaast die zorgen
voor een aparte sfeer. Mart heeft al meegedaan
aan bestuursvergaderingen van Avondje-Uit om
zich in te werken en zal binnenkort officieel als
penningmeester aan de slag gaan. Wij wensen
hem veel succes.

Avondje-Uit jaarverslag 2021
in een
notendop
Zoals van alle voorgaande jaren is ook
van 2021 een Jaarverslag van Avondje-Uit verschenen, .
Dit jaarverslag kunt
u binnenkort lezen
op de website van
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Avondje-Uit (www.avondje-uit-best.nl > Algemeen
> Jaarverslagen). Hier volgt een beknopte
samenvatting.
“Het coronavirus heeft in 2021 helaas net als in
2020 voor onze gasten roet in het eten gegooid.
Geen uitjes mogelijk. Onze gasten kregen een
hart onder de riem gestoken: allen zijn in maart
2021 door de bestuursleden gebeld voor een
persoonlijk praatje. Uiteindelijk werd het halverwege het jaar weer mogelijk om op pad te gaan: op
23 juni het eerste uitje naar de Schalm in Veldhoven naar de voorstelling Four Seasons. De dag
erna zijn we met ruim 60 personen gaan eten in de
Bistro de Verwennerij /Vingerhoeds in Oirschot. De
rest van het jaar zijn veel uitjes die in het AvondjeUit-programma stonden geannuleerd, omdat de
theaters niet konden voldoen aan de 1,5 meter
maatregel. Van de al gekochte maar niet gebruikte
kaartjes hebben alle theaters vouchers of geld
teruggestort.
Al met al zijn er in 2021 toch nog 80 uitjes geweest, bezocht door in totaal 763 gasten en 274
vrijwilligers. Bovendien hebben we zelf een feestelijke bijeenkomst voor gasten en vrijwilligers
georganiseerd, waarop tevens Helly van Oudenhoven, John Peeters en Toos de Groen als oudbestuursleden werden geëerd en uitgeluid. Daarop
volgde een gezellige contactmiddag voor iedereen
van Avondje-Uit, waarin ook afscheid werd
genomen van Margriet Vader als bestuurslid. Al
eerder, op 1 januari 2021 waren Yvonne Cras en
Ineke ten Kate in functie getreden als nieuwe
coördinator resp. secretaris van Avondje-Uit.
Avondje-Uit is het jaar 2021 ingegaan met 187
gasten en 105 vrijwilligers (gemiddelde leeftijd 79,1
resp. 63,3 jaar). Het jaar 2021 is afgesloten met
163 gasten en 106 vrijwilligers (gemiddelde leeftijd 80,3 jaar resp. 65,6 jaar.
Ook vermeldenswaard is dat in 2021 door het bestuur een Gedragscode, een Klachtenregeling met
vertrouwenspersoon en een Aannamebeleid voor
vrijwilligers zijn opgesteld – alles vereist door de
gemeente voor het verkrijgen van gemeentesubsidie. Ook moest daartoe voor elke vrijwilliger een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd. Naast de gemeente Best hebben ook de
Rabobank en de Plus ons met acties gesponsord,
net als de bedrijven en personen die zich als
Vrienden van Avondje-Uit hadden opgegeven.

Hebt u geldzorgen?
In deze tijd van oplopende prijzen en kosten (winkelprijzen, huur, gas, water elektriciteit, benzine)
worden helaas de inkomsten voor ouderen (AOW,

pensioen) niet aangepast. Dat is al jaren zo.
Geen wonder dat steeds meer mensen schulden
krijgen en
betalingsachterstanden oplopen.
In ‘gewone
tijden’ heeft
gemiddeld
één op de
drie huishoudens dat. Een probleem hoeft dat niet te zijn, maar
wel als het alsmaar aanhoudt. Wat is hier aan te
doen?
In Best kun je bij betalingsachterstanden in Bestwijzer terecht bij Lumens. Daar is een team aanwezig van schuldhulpverleners en budgetcoaches,
voor de mensen die in de knel dreigen te raken. De
hulpverleners van Lumens doen een dringende
oproep voor de mensen met geldproblemen contact met hen op te nemen. Zij kunnen regelingen u
treffen met schuldeisers en zoeken met u mee
naar oplossingen. Zodat uw zorgen en spanning
om geld verminderen of verdwijnen en je er niet
meer over wakker hoeft te liggen.
Dus maak je je zorgen om
geldzaken? Neem contact
met Lumens: Bel 0402193300 of mail naar
aanmeldingenbest@lumenswerkt.nl

Hebt u al Personenalarmering?
Handig en verstandig!
Waar veel (jongere) senioren voorlopig nog niet
aan denken is: dat ze ergens vallen, niet kunnen
opstaan en er niemand in de buurt is. “Zoiets
overkomt mij nog niet.” Maar vallen gebeurt altijd
onverwachts en het kan iedereen overkomen, ook
als je altijd goed oplet of zelfs al een workshop
‘valpreventie’ hebt gevolgd.
Wat te doen als er niemand in de buurt is om je te
helpen? Daarvoor zijn er de personenalarmeringsapparaten. Het handigste zijn die,
die je bij je draagt, dus ook als je de
deur uitgaat om een eindje te wandelen of te fietsen.
Er zijn verschillende soorten:alarmapparaten: voor om je hals of in je
zak, zendertjes die je om je broekriem kunt schuiven en ook horloges
(smartwatches). Ze hebben alle een SOS-knop en
een speakertje. Druk je op de SOS-knop dan hoor
je in het speakertje iemand van een meldkamer óf
een familielid, buur of mantelzorger. Die heb je bij
- 6 –

aanschaf van het apparaat opgegeven. Als de een
er niet is, wordt automatisch de volgende gebeld.
Handig is als je apparaat ook een GPS-tracker
heeft. Dan krijgt degene waarmee je verbonden
bent ook automatisch de locatie door waar je bent.
Sommige alarmdiensten hebben ook een sleutelservice: dan heb je bij aanschaf een kopie van je
woningsleutel afgegeven, zodat men binnen kan.
Advies: koop een personenalarmeringsapparaat en
wel eentje met SOS-alarmknop en GPS tracking.
De prijzen variëren van € 99 tot € 190.
Je zult je voortaan zeker meer op je gemak voelen.
En je kinderen ook….

Hulp van banken aan
klanten die niet digitaal zijn
Hier komt een tip over banken. Al jaren zijn de banken bezig lokale kantoren te sluiten. Zo kunnen
klanten van ABNAMRO voor bankzaken niet meer
terecht in Best. Ook de Rabobank had anderhalf
jaar lang in Best haar deuren gesloten, zodat je
naar Oirschot moest om bepaalde zaken te regelen. Gelukkig is het Bestse Rabofiliaal sinds december 2021 weer open voor alle bankzaken en
dat zal zo blijven. De ING Bank, Regio Bank en
SNS Bank hebben ook nog een kantoor in Best,
waar klanten met vragen kunnen binnenlopen.
In plaats van persoonlijke service op kantoor willen
de banken het liefst dat hun klanten alles digitaal
regelen via hun websites of apps. Maar veel men-

sen hebben daar moeite mee, vooral de oudere
senioren en kwetsbare groepen. Gelukkig zijn er
ook banken die voor hen speciale service leveren.
ABN AMRO
ABN AMRO heeft een Seniorenlijn, die u van
maandag t/m zaterdag overdag kunt bellen (tel.
088-2262612). Kan uw vraag daar niet direct worden beantwoord, dan wordt voor u een afspraak
gemaakt met een Financiële Zorgcoach. Die zijn
beschikbaar via telefoon, beeldbankieren of via
een bezoek aan huis. De zorgcoach helpt klanten
verder op weg met bankzaken zoals het machtigen
van iemand anders voor de betaalrekening en het
aanvragen van een extra rekening of betaalpas.
Rabobank
Bij de Rabobank zijn er voor kwetsbare klanten
Rabo Mobiele Adviseurs. Die bezoeken de klant
thuis of op een andere passende locatie en kunnen
de klant ter plekke bedienen met allerlei bankzaken. Maar niet om contant geld op te nemen of te
storten. Deze service is er voor klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn door ziekte, ongeval, senioriteit of een lichamelijke beperking. Bel hiervoor
088-7226600.
Daarnaast is er de Rabo Geld Express voor mensen met een beperking, die zelf niet of moeilijk
naar een pinautomaat toe kunnen. Een bankmedewerker komt dan thuis het geld brengen. Bel
hiervoor 038-4287777.
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Verhaal over een vlinder
die geen vlinder werd
Een man vindt een cocon van een vlinder en
neemt deze mee naar zijn huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de cocon. De man
kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om
zich door de kleine opening naar buiten te werken.
Het lijkt erop dat het proces niet langer meer vooruit gaat. Dus besluit de man de vlinder te helpen.
Hij neemt een schaar en knipt de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig
losmaken.
Maar de vlinder heeft een
gezwollen lichaam en
natte, verfrommelde vleugels. De man verwacht
dat de vlinder elk moment
zijn vleugels zal uitslaan.
Maar het gebeurt niet, de
vlinder vliegt niet weg. De
rest van zijn leven blijft hij
rondkruipen met een gezwollen lichaam en natte,
verfrommelde vleugels.
De vlinder zal nooit in staat zijn om te vliegen.
De man was ongeduldig en begreep niet dat de
krappe cocon en de worsteling nodig was om door
de opening te kruipen. Zonder de worsteling was
de vlinder niet klaar om in vrijheid uit te vliegen.
Moraal van dit verhaal: Soms zijn worstelingen wat
we nodig hebben in het leven. We zouden nooit zo
sterk worden als wat we kunnen zijn.
We zouden nooit kunnen vliegen.

Bloemlezing

27 nov.: Countrymuziek in Hofdael
Van countrymuziek kun je nooit genoeg krijgen!
Meer dan 2 uur lang hebben we mogen genieten
van de vier mannen en één vrouw die als countryband Savannah de sterren van de hemel speelden
en zongen. We beleefden opnieuw de bekende
countrysongs uit de jaren 50 en daarna. Het was
een heerlijke avond in het gezellige zaaltje van
centrum Hofdael in Geldrop. En…. ze beloofden
binnenkort weer terug te komen. Dan zullen we er
zeker weer bij zijn!
John Peeters

Over hetzelfde uitje in Hofdael
Wat een bofferds waren wij om de laatste avond
vóór de maatregelen nog uit te kunnen gaan. Met
twee vrijwilligers en zes gasten beleefden we een
spectaculair optreden van band Savannah. Een 2
uur durende show. Drankjes konden we meenemen naar de zaal. We zaten op stoelen aan tafeltjes op de gewenste corona-afstand van elkaar.
Na maar liefst twee uur met opwindende muziek
gingen we fluitend en zingend weer naar buiten.
En noteerden alvast in onze agenda 4 en 5 maart
in 2023. Nee, geen fout: zolang moeten we wachten tot we weer zo’n bijzonder optreden met Savannah in Hofdael kunnen meemaken.
Thea de Baar

Dit keer een ultrakorte bloemlezing:
twee uitjes die vorig jaar nog net in
november konden plaatsvinden.
Komend kwartaal beter?

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

25 nov.: Mooie 50+ film in Biobest
We gingen naar Biobest voor een 50+ film. Mijn
gasten waren allen goedgemutst en we vonden het
een mooie film. Het was voor mij sinds lange tijd
weer een uitje en ik moest heel erg weer wennen.
En natuurlijk ook vanwege de mondkapjes en QRcode waar streng op werd gelet.
Erna Steenbergen

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