Het werd een uitbundig
12,5 jarig jubileumfeest
Wat een uitbundig feest was de viering van ons
12.5 jarig jubileumfeest!. Er werd gespeecht, gebuurt, gezongen, gemusiceerd, gewauweld (door
de tonpraoter), gedanst, gelachen, gehost en wat
al niet meer.
Het speelde zich allemaal af op zaterdag 30 april in
de grote zaal van ons eigenste Tejaterke,.waar zo’n 135
gasten en vrijwilligers rondom een tiental tafels met
fleurige bloemstukjes een
plekje hadden gevonden.
De zaal was feestelijk aangekleed met ballonnen in
alle kleuren van de regenboog rondom het podium.
Burgemeester
De burgemeester van Best
was speciaal naar ons feest
toegekomen om ons te feliciteren met het 12.5 jaar bestaan. Hij was vol lof en
waardering voor wat AvondjeUit doet voor de mensen die
niet uit zichzelf op stap kunnen of durven, Hij
moest daarbij terugdenken aan zijn vader. Wat zou
die nog hebben kunnen genieten op zijn oude dag
als er in het Limburgs dorp waar hij
woonde ook een Avondje-Uit was
geweest…..

Het orkest, dat in Best al 6 jaar bestaat oefent
wekelijks en telt in zijn geheel 35 muzikanten van
allerlei slag.
Toen de tijd voor de lunch was aangebroken werd
iedereen voorzien van tomaten- of kippensoep,
broodjes naar keuze en ook advocaatjes, fruitsapjes en bier
of radlers.
Bestuursleden
en oud-bestuursleden
ging rond en
letten erop dat
iedereen goed
werd bedeeld
en niets tekort
kwam
De bedenkers van Avondje-Uit
Voorzitter Carla beklom het podium om de
mensen erop te roepen, die samen 12,5 jaar
geleden Avondje-Uit hadden opgericht: John
Peeters, Paula Niemeijer, Johan Callens en
Albert Veldhuis. Die noemden zich toen geen
bestuursleden maar vrienden van mekaar die
samen iets heel leuks aan het bedenken
waren voor Best. Carla vertelde dat AvondjeUit eerst werd gepresenteerd als een gezamenlijk
project van KBO, PVGE en AHD (Algemene
Hulpdienst ),

Symfonieorkest
Na de opening door voorzitter Carla en
de speech van de burgemeester werden
we getrakteerd op een mini-concert door
een selectie van hout- en koperblazers
van Symfonie Orkest Best. Met stemmige muziek wisten ze boven het
geroezemoes uit te komen de mensen
die mekaar zoveel te vertellen hadden.
De muzikanten speelden met verve een
Divertimento van Haydn en vier Hongaarse dansen van Brahms.
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Oranje hoedjes
Als een duveltje uit een doosje kwamen plots Anny
Meijers en Thea de Baar heupwiegend en met een
oranje hoedje op aanzetten om namens alle gasten en vrijwilligers de huidige bestuursleden Carla,
Yvonne, Ineke, Jacqueline, Anke en Bram te bedanken voor hun dagelijkse inzet voor Avondje-Uit.
Ze kregen forse bloemenbossen en een waardenbon die was bijeengebracht door de vrijwilligers.
En ook Wil Pruijssen, de onmisbare hulpkracht
voor de coördinatoren Helly en Yvonne deelde in
de bloemenhulde. .

maar al snel snel een zelfstandige stichting werd.
Helly van Oudenhoven kwam er toen ook bij. Allen
werden door Carla in de bloemen gezet: een mooi
bosje gerbera's met rozen. Dat deed ze ook bij Ad
en Louis van ‘t Tejaterke als dank voor hun inzet
voor deze jubileumviering.
Anita’s virtuoze stem
Een aangename verrassing op deze
jubileumviering
was de ster,
die enkele
jaren geleden
op tv heeft
meegedaan
aan de ‘Holland’s got
talent’-zangcompetitie en
daar hoge
ogen scoorde.
Anita van Hoof
uit Best. Zij
zong bij ons de
sterren van de
hemel met lyrische songs
als ‘I’m in heaven’ van Fred
Astaire, Çheek
to cheek’ van
Frank Sinatra,
‘Begin the beguin’ van Cole Porter’ en ‘He’ll be
there’. Met haar virtuose stem raakte ze bij menigeen een gevoelige snaar; er werd zachtjes meegezongen of geneuried.

Polonaise
Anita schakelde over op het Nederlands repertoire
en iedereen zong mee,vaak zwaaiend met hun
handen boven hun hoofd: ‘Het tuinpad van mijn
vader’ van Wim Sonneveld,, ‘Hij gelooft in mij’ en
andere toppers. Ze eindigde met het toepasselijke
‘Samen zijn, dat wil toch iedereen’ van Willeke
Alberti. Het publiek werd steeds uitbundiger, ging
dansend de vloer op, trok anderen mee en binnen
de kortste keren hoste er een lange polonaise in
de zaal, tussen de tafels door.
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Veel praatjes en bravoure: ruige Wichard
Maar het feest was nog niet afgelopen. Plotseling
stormde tonpraoter Wichard de Benis de zaal binnen en stond met
veel praatjes en bravoure op het podium.
Met grollen en grappen kreeg hij alle
lachers op zijn hand
– met zijn idioot verhaal over zijn vakantietrip met zijn vrouw
Jet naar Spanje. Nog
bonter maakte hij het
met zijn doldwaze
versie van Hans en
Grietje en de belevenissen van de dyslectische
Sneeuwwitje oftewel
‘Weeuwsnitje’, waarin
hij alles verhaspelde
en met een heks die
tussen rollators en
worsten leefde. Er gingen heel wat grinnikende
lachsalvo’s door de zaal.

Buitenkansje!
Met de Museum Plus Bus naar het
Cobra museum in Amstelveen
Het is een buitenkansje! Al jaren meldt Avondje-Uit
zich aan bij de Museum Plus Bus voor een gezellig
dagje uit, maar dit jaar hebben we eindelijk beet:
De Museum Plus Bus is heel populair. Het is een
uniek initiatief voor alle ouderen in Nederland die
moeilijk zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Heel wat ouderengroepen melden er zich voor
aan. Het aardige is dat de busreis én het museum
geheel kosteloos is, dankzij de Vriendenloterij. ,

Zo kreeg het jubileum een daverend eind en ging
iedereen met opperbeste zin weer huiswaarts.
Met plezier denken we terug aan dit uitbundig
jubileumfeest.

Uitjes binnen Best
Met regelmaat organiseren we bij Avondje-Uit
ook uitjes binnen Best. Zoals avondjes in ‘t
Tejaterke, lezingen in Prinsenhof, en etentjes
in een van onze gezellige Best(s)e restaurantjes. Deze uitjes worden goed bezocht,
Veel van de gasten vinden het juist fijn als er
in ons eigen dorp iets te doen is. Sommigen
laten zich dan ophalen door onze vrijwilligers,
die dat met liefde en plezier doen.
Maar er zijn ook gasten die prima op eigen
gelegenheid kunnen en willen gaan. Het is
dan wel belangrijk dat je dat aan mij meldt,
zodat ik weet hoeveel auto’s en dus vrijwilligers ik moet inzetten.
Het is een paar keer voorgekomen dat een
vrijwilliger uiteindelijk niemand in zijn of haar
auto had zitten en dat is jammer.
Dus…. Laat het mij weten bij het aanmelden
voor een uitje als je op eigen gelegenheid
gaat.
Yvonne

Het snoepreisje voor Avondje-Uit staat ingepland
op vrijdag 8 juli naar het Cobra museum in Amstelveen, een mooie bestemming. Maar let op: het
feest gaat alleen door als minstens 30 (!) mensen
meegaan.
Hoe ziet deze dag eruit?
‘s Ochtends worden we door de Museum Plus Bus
opgehaald. Hij vertrekt om 9.30 vanaf Den Ekker.
Zorg dat je er ruim van tevoren bent. Er kunnen
opvouwbare rolstoelen en rollators mee.
En ook twee vaste
rolstoelen
Als we rond 11.15 bij
het Cobra museum
voor Moderne kunst
in Amstelveen aankomen, worden we
ontvangen met een
kop koffie. Daarna
gaan we bekijken wat
voor moois het museum allemaal te
bieden heeft. Museumgidsen nemen ons mee
voor een inspirerende rondleiing van een uur en
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een kwartier langs de topstukken van het museum
en vertellen erover.
Je ziet er kunst van de befaamde ‘Cobra-beweging’ die in 1950 ontstaan is, toen allerlei kunstenaars in Europa nieuwe, bijzondere, spontane
kunst gingen scheppen, zoals Karel Appel, Constant, Corneille en Jan Sierhuis, maar er zijn ook
collecties te zien van hedendaagse, Nederlandse
moderne kunstenaars.
Na de rondleiding is er een lunch – het enige dat
voor eigen rekening is. Daarna is er nog gelegenheid om zelfstandig door het museum te lopen. .
Rond 17.00 uur zullen we weer met de bus in Best
terug zijn.
Wat is er te zien in het Cobra museum?
De naam Cobra komt van de beginletters van
Copenhagen, Brussel en Amsterdam, hoofdsteden
waar schilders rond 1950 ernaar verlangden om
volledig nieuwe kunst te maken. Zij wilden directe,
moderne expressie tonen, onbedorven uitingen
van spontaniteit en fantasie. Vanuit Amsterdam
waren dat Karel Appel, Corneille en Constant. Ook
schilders als Jean Dubuffet en Joan Miró deden
mee. Ze lieten zich inspireren door creatieve
uitingen van o.a. kinderen, geesteszieken, naïeve
kunst en volkskunst. Het ‘Cobra Museum voor
Moderne Kunst’ in Amstelveen bestaat sinds 1995
en herbergt het erfgoed van de Cobra-beweging
Er zijn twee vertrekken volledig gewijd aan tientallen kleurrijke, fantasievolle werken van de
Cobra-groep.
Het werk van
Karel Appel,
Femmes, enfants, animaux
uit 1951 spreekt
erg tot de verbeelding bij iedereen. Op de
doeken zie je
vooral primaire
kleuren en dikke contourlijnen. Vrijwel elk kunstwerk is zo gedetailleerd dat je
er niet op uitgekeken raakt. En wat je erin ziet is
voor iedereen weer anders.
In andere vertrekken zie je weer heel andere dingen, bijvoorbeeld installaties van bewegende poppen, video’s en animaties, zoals een grappige mis
van de Muppet show en Buurman en Buurman. Je
kunt ook zelf aan de slag met allerlei technieken
om iets te maken: met piepschuim, spelden, ijzerdraad, etc. Erg leuk om te doen.

Er is momenteel ook een boeiende tentoonstelling
‘Cobra en Noord-Afrika’ te zien met werken van
Cobra-kunstenaars over de naoorlogse kunst van
Noord-Afrikaanse landen als Marokko, Algerije en
Tunesië Zo zie je schilderijen van Pablo Picasso,
geïnspireerd door Afrikaanse maskers. Als je goed
om je heen kijkt, kom je in het Cobramuseum ogen
en tijd te kort.

Snel aanmelden!
Aanmelden voor dit uitje moet wel snel gebeuren!
Uiterlijk 14 juni moet je aanmelding bij Yvonne binnen zijn, want zoveel tijd van tevoren wil men bij de
Museum Plus Bus weten met hoeveel mensen we
zullen gaan. Vergeet niet te melden als je een rollator, opvouwbare rolstoel of vaste rolstoel meeneemt. Het wordt vast een heel bijzondere dag.

Nieuwe ontmoetingsplek
in de Leemkuilen:
‘t Leeuweriksnest
Best heeft vanaf april een nieuwe ontmoetingsruimte erbij gekregen. Het is gedoopt met de
naam ’t Leeuweriksnest en het adres is Leemkuilen 61. Deze ruimte is onder leiding van LEV
Best door actieve inwoners flink opgeknapt –
alles is opnieuw ingericht, geverfd, gerepareerd
en er is een nieuwe vloer aangelegd. Ook is er
nu een volledig ingerichte keuken.
‘t Leeuweriksnest is er voor inwoners die hier bij
elkaar willen komen, om gezellig samen te zijn,
nieuwe mensen te ontmoeten, activiteiten te
organiseren of nieuwe ideeën te realiseren. Bij ‘t
Leeuweriksnest kun je doen of halen waar jij behoefte aan hebt. Kijk maar:
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● Er is een
woonkamer
met een comfortabele bank
waar je lekker
kunt luieren
als je rust
nodig hebt.
● Er is een
atelier met
tweedehands
artikelen en
kleding. Mensen kunnen
hier spullen en kleding afgeven en kopen.
● Er is een kantoortje voor het Formulierenspreekuur, om mensen te helpen met het
invullen van formulieren.
● Voor de keuken zijn er plannen om kook- of bak
workshops te organiseren .
● Er is een “kinderkamer” waar kinderen kunnen
spelen.
● Elke woensdagochtend van 10:15 tot 12:00 uur
komt hier de Actieve vrouwengroep bij elkaar.
Alle vrouwen uit Best zijn welkom.
● Elke vrijdag van 9:00 tot 10:30 uur is er de
Taalclub bezig. Dat is wederom een gelegenheid voor iedereen die de Nederlandse taal wil
oefenen en
beter wil leren
spreken.
● Donderdags is
er Open inloop
voor als je vragen hebt of
meer te weten
wilt komen over
de mogelijkheden van ’t Leeuweriksnest.
En ‘het mooie van dit alles is: alle activiteiten in ‘t
Leeuweriksnest zijn gratis.
.
Men is nog wel op zoek naar gastvrouwen, zodat
de deuren van de ontmoetingsruimte vaker open
kunnen.
Heb je ideeën of wil je als inwoner, organisatie of
buurtvereniging gebruikmaken van de ontmoetingsruimte? Neem dan contact op met Jana
Pavlova, via e-mail: jana.pavlova@levgroep.nl of
tel: 06-15855016

Een leerzame en gezellige
vrijwilligersbijeenkomst
Leerzaam was het zeker - en gezellig ook, de vrijwilligersavond die op 4 april in de kleine zaal van
Prinsenhof werd gehouden. Zo’n 43 vrijwilligers
waren op de uitnodiging ingegaan. Samen ervaringen uitwisselen, ideeën spuien en vragen
stellen en beantwoorden, dat was de bedoeling.
Terugblik
Maar eerst nam voorzitter Carla van Eldijk ons
mee in een korte terugblik op het afgelopen jaar,
waarin ondanks corona toch nog 80 uitjes hebben
plaatsgevonden. Van de periode die eraan voorafging memoreerde zij de telefoontjes vanuit het bestuur met gasten om van ieder te horen hoe het
met hen ging. Ook noemde ze de mooie giften die
Avondje-Uit heeft gekregen via sponsoracties van
de Rabobank, van de
Plus, via statiegeldacties
bij alle supermarkten in
Best, de subsidie van de gemeente – en niet te
vergeten: de bijdragen van de Vrienden van
Avondje-Uit.
Toen we eindelijk weer uit mochten gaan, zo vertelde Carla, hielden we een feestelijke bijeenkomst
en voor alle gasten en vrijwilligers, waarop ook de
inmiddels vertrokken bestuursleden Helly van Oudenhoven, John Peeters en Toos de Groen werden
bedankt voor hun jarenlange inzet. En drie weken
later was er een Contactmiddag voor alle gasten
en vrijwilligers, georganiseerd door Margriet Vader
als afsluiting van haar bestuurswerk.
Ondertussen had het bestuur gezorgd voor de
VOG’s (Verklaringen Omtrent Gedrag) voor alle
vrijwilligers, de daarbij vereiste regelingen (aannamebeleid, gedragscode, klachtenregeling), voor
nieuwe welkomstboekjes, een vernieuwde website
en een nieuwe folder.
Vooruitblik
Carla ging verder met een vooruitblik op het jubileum feest dat we op 30 april zullen vieren ter gelegenheid van ons 12 ½
jarig bestaan en waarvoor zich al meer dan
120 gasten en vrijwilligers hebben aangemeld. Het belooft een
heel gevarieerde dag te
worden met optredens
van de burgemeester,
een vermaarde tonpraoter, een bekende zangeres, veel levende muziek en een feestelijke lunch.
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Money, money
Hierna gaf penningmeester Bram Flierman inzicht
in de financiële zaken, die hij heel gezond noemde,
mede dankzij de bijdrage van elke gast van € 10
per jaar die dit jaar is ingevoerd. Vanwege de stijgende brandstofprijzen zal de rijvergoeding voor
vrijwilligers worden verhoogd.
Er werd verslag gedaan van de kascommissie en
de nieuwe kascommissie voor het komend jaar
benoemd.
Jacqueline van Boven riep alle vrijwilligers op om
hun declaratieformulieren op tijd in te leveren, omdat pas nadat iedereen dat gedaan heeft, de automatische incasso van de
gasten kan plaatsvinden.

zitten: “Het is er zo mooi. dat ik er wel graag een
uurtje voor rijden wil”.
Vraag 4: Heb je leuke ideeën voor ons toekomstige
programma? leverde een overstelpende hoeveelheid reacties: Keukenhof, boottochtjes, proeverij,
kasteel Maurick, bossche bollen maken, worstenbroodjes maken, kegelen, pluktuinen, picknicken in
een park, kerststal St.Jan bekijken, eens een uur
met verzorgers meelopen in een verpleeghuis, etc.
etc. Een van de vrijwilligers gaf aan om het aan de
gasten zelf te vragen – een goed idee.

Een prettig nieuwtje vertelde Steffie Scheepens:
Tijdens het tennistoernooi
bij Smashing in juli is er
een loterij, waarvan de opbrengst geheel naar
Avondje-Uit gaat.
Uitwisseling van ervaringen, ideeën, vragen,
Hierna kwamen de vrijwilligers aan zet: een
uitwisseling van ervaringen met opmerkingen,
verbeterpunten, anekdotes, vragen, etc.. Dat
gebeurde in vijf groepjes, ieder gezeten aan een
grote ronde tafel. Om het geheel soepel te laten
verlopen had het bestuur een lijst van vragen opgesteld waarover ieder zijn mening konden geven,
na er in de groep over gesproken te hebben. Het
leuke daarbij was ook nog, dat halverwege de vragen de tafels compleet gereshuffeld werden: de
kleur die je gekregen had bij de eerste ronde van
vragen bepaalde aan welke tafel je de 2e serie vragen ging bespreken. Het resultaat van deze manier
van opiniepeiling was overweldigend. En de antwoorden waren heel gevarieerd. Hier komen ze.
Eerste ronde
Op de 1e vraag of er misschien eens per jaar een
vrijwilligersbijeenkomst moest worden gehouden,
ja of nee, was de reactie fifty-fifty. Suggesties van
voorstanders: borrelen, samen lunchen, bloemschikken, pub quiz, etc.
Fifty/fifty waren ook de reactie op de 2e vraag of
men interesse had in workshops voor vrijwilligers.
Suggesties: EHBO, dementie, rolstoelbegeleiding,
eenzaamheid, negatief gedrag omkeren in positief.
e

De 3 vraag was heel concreet: Wat vind je van
een gouden uitje naar Mondo Verde in Landgraaf
(L)? 17 mensen waren er niet voor: te ver, te veel
lopen, teveel trappen en heuvels, te veel gevraagd
voor veel van onze gasten. En 13 zagen het wel

Vraag 5: Heb je punten of vragen die je ter sprake
wilt brengen? Jazeker! Die kwamen op het eind
van de avond naar voren. Zie verderop. .
Tweede ronde
Vraag 1: Hoe vind je de procedure van aanmelden,
gegevens doorkrijgen van je gasten, afspraak
plannen met je gast(en) en declaraties indienen?
De grote meerderheid vindt het prima. Sommigen
zeggen: kan beter of levert weleens problemen op.
Het bestuur zal dit oppakken.
Op vraag 2: Vrijwilligers krijgen nieuwsbrief en
programma per mail. Lees je die? zegt bijna iedereen ja. Een enkeling wil het graag op papier
Vraag 3 was een echte inkopper: Heb je leuke of
vervelende ervaringen? Nou en of! Ik geniet van
mensen die heel blij zijn als ze meegaan, gasten
geven me energie, hun dankbaarheid, het loopt
prima, alles top! Maar ook: gast met rolstoel moeilijk uit de auto te krijgen, gasten die tijdens een
voorstelling naar het toilet moeten, soms moeite
met parkeerplaats vinden, hoe kun je iemand met
een negatief karakter ombuigen?
En dan vraag 4: Heb je leuke anekdotes? “Ring
kwijt, uren gezocht, tribune bijna afgebroken, niet
gevonden. Dag later: teruggevonden!” .
En: “Als er meerdere gasten op één plek staan te
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wachten, dan goed opletten wie met jou mee
moeten. Soms stappen gasten in de verkeerde
auto.”
Verbeterpunten
Hier komen de punten die beter kunnen en waaraan het bestuur zal gaan werken:
– Declaratie iets makkelijker graag.
– Ik zou het fijn vinden het programma op papier
te krijgen Antwoord: Te duur om dit voor alle vrijwilligers te doen. Misschien voor een kleine groep?
– Ik wil vanuit het programma al een uitje kunnen
doorgeven waar ik graag naartoe wil. Antwoord:
Dat kan. Je hoeft niet te wachten tot je een ‘HELPmailtje’ krijgt.
Vragen
– Kan de mail voor een uitje naar de vrijwilliger
eerder wordt gestuurd om gasten op tijd te kunnen
bellen? Antwoord: De coördinator streeft ernaar om
vrijwilliger een week van tevoren in te lichten. Dat
lukt helaas niet altijd.
– Wie moet de gast bellen, als hij/zij
op het laatste moment verhinderd is?
Vrijwilliger of coördinator? Antwoord:
De coördinator. Die kan kaartje aan
iemand anders verkopen of inleveren
en zal de vrijwilliger verwittigen
Indien coördinator niet bereikbaar, dan vrijwilliger
bellen.
– Hoe gaat de verrekening van drankjes bij een
etentje? Antwoord: Er is een eenheidsprijs voor
alle drankjes (= totaal af te rekenen bedrag gedeeld door totaal aantal drankjes). Ieder betaalt
deze prijs x het aantal drankjes dat hij/zij gedronken heeft.
– Graag een bericht als er een gast is overleden of
ernstig ziek is. Van de 43 aanwezige vrijwilligers
zeggen 8 personen ja; de anderen zijn van mening
het niet door te geven.
– Wat te doen bij (vermoeden van) eenzaamheid,
verwardheid, beginnende dementie? Antwoord: Als
Avondje-Uit dit dient te weten: doorgeven aan
coördinator.
Je kunt het ook opnemen met een van de twee
vertrouwenspersoon van Avondje-Uit: Carla van
Eldijk (06-44032851) of Helly van Oudenhoven
(06-44972760).
Conclusie
Al met al was het een aangename én nuttige
vrijwilligersavond, waar we veel van elkaars
ideeën, vragen en ervaringen hebben besproken
en kunnen meenemen voor onze komende uitjes.

Stem op Avondje-Uit !
in de Rabo Clubsupport campagne
Jazeker, ook dit jaar kunt u weer een stem op
Avondje-Uit uitbrengen in de Rabo Clubsupport
campagne – tenminste als u lid bent van de Rabobank. U kunt stemmen van 5 t/m 27 september.
De Rabobank organiseert elk jaar weer deze Clubsponsoractie door het hele land. Ze geven daarmee vele tonnen geld
uit ter ondersteuning
van het lokale verenigingsleven. Natuurlijk doet Avondje-Uit
dit jaar ook weer mee.
Vorige jaren heeft dat
ons geen windeieren
gelegd. Met 326
stemmen kregen we
in 2018 € 1648,23
uitgekeerd door de Rabobank. In 2019 was het €
1571,34, in 2020 € 1892,69 (een topjaar) en vorig
jaar was het € 1616,09 dankzij 157 stemmen op
Avondje-Uit. Daarmee kwamen we toen op de 4e
plaats op een totaal van 66 Bestse verenigingen
die meededen.
Waaraan wordt het bedrag besteed?
Zulke hoge bedragen zijn voor Avondje-Uit een
geweldige opsteker en stimulans. Zij zijn een aansporing om door te gaan met ons in te zetten voor
onze gasten.
Door deze sponsoring kunnen we een groot deel
van de kosten van Avondje-Uit dekken. We bereiken er mee dat Avondje-Uit gasten niet meer
hoeven te betalen dan het entreekaartje en € 5
voor het vervoer. En dat de vrijwilligers beloond
worden voor hun inzet via vergoeding van de
autokosten die ze maken én een deel van het
entreekaartje. Ook zetten we van het sponsorbedrag geld opzij voor gouden uitjes, waardoor de
gasten minder hoeven te betalen dan wat het
werkelijk kost.
Hoe kunt u stemmen?
Als u Rabobanklid bent, krijgt u in de loop van
september een e-mail van de Rabobank met
daarin een unieke code, waarmee u uw stemmen
kunt uitbrengen. Dat kan op een website waarop je
alle verenigingen in Best ziet staan, waarop je kunt
stemmen. U krijgt meerdere stemmen die u mag
verdelen over verschillende verenigingen, dus kunt
u naast Avondje-Uit ook een stem uitbrengen op
andere verenigingen in Best, die u een warm hart
toedraagt.
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Nog even een handige tip
Deze handige tip is voor alle oudere mensen in
Best met beperkingen die het boekje ‘Zorg- en
dienstenwijzer voor senioren in Best’ nog niet in
bezit hebben. Dit gratis verkrijgbare boekje van 90
pagina’s, geïllustreerd met grappige tekeningetjes,
bevat een schat aan informatie over alle zorg, ondersteuning, hulpverlening en voorzieningen die er
in Best te krijgen zijn, geleverd door professionele
zorgverleners, vrijwilligers en/of commercieel.
Via en trefwoordenlijst kun je alles opzoeken waarover je iets wilt weten. Zoals thuiszorg, verpleging,
vervoershulp, ziekenbezoek, maaltijd- en boodschappenbezorging, mantelzorg, dagbesteding,
aangepaste vakanties, woningaanpassingen,
slaapproblemen, palliatieve zorg, zorghulpmiddelen, zorgverzekeringen, ontspanning, ontmoeten,
verpleeghuizen en woonzorgcentra in de omgeving
van Best en ga zo maar door.
Het boekje, uitgegeven door de seniorenraad, is
gratis verkrijgbaar aan de balie van Bestwijzer,
waar men het boekje al jaren ‘onze beststeller’
noemt.
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Er heerlijk op uit in de natuur
met riksja of duofiets

Ken je ze nog?
De kinderliedjes van toen….

De vogeltjes fluiten, blaadjes
ritselen en bloemen staan te
pronken, dus … haast u naar
buiten!Genieten van de frisse
lucht, de aangename lente
en mooie natuur om u heen, het
liefst met een zonnetje erbij. Dat
is waarvoor de fietsvrijwilligers
van ‘Geniet op de fiets’ u deze
lente en zomer uitnodigen: een tochtje op de riksja
of duofiets. Het is bedoeld voor mensen met een
beperking, die niet zo makkelijk zelf eropuit kunnen. Dus alle Avondje-Uitgastn zijn welkom. U
wordt thuis opgehaald en weer teruggebracht.
Krijg je met het stijgen der jaren langzamerhand
het idee dat je steeds meer dingen vergeet? Dan
komt hier een mooi bewijs van hoeveel er toch nog
steeds in je grijze hersencellen zit. Het is er blijven
hangen van vroeger zonder dat je dat weet.
Zomaar.
We hebben het dan over kinderliedjes uit onze
jonge jaren. Probeer het maar eens uit met de
kinderliedjes, waarvan je hieronder alleen de
eerste regel ziet. Van welke liedjes ken je de hele
tekst nog? Zing er lustig op los!
Alle eendjes …..
Bim bam beieren …….
Ik wil nog niet naar huis …….
Er zaten zeven kikkertjes …..
Onder moeders paraplu …..
Elsje Fiederelsje ……
Op een klein stationnetje …...
Altijd is Kortjakje ziek …..
In een groen groen groen knollenland …..
In Den Haag daar woont een graaf …..
Papegaaitje, leef je nog? …….
Zie je wel, dat je nog van heek wat liedjes de tekst
kent en helemaal kunt uitzingen?
Het blijkt dat wij die liedjes steeds leuker gaan vinden naarmate we ouder worden. En dat is ook zo
als je nog helemaal fit bent in je hoofd.
En krijg jij er ook zo’n goeie zin van?
Mochten er liedjes bij zijn die je niet meer precies
kent, weet dan dat er heel wat cd’s en YouTube fi
filmpjes zijn met vele bekende kinderliedjes uit
‘onze’ tijd.

Zo’n tochtje kan voor een of meer uurtjes, maar
ook een hele ochtend of middag. Op de riksja zit u
gerieflijk op de voorbank met eventueel iemand
anders naast u. Bij de duofiets trapt u zelf mee
naast de fietsvrijwilliger. Onderweg kunt u genieten
op een terras voor een drankje of iets lekkers.
Populair zijn de
tochtjes naar de
Ma-riakapel van
de Heilige Eik,
naar de
Spoordonkse
watermolen,
naar kasteel
Henkenshage in
St.Oedenrode
en een
natuurtochtje
door de
Mortelen naar
her-berg de
Schutskuil. Maar
u kunt ook zelf
een plek kiezen waar u graag naartoe wil.
Een tochtje met riksja of duofiets kost € 5,00 per
persoon. Dit moet voor of na de fietstocht contant
betaald moet worden aan de fietsvrijwilliger, die u
rijdt. Niet vergeten contant geld mee te nemen!
Hebt u er zin in? U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Henri Berende (tel.06-24674732 of mail
hem via riksjabest@gmail.com). Het kan ook – net
als andere uitjes – bij Avondje-Uit (via antwoordkaart, telefoon of mail naar coördinator).
Na aanmelding zult u gebeld worden door een van
de fietsvrijwilligers om af te spreken hoe laat hij u
komt ophalen en waar de tocht naar toe gaat.
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Ik trof mijn ene gast in verwarring: zij was door nog
een andere vrijwilliger gebeld dat ze zou worden
opgehaald. Dat gaf wat onrust. Alles toch volgens
plan gegaan. We konden het goed met elkaar vinden.
Minke Posthuma de Boer.

Bloemlezing
Hieronder weer een selectie uit alle
reacties die wij ontvingen over uitjes
die de afgelopen tijd zijn gehouden.
1 en 2 februari: Hoe komen we nu in d’n Hut?
Op twee opeenvolgende dagen waren we voor het
eerst na maanden thuisblijven weer met velen op
stap voor een heerlijk etentje in restaurant d’n Hut
in Wintelre. Voor sommige gasten en vrijwilligers
was het de eerste keer met Avondje-Uit. Na wat
telefoontjes en zoekwerk vond ik mijn gast; daarna
mijn andere gasten. En toen op naar d’n Hut met
het navigatiesysteem van de auto. Maar die kende
de nieuwe weg nog niet en zo stond ik aan de Oirschotse dijk! Omdraaien en met de hulp van mijn
gasten de juiste weg gevonden.
Lekker gegeten; wat strubbelingen omdat mijn gast
niet lekker werd. Op de terugweg volgde ik de andere vrijwilliger met alle vertrouwen dat zij de weg
wel zou weten. Ha, ha. stonden we alweer op de
Oirschotse dijk! Al met al een geslaagde avond!
Bernadet van Beek.

12 maart: Het was top in De Schalm
Een heerlijk nostalgische avond Top 1000 in de
Schalm – Veldhoven met prachtige evergreens,
zoals van ABBA. Alles is prima gegaan. Heel fijn
om in de parkeergarage zo vlakbij de lift en toegangsdeur te kunnen parkeren. Dus ook goed te
doen voor mijn gasten.
Anja Robben.
13 maart: Aangenaam verrast door Rigoletto
In Biobest beleefden we de opera Rigoletto, uitgezonden vanuit het Royal Opera House in Londen.
Mijn gasten waren aangenaam verrast en ik ook
door de mooie maar heftige opera. Liefde en ma.
Het werd prachtig weergegeven. Anny Meijers
15 maart: Rest. ’t Zusje St.-Oedenrode

12 februari: Moonshiner in supertheater
De avond met de Moonshiners was geslaagd, leuke muziek en een uitstekende sfeer. Waarschijnlijk
door alle verschuivingen waren onze plaatsen in rij
12 ingedeeld. Niet zo handig, die trap voor mijn
gast met rollator. De mensen van het theater De
Schalm waren zo aardig en behulpzaam. We werden met de lift gebracht. Echt een supertheater
voor onze doelgroep.
Thea de Baar.
9 maart: Etentje bij Rooi Pannen
Van alle gasten en vrijwilligers positieve reacties.
“Gezellige lunch met blije gasten en prima verzorgd en dan hebben we ook blije vrijwilligers”.
11 maart: Karin Bruers van streek in Markant
Mijn ene gast vond het heel leuk. Mijn andere
gasten hadden geheel iets anders verwacht en
vonden het wat tegenvallen. Wel enkele leuke
woordspelingen. Blijkbaar was Karin zelf niet zo
goed op dreef omdat er veel van papier werd
gelezen. En het Brabants dialect vonden ze soms
moeilijk te volgen.
Anjo de Bresser
12 maart: Fantastisch concert
We hebben een fantastisch concert gehad. Een
bijzonder programma met twee uitstekende solisten. En samen met de andere Avondje-Uit mensen
hebben we een gezellige avond beleefd. De voorafgaande mail met gegevens was voor mij helder
en duidelijk, maar toch ging het mis met ophalen.

Volop keuze van alle heerlijke gerechtjes in restaurant ‘t Zusje in Sint Oedenrode. Een beetje
duur, maar wel lekker. ‘
10 april: Francis bezorgt kippenvel
Zowel wij als de twee gasten, hebben erg genoten
van deze mooie middag in het Theater aan de Parade in Den Bosch, waar Francis van Broekhuizen
via haar stamboom – met name haar grootouders
uitlegde wie ze is, hoe ze zo geworden is en van
wie ze haar talenten heeft.
Ze zong mooie aria’s uit opera’s maar ook meer
lichte muziek, zoals van Frans Halsema “Zij verstaat de kunst van bij me horen” of wel hele lichte
“Jajum” waarbij het publiek in tweeën gedeeld
werd om mee te zingen. Ze eindigde met een
medley van “The sound of music” waarin zij
moeder overste speelde. En met dat nummer
“Climb every mountain” zorgde ze voor kippenvel.
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Prachtig! De toegift – Minutenwals van Jasperina
de Jong – bleef nog wel even in onze hoofden
hangen! Ik hoorde de gast die naast mij zat mee
neuriën of lachen en op de terugweg waren we het
hartgrondig eens dat we een fantastische middag
gehad hadden!
Janet Koole.

17 april: Ja Zuster, Nee zuster
Mijn gasten vonden Ja zuster, Nee zuster een
mooi toneelstuk met veel herinnering van rond
1966/1967 en ze hebben uit volle borst meegezongen. Extra leuk was het dat de echte mevrouw Clivia, waar alles om draaide vroeger in het rusthuis
in Rotterdam, ook zelf aanwezig was. En af en toe
meedeed op het toneel.
Anjo de Bresser

Bijzonder bij het uitje naar Ja zuster, Nee zuster
was ook dat een nieuwe gast meeging, die
vandaag haar 87e verjaardag vierde. Ze vindt het
leuk om op een foto in de nieuwsbrief te staan.
Waarvan acte. Zij is de dame in het midden op de
foto hierboven.
Anja Robben. .

20 april: Heerlijke avond in Verkadefabriek
Met Lies en Ria ben ik op pad geweest naar de
Verkadefabriek in Den Bosch. Daar beleefden we
een heerlijke avond in de sfeervolle kleine zaal.
Het was een hilarische toneelvoorstelling met een
serieuze ondertoon.
Joep Berghuis

Avondje-Uit – coördinatie:
Kap. J.A.Heerenstraat 60, 5683EG Best
Tel. 06-38444600
E-mail: coordinator@avondje-uit-best.nl
Secretariaat:
Klabots 15, 5683LJ Best
E-mail: info@avondje-uit-best.nl
Website:
www.avondje-uit-best.nl
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