Programma 3e kwartaal: Juli, Augustus en September 2022

Spelregels van Avondje Uit.
Voor vragen bel met 06.38444600
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-Uit.
> 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 hetzelfde 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 onderling afspraken maken over vervoer en aankomsttijd.
> Enkele dagen vóór de voorstelling krijgt u de kaartjes of e-tickets thuis bezorgd en een
week van tevoren ontvangt u een mail met gegevens over de gast(en), het uitje, de
locatie, parkeerplekken (als moeilijk te vinden) en een declaratieformulier.
> U belt enkele dagen 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. Bij sommige gasten
belt u daags van te voren nog een keertje.
> 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 vervoer- 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.

Juli 2022
Vrij 1 juli

20:00

€ 8.00

’t Tejaterke
Best

Ons Eygen Landt

De Jong Volwassenen van Ons Eygen Landt spelen “Groeipijnen”
Als de juiste kassa kiezen bittere noodzaak wordt en een blik
linzen de angst voor de toekomst laat zien.
‘Groeipijnen’, een montagevoorstelling over het wel en wee van
een groep jongeren in en rondom de supermarkt.
Liever een matinee? Kijk dan op 3 juli.

Zat 2 juli

11.00
tot
13:00

€ 0.00

Centrum 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.

Zat 2 juli

20:15

€ 29.50 Markant
Uden

Tribute to the
Cats

Ken je ze nog? Lea, Why, Marian, Times were when en niet te vergeten de
wereldhit One way wind. Deze klassiekers van The Cats krijgen nieuw leven. Een
avondje genieten van de smakelijke (paling)sound!

Zon 3 juli

14.00

€ 10.00 Bonte Koe Best Hofkapel op het terras.

Zon 3 juli

15:00

€ 8.00

’t Tejaterke
Best

Ons Eygen Landt

De Jong Volwassenen van Ons Eygen Landt spelen “Groeipijnen”. Als de juiste
kassa kiezen bittere noodzaak wordt en een blik linzen de angst voor de toekomst
laat zien. ‘Groeipijnen’, een montagevoorstelling over het wel en wee van een
groep jongeren in en rondom de supermarkt. Liever een avondvoorstelling? Kijk
dan op 1 juli

Di 5 juli

11:00

€ 7.50

Omgeving Best

Kapellekestocht

Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek er een kaarsje
aan. Dit kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje
bij, met verhalen over alle 20 (!) kapellen in een straal van 10 kilometer rondom Best. En natuurlijk kunt u gezamenlijk afspreken om te stoppen voor een
lekkere kop koffie.

Do 7 juli

11.00

€ 15.75 Vlindertuin
Gemert

Bij de Bonte Koe gaan we onder het genot van een hapje en een
drankje genieten van de Bestse Hofkapel.
Handjes op elkaar dus.

Vlinder
safari
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Ga op Vlindersafari en ontmoet de meest bijzondere vlinders uit alle
windstreken. Kleine vlinders, grote vlinders, opvallend kleurige vlinders en
perfect gecamoufleerde exemplaren, doorzichtige vlinders en vlinders met
angstaanjagende schijnogen. Bewonder en verwonder. En dat alles in een
decor van een weelderige exotische beplanting. Beleef de tropen in Brabant!

Vrij 8 juli

9:30

Zo 10 juli

14:00

Zo 10 juli

€ 12.50

Museum
plusbus

Cobra museum
Amstelveen.

Dit is een compleet dagje uit en wordt ons aangeboden door de Museum
Plusbus. We gaan naar het Cobra museum voor de moderne kunst in
Amstelveen. Naast een rondleiding, koffie en een kleine lunch is er ook nog
tijd om zelf op onderzoek te gaan. Voor dit uitje is een maximaal aantal
gasten, dus reserveer vóór 14 juni.

€ 10.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Eindhovens
Popkoor

Het was niet altijd makkelijk, maar Het Eindhovens Popkoor heeft de
coronatijd overleefd. En hoe! Zij zijn in korte tijd uitgegroeid van één koor naar
maar liefst 5 koren met ieder een eigen identiteit en repertoire. Geen
uitgekauwde liedjes of suffe danspasjes, maar een modern fris popkoor met
attitude.

14:00

€ 10.00 Bonte Koe in
Best

Stalfreunden op het terras

Di 12 juli

20:15

€ 38.00 Muziekgebouw
Eindhoven

Suzanna
Vega

De nummers van Suzanne Vega klinken als verhalen die op meesterlijke wijze
worden verteld. Haar haast 'puur poëtische blik op de wereld' valt telkens
weer op het stadsleven, gewone mensen en onderwerpen die uit het leven
gegrepen zijn. De gevatte en pure songs van Vega zijn nog altijd even
herkenbaar, uniek en diepzinnig als toen ze 30 jaar geleden voor het eerst op
de radio te horen was.

Zo 17 juli

14:00

€ 19.00 Schalm
Veldhoven

De Tweedeling

Di 19 juli

13:30

€ 2.50

Best e.o.

Wandeling IVN

In De Tweedeling wordt tweeling Lotte en Anna op jonge leeftijd uit elkaar
gehaald. De één groeit op in nazi-Duitsland, de ander in een welgesteld gezin
in Nederland. Met Hitler aan de macht, komt er een oorlog tussen hen in te
staan. Anna trouwt met een soldaat van Hitler, terwijl Lotte een Joodse
vriendin heeft die wordt afgevoerd naar een concentratiekamp. Is het voor
Lotte ooit mogelijk om haar Duitse zusje te vergeven? En kunnen de Duitsers
zichzelf ooit vergeven?
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.

Woe 20 juli

13:30

€ 5.00

Museum de 4
Quartieren.
Oirschot

Bezoek aan een historisch
museum.
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Bij de Bonte Koe gaan we onder het genot van een hapje en een
drankje genieten van blaaskapel de Stalfreunden. Handjes op
elkaar dus.

In het leuke, historische centrum van Oirschot, achter de basiliek, ligt Museum
de Vier Quartieren. Het is gevestigd in een monumentaal pand, een
voornaam kanunnikenhuis uit de late middeleeuwen.

Woe 20 juli

18:00

€ 25.50

Zat 23 juli

20:30

€ 8.00

’t Tejaterke
Best

Di 26 juli

11:00

€ 6.00

Schaapskooi
Schijndel

Do 28 juli

14:00

€ 19.50 Schrobbelèr
Tilburg

Trattoria Santa
Maria
Oirschot

3 gangen diner

Bij Trattoria Santa Maria kun je heerlijk Italiaans eten. We beginnen met een
soepje, daarna vlees, vis of vegetarisch (geen pizza) en sluiten af met een
heerlijke Tiramisu met ijs en slagroom.
Maas
5 Topmuzikanten nemen je mee op een imponerende reis waarin klassiek en
Klassiek
pop samensmelten. Harmonieus, met meeslepende arrangementen en
ontmoet Pop prachtige meerstemmige zang. Een tijdloze ontmoeting tussen grote klassieke
meesters en iconen uit de popmuziek.

Wandeling door natuurgebied We gaan een heerlijk stukje wandelen in dit prachtige natuurgebied. Daarna
even uitrusten onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.
Rondleiding
in de
distilleerderij

Sfeervolle rondleiding bij Schrobbelèr in de distilleerderij, de wereld van de
kruidenlikeur. Proef, ruik en luister uw weg door de historie, het geheim van het
familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr
incl. ontvangst met koffie/thee en Schrobbelèr bonbon. (Dit uitje kan alleen maar
doorgaan bij minimaal 15 personen)

Augustus 2022
Woe 3 aug

11:00

€ 7.50

Do 4 aug

11:00

€ 14.50 Miss Hyacinth
St. Oedenrode

Di 9 aug

14:00

€ 11.00 Philips Museum
Eindhoven

Do 11 aug

14:00

€ 4.00

Omgeving Best

De dorpsdokter
Hilvarenbeek

Kapellekestocht

Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek er een kaarsje
aan. Dit kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje
bij, met verhalen over alle 20 (!) kapellen in een straal van 10 kilometer rondom Best. En natuurlijk kunt u gezamenlijk afspreken om te stoppen voor een
lekkere kop koffie.
Bij Miss Hyacint 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!

Veldboeket plukken

Tour met audio

Wie is er niet bekend mee? PHILIPS… het bekendste merk uit onze regio.
Hoe het is ontstaan en een blik achter de schermen kan vandaag.

Rondleiding in het museum. Hoe ging het er vroeger aan toe bij de dorpsdokter, tandarts en vroedvrouw?
Deze beroepen komen aan bod in het museum ‘De dorpsdokter’.
Zo leuk om een kijkje te nemen in de praktijk van toen en te luisteren naar de
verhalen hierover. Als we met voldoende deelnemers zijn krijgen we een
rondleiding met koffie en gebak. (Dan wordt de prijs pp € 6,50)
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Het Valkerij Museum geeft een beeld van de valkerij in de periode 1650 tot en met
1850, een periode waarin koningen en hoge adel hun gasten vermaakten met het
"vederspel". Het Sigarenmakerij Museum geeft een beeld van de ontwikkeling van
de sigarenmakerij in Valkenswaard vanaf 1865 tot de neergang.
De schakel tussen Valkerij en Sigarenmakerij is de Engelse valkenier Richard
Hamond, een tijd lang woonachtig in Valkenswaard. Bij zijn overlijden in 1845 liet
hij een kapitaal van 24.000 gulden na aan Jan van Best, die het in 1865 gebruikte
om er een sigarenfabriek mee te starten.

Zat 13 aug

14:00

€ 6.00

Zo 14 aug

14:00

€ 35.00 Holland Casino
Eindhoven

Try out Pakket

Beproef uw geluk met het Casino Try Out pakket op de speelautomaten. Doe
mee aan de speeltafels en speel Black Jack of Amerikaanse Roulette. Het kan
allemaal met het Casino Try Out pakket. Dit allemaal incl. een hapje en een
drankje.

Di 16 aug

11:00

€ 16.50 Bockenrijder
Esbeek

Wandeling met lunch

Een heerlijke wandeling in dit prachtige natuurgebied
sluiten we af met een heerlijke lunch. De wandeling van ca
2 km gaat over een rolstoel pad

Woe 17 aug

19:00

€ 39.00 Puur Dutch
Best

Workshop
Bonbons en
Likeur maken

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

Do 18 aug

13:30

€ 22.50 Vleutse hoeve
Best

Klomp versieren

Do 18 aug

18:00

€ 25.50 Eetcafé Oud
Rooij
St Oedenrode

3 gangen keuzemenu

Op de gezellige markt van St Oedenrode gaan we genieten
van een 3 gangen keuzemenu.

Vrij 19 aug

13:00

€ 10.00 Falconcrest

Roofvogel Demonstratie

Valkerijcentrum Falconcrest heeft een grote diversiteit aan roofvogels. Beleef de
wereld van de valkenier bij Falconcrest.

Valkerij en
Een rondleiding in beide
Sigarenmuseum musea.
Valkenswaard

Bij de Vleutse Hoeve gaan we een klomp omtoveren tot een vogelhuisje, daarna gaan we hem beschilderen. Dit alles onder het
genot van een kopje koffie en een heerlijk stuk gebak.

Eindhoven

Di 23 aug

13:30

€ 10.00 Juke Box
Museum
St Oedenrode

Op landgoed Den Hulst in St. Oedenrode vind je een prachtige
collectie jukeboxen, allen zeer vakkundig gerestaureerd door Christ
Boelens zelf. De bekende merken staan speelklaar opgesteld en zijn
direct te beluisteren.

Rondleiding
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Zo 28 aug

12:00
tot ca
17.00

Het hertogdom Brabant heeft een rijke geschiedenis, óók in de schilderkunst.
Daarom heeft de Brabantse-Dag dit jaar het thema “MET VERVE”. Verwijzend
naar de kunst van het verven, schilderen. Met verve’ knipoogt niet alleen naar
verf en schilderen maar geldt ook als eerbetoon aan alle wagenbouwers en vrijwilliger die elk jaar weer met verve werken aan het evenement Brabantse-Dag.
Een waar spektakel De parade (die we vanaf de tribune kunnen bekijken) begint
om 13:30 uur.

€ 22.00 Brabantse-Dag
Heeze

September 2022
Do 1 sept

14:00

€ 7.50

Vrij 2 sept

20:15

€ 10.00 Blauwe Kei
Veghel

Vrij 2 sept

20:15

€ 41.50 Muziekgebouw
Eindhoven

Best e.o.

Kapellekestocht
Best

Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek er een kaarsje
aan. Dit kan met de auto, duofiets of riksja. U krijgt er een geïllustreerd boekje
bij, met verhalen over alle 20 (!) kapellen in een straal van 10 kilometer rondom Best.
The Bentley’ s spelen swingende hits uit de 50’s & 60’s
met de sound van toen en de attitude van nu.
Bijgestaan door The Bendellas, drie fantastische zangeressen. Met muziek van onder andere Diana Ross
Ray Charles, Elvis Presley, The Beatles, Chubby
Checker, Dusty Springfield en The Ronettes.

The Bentleys &
The Bendella’s

Van Veen viert zijn verjaardag in 2022 met Herman van Veen 76: 'Dat kun je
wel zien dat is hij'. In zijn show kijkt hij terug op het verleden, werpt een blik op
het heden en maakt een reeks voorspellingen voor de toekomst.

Herman van Veen
Di 6 sept

14:30

Woe 7 sept

12:30

€ 7.50

St Jan
Den Bosch

€ 18.00 Proeflokaal de
Koningshoeve
Berkel Enschot

Rondleiding
De Sint-Jan heeft al heel wat moeten doorstaan. Denk aan oorlogen,
in de St. Jans blikseminslag en brand. Gelukkig heeft de kerk het allemaal overleefd en kun
Kathedraal
je nu genieten van alle pracht en praal die de kathedraal te bieden heeft. Onze
gids laat je de doopvont, het gedraaide baldakijn en het orgel zien en kan je
alles over de geschiedenis van de Sint-Jan vertellen. Kom je eindelijk te weten
waarom de toren een andere kleur heeft dan de kerk…
We gaan genieten van een soep en een bourgondische broodmaaltijd met
Een heerlijke lunch.
gevarieerd trappistenbrood uit eigen bakkerij. De ambachtelijke vleeswaren,
de kroket en de Trappistenkazen uit eigen kaasmakerij maken de lunch compleet. Na afloop kunt u nog een bezoek brengen aan de kloosterwinkel.
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Teun is 22, kerngezond en woont samen met mensen met dementie op de
gesloten afdeling van een verpleeghuis, waarom? Als afgestudeerd
verpleegkundige in de geriatrie weet hij dat het leven een nachtmerrie kan
zijn als het hoofd en lichaam vergeten contact te maken.

Zat 10 sept

20:30

€ 20.00 ’t Tejaterke
Best

Teun Toebes

Zat 10 sept

20:15

€ 28.00 Markant
Uden

The Rubettes

Zon 11 sept

12:00
tot
18:00

€ 0.00

Bloemencorso
Valkenswaard

Op het moment dat we dit programma drukken is het niet duidelijk of we een
parade krijgen of dat we zelf te voet langs de prachtige wagens mogen lopen.
Maar dat het een kleurrijke dag zal worden dat is wel duidelijk. En samen kun
je afspreken om ergens te stoppen voor een hapje of een drankje.

Ma 12 sept

20:15

€ 31.50 Parktheater
Eindhoven

Plien en
Bianca

Woe 14 sept

13:30

€ 6.50

Museum
Vekemans
Boxtel

Museum
bezoek

Do 15 sept

20:30

€ 0.00

Eindhoven

Lichtjesroute

Ze zijn terug! Plien & Bianca, een genre op zich. Met hun meesterlijke typetjes,
scherpe dialogen en sublieme timing.
Ook in En nu dan? staat je weer een onvergetelijke stoet aan typetjes te wachten.
De dames nemen je een avond mee in hun unieke mix van hartverscheurende
humor en ontroerende hilariteit.
Museum Vekemans: een museum met twee gezichten met de collecties "Wasschen en Strijken" en de collectie "Brabant Goedgemutst". Het museum toont de
jarenlange traditie van doodgewone bezigheden als wassen en strijken. Maar wie
iets beter kijkt, ontdekt onze westerse geschiedenis van eeuwen geleden tot nu.
Ook de collectie "Brabant Goedgemutst" neemt u mee terug in de tijd. Maar nu
middels kleding gedragen door de boerenbevolking: de vrouwen met poffer en
muts, de mannen met pet en klak.
Wie kent het niet. De traditionele lichtjesroute in Eindhoven. Die
mag je niet gemist hebben en anders kijk je hem gewoon nog een
keertje.

Vrij 16 sept

14.00

€ 20.00 Loods 20
Helmond

Edah en draaiorgel museum

Zat 17 sept

13:00

€ 11.00 Kamp Vught

Nationaal Monument Kamp
Vught

Centrum
Valkenswaard

Wie kent deze hits nu niet, 'Sugar baby love', 'Tonight',
'Jukebox Jive' etc. Ze komen allemaal voorbij tijdens
deze geweldige show in ons theater!
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We gaan een kijkje nemen in zowel het Edah als het Draaiorgel museum. Met
een tussenstop om te genieten van iets lekkers.
In de vaste expositie 'Kamp Vught: zeven seizoenen en
32.000 verhalen' doorloop je aan de hand van veel
persoonlijke verhalen en voorwerpen de geschiedenis van
Kamp Vught. Verhalen over mensen met wel 36 verschillende
nationaliteiten. Want de verhalen, die blijven.

Zat 17 sept

20:15

€ 31.50 Muziekgebouw

Iris Hond

Pianiste en componiste Iris Hond heeft een unieke positie in de
muziekwereld. Ze is geliefd om haar inspirerende manier van
vertellen, zowel met woorden als muziek.

Eindhoven
Do 29 sept

20:15

€ 28.50 Schalm
Veldhoven

Hoog Spel

Hoog Spel, waar het draait om een moord en om de vraag wie het gedaan heeft.
Was het degene die met het mes in zijn hand boven het lijk stond, zijn praktisch
ingestelde echtgenote of de zo plots verschijnende buurman met vreemde
trekjes? Dan is het publiek getuige van een gebeurtenis waardoor deze
toneelavond volledig op zijn kop wordt gezet en werkelijk niets meer is wat het
lijkt.

Vrij 30 sept

20:15

€ 35.00 Schalm
Veldhoven

Simone
Kleinsma

Ze vertelt hierin haar persoonlijke verhaal over de afgelopen jaren, waarin ze
heeft moeten ontdekken hoe het is om alleen verder te gaan. Om een nieuw
begin te maken zul je eerst moeten opruimen, je moet durven weggooien, zodat
je iets kan overhouden wat het begin kan zijn van iets nieuws. Simone neemt je
mee in haar verhaal waarbij uiteraard muziek een grote rol speelt. Met zowel
bestaand als speciaal voor haar nieuw geschreven repertoire.
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Wij wensen u weer veel gezellige
uitjes toe.

CARLA

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

BRAM

JACQUELINE

INEKE

Het bestuur van Avondje-Uit:
Carla van Eldijk
Bram Flierman
Jacqueline Van Boven
Ineke ten Kate
Yvonne Cras Fijnaut

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