Gouden uitje gaat naar…

De Biesbosch
op woensdag 12 oktober

Zoals je van Avondje-Uit gewend bent, gaan we 2x
per jaar niet zomaar op pad. Nee, we gaan dan de
héle dag op pad en maken er met z’n allen een
hele gezellige dag van.
We hadden dit jaar al ons 12 ½ jarig bestaan en
daar komt nu nog een uitje bij. Het is een uitje dat
bij alle gasten erg in trek is: een rondvaart in een
mooi natuurgebied.
En dit jaar gaan we naar De Biesbosch!
Tegenwoordig kennen we De Biesbosch vooral als
natuur- en recreatiegebied. Dat was niet altijd het
geval. Vroeger stonden arbeid en landbouw voor
velen centraal in De Biesbosch.
De ‘oude’ Biesbosch voorzag vele mannen en
vrouwen van werk en het gebied werd intensief
gebruikt.
Vroeger groeiden er in de Biesbosch vooral, de
naam zegt het al, Biezen! Deze specifieke
(manshoge) mattenbies werd commercieel geoogst
en gebruikt voor de vervaardiging van
stoelzittingen: wie kent het ambacht ‘stoelenmatten’
nog?! Tegenwoordig worden er in De Biesbosch
geen biezen meer gesneden voor commercieel
gebruik, maar hier en daar komt de mattenbies nog
wel voor.
Later maakte de Biezen plaats voor het riet. Het riet
uit De Biesbosch stond bekend om zijn lengte.
Bossen van vier, vijf meter lang waren eerder regel
dan uitzondering. Indrukwekkend! Elk voorjaar
kleurden de rietgorzen bovendien botergeel, door
de uitbundige bloei van spindotters (bloem). Net als
biezen wordt er tegenwoordig commercieel ook
geen riet meer gesneden in De Biesbosch.
In de loop van de jaren veranderde de structuur en
de waterhuishouding van de Biesbosch.

Typisch voor De
Biesbosch zijn die
schots en scheefstaande bomen. De
horizon van De
Biesbosch is daardoor zo’n 25 tot 30
meter ‘hoger’ komen te liggen. De eens zo massaal
groeiende brandnetels worden nu plaatselijk
volledig verdrongen door de springbalsemienen:
een kruidachtige plant met roze en witte bloemen
die wel 2,5 meter hoog wordt.
Aan de randen van de wilgenbossen groeien soorten zoals berenklauw, grote klis, moeraskruiskruid,
rivierkruiskruid en grote kattenstaart. Stuk voor stuk
prachtige planten met kleurrijke bloemen.
Niet geschikt om te snijden of hakken, maar des te
meer om van te genieten tijdens je wandel-, fiets- of
boottocht door De Biesbosch! De schipper zal ons
tijdens de rondvaart door de Biesbosch dan ook het
een en ander vertellen over het natuurgebied.
Wat zijn de kosten van dit uitje?
De kosten voor dit uitje zijn € 35.00.
De vervoerskosten zijn iets meer dan u gewend
bent, nl. € 10.00. Totale kosten zijn dus € 45.00.
Let op! U moet zich voor dit gouden uitje wel
uiterlijk 23 september hebben opgegeven.

Het gewonnen land werd gebruikt als gras-, wei- of
bouwland. In de laatste jaren zijn er juist weer
landbouwpolders verdwenen om ruimte te maken
voor water: belangrijk voor de natuurontwikkeling.
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Dagprogramma
Hoe het programma van deze dag eruitziet kunt u
lezen in de uitnodigingsbrief die bij deze nieuwsbrief is ingesloten.

En wist u ook nog van de Biesbosch dat:
● het een wirwar is van kreken, grienden, rietvelden en wilgenvloedbossen
● er langs de oevers vele dieren grazen: paarden,
schotse hooglanders, waterbuffels, enz.
● er bevers zijn uitgezet
met zendertjes; zo zag
men dat ze zich ‘s
nachts soms wel 20
kilometer verplaatsen
● er meer dan 100 verschillende vogelsoorten
broeden, ook zelfs enkele paartjes zeearenden
● in 1421 de polders zijn geteisterd door de Sint
Elisabethvloed (veel zout water stroomde binnen)
en in 1953 door de Watersnoodramp die ook hier
alles onder water zette
● dat er in de kreken en rietvelden tijdens WO II
veel onderduikers zaten; ze zaten daar veilig. Duitsers kenden
de weg niet en vreesden te verdrinken bij 2 meter hoogteverschil tussen eb en vloed.

Rabo-leden, stem op Avondje-Uit!
Bent u lid van de Rabobank? Dan wordt u uitgenodigd om ergens
tussen 5 en 27 september weer 3 stemmen uit
te brengen op de 3 verenigingen in Best die u
het meest aan het hart
liggen. Natuurlijk doet Avondje-Uit in deze ‘Rabo
ClubSupport actie’ ook weer mee.
Vorige jaren heeft dat ons geen windeieren gelegd.
In 2019 kregen we € 1571, in 2020 € 1892 dankzij
vele stemmen en in corona-jaar 2021 € 1618.
Zulke bedragen zijn voor Avondje-Uit een geweldige opsteker: een aansporing om door te gaan
met ons in te zetten voor onze gasten en
vrijwilligers. We kunnen zo relatief goedkope
gouden-uitjes houden, onze gasten een lage gastbijdrage vragen voor vervoer, onze vrijwilligers de
benzinekosten vergoeden en een deel van ‘t
entreekaartje.
Er doen 70 verenigingen mee in Best. Die kunt u in
alfabetische volgorde zien staan op website www.
rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers
met als zoekterm Actief in Best. Op de 6e plaats
staat Avondje-Uit.
Let op. Alleen als je Rabo-lid bent, kun je stemmen. Heb je wel een rekening bij de Rabobank,
maar je nog niet aangemeld als lid, dan kun je dat
eenvoudig kosteloos doen namelijk door je op te
geven via www.rabobank.nl/leden/lid-worden.
Enne… breng deze actie ook eens ter sprake bij
familie, vrienden en kennissen. Wist u dat elke
stem meer dan 5 euro oplevert voor die club?
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Met de Museum Plusbus een hele dag op stap
naar het Cobramuseum, daar hadden 33 mensen
van Avondje-Uit, 27 gasten en 6 vrijwilligers op
vrijdag 8 juli wel zin in. Onze coördinator was al
jaren bezig geweest om ingeloot te worden op de
door seniorengroepen veelgevraagde Museum
Plusbus; zij viste steeds achter het net. Maar dit
jaar was het toch echt raak.
Het bleek wel een eindje rijden naar Amstelveen
en het Cobramuseum was ook kleiner dan
verwacht. Maar heel wat gasten waren onder de
indruk van wat daar te zien was en hebben ervan
genoten.
Als een kind zo blij
“Ik was als een kind zo blij” zegt gast Joke
Destrée, als ze ernaar terugkijkt. “Fantastisch fijn
om samen op stap te zijn”. Er waren vrijwilligers in
de Museum Plusbus voor de mensen die wel wat
hulp of aanspraak konden gebruiken. “Dat was
heel attent”. Ook de zorg en aandacht van

Jacqueline werd zeer gewaardeerd. “Ze dacht echt
aan alles”. En de chauffeur wist behendig tussen
alles en iedereen door te laveren op het drukke
marktplein in Amstelveen.
In het Cobramuseum werden we heel vriendelijk,
gastvrij en behulpzaam ontvangen. Na de koffie
werden we verdeeld in 3 groepjes, ieder met een
eigen gids die hen rondleidde.
Kunst uit Marokko
We troffen het, dat er net een indrukwekkende
expositie was over de kunst in Marokko,
samengesteld door Abdelkader Benali. Die kunst is

gemaakt in de tijd dat de Marokkanen bevrijd
werden van hun Franse kolonisator. Ze zagen jong
nieuw leven voor zich, voelden de vrijheid. Precies
hetzelfde speelse en prikkelende gevoel – alles
moest anders – dat de Cobra-kunstenaars in
Europa toen ook inspireerde. Zo zag je een hele
vitrine met lucifersdoosjes met kleine speelse
tekeningetjes. De geschiedenis van Marokko zag
je aan de muur synchroon lopen met hun politieke
ontwikkeling. Er was een kunstwerk genaamd
“Urnen”: Vier lagen planken boven elkaar met
lange rijen glazen flessen met kapot geknipte,
gescheurde of versnipperde kunstwerken,
uitbeeldende dat na 9/11 alles uit elkaar was
gevallen en de kunstenaar zich hopeloos voelde.
Rondneuzen
Na de lunch kon iedereen rondneuzen tussen
allerlei bijzondere dingen. Op een groot schilderij
werd het hele leven uitgebeeld, alle ervaringen en
indrukken die je kunt opdoen. Het was indrukwek-

kend en aangrijpend, zoals de schreeuw van
Munch. Bijzonder was ook de zandloper. Een
kastje met zand dat alsmaar bleef rondlopen. Zo
laveerden we tussen de verschillende schoolgroepen door.
Het was ook fijn om in ‘t winkeltje te snuffelen
tussen de sjaals, kaarten, buttons, boeken en
tasjes uit allerlei landen.
Met veel andere gasten kijkt Joke terug op een
heel gezellige en boeiende dag. “Volgende keer ga
ik beslist weer mee met de Museum Plusbus. Waar
hij ook naartoe gaat…”
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Tegelijkertijd worstelt de
ambitieuze soldaat Ramades
met zijn gevoelens voor haar.
Ze komen nader tot elkaar,
waardoor beiden een hartverscheurende keuze moeten
maken tussen hun loyaliteit
aan hun land en hun liefde
voor elkaar.

Een uitje in de spotlight
Via deze nieuwe rubriek ‘Een
uitje in de spotlight’ gaan we u
voortaan uitjes uit het nieuwe
Avondje-Uit kwartaalprogramma voorstellen, die iets meer
aandacht verdienen.
Deze keer zijn dat uitjes in het Biobest theater,
onze Bestse bioscoop. Dat Biobest iets speciaals
was dat wisten we natuurlijk al, hoe fijn is het niet
om een bioscoop te hebben in ons eigen dorp.
Maar dit jaar hebben ze wel iets heel bijzonders in
huis: live cinemavoorstellingen vanuit het Royal
Opera House in Londen. Enkele van onze gasten
hebben al een voorproefje genomen, maar voor
diegene die er nog niet is geweest: zorg dat je erbij
bent! Als je van opera en klassieke muziek houdt,
dan wil je dit zien en vooral horen!
Live cinema vanuit het Royal Opera House
in Londen
U hoeft niet meer zelf
naar Londen om de
mooiste opera’s en
avondvullende
balletten te zien die
daar in het beroemde
Royal Opera House
plaatsvinden. Deze
zijn live te beleven in
maar liefst 50 bioscopen in Nederland. En
het Biobest theater
hoort daar ook bij.
In het nieuwe kwartaalprogramma van Avondje-Uit
hebben we het programma van het 4e kwartaal
2022 van het Royal Opera House opgenomen.
Hier volgen de voorstellingen waar u naar toe kunt:
Madame Butterfly | 2 oktober
‘Liefde kan niet doden: hij
brengt nieuw leven.’ Dat zijn
de woorden die de Amerikaanse marineofficier Pinkerton op een avond onder een
sterrenhemel in Nagasaki
zegt tegen de jonge geisha
Cio-Cio-San. Maar ze zullen
beiden leren dat achteloos
uitgesproken woorden onuitwisbare gevolgen
kunnen hebben.
Aida | 16 oktober
Prinses Aida is ontvoerd: een waardevolle prijs in
een oorlog tussen Egypte en Ethiopië

La bohème | 6 november
Parijs, 1900. De straatarme
schrijver Rodolfo denkt dat hij
alleen kunst nodig heeft om
te leven, tot hij Mimì leert
kennen, de eenzame naaister die boven hem woont.
Zo begint een tijdloze liefde
die opbloeit, vervaagt, en
weer oplaait met het
verstrijken van de seizoenen.
Maar terwijl hun vrienden
Marcello en Musetta hartstochtelijk ruziemaken en
het weer bijleggen, bedreigt een kracht die groter
is dan de liefde Rodolfo en Mimì. Deze opera roept
de levendige contrasten op van het Parijs van het
fin de siècle, van bohemienachtige appartementen
tot prachtige galerijen.
Een Diamanten Viering | 27 november
De fantastische solisten van
The Royal Ballet brengen een
avond die u niet mag missen.
Hun sprankelend talent leent
zich bij uitstek voor een diamanten feest. Dit programma,
viert het zestigjarig bestaan
van The Friends of Covent
Garden
De Notenkraker | 11 december
Beleef een ontzettend leuke kerstavond die een
betoverend avontuur wordt als iedereen in zijn bed
ligt. Geniet van een
sprookje met het
spectaculaire klassieke
ballet op muziek van
Tsjaikovski. Zie hoe het
meisje Clara en haar
betoverde Notenkraker
vechten tegen de
Muizenkoning en de
Suikerboon fee en hoe ze
haar prins bezoekt in het prachtige Snoepgoed
koninkrijk. The Royal Ballet danst dit verhaal met
prachtige historische ontwerpen van Julia
Trevelyan Oman en blijft trouw aan de sfeer van
deze balletklassieker.
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De nieuwe penningmeester van
Avondje-Uit wordt… Jan de Koning
Niet Mart van Gastel, die wij in een eerdere
nieuwsbrief aan u hebben voorgesteld, wordt de
nieuwe penningmeester, maar Jan de Koning. Mart
heeft zich bij nader inzien teruggetrokken en een
nieuwe penningmeester is dan niet een-twee-drie
gevonden.

diverse jongens (inmiddels mannen) tegenkomt die
hij nog kent van de schoolbanken.
Brede interesses
Wat Jan voor een man is? Een man met brede
interesses. “Als ik de krant opensla en er treft mij
iets, dan wil ik ernaartoe om het met eigen ogen te
zien.” Op zijn fiets of met zijn vrouw Liesbeth.
Zoals naar kapellen in de buurt, het graven van
meanders in de Beerze, een kunstwerk van
paarden langs de weg of bijzondere exposities in
een museum. “Ik maak er foto’s van, informeer me
en schrijf er een verhaaltje over, dat ik op de
computer zet.” Dat laatste doet hij meestal op
regenachtige dagen. Ook heeft hij bewondering
voor mensen die iets op een bijzondere manier
aanpakken, zoals Foppe de Haan, trainer van
Heerenveen en daarna Jong Oranje. En voor
schilders die er uit springen qua vormgeving en
kleurgebruik, zoals Dali en de Mexicaanse Frida
Kalo.
Omzwervingen
Jan is een echte Bestenaar, hier geboren en
getogen, maar heeft in heel wat plaatsen gewerkt
bij de Rabobank. “Omzwervingen gemaakt” zegt hij
zelf. Na de Mulo en drie jaar lang ‘s avonds studeren ging hij in een tijdsbestek van 41 jaar van bank
naar bank. Telkens maakt hij promotie en zo werd
hij directeur op 5 plaatsen. “De laatste was in Vlijmen met 90 man personeel.” Bij hem gingen deuren makkelijk open; hij ging graag mee met medewerkers naar nieuwe klanten.

Maar met Jan de Koning heeft Avondje-Uit iemand
getroffen met een lange ervaring op financieel
gebied, die zich bovendien graag inzet voor een
verenging of stichting met een goed doel. En als er
een beroep op hem wordt gedaan voor iets dat
hem aanspreekt, kan hij nu eenmaal moeilijk nee
zeggen, zegt hij.
Toen enkele maanden geleden de organisatie
‘Goede Doelenweek Best’ omhoog zat en men Jan
vroeg mee te doen, zei hij direct: “Zet mij maar in,
daar waar je mij het hardst nodig hebt.” Zo heeft hij
als sponsorwerver eraan bijgedragen dat door de
Bestenaren maar liefst meer dan 77.000 euro is
bijeengebracht.
Toen Cor van Boven, Jacquelines echtgenoot, Jan
als penningmeester van Avondje-Uit vroeg, hoefde
hij niet lang na te denken. Cor wist wat voor vlees
hij in de kuip had, want zij kenden elkaar al vele
jaren. Onder andere wat betreft zijn rol als bestuurder van de Stichting Behoud Odulphuskerk.
En als vrijwilliger op het parochiekerkhof, waar hij

Toen hij met pensioen ging, kreeg hij volop tijd om
zijn vele interesses te volgen. Maar ook kunst is
hem steeds meer gaan boeien. En fietsen, “om in
conditie te blijven en te gaan kijken naar alles wat
me interesseert”. Op zijn twee racefietsen legt hij
per jaar zo’n 12.000 kilometer af.
Nog 3 jaar en dan gaan Jan en Liesbeth het
samen vieren: hun gouden bruiloft.

Bram Flierman (92) vestigt Nationaal
record 100 m hardlopen 90+.
Hij heeft ‘t ‘m weer geflikt! Onze penningmeester
Bram Flierman vestigde vier jaar geleden al het
Nederlands record 100 meter hardlopen voor 85plussers op een officieel toernooi in Best. En op
vrijdag 1 juli 2022 om 14.00 uur lukt het hem
opnieuw, nu als 92-jarige, om het 100 meter-record
te vestigen, nu in de nieuwe categorie 90plus.
Verbluffend
In de tussenliggende jaren had Bram al uitgekeken
naar het eerstvolgende officiële toernooi in Best
(met tijdwaarnemer, windmeter, starter en
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wedstrijdleider). Maar corona kwam ertussen. Op 1
juli 2022 was het dan toch zover. Samen met nog 4
andere atleten, twee 50-ers, één 60-er en één 70er liep hij die 100 meter en eindigde in de verbluffende tijd van 23,96 seconden. Dat is maar liefst 6
seconden onder de limiet van 30 seconden, die hij
voor zichzelf had gesteld.
Op de foto zie
je, hoe hij nog
wat twijfelend
de finishlijn
passeert. “Toen
ik de tijd hoorde, dacht ik:
nee, dat kan
gewoon niet
waar zijn!
Maar volgens
de officiële
tijdwaarnemer
was het toch
echt de gemeten tijd. Het
was een gevoel
van tevredenheid en ontspanning, dat
mij toen overviel”.
Dat Brams hardloopprestatie uniek was, bleek wel
bij het uitreiken van de medaille door de official.
Dat was een medaille voor 85+, want die van 90+
was er niet. Die moest nog gesmeed worden…. De
categorie 90+ bestond officieel nog niet. Maar
dankzij Bram nu dus wel...
”Speerwerpen en kogelstoten; dat lijkt mij ook wel
wat! En misschien ga ik polsstokhoogspringen…. “
zei hij met een vette knipoog.

Een grote verrassing voor
Avondje-Uit bij Smashing!
Zaterdag 16 juli 2022 was Avondje-Uit uitgenodigd
bij de tennisvereniging T.V. Smashing ’89. Toen de
bestuursleden Ineke ten Kate en Carla van Eldijk
aankwamen, was het toernooi afgelopen en zat de
sfeer er goed in. Een trio maakte muziek en er
werd uit volle borst meegezongen en gehost. Maar
Carla en Ineke waren hier niet voor het feest maar
om een cheque van de loterij op te halen.
Op een gegeven moment nam Steffie Scheepens
het woord om het bedrag van de loterij kenbaar te
maken. Maar eerst kon Avondje-Uit voorzitter Carla
toelichten wat Avondje-uit precies inhoudt. Zij gaf
ook aan dat Avondje-Uit nog vrijwilligers kan
gebruiken om onze gasten leuke avondjes of
middagen te blijven bezorgen. Op een gegeven
moment kwam er iemand naar voren om AvondjeUit complimenten te geven. Dat hij van dichtbij
meemaakt wat voor meerwaarde Avondje-Uit heeft.
Dat is natuurlijk prachtig om te horen.
Toen het tijd was om het bedrag van de loterij te
gaan noemen, bedankte Steffie iedereen dat men
heel gul is geweest. De opbrengst van de loterij
bedroeg € 520. Maar de voorzitter van T.V.
Smashing ’89 Roland Meulen, nam de microfoon
over en gaf aan dat het bestuur van T.V. Smashing
’89 heeft besloten om het bedrag met € 250 te
verhogen. In totaal € 770. Maar de verrassing was
nog groter. DRIE Accountants & Adviseurs hebben
dit bedrag verdubbeld. Zodat uiteindelijk in totaal €
1.540 op de cheque kwam te staan!

Brams geheim
Een prangende vraag, Bram: Wat is het geheim
om op zo’n leeftijd nog zo hard te kunnen lopen?
“Mijn hele leven lang heb ik gesport, waar ik ook
woonde. Zo train ik nu al bijna 50 jaar hardlopers in
de bossen van ‘s Heerenvijver in Oirschot. Al jaren
zie je mij ook op de atletiekbaan hier in Best, waar
ik nu vaak in de weer ben als vrijwilliger.
Maar de basis voor mijn hardlopen ligt in mijn
vroegste jongensjaren. Mijn vriend en ik hadden
een krantenwijk en we deden het er elke dag om
wie het snelst al zijn klanten kon bezorgen. We
snelden van de ene brievenbus naar de andere en
zo joegen we mekaar op. In mijn latere jaren bij de
voetbal- en atletiekclub noemden ze mij “een erg
rap manneke”. En een rap manneke, dat is Bram
nog steeds. Proficiat met deze bijzondere
prestatie!

Dit hadden we uiteraard nooit verwacht. AvondjeUit is de leden en het bestuur van T.V. Smashing
en DRIE Accountants & Adviseurs hier erg dankbaar voor. Met de cheque én 3 namen van potentiële vrijwilligers gingen Carla en Ineke zeer voldaan, naar huis.
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Genieten op de prikkelarme kermis
Een jaarlijks terugkerend evenement is de Kermis
in het centrum van Best. Staat het hele centrum
van ‘s morgens vroeg tot s ’avonds laat op z’n kop,
hoor je de gillende mensen in de Booster en het
Reuzenrad, maar even niet op zaterdagochtend.
Dan is het allemaal iets stiller in het dorp.
De prikkelarme
kermis heeft
minder geluid en
minder licht.
Allemaal net iets
aangenamer
voor iedereen
die het iets rustiger aan wil
doen. Samen
met mijn gasten
ging ik dan met
heel veel zin op
pad. We liepen
voorbij de suikerspinnenkraam, het spookhuis en het reuzenrad. Geen
enkele attractie gingen we in, maar we hebben er
toch heel erg van genoten.

Oproep aan alle gasten:
Actueel noodnummer doorgeven
U wordt verzocht om voortaan bij de aanmelding
voor een uitje (per antwoordkaart, telefonisch of
per e-mail) ook uw noodnummer door te geven.
Dat is het nummer dat de vrijwilliger van een uitje
moet bellen als er iets ernstigs met u gebeurt.
Dit nummer krijgt die vrijwilliger van de coördinator mee en is het nummer dat u bij inschrijving
hebt opgegeven. Maar dat kan verouderd zijn,
zo hebben wij al eens ervaren.
Geef daarom bij elke aanmelding per telefoon, email of antwoordkaart) uw actueel noodnummer
door. Het staat nu ook op de antwoordkaarten.
Doe het dus. Het is in uw eigen belang.
We aten poffertjes en genoten van de o zo typische kermissfeer. Met een pondje paling onder de
arm gingen we weer naar huis, maar niet voordat
Stephanie op de foto ging met een van de
loslopende figuren, je krijgt er bijna schrik van!
Yvonne Cras
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Anke Lips kijkt terug op een mooie
tijd als bestuurslid van Avondje-Uit
In mei dit jaar heeft Anke Lips afscheid genomen
van het bestuur van Avondje-Uit. Zeven jaar lang
heeft ze zich als een ‘manusje van alles’ ingezet
om alles op rolletjes te laten lopen.

hebben in je auto naar plekken waar ze heen
moeten: zwembad, fysiotherapeut, huis- en
tandarts, een goede kennis of het ziekenhuis in
Eindhoven voor een afspraak met een specialist of
onderzoek. Dat laatste kon soms lang duren, maar
we wachtten dan net zo lang tot we de gast weer
naar huis konden brengen”. Bij die AHD speelt ze
nog steeds een toontje mee: ze is er eens per twee
weken ‘centralist’, d.w.z. telefonische ritaanvragen
opvangen en dan direct de chauffeur daarvoor
regelen.
“Ik vond Avondje-Uit heel goed aansluiten op de
AHD”. Anke had ook al eerder bestuurservaring
opgedaan bij de Vrouwenraad en het platform Leef
kwaliteit/Spoorverdubbeling in het overleg met de
gemeente en NS.
In het bloed
Zich inzetten voor anderen, heeft Anke niet van
een vreemde. Het zit in haar bloed. “Mijn vader
was altijd in de weer met het organiseren van
bedevaarten, rondlopen met collectebussen en het
organiseren van oud-papieracties, waarvan de
opbrengst besteed werd aan het kopen van een
nieuw kerkorgel. Ook haar man Jo, bestuurslid van
de KBO in Best, was bijna dagelijks bezig met allerlei kleine, grote en heel grote ‘klussen’, zoals het
organiseren van alle busreizen overal naar toe.

Veel plezier
“Ik heb het altijd met veel plezier gedaan: de uitjes,
het vergaderen, de intake van nieuwe gasten en
vrijwilligers – de laatste tijd samen met Carla,
Avondje-Uit vertegenwoordigen bij het gezamenlijk
overleg van vrijwilligersorganisaties in de zorg
(VOZ)”. Ze was ook altijd van de partij als AvondjeUit gepromoot moest worden op voorjaarsmarkten,
open dagen in Cultuurspoor en Bestwijzer en op
de Sociale markten die vroeger elk jaar gehouden
werden, samen met de Braderie. “Heel jammer dat
die Sociale markt niet meer gehouden wordt, want
daar kwamen heel wat mensen langs ons kraampje om zich te laten informeren en menigeen meldde zich dan aan als gast of vrijwilliger van AvondjeUit. *

Vrije tijd
Maar nu Anke 75 wordt en Jo 81, vinden ze het
mooi om eens goed te gaan genieten van hun vrije
tijd en hun hobby’s. Leuke reisjes maken in hun
auto of caravan doen ze al jaren naar veel mooie
plekken in Europa, maar nu kan het spontaan als
het in hen op komt.
Waardering
Tot slot van dit artikel wil Anke nog graag een groot
pluimpje uitdelen aan het huidige bestuur. De
geweldige inzet en het enthousiasme, waarmee
die dingen oppakken en uitvoeren, daar heeft ze
grote waardering voor. “Bravo!”

Sympathiek doel
In 2015 was het dat Anke gevraagd werd of bestuurslid van Avondje-Uit niet iets voor haar was.
Twee jaar eerder had ze zich al aangemeld als
vrijwilliger. “Ik vond Avondje-Uit een erg
sympathiek doel. Het paste ook helemaal bij de
Algemene Hulpdienst (AHD), waar ik al jaren aan
meedeed. Daar rij je mensen die geen vervoer
- 8 –

Oproep aan alle vrijwilligers
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9 juni: Paulien Cornelisse: – Erg goed

Bloemlezing
Hieronder weer een selectie uit alle
reacties die wij ontvingen over uitjes
die de afgelopen tijd zijn gehouden.
25 april: Restaurant De Beurs

10 mei: Lucas & Arthur Jussen: - Ongelofelijk!
“Ongelofelijk!”. Dat hoorde ik mijn gasten meerdere
malen zeggen. Wat een enthousiasme, wat een
razendsnel pianospel, wat een samenspel van
Lucas en Arthur Jussen met de twee zeer fantasierijke slagwerkers. Met veel energie, dynamiek
en speelvreugde. Samen met de volle zaal van het
Muziekgebouw hebben we intens kunnen genieten.
Jacqueline van Boven, Frans Bergen
12 mei: Musical Amélie – Teleurstellend
Helaas was deze voorstelling teleurstellend voor
onze gasten: heel druk, hard geluid en moeilijk te
verstaan. Het begon ruim 20 minuten te laat en
duurde dus tot bijna 11 uur. Als het dan zo
tegenvalt is dat zeker ook niet bevorderlijk. Een
van mijn gasten wilde het liefst al in de pauze naar
huis. De meeste bezoekers waren vooral veel
jonger zo rond 30/40 jaar. Zeker jammer omdat de
ticketprijs hoog was hadden ze veel meer verwacht
van het uitje.
Anjo de Bresser.
13 mei: Richard Groenendijk – Gelachen
We hebben een hele mooie voorstelling gehad. Ik
zat niet bij de gasten maar na afloop kwamen ze
heel erg enthousiast
naar me toe met de
woorden: “Dit was echt
sinds lange tijd weer
eens een mooie avond!
Heel blij dat ik hier naar
toe ben gegaan”. “Dit
was de moeite waard.
Wat hebben we
gelachen en genoten.
Hier doen we het toch
voor”.
Anjo de Bresser.

Het was een heel geslaagde avond. Paulien was
erg goed. Iedereen genoot van de sfeer toen we
na de voorstelling met 2 groepjes samen iets
dronken aan de gereserveerde tafeltjes.
Een medewerkster van
het Parktheater kwam
even kletsen en was
lovend over het feit dat
Avondje-Uit in Best zo
goed loopt en al zo lang
bestaat. Anja Robben
11 juni: Soiree Musicale – Volop genoten
Een van mijn gasten is Française en verheugde
zich extra op deze Franse avond. Ze heeft dan ook
volop genoten. Ook ik vond het leuk en voor zover
ik dat van mijn andere gast heb kunnen peilen
heeft zij het ook leuk gehad. Het was een
gevarieerd programma en heel informeel. Het was
meer een voorspeelavond zoals ik ze vroeger op
de muziekschool had.
Janet Koole.
12 juni: Trio Jonkers

24 juni: Loes Luca – Bijzonder en mooi
We waren mooi op tijd in de zaal. Op de kaartjes
stond dat we op rij 1 zaten, maar er bleken nog
drie rijen 1a, 1b en 1c voor te zijn en dus moesten
we nog even die paar treetjes af en weer op. Op
onze stoelen zat al iemand die kaartjes voor rij 4
had. Dus ook zij waren gewoon bij de eerste rij
gaan tellen. Het was een bijzondere voorstelling en
we vonden hem allebei erg mooi. Met de prachtige
kleuren van de ondergaande zon reden we moe,
maar voldaan weer naar huis na een gezellige
avond.
Janet Koole.
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7 juli: De Tweedeling – Prachtig!

Tot slot nog leuke foto’s gemaakt op uitjes

Het was een prachtige en indrukwekkende voorstelling door jongeren met veel zang en dans.
Iedereen vond het prachtig!
Anja Robben

In restaurant De Beurs

20 juli: Trattoria Santa Maria – Heerlijk

In Hofdael – Geldrop

Met 35 mensen van Avondje-Uit zijn we wezen
eten bij de Trattoria Santa Maria in Oirschot. Het
duurde even voordat het eten werd opgediend.
Maar het was het wachten zeer zeker waard. Het
was heerlijk. Iedereen heeft er flink van genoten.

Wachten op de soep bij Vingerhoeds

Carla van Eldijk

Ook iets voor U?
Maak eens foto’s op uw uitje. Ook leuk voor
uw gasten om bij hen te brengen met een
praatje erbij. En om door te mailen naar de
redactie van de nieuwsbrief voor in deze
Bloemlezing. Mail uw foto’s dan door naar
financieleadministratie@avondje-uit-best.nl

Bij Caramba
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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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