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                                                                        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 aan 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 het-
zelfde uitje hebben opgegeven.  

>  De kosten van een uitje zijn: het entreekaartje + mogelijke 
reserveringskosten. + vervoerskosten. Voor vervoer wordt een vast bedrag 
van € 5.00 per gast berekend, ongeacht de bestemming en het aantal 
medereizigers. Soms kan de prijs van het kaartje iets afwijken.  
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.  

>  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 is) en een declaratieformulier.  

>  U belt enkele dagen vóór het uitje elke gast op 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 
een deel vergoed. Als ook de werkelijke vervoer- en parkeerkosten. U vult een 
declaratieformulier in en dan kan het eindbedrag positief, negatief of nul zijn. 
Op het declaratieformulier meldt u ook hoe het uitje is verlopen en is ervaren.  

>  Mail de declaratie binnen een week naar het vermelde e-mailadres, ook als het € 0,- is. 

>  Als u moet betalen, boek het dan binnen een week naar NL18RABO0155275003 t.n.v. 
Avondje-Uit. Als u geld krijgt, zal dat binnen enkele weken worden overgeboekt. 

>  Bent u voor het uitje onverwacht verhinderd, geeft dat dan zo snel mogelijk door aan de 
coördinator; die probeert dan een andere vrijwilliger te vinden.  

   > Alle vrijwilligers en gasten zijn verzekerd via een collectieve vrijwilligersverzekering. Schade moet direct na het uitje worden gemeld aan de coördinator. 

   > Door de aanmelding voor een activiteit gaat u akkoord met de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

mailto:coordinator@avondje-uit-best.nl
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Oktober 2022 

Dagelijks  Overleg € 5.00 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. 
Dit uitje telt niet mee voor je 5 uitjes die je max mag kiezen.  

 

Zon 2 okt 16:00 € 18.75 

  

Biobest Theater 
Best 

 The Royal Opera  
 House presenteert  
 Madam Butterfly  

‘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. 

 

Vrij 7 okt 20:15 € 29.00 Blauwe Kei 
Veghel 

The Dutch 
Everly 
Band 
        

De hemelse close-harmony, ontroerende ballads en uptempo swing van The 
Everly Brothers waren een inspiratiebron voor bands als The Beatles, The Hollies 
en vele anderen. Dompel je onder in een ware trip down memory lane met de 

onsterfelijke muziek van het beroemde rock- ‘n-roll duo Don en Phil Everly.  

 

Vrij 7 okt 20:15 € 29.40 Muziekgebouw 
Eindhoven 

 Philharmonie  
 ZuidNederland speelt     
 Wagner  

Sterdirigent Hartmut Haenchen komt al jaren als vaste gastdirigent 
bij Philharmonie ZuidNederland en maakt nu samen met het orkest 
een spectaculaire Walkürenritt door Wagners universum. Haenchen 

kent Wagners zinderende muziektheater op zijn duimpje.  

 

Vrij 7 okt 20:30 € 24.50 Parktheater 
Eindhoven 

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

 

Zat 8 okt 15:00 € 0.00 Martinuskerk 
St Oedenrode 

 Openingsconcert  
 RooiVolKoren 

Het hele weekend staat St Oedenrode op zijn kop. Diverse koren en 
meezingmomenten zullen hier laten zien wat ze in huis hebben. Dit alles start met 
het openingsconcert in de kerk, met optredens van oa Wendy Kockelkorn.  

 

Zon 9 okt 

 

11:00 € 20.00 Theater aan de 
Parade 

 Klassiek op zondag met  
 Katja Ledoux. 

Ze staat aan het begin van een grote carrière. Mezzosopraan Katia Ledoux won in 
2018 de persprijs van de 53e IVC. Recent zong ze de hoofdrol in de 
wereldpremière van Manfred Trojahn en binnenkort hoor je haar in Den Bosch. 
Laat je, onder het genot van een kop koffie en een stuk taart, meevoeren door het 
gouden keeltje van mezzosopraan Katia Ledoux 

 

Zon 9 okt 10:50 € 12.50 Blauwe Kei 
Veghel 

Yuto  
en de  
Boom 
 

In de betoverende wereld van Yuto & De Boom ga je op ontdekkingstocht door 
een steeds veranderend labyrint met prachtige poppen, schaduwen en 
bewegende pentekeningen. Zet een koptelefoon op en laat je al lopende door het 
decor, meevoeren in het verhaal over de bijzondere vriendschap tussen een 

jongen en een boom.  
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Din 11 okt 20:00 Gratis Prinsenhof 
Best 

Dye 
van 
Best 
 

In Goirle stierven in 1872 elf mensen aan de pokken. In 1918 overleden er in Til-
burg liefst 340 mensen aan de Spaanse Griep. Maar in 2020 dachten we dat we 
dat allemaal wel de baas waren. Mooi niet. Jan van Eijck schetst u in een dik uur 
de vele epidemieën tussen 1800 en 1945. Het gaat ook over cholera, hondsdol-
heid, difterie en zwarte mazelen. Hij vertelt u wat er allemaal niet hielp. En wat er 
dan overbleef, dat helpt wel, denken wij! Het wordt zeker een leerzame avond. 
Laat ons zeggen dat je er een beetje wijzer van wordt en in ieder geval niets aan 
over houdt! 

 

Woe 12 okt Hele Dag € 45.00 Drimmelen Gouden 
Uitje 
  

We gaan een dagje erop uit met de boot. De zilvermeeuw laat ons al het moois 
van de Biesbosch zien. Lees alles over dit uitje in de aparte uitnodiging die u 
ontvangt. Dit uitje is een extra dagje weg en staat los van de 5 uitjes die u 
normaal mag kiezen.  

 

Don 13 okt 10.30 € 14.50 De weeffabriek 
Geldrop 

Filmklassieker  
met Lunch 
  

Bij ons nog bekend als de Hofdael in Geldrop, maar sinds kort onder de nieuwe 
naam de Weeffabriek gaan we genieten van een klassieker en sluiten we af met 
een lunch. Rebel without a Cause uit 1995 met James Dean en Nathalie Wood. 
Romantische dramafilm over opgroeiende tieners.  

 

Don 13 okt 19:30 € 7.50 Theater aan de 
Parade 
Den Bosch 

Company Hein Als je bij circus nog denkt aan een rondreizende tent met acrobaten in 
glitterpakjes is het hoog tijd om kennis te maken met Elise en Nils. Moderne 
circusartiesten afgestudeerd aan de Tilburgse circusacademie. Virtuoos in 
jongleren, maar zoals bij veel nieuw circus raakt het aan veel meer. Kom dat 
graag ontdekken! 

 

Don 13 okt 20:15 € 22.50 Markant  
Uden 

Adam & Eva 2.0 

 

ADAM & EVA 2.0 is een nieuwe moderne en actuele toneel-comedy waarin de 
bewoner van de aarde in 2022 geconfronteerd wordt met zijn eigen of haar eigen 
leven. We zijn eraan gewend, daarom zien we niet meer dat we soms als kippen 
zonder koppen ronddwalen in een nogal doorgeslagen systeem. 

 

Vrij 14 okt 20:15 € 27.00 Muziekgebouw 
Eindhoven 

 Maaike Ouboter & Eric Corton 

  

 Maaike Ouboter en Eric Corton gaan samen het theater in. De plek waar ze   

 allebei zo van houden. In een bijzondere muzikale avond gaan ze met elkaar en  

 het publiek in gesprek over het leven, over loslaten en vasthouden, hoeveel liefde  

 er in verdriet zit én maken ze samen muziek. Op deze manier maken ze je  

 deelgenoot van hun beider wereld van kwetsbaarheid en doorzetten. Dichtbij en  

 met open vizier. 
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Vrij 14 okt 20:15 € 29.50  Schalm  
 Veldhoven 

       Matt Bianco 

De legendarische Britse popgroep Matt Bianco is wereldwijd bekend door hits als 
Whose Side Are You On?, Half A Minute, Get Out of Your Lazy Bed en Yeh Yeh. 
In het aankomende seizoen is het veertig jaar geleden dat de band zijn eerste hit 
scoorde. Een bijzondere mijlpaal die door Matt Bianco bekroond gaat worden met 
een exclusieve Nederlandse concertserie, in aanloop naar zijn nieuwe album. 

 

 Zat 15 okt 20:15 € 28.00 Schalm  
Veldhoven 

Dublin Legends 

             

Als The Dublin Legends het podium bestijgen, waan je je binnen een paar 
minuten in een Irish pub. Het kloppend hart van de Ierse steden en dorpen, waar 
verhalen over stoere zeebonken, vurige romances en ongelukkige liefdes 
rondgaan onder het genot van een pint Guinness of een goed glas whisky. 

 

 Zon 16 okt 11:30 € 8.50 ’t Tejaterke  
Best 

Soepconcert/ The Mummers 
 
 

Het programma is niet compleet zonder Soepconcerten in ’t Tejaterke.  
Ook dit kwartaal zijn er Soepconcerten gepland. Het concept blijft zoals u gewend 
bent. Na ontvangst in de foyer gaat u luisteren naar een concert van een lokale ar-
tiest. Na afloop staat er een heerlijke kop soep en een broodje voor u klaar ver-
zorgd door Heerlijck Catering. 

The Mummers maken Keltische folkmuziek (Iers, Schots) met uitstapjes naar 
Noord-Amerikaanse en Bretonse (F) verhalende liederen en melodieën. De bijbe-
horende sferen variëren van zeer gevoelig tot uitermate opzwepend. 

 

 Zon 16 okt 16:00 € 18.75 Biobest Theater 
Best 

The Royal Opera    
 House   
 presenteert     
 Aida 

Prinses Aida is ontvoerd: een waardevolle prijs in een oorlog tussen Egypte en 
Ethiopië. 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.  

 

 Woe 19 okt 20:15 € 29.00 Markant Uden Musical 
Autumn 
Night 
 

Diverse grote namen trakteren je vanavond op alle grote hits uit de Musicals van 
de afgelopen jaren. We gaan genieten van de diverse nummers uit o.a. Mamma 
Mia, Soldaat van Oranje, de Lion King en Grease.  
Dit belooft een spetterende avond te worden. 

 

Vrij 21 okt 13:30 € 22.50 Vleutse hoeve 
Best 

Klomp versieren 

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. 

 

 Zat 22 okt 20:15 € 30.50 Markant Uden  Quilty Pleasure Part 2 
  

De zingende, swingende en humoristische muzikanten van Crazy 
Piano’s komen nogmaals naar de theaters met hun spetterende 
meezingprogramma. The guilty Pleasure are back! Bereid je voor op 
deel 2 van deze muzikale achtbaan met de allergrootste meezingers. 

 

 Zon 23 okt 14:15 € 23.10 Muziekgebouw  
Eindhoven 

 Philharmonie Zuidnederland 
 Mahlers vijfde Symfonie 

Een symfonie die pure liefde omarmt. Niet voor niets is Gustav Mahlers Vijfde een 
van zijn populairste werken. Een formidabele uitdaging voor sopraan Sarah 
Aristidou 
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Din 25 okt 18:00 € 25.50 De Vrolijke Jager 
Oirschot 

3 gangen keuzemenu 

 

Bij de Herberg de Vrolijke Jager (voorheen de Schutskuil) gaan we genieten  
van een 3-gangen keuzemenu. Naast vlees en vegetarisch, ontbreekt uiteraard  
de zelf gerookte verse forel niet.  

  

 

 Woe 26 okt 20:15 € 27.00 Markant  
Uden 

Vuile Huichelaar  De koninginnen van het meezing-cabaret! Paulette Willemse en 
Saskia van Zutphen gaan in deze show volledig los. We verheugen 
ons op een kakafonie van zingende brave borsten die hysterische, 
tranentrekkende, maar zalige liedjes met ons zingen.  
Laat je gaan op guilty Pleasure, de heimelijke genoegens, oftewel 
het foute lied! 

 

Don 27 okt 20:15 € 22.00 Markant 
Uden 

 Vive la Chanson 

  

In het nieuwe theaterconcert Vive la Chanson! Spelen zangeres Britta Maria, pia-
nist/zanger Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev ontroerende en opzwe-
pende Franse Chansons van grote Franse zangers als Aznavour, Brel, Gréco, 
Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc e.a. 

 

 Vrij 28 okt 12:30 € 14.50 De Weeffabriek 
Geldrop 

Filmklassieker 
met lunch  

A streetcar named Desire uit 1951 met Marlon Brando kreeg 12 Oscarnominaties. 
Eerst een lunch en daarna lekker uitbuiken tijdens de film. De film start om 14.00 
uur. De lunch start om 12.30 uur. 

 

 Vrij 28 okt 20:00 € 7.50 De Weeffabriek 
Geldrop 

Best Irish Singers 
 

De Best Irish Singers bestaat uit ruim 20 
enthousiaste zangers onder leiding van 
Ron Vink. De zanggroep wordt begeleid 
door een band die typisch Ierse muziekin-
strumenten bespelen, zoals gitaar, banjo, 
viool, bodhrán, accordeon en mondharmonica. Plezier staat hoog in het vaandel bij 
de heren, maar dirigent Ron Vink probeert hen ook muzikaal steeds een stapje ho-
ger te brengen. 

 

November 2022  

Woe 2 nov 20:15 € 22.50 Schalm 
Veldhoven 

Toneelgroep Maastricht 
  

In Schuld vertelt een vierkoppig, ijzersterk ensemble van 
actrices het verhaal van een jonge Jezidische vrouw, die 
met een plotse ontmoeting geconfronteerd wordt met haar 
verleden.  
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Vrij 4 nov 20:30 € 18.00 Blauwe Kei 
Veghel 

Firma  
Mes  
 

In 2019 werd Harry Dunn in Engeland doodgereden door Anne Sacoolas, partner 
van een Amerikaanse diplomaat. Anne vlucht na het incident naar Amerika, dankzij 
haar diplomatieke paspoort. De zaak loopt op tot in Downing Street en het Witte 
Huis, maar Anne wordt niet uitgeleverd of vervolgd. Harry’s ouders strijden tot op 
de dag van vandaag voor gerechtigheid. 
Firma MES onderzoekt deze zaak en geeft pijnlijk weer wat de consequenties van 
ongelijkheid, privilege en diplomatieke onschendbaarheid kunnen zijn. Ze ontslui-
ten de wereld van diplomatie en nemen je mee in een bloedstollende theateravond 
waar je niet zonder klamme handen en gewetenswroeging uit zult komen. 

 

Zon 6 nov 16:00 € 18.75 Biobest Theater 
Best 

The Royal Opera House 
presenteert La Bohème 
 

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. De productie van Richard Jones roept de 
levendige contrasten op van het Parijs van het fin de siècle, van bohemienachtige 
appartementen tot prachtige galerijen. 

 

Zon 6 nov 20:15 € 23.00 Schalm  
Veldhoven 

L’union Fraternelle &  
Dennis van Aarssen  

Dennis van Aarssen verzorgt samen met de Zeelster harmonie 
L’Union Fraternelle een muzikale reis met invloeden van Frank 
Sinatra en Michael Bublé.  
Klassiekers zoals 'Crazy little thing called love' en 'Mr Bojangles' 
komen voorbij. L'UF speelt met 75 muzikanten op het podium 
onder leiding van dirigent Jacques Claessens. Naast de 

begeleiding van Dennis laat het orkest ook van zichzelf horen met Lexicon of the 

Gods en een medley van Earth, Wind & Fire.  

 

Din 8 nov 20:00 Gratis Prinsenhof Dye van Best  De lezing van november heeft alles te maken met het St Odulphusgilde van 
Best. Er zal een presentatie worden gegeven, leden in vol ornaat zijn 
aanwezig en u leert alles van het zwaandelzwaaien.  

 

Don10 nov 10:30 € 14.50 De Weeffabriek 
Geldrop 

Filmklassieker met lunch 
 

Cat on a Hot Tin Roof uit 1958 is een dramafilm  
met Elizabeth Taylor en Paul Newman.  
Eerst film kijken en daarna lekker lunchen.  
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Woe 16 nov 14:00 € 13.00 Van  
Abbemuseum 
Eindhoven 

 

Met 120 kunstwerken strekt de nieuwe collectiepresentatie Dwarsverbanden zich 
uit over alle vijf de verdiepingen van de collectievleugel van het museum. De 
tentoonstelling nodigt je uit kunst anders te ervaren: soms letterlijk door kunst te 
voelen, ruiken of horen. Soms metaforisch door verschillende, ook minder 
bekende stemmen het woord te geven. Veelal inspirerend, soms confronterend, 
omspant Dwarsverbanden ruim een eeuw kunstgeschiedenis met als vroegste 
werk Hommage à Apollinaire van Marc Chagall uit 1913 en meest recent het 
wandtapijt This Means Tableau uit 2019 van Laure Prouvost. 

 

 Don 17 nov 11:00 € 30.50 Bistro Petit 
Ruelle  
Vught 

3 gangen        
keuzemenu 

Een gezellige bistro met Brabantse gastvrijheid in een Franse sfeer.  
We gaan genieten van een 3 gangen keuzemenu 

 

 

 Vrij 18 nov 20:15 € 29.40 Muziekgebouw  
Eindhoven 

Philharmonie Zuidnederland 
met dirigent Marc Soustrot 

 

Vraag deze Franse maestro wat hij graag zou dirigeren en dit is wat je 
krijgt. En gelukkig maar! Dit boeket aan Franse meesterwerken is bij 
niemand in betere handen dan bij eredirigent Marc Soustrot. Laat u 
meevoeren naar Franse sferen met een bruisende ouverture van 

Fauré, een lenteachtig orkestwerk van Lily Boulanger, en de Eerste Symfonie van 
Georges Bizet, die verfrissende symfonische cocktail van klassieke helderheid en 
Franse sprankeling. 

 

Zat 19 nov 15:00 € 18.50 Schrobbelèr 
Tilburg 

Rondleiding in 
de fabriek 

Beleef de sfeervolle, Bourgondische rondleiding bij Schrobbelèr! Je wordt in de 
rondleiding meegenomen in de Bourgondische wereld van onze kruidenlikeur. Tij-
dens de ontdekkingstocht maak je kennis met het verhaal achter Schrobbelèr. 
Proef, ruik en luister je weg door de historie, het geheim van het familierecept, het 
bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr. 

 

Zon 20 nov 14:30 € 6.50 De Weeffabriek 
Geldrop 

 
 

Take Eight wordt gevormd door, zoals de naam al zegt, 8 zangers en 
zangeressen, begeleid door een combo. De groep brengt voornamelijk 4-
stemmige jazzy songs met veel afwisseling in solo en solisten. Het combo bestaat 
uit piano, drums, gitaar en bas.  

 

Zon 20 nov 20:15 € 35.00 Schalm  
Veldhoven 

Tribute to Elvis 
 

Elvis Presley is zonder twijfel één van de meest legendarische 
artiesten van de 20ste eeuw. De grootste uitdaging bij de 
totstandkoming van deze voorstelling was dan ook de selectie van de 
nummers. De carrière van Elvis was simpelweg één grote 
aaneenschakeling van hits.  

 

Vrij 25 nov   12:30 € 14.50 Weeffabriek  
Geldrop 

Filmklassieker met lunch 
 

Annie Hall uit 1977 is een romantische komedie van Woody Allen met Diane 
Keaton in de hoofdrol. Ontving vier Oscars. Eerst lunchen en daarna film kijken. 
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Vrij 25 nov  19:00 € 36.50 Parktheater  
Eindhoven 

Snowponies Alex Claassen 
 

Deze kerstshow is hét medicijn om de donkere dagen rond 
kerst door te komen. Hij zit namelijk vol met hilarische sket-
ches en muzikale hoogtepunten. Precies zoals we van Alex 
gewend zijn, maar dan nu helemaal in kerstsfeer. Denk aan 
een clubje 'woke' kerstelfen, een battle tussen de os en de 
ezel, de Limburgse Mariah Carey en een echte kerstmarkt. 

 

Zon 27 nov  14:30 € 21.50 Markant  
Uden 

Trio 
van 
Toen 
 

Het programma is swingend, afwisselend en luchtig. Michael van Praag is niet 
alleen een goede drummer, maar voegt ook door zijn familieband met Max van 
Praag wat ‘familiegeheimen’ toe. De liedjes zijn herkenbaar: Als ik tweemaal met 
mijn fietsbel bel, Als de deur zacht opengaat, Kijk eens in de poppetjes van mijn 
ogen, Als op Capri etc. Thomas en Pieter zijn multi-instrumentalisten die naast 
piano en contrabas ook moeiteloos switchen naar saxofoon en gitaar! 

 

Zon 27 nov 16:15 € 18.75 Biobest Theater 
Best 

 The Royal Opera House   
 presenteert een  
 Royal Ballet  
 

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  

 

 December 2022    

Vrij 2 dec 20:15 € 23.00 Blauwe Kei  
Veghel 

Loes Luca         

In deze voorstelling kijkt Loes de actrice op het einde van haar carrière terug op 
haar leven. Omdat ze niet helemaal meer is wat ze is geweest stuurt de producent 
een jonge actrice mee op tournee om haar, mevrouw Loes, door de voorstelling 

heen te slepen.  

 

Zat 3 dec 20:15    € 25.00 Markant  
Uden 

      

Maak kennis met het ongelooflijke verhaal van vier jongens uit Liverpool, dat zestig 
jaar geleden begon. BeatleStory zorgt voor een ware revival van de Beatlemania 
met klassiekers als 'Can’t Buy Me Love', 'Yesterday', 'She Loves You', 'I Want To 
Hold Your Hand', 'Here Comes The Sun', 'Let It Be', 'Yellow Submarine', 'Hey 
Jude'… en zoveel meer! 

 

Don 8 dec 10:30 € 14.50 De weeffabriek 
Geldrop 

Filmklassieker met lunch Sophie’s Choice uit 1982 met Meryl Streep. De rol waarvoor ze 
een Oscar ontving als beste actrice. Eerst film kijken en daarna 
lekker lunchen. 

 

Don 8 dec 18:00 € 30.50 Burgemeester 
Oirschot 

3 gangen keuzemenu 
 

In het gezellige Oirschot gaan we genieten van een 3 gangen keuze-
menu. 
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 Vrij 9 dec 20:00 € 7.50 De Weeffabriek  
Geldrop 

Hillbilly Hayride &  
The Rumble Rousers 

Deze 2 bands uit Eindhoven en Geldrop beloven een avond vol met 50’s, revival, 
rock-’n-roll, rockabilly, blues & country!  
Eigenwijs en ruig met een moddervette sound. Compleet met meerstemmige 
vocalen, banjo en ukelele. Bekende en onbekende classics van weleer van o.a. 
Eddie Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent, Billy Lee Riley, Johnny Cash en Roy 
Orbison 

 

 

 

 Vrij 9 dec 20:15 € 28.00 Markant  
Uden 

 De band Crazy Little Things wil maar één ding en dat is de legendarische live-
shows en de vintage sound van Queen in het theater tot leven brengen. Verwacht 
geen opplaksnorren, stofzuigers of pruiken want deze muzikanten gaan terug naar 
de essentie van subtiele hardrock. 

 

Vrij 9 dec 20:30 € 24.50 Parktheater  
Eindhoven 

The Clown Convention 
 

Voor deze wervelende show trekken de acteurs van Wunderbaum en Theaterhaus 
Jena zelf het clownspak aan en gaan op zoek naar de clown in zichzelf. Met de 
opkomst van de horror clown en het verdwijnen van het circus is de reputatie van 
de clown in gevaar. Worden ze nog wel serieus genomen? Op de muziek van 
beatboxer en muzikant Joost Maaskant presenteren zij nog nooit eerder vertoonde 
clownsacts en onderzoeken of deze nog wel relevant zijn. 

 

Zon 11 dec 15.00 € 27.50 Theater aan de 
Parade 
Den Bosch 

 

 Gerard van Maasakkers De Brabantse zanger en tekstdichter vult tijdens Zal d'm 
hebbe het podium met zijn ontwapenende persoonlijkheid en 
natuurlijk met de meest heerlijke liedjes. Nieuwe en minder 
nieuwe, oude en minder oude. In al hun eenvoud zijn ze van 
een zelden geëvenaarde schoonheid. Bij iedereen populair, 
maar vooral bij de generatie die het Brabant van toen gekend 
heeft. Jullie, dus! 

 

Zon 11 dec 16:15 € 18.75 Biobest Theater 
Best 

The Royal 
Opera 
House 
presenteert 
Notenkraker 

Beleef met Clara een ontzettend leuke kerstavond die een betoverend avontuur 
wordt als iedereen in zijn bed ligt. Geniet van de briljante partituur van Tsjaikovski, 
en zie Clara en haar betoverde Notenkraker vechten tegen de Muizenkoning en de 
Suikerboon fee en haar prins bezoeken in het prachtige Snoepgoedkoninkrijk. De 
zeer geliefde productie van Peter Wright voor The Royal Ballet, met prachtige his-
torische ontwerpen van Julia Trevelyan Oman, blijft trouw aan de sfeer van deze 
feestelijke balletklassieker en combineert de opwinding van het sprookje met spec-
taculaire klassieke dans. 
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Ma 12 dec 20:15 € 35.00  Schalm 
 Veldhoven 

 Rhythm off the Dance 

 

Al meer dan 10 jaar staat deze authentieke Ierse dansvoorstelling jaar na jaar 
tijdens de Kerstperiode in de Nederlandse theaters. En met veel succes; 
enthousiast publiek, groeiend aantal bezoekers en uitverkochte zalen. Een 
dansvoorstelling zoals deze volgens de Ieren zou moeten zijn; een traditioneel 
spektakel vol opzwepende dans en live gespeelde muziek. 

 

Din 13 dec 20:00 € 36.00 Parktheater  
Eindhoven 

Heart of Africa Met traditionele gospels, begeleid door een dynamische 
band, treden de zangers en zangeressen over de hele wereld 
op. Dit jaar zijn ze tijdens de kerstperiode terug in Nederland 
met hun nieuwe voorstelling Heart of Africa. Geniet van een 
avond vol authentieke Zuid-Afrikaanse dans, zinderende 
energie en prachtige ontroerende harmonieën. 

 

Don 15 dec 20:30 € 18.50 Parktheater 
Eindhoven 

Brabantse Nachten zijn lang 

 

Voor diegene die zeker willen weten of het leuk wordt, Margôt vertelt het zelf:  
Midden in de winter gaan we het laten zinderen in het Parktheater waar ik ooit voor 
het eerst het podium op ging. In polonaise komen we langs de markante types en 
goeie anekdotes uit mijn jeugd en 'ons pa' krijgt van mij de terechte hoofdrol. Ik 
kom met mooie, sterke verhalen, ondertussen draai ik een plaatje en zing ik vast 
ook nog een mooi lied. Misschien zingen we wel met z'n allen.  

 

Vrij 16 dec 20:15 € 7.50 Vestzaktheater 
Son 

 Ook dit jaar verzorgt zangvereniging Eén van Zin een traditioneel kerstconcert. 
Met bekende en minder bekende melodieën wordt u helemaal in kerststemming 
gebracht. 
EénvanZin staat garant voor een mooie avond met muziek van een hoogstaand  
niveau. Dit alles onder leiding van dirigent Coen Swinkels met begeleiding van  
pianist Rob van Heck. 

 

Zon 18 dec 11:30 € 8.50 ’t Tejaterke 
Best 

Soepconcert         

Op het moment dat we dit programmaboekje printen is nog niet bekend wie dit 
soepconcert gaat invullen. Maar het wordt zonder meer een gezellige voorstelling 
met na afloop een heerlijke soep met een broodje. 

 

Zon 18 dec 14:15 € 29.40 Muziekgebouw 
Eindhoven 

Philharmonie Zuidnederland 

 

Familie, gezelligheid en samen lekker eten, dat is wat Kerst voor ons betekent’, 
zeiden Arthur en Lucas Jussen in een interview. Maar voordat ze naar hun familie 
afreizen, vieren ze Kerst met u in de concertzaal. De pianobroers behoeven geen 
introductie. Waar ze het podium ook betreden, ze betoveren het publiek met hun 
bruisende muzikaliteit, klaterend pianospel en ongedwongen spontaniteit.  

 

Woe 21 dec 20:15 € 22.00 Markant 
Uden 

 The Wieners  Rock'n'Roll band The Wieners is bekend van de zeer succesvolle 
'tributes to' The Everly Brothers en Buddy Holly. In plaats van een 
heleboel nummers van één artiest, spelen ze nu van een heleboel 
artiesten één nummer: Elvis Presley, Johnny Cash, The Everly 
Brothers, Eddie Cochran, Roy Orbison. 
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Don 22 dec 20:15 € 28.50 Blauwe Kei 

Veghel 

3J’s 
 

 

Het Volendamse trio met een show geheel in kerstsfeer.  

Vrij 23 dec 12:30 € 14.50 De Weeffabriek 
Geldrop 

Filmklassieker met lunch 
 

Casablanca is een echte romantische filmklassieker uit 
1942 met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman.  
Eerst lekker lunchen en daarna film kijken.  

 

 

 

               Wij wensen jullie weer veel gezellige uitjes toe!! 
 

 

     
 
 
 
 
 
 

Carla               Jan               Bram        Jacqueline         Ineke           Yvonne 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

                               

  
 
 

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

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

mailto:coordinatie@avondje-uit-best.nl
http://www.avondje-uit-best.nl/
mailto:info@avondje-uit-best.nl
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