
Een heerlijk Gouden Uitje door het 
glasheldere water van de Biesbosch 

“Het was een fantastische dag!” hoorde je van 
iedereen op het eind van het Gouden Uitje op 
woensdag 12 oktober. Vier uur lang hadden we  
genoten op de
boottocht door
het prachtige
natuurgebied
van de Bies-
bosch maar ook
van de gezel-
lige, levendige
muziek om mee
te zingen op de
boot zelf. Het
was op dit uitje
twee dingen in
één: én vrolijke
gezelligheid én
vredige rust. 

Met 60 deelnemers was de belangstelling wel wat 
minder dan we op Gouden Uitjes gewend zijn, 
maar het plezier op deze vaartocht door de onge-
repte natuur was des te groter.
Het was een juweel van een boot, deze ‘Zilver-
meeuw’, een ruime partyboot van 38 meter lang, 
stijlvol aangekleed en met overal glas om je heen, 
zodat je steeds een wijds uitzicht had op de hele 
natuur om je heen. En een verdieping hoger was 
er een zonneterras voor een panorama-uitzicht in 
alle richtingen. 

Reigers, zwanen en meerkoetjes
Hoe de tocht verliep? In Drimmelen betraden we 
via een smalle plank de boot, waar iedereen zijn 
plaatsje vond met anderen om een tafeltje. We 
werden welkom geheten met heerlijke gebakjes 
van de beste banketbakker van Drimmelen. We 
staken de brede Maas over en doken een glas-
heldere kreek van de Biesbosch in, waar we al 
direct een reiger en twee meeuwen met spette-
rende vleugels rakelings boven het water zagen 
vliegen. Zwanenpaartjes zagen we statig door het 
water glijden, meerkoetjes met hun kop naar be-
neden in het water duiken naar lekker voedsel.  

Verderop langs de oever: een viertal paarden met 
twee jonkies die net als wij aan het genieten waren
van deze zonnige oktoberdag. De schipper 
vertelde ons ook het een en ander over de Bies-
bosch. 
Behalve de ijsvogel, de brandgans en de zeearend
zouden hier ook otters en bevers vertoeven, maar 

die krijg je niet zo een-twee-
drie te zien. Alhoewel…. van 
bevers wees de schipper ons 
op  knaagsporen aan de 
bomen langs de oever.

Kokette Katinka 
Wat deze tocht ook zo bijzon-
der aangenaam maakte was 
het optreden van drie rasmuzi-
kanten uit Oirschot met accor-
deon, gitaar en bas, die zich-
zelf de originele naam ‘Kuifje 
in Tibet’ hebben gegeven. Ze 
zwierven van tafel naar tafel, 
waar ieder zijn favoriete liedje 
kon opgeven. En geloof het of 

niet, maar ze speelden ze allemaal zó voor de 
vuist weg. “Kleine kokette Katinka, kijk toch ‘s 
eventjes om; we willen zo graag een glimp van je 
wipneusje zien’”, ‘Daar bij die molen, die mooie 
molen…..”. “Hé, gaode mee? Dan gaon we ‘n 
eindje lope….’  en nog meer. Er werd enthousiast 
meegezongen, in de handen geklapt en er werd 
zelfs gedanst.

-  1  – 



Panorama’s
Degenen die de vredigheid van de natuur zochten, 
gingen het voordek op of via de trap naar het 

zonnige
panora-
madek. 
Daar 
zag je 
pas 
goed 
hoe we 
door 
slinge-
rende 

kreken heen voeren, met hoge wilgenbomen in 
herfsttooi en grasland om ons heen. Het leek alsof 
we de Biesbosch helemaal voor ons alleen had-
den; we kwamen amper andere bootjes tegen. 

Je kon je goed voorstellen hoe in de tweede we-
reldoorlog onderduikers zich hier verscholen hiel-
den in deze wildernis, onzichtbaar voor de vijand, 
‘s nachts van eten voorzien door mensen in het 
verzet.  
 
Beverlunch
Halverwege de tocht werd op elke tafel een schaal 
geserveerd, heel toepasselijk ‘beverlunch’ ge-
noemd, met voor iedereen diverse soorten brood, 
krentenbrood, peperkoek, diverse soorten vlees-

waren, kaas, knapperige 
krulsla, oranje trosto-
maatjes en zoetigheid.   

Eenmaal terug in de ha-
ven van Drimmelen, werd
de vier uur durende boot-
tocht afgesloten met een 
daverend applaus voor 
de muzikanten, het boot-
personeel en het bestuur 
dat dit alles heeft geor-
ganiseerd. 
Op naar het volgende 
Gouden Uitje...!

Magnifiek resultaat voor Avondje-
Uit in de Rabo Clubsupportactie

Ja, als u hieronder goed kijkt, ziet u het goed.

dat Avondje-Uit € 1.387,82 heeft gekregen van de  
Rabobank. Dat mooie bedrag is te danken aan alle
gasten, vrijwilligers en andere mensen die 
Avondje-Uit een warm hart toedragen en die een 
stem op Avondje-Uit hebben uitgebracht in de 
Rabo ClubSupportactie tussen 5 en 27 september. 

Hebt u ook gestemd op Avondje-Uit? Prima 
gedaan! Dan hebt u bijgedragen aan dit mooie 
resultaat. Van de 72 clubs in Best die aan deze 
actie deelnamen kwam Avondje-Uit op de 7e 
plaats. De meeste stemmen kreeg het Bijna Thuis 
Huis De Vlinder. Daarna komt ‘t Tejaterke en het 
Alzheimer café, gevolgd door de Voedselbank en 
twee voetbalclubs. En dan dus Avondje-Uit. 
  

1.  Bijna Thuis Huis De Vlinder  € 2638

2.  ‘t Tejaterke                            € 2360 

3.  Alzheimer café                      € 2042

4.  Voedselbank                         € 1739
5.  Best Vooruit  (voetbal)          € 1534

6.  Wilhelmina Boys (voetbal)    € 1534 

7.  Avondje-Uit                           € 1387

Jan de Koning, de nieuwe penningmeester van 
Avondje-Uit en de inmiddels vertrokken penning-
meester Bram Flierman kregen samen het bedrag 
overhandigd door een breed lachende Jack van 
den Heuvel van de Rabobank. Die wist uit eigen 
bron hoe welverdiend dit was voor Avondje-Uit: zijn
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moeder is al vaak met Avondje-Uit meegegaan en 
spreekt daar altijd lovend en dankbaar over.  

Het is fantastisch om elk jaar zo’n groot bedrag 
van de Rabobank cadeau te krijgen. We mogen  
ook blij zijn met de grote populariteit die Avondje-
Uit bij zoveel mensen in Best geniet. 
  

Deze euro’s van de Rabobank legt de penning-
meester elk jaar apart voor de Gouden Uitjes. 
Daarmee kan de deelnemersbijdrage voor de 
Gouden Uitjes laag blijven en ook de bijdrage voor 
het vervoer. Zo blijven de Gouden Uitjes betaal-
baar voor iedereen.

We danken iedereen van harte die 
op Avondje-Uit heeft gestemd! 

Bram vertrekt, Jan volgt hem op

 

In de vorige nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen dat
Bram Flierman stopt als penningmeester. En dat 
Jan de Koning deze taak zal overnemen. Maandag
10 oktober 2022 was het zover. 

Bram heeft vele jaren de kas van Avondje-Uit  
beheerd, waarvoor voorzitter Carla hem uitbundig 
bedankte. Daarna droeg hij de administratie met 
genoegen over aan opvolger Jan de Koning. 

Een mooi kerst-uitje 
De kerststallentocht door de Vleut

 

Dit jaar wordt er voor het tiende jaar in buurtschap 
De Vleut in Best, een ongeveer 7 km lange kerst-
stallentocht georganiseerd. Elk jaar is het een 
groot succes. Vorig
jaar waren er ruim
100 kerststallen te
bewonderen en met
de vele deelnemers
was het een mooie
sfeervolle tocht. Ieder
jaar komen er nog
meer kerststallen bij
die prachtig staan te
schitteren. Dit jaar is
het vanaf 18 decem-
ber tot en met 6 janu-
ari.

Even in het kort wat de bedoeling is. De mensen 
die langs de route wonen, maken een kerststal in 
de tuin, onder een carport of afdak, of voor een 
raam. Het zullen allemaal verschillende kerststallen
zijn, hele oude, zelfgemaakte, moderne, hele grote
of juist hele kleine. Dat maakt de route extra leuk 
om te lopen. Dat kan vanaf 18 december t/m 6 
januari. Vanaf 17.00 uur zijn alle kerststallen ook 
verlicht, wat alles nog veel sfeervoller maakt.
Dit jaar zal, na twee jaar afwezigheid ‘De Herberg’ 
weer open zijn. ‘De Herberg’ staat naast de grote 
Kerststal en wordt bemenst door vrijwilligers. Als 
‘De Herberg’ open is, kunt u daar een kopje cho-
colademelk of glühwein krijgen.  
Heel sfeervol is de nabijgelegen sprookjesachtige 
kersttuin van de Meulenwiel met tientallen artistie-
ke kerststalletjes langs een pad rondom een grote 
vijver.

Met riksja of duofiets
Natuurlijk kunt u, als u goed ter been bent, deze 
route lopen. Maar als dat wat minder gaat is ook dit
jaar de duofiets of de riksja een heel goed alter-
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natief. 
U kunt zich daarvoor aanmelden bij Avondje-Uit. U 
wordt dan teruggebeld door de vrijwilliger met wie 
u de tocht gaat rijden om af te spreken wanneer, 
hoe laat de duofiets of riksja komt. Hij komt u op 
dat tijdstip dan thuis afhalen en rijdt met u de kerst-
stallenroute, stopt tussendoor voor een drankje en 
u geniet van de mooie omgeving in De Vleut. 
Deze tocht per riksja of duofiets kost € 5,00 per 
persoon. U betaalt het contant aan de vrijwilliger 
door wie u wordt gereden.

Het aan- en afmelden van een uitje

Aanmelden
Er zijn de laatste tijd gasten die zich aanmelden 
via de voicemail. Dat is duidelijk niet de bedoe-
ling. Het aanmelden van een uitje bij de coördi-
nator Yvonne kan als vanouds op de volgende 
drie manieren: 1. via de antwoordkaart, 2. per e-
mail of 3. telefonisch. Dus niet inspreken per 
voicemail.
  

Afmelden
Hoe het afmelden van een uitje moet, als u ver-
hinderd bent om aan een eerder aangemeld uitje 
mee te gaan, heeft al eerder in de nieuwsbrieven 
gestaan. Maar het kan geen kwaad om het nog 
een keer duidelijk onder de aandacht te brengen.

Het afmelden van een uitje (gast en vrijwilliger) 
dient u altijd bij de coördinator Yvonne te doen:
telefonisch of per e-mail. Dus niet bij de vrijwil-
liger met wie u zou meegaan.

Afrekenen van drankjes 
op restaurant-uitjes 

voortaan met  2 eenheidsprijzen

Bij restaurantuitjes kwamen er vaker opmerkingen 
over de methode van berekenen van de genoten 
consumpties. Vanaf oktober gaan we voortaan niet 
meer één maar twee eenheidsprijzen berekenen.

We noteren de niet-alcoho-
lische drankjes apart en krijgen
dan een gemiddelde prijs
hiervoor en een aparte prijs
voor de drankjes met alcohol.

Op deze manier hopen we het
iedereen naar de zin te maken.

Een telefoongesprek over zorg
   

“Zo, meneer Burgers, waar was u nou vorige 
week? Wij hadden toch een afspraak?” 

“Ja, ik zat te wachten. Aan de keukentafel“. 

”Maar u moest toch hier komen?

“O. dat wist ik niet. Ik denk: een keukentafelge-
sprek, dat is bij mij. Dus ik zat klaar aan de keu-
kentafel. Ik heb nog speciaal een rol biscuitjes 
gehaald”.

“Meneer Burger, het keukentafelgesprek vindt 
plaats bij de gemeente. Hier, in het Servicepunt”.

“Dus daar is ook een keukentafel?

“Die keukentafel, dat bedoelen we figuurlijk, om het
allemaal wat, wat menselijker te maken, begrijpt u?

“Nee”.

“Meneer burger, wij willen graag met z’n allen de 
transitie maken van slagboom naar hefboom, maar
daar moet u er wel een beetje bij helpen”.

“Slagboom? Ik ben met de bus”.

“Meneer Burger, weet u waar dit gesprek over 
gaat?

“Dat de zuster niet meer komt?”

“Meneer Burger, ‘gewoon wordt weer gewoon’ zegt
u dat iets?“

“Gewoon ís toch gewoon?“

“Meneer Burger, hoe is het met uw zelfinzicht? 
Hoeveel eigen regie kunt u aan? Wij willen graag 
de vraag achter de vraag weten. Wat is er 
daadwérkelijk aan de hand?“

“Nou, het begon met mijn been, maar toen……”

“”Nee, meneer Burger, niet uw hele medische 
geschiedenis gaan vertellen; het gaat om uw 
zórgvraag. Meneer Burger, u krijgt zorg op maat, 
maar dan moet u wel een beetje meewerken. Wij 
hebben u een brochure gegeven, ‘Meedoen, hoe 
praten we erover?’ Hebt u die niet gelezen?”. 

“Nou, ik heb hem doorgebladerd, maar ik begreep 
er niks van. Sorry”.

“Meneer Burger, die workshop ‘Voorbereiden op 
het keukentafelgesprek’ hebt u die gedaan?”

“Ik hád me voorbereid. Ben ik een dag mee bezig 
geweest. De keuken aan de kant, theeservies 
afgewassen, koek gehaald…..“

“Meneer Burger, wie is uw casemanager?”

“Ja, vraag het maar aan hem”.

“Aan wie?”

“Aan Kees”.

“Kees wie?“

“Kees, de manager”.

Jan Kuitenbrouwer 
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Avondje-Uit verrassen met een donatie?

Het is altijd fijn wanneer mensen of bedrijven be-
sluiten een bedrag aan Avondje-Uit te doneren. Dat
doen ze omdat ze weten dat het goed besteed is 
en ze er andere mensen blij mee maken. De afge-
lopen maanden zijn er verschillende donaties bin-
nengekomen. 
Oefentherapie Cesar Best-Oirschot bestond 40 
jaar en vroeg om ter gelegenheid daarvan niet met 
cadeautjes te komen, maar om een gift te geven 
voor Avondje-Uit. 
Ook is er een donatie ontvangen na het overlijden 
van een familielid van een gast van Avondje-Uit en 
die wist wat dat voor haar heeft betekend.

Hebt u er wel eens aan gedacht om ook zelf een 
gift aan Avondje-Uit als kadootje te vragen voor als
u iets te vieren heeft, bijvoorbeeld uw verjaardag of
de viering van uw trouwdag? Of om uw sportief 
kleinkind te verleiden tot een donatie-actie, bij-
voorbeeld een afstandje hardlopen waarvoor fa-
milieleden en vrienden hem kunnen doneren ten 
behoeve van Avondje-uit? Of misschien gewoon 
als een kerstverrassing?
Wat u ook verzint, elke gift of donatie is welkom. 

Vraag en aanbod 

Vanaf nu starten we in deze nieuws-
brief  een nieuwe rubriek: “Vraag en
aanbod”. Daarin kunnen vrijwilligers
aan gasten speciale uitjes
aanbieden die niet in het programma
van Avondje-Uit staan. Ook kunnen
gasten, die een speciaal uitje in
gedachte hebben, vragen of er een vrijwilliger is 
die daarop wil ingaan. 

De eerste bijdrage aan deze rubriek is al binnen.  
Die is van onze vrijwilliger Will van Doorn:
Gezocht bridgepartner voor de dinsdagavondclub 
ophalen en thuisbrengen is mogelijk. Gasten die 
hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opne- 
men met onze coördinator Yvonne (tel. 06-
38444600), die het daarna overdraagt aan Will. 

Hebt u zelf ook een vraag of een aanbod van een  
speciale activiteit? Die kunt u doorgeven aan onze 
coördinator Yvonne (tel. 06-38444600) en wij zor-
gen voor plaatsing in de rubriek Vraag en aanbod. 
Of het komt als uitje in het volgende programma. 
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Bloemlezing
Hieronder weer een selectie uit alle 
reacties die wij ontvingen over uitjes 
die de afgelopen tijd zijn gehouden. 

23 juli  Klassiek ontmoet Pop
Wederom een heel leuk uitje: naar ‘Klassiek ont-
moet Pop’. Mijn gast heeft zo genoten! Compliment
voor de coördinator; we hadden hele mooie plaat-
sen. Met Band Maas maakten we  een muzikale 
reis door de tijd! Het was geweldig.

Deze band verdient meer aandacht!! Goed gere-
geld in ‘t Tejaterke. Namens mijn gasten een pluim!

                                                              Ine en Thea

11 aug. Bockenreyder met wandeling 
 
Een hele prettige wan-
deling door het bos 
rondom Den 
Bockenreyder! Wel 
even opletten dat we de
juiste bordjes volgen. 
Ondertussen bleven 
een aantal gasten op 
het heerlijke terras 
achter. 
Bij terugkomst was het 
voor de lunch een 
drukte van belang. 

Groepen fietsen en wandelaars die allemaal 
genieten van de prachtige locatie, het prachtige 
weer en de heerlijke gerechten.                      

Maria, Jan, Eefje, Maria, Wil en Jacqueline.

28 aug. Optocht Brabantse Dag in Heeze
Het was genieten! Wat een prachtige parade, ook 
al was het
een beetje
warm op de
tribune. 
Achter ons
was een
pleintje met
flink wat
schade en
konden we
wat lekkers
kopen. En
gelukkig een
toilet in de
buurt. Een
fantastische
sfeer in Hee-
ze en een uitstekende organisatie. 
                                        Mieke, Piet en Jacqueline

2 sept. Bentleys en Bendella’s

6 sept. Rondleiding Sint Jan
Op ons uitje naar de Sint Jan hadden we een en-
thousiaste en betrokken gids. De rondleiding 
begon aan de buitenkant van de kathedraal en 
ging geleidelijk aan naar binnen. Naast ons ge-
zelschap bestond de groep nog uit 6 geïnteres-
seerde gasten die een dagje Den Bosch deden. 

Na ruim anderhalf uur hebben we de middag 
afgesloten met een terrasje op de Parade en ge-
noten van een heerlijke Bossche bol.
                                                   Maria
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10 sept.  The Rubettes: wel erg hard
Met twee dames van 80+ naar The Rubettes vond 
ik best bijzonder. Vinden zij dat wel leuk? Yvonne, 
Jan en ik hebben ons in elk geval kostelijk ver-
maakt, maar op de terugweg hoorde ik van mijn 
gasten dat het inderdaad niet helemaal was wat ze
ervan gehoopt hadden. Ze vonden het in elk geval 
te hard, maar vonden het toch leuk dat ze er een 
avondje uit geweest waren.

Janet, Yvonne en Jan.

11 sept.  Bloemencorso Valkenswaard
We hebben samen een mooie middag gehad, on-
danks een minder leuke start: een van de gasten 
stond al een uur te wachten. We zijn gestart met 

een drankje. Op het moment dat de wagens gin-
gen rijden zijn we dichterbij gaan staan zodat we 
alle wagens goed konden zien langsrijden De ene 
nog mooier dan de andere! 
Samen de dag afgesloten en daarna met een te-
vreden gevoel naar huis gereden.  Kim en Janet     

30 sept. Genieten van Simone Kleinsma
We waren een uur van tevoren aanwezig. Heel erg
fijn dat er tafels gereserveerd waren in De Schalm.
Leuk om daar de andere mensen uit Best te ont-
moeten. Het was een fantastische voorstelling. 
I.v.m. Corona was de datum een paar keer verzet. 
Maar nu kon die gelukkig wel doorgaan.
                                      Dorry, Ria, Anjo en Minke.

2 okt.  Opera Madame Butterfly  in Biobest
Wij, met z’n vijven van Avondje-Uit, hebben in Bio-
best geweldig genoten van de wereldvermaarde 
opera Madame Butterfly, die werd opgevoerd in het 
Royal Opera House in Londen. We raakten al snel 
onder de indruk van de prachtige zangstemmen en 
bijzondere acteertalenten, vooral de mimiek van de 
hoofdrolspeelster, de Japanse jonge vrouw Butter-
fly. Zij was tijdens de oorlog in Japan met een Ame-
rikaanse officier getrouwd en had drie jaar lang 
hartstochtelijk verliefd gewacht op zijn terugkomst. 
Maar toen hij kwam, had hij zijn Amerikaanse vrouw
meegenomen…... Wat een diep verdriet en ellende!

Het werd allemaal zó geloofwaardig en dramatisch 
gespeeld, dat bij enkele van ons de tranen in de 
ogen welden.                John 

7 okt.  Dutch Everley    

Bij de The Dutch Everly Band was het een echt 
feestje.

                                                           Ine en Thea

7 okt. Caramba Joris Linssen
De gasten en ikzelf vonden het een leuke show 
met een enthousiaste Joris Linssen met band. 
Prima!
De service in het Parktheater ging helaas niet 
helemaal goed. Er bleek ook een grote groep van 
‘Vier het Leven’ te zijn en volgens mij werd 
gedacht dat wij daar bij hoorden. We werden nl. 
naar dezelfde plek in de bar gedirigeerd (achter de 
witte hekjes…) terwijl ik had gezegd dat we van 
‘Avondje-uit’ waren. Onze pauzedrankjes zijn ook 
in die grote groep verdwenen. Er stond geen dui-
delijk gereserveerde tafel voor ‘Avondje-uit’, ook in 
de pauze niet, terwijl ik voor de voorstelling bij het 
doorgeven van de pauze drankjes had gezegd dat 
wij een andere groep waren! Uiteindelijk hebben 
we toch een tafel met stoelen gevonden en werden
onze drankjes alsnog gebracht.        Rian en Toos

P.S. Diezelfde dag al een excuus van het Park-
theater ontvangen dat niet alles correct verlopen 
was.

12 okt.  Gouden uitje Boottocht Biesbosch
> Lees het artikel op de voorpagina van deze 
nieuwsbrief.
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16 okt.   Musical Autumn Night
Het was een avondvullend programma van 20.15 
tot bijna 23.00 uur. Een goed orkest met goed 
jeugdkoor en 5 goede zangers en zangeressen.
Zij hadden allen in diverse bekende musicals 
gespeeld en gezongen, zeiden ze.
We hadden allen verwacht dat we uit deze mu-
sicals de bekende liedjes zouden horen. Maar dit 
was helaas niet zo: De liedjes waren voor mij en 
ook voor de gasten onbekend. 
Mijn gasten vonden de muziek te luid; dat was ook
mijn beleving. Er gingen zelfs mensen in de pauze

Afsluiting van een mooi jaar 

We kunnen terugkijken op een mooi jaar met vele 
uitjes. Dit jaar hebben we ook uitbundig ons 12 ½ 
jaar jubileum in het Tejaterke gevierd. Het hele 
repertoire van Avondje-Uit is die dag voorbij 
gekomen: klassieke muziek, eten en drinken, 
optreden van een zangeres en als afsluiter een 
tonprater. 
Ook hebben we genoten van het “Gouden Uitje” in 
oktober. Een prachtige boottocht door de 
Biesbosch.

om die reden weg. Desondanks hebben we er een 
gezellige avond van gemaakt.     Anjo, Ria en Wil.
                                                   
25 okt.  Herberg De Vrolijke Jager
De Vrolijke Jager is een prachtige gelegenheid om 
te dineren. Een warm ontvangst. Het was erg ge-
zellig. Bediening was TOP!!! Heel goed en heel 
vriendelijk personeel. Ze waren goed in de weer, 

namen echt de tijd om een praatje met de gasten 
te maken. Ook de eigenaresse was heel 
behulpzaam en vriendelijk. We hebben genoten 
van een heerlijke diner. 
En leuk dat iedereen een schrijfblokje en pen met 
opdruk van De Vrolijke Jagers mee naar huis 
kreeg. Een attentie die zeer werd gewaardeerd. 
Weer een gezellig uitje. Een tip aan de eigena
resse om het menu op schrift te zetten omdat 
vanwege drukte en rumoer het moeilijk te verstaan 
was. Zeker voor herhaling vatbaar!

      Dorry, Toos, Maria, Anjo, Mieke, Collette, Piet, 
            Yvette, Jan, Magda,Thea, Anny en Willem

16 okt.  Soepconcert Tejaterke
Het was een schitterende middag. Muziek van 
eigen bodem. Geweldig! De lunch was prima, 
lekker soepje en een goed gevuld broodje. Top!
                                            Anny, Ineke en Mieke

De Sint is ook weer in
het land. De Sint en de
Pieten hebben onze
vrijwilligers en gasten
zeker niet vergeten!
Want wie zoet is……. 
Wanneer de Sint weer
uit het land is, dan komen de kerstdagen weer snel
in zicht. Voor sommige de mooiste tijd van het jaar 
en voor andere zijn het dagen waarin je je 

eenzaam kan 
voelen en dat je 
eventuele dierbare 
die er niet meer zijn
nog meer mist. 
En volgend jaar, 
gaan we door waar 
we zijn geëindigd. 

Veel met elkaar op pad gaan naar uiteenlopende 
leuke en gezellige uitjes.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en 
een goed uiteinde!

Wacht niet op bijzondere momenten maar maak 
alle momenten bijzonder.

Het bestuur

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.n  l  
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