
 Het is me het jaartje wel….!

Hebt u met de afgelopen 
Kerstdagen op tv ook zo 
genoten van dat schattige 
babypandabeertje in het Ou-
wehand Dierenpark, waar we
in 2017 ons Gouden Uitje 
hadden? Toen veilig in de 

kraamkamer, nu voor het nieuwsgierige publiek ter 
plaatse en voor de tv vrolijk rondkruipend en klau-
terend over takken. Aandoenlijk om te zien. Het 
was een lichtpuntje tegen het eind van een jaar  
dat vanwege corona maar weinig te bieden had. 
Toch kwam vorig jaar bij Avondje-Uit nog 171 keer 
een vrijwilliger een gast
ophalen aan de deur op-
halen om samen te genie-
ten van een  gezellig uitje.
Het jaar daarvoor was dat
….628 keer
Ja, 2020  was me het jaar-
tje wel. Maar 2021 is nog
beroerder begonnen. Bijna
alles dicht, buitenshuis
nergens iets te doen, geen
uitjes en dan ook thuis niet
meer dan één persoon per
dag op bezoek. Je zou er
moedeloos van worden.

Maar toch ……
Toch hebben wij in al ons
optimisme voor u weer een
mooi en uitnodigend
Avondje-Uitprogramma samengesteld voor de 
komende maanden april, mei en juni, uitgaande 
van de geplande voorstellingen van de theaters, 
concertzalen en restaurants om ons heen. 
Aangevuld met natuurwandelingen, tochten langs 
kapellen,  molens en kastelen, per auto of op een 

riksja. We mikken erop dat 
de theaters en restaurants 
dan weer mensen mogen 
ontvangen en dat alles weer 
wat normaler wordt.  
Want wat wij u en alle gasten

van Avondje-Uit zo graag en van ganser harte toe-
wensen, zijn: fijne, ontspannen en gezellige avon-
den en/of middagen, juist in deze tijd. 

   

Wij wensen voor u, dat u ons optimisme kunt delen
en dat u zich niet teveel laat afschrikken door 
angst bij uzelf of van anderen. 

Licht aan de horizon
Natuurlijk blijft uiterste
voorzichtigheid geboden,
maar dat betekent niet
dat je niks meer kunt
ondernemen. Gelukkig
zijn wij senioren snel aan
de beurt met het vacci-
neren. Er flakkert  weer licht aan de horizon. Ter-
gend langzaam, maar vast en zeker zal het norma-
le leven geleidelijk aan weer terugkeren. Heb dus 

vertrouwen, blijf een beetje
opgewekt, denk aan het 
rondsnuffelend panda-
beertje. 
Enne – het allerbelang-
rijkste,  blijf gezond!
 

Hoe het jaar 2021
is begonnen 

Enthousiast heeft onze 
kersverse coördinator 
Yvonne Cras in januari 
haar nieuwe job aange-
pakt. Maar erg veel aan-
meldingen van gasten voor
nieuwe uitjes kreeg ze niet
binnen. Wel heeft ze  daar-
voor direct kaartjes ge-
boekt - als die niet al eer-

der door Helly met vooruitziende blijk waren ge-
reserveerd. Maar ze kreeg ook ettelijke telefoontjes
en berichten van theaters: over voorstellingen die 
waren afgelast of verzet naar later. Daarop heeft 
ze de betrokkene gasten en vrijwilligers direct te-
ruggebeld. Met de
lockdown en de a-
vondklok in februari
en maart was het
echt afgelopen met
de pret. Tot 1 april  
geen versoepeling
voor theaters, con-
certen en restau-
rants. 
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Dan het Avondje-Uit programma 
voor daarna: de maanden april, 
mei en juni. Dat samen te stellen 
was voor Yvonne ook niet zo mak-
kelijk. Want in het programma-aan-
bod van theaters voor die maan-
den zitten namelijk ook voorstellin-
gen, die eerder niet doorgingen en

verplaatst zijn naar een latere datum. De mensen 
die toen geboekt hebben kunnen nu komen. Daar-
voor zijn er geen nieuwe kaartjes meer te krijgen. 
Dus kunnen die voorstellingen ook niet in het nieu-
we Avondje-Uitprogramma.  

Maar ondanks alle haken en ogen is het Yvonne 
toch gelukt een mooi programma voor het komend
kwartaal samen te stellen, aangevuld met etentjes 
en uitjes naar musea, tuinen, bossen etc. Zo’n 60 
uitjes om uit te kiezen. Dus nu boeken maar!

Wees er als de kippen bij!
  

Wilt u uw uitjes doorgeven voor het komend 
kwartaal? Haast u dan snel met het  aanmelden – 
via antwoordkaart, telefoon of mail, ook al is het 
een uitje in mei of juni. Want
als de theaters eenmaal groen
licht krijgen van Rutte om weer
open te mogen gaan, reken er
dan maar op dat de kaartjes
bliksemsnel de deur uit zullen
vliegen en dat er per voorstel-
ling maar een beperkt aantal stoelen bezet mogen 
worden. Wees er dus als de kippen bij om niet te- 

leurgesteld te worden. Dat geldt
ook voor de restaurant-uitjes in
het programma, ook al blijkt mis-
schien later dat de uitjes niet door
kunnen gaan. Dat zien we dan
later wel weer. Ook al zegt het
spreekwoord ‘gezwinde spoed is
zelden goed’, in dit geval is het
precies andersom. Hoe sneller, hoe beter! 
Nadat u zich voor een uitje hebt opgegeven bij 
Yvonne, zal ze direct proberen een kaartje te 
bemachtigen en het u snel laten weten, als het 
betreffend uitje helaas niet kan doorgaan. 

Reacties op kerstattentie
   

Wat vond u van de kerstverrassing die u vlak voor 
de Kerstdagen gekregen hebt, net als alle andere 
gasten en vrijwilligers van Avondje-Uit? Hier komen
een paar reacties die we ontvingen: 

“Vandaag een leuke verrassing in de brievenbus. 
De thee ruikt heerlijk. En de wenskaart met de 
tekst, ziet er mooi uit.”

“Ik wil jullie bedanken voor de leuke verrassing die 
ik mocht ontvangen. Thee van Eeht. Heel leuk 
bedacht. we zullen er van genieten”.

“Het lag ook bij mij in de brievenbus.
Het eerste bakkie al gehad. Heerlijke thee!”

Lunchroom EEHT naast de molen:
een prachtige lunch- en werkplek 

   

Het is een bijzondere plek, waar de kerstattentie, 
een verrassingsdoos met thee van EEHT vandaan 
kwam. Misschien is het zelfs wel de gezelligste 
plek in heel Best om een afspraakje met iemand te
maken: Lunchroom EEHT 
De lunchroom ligt vlak naast
de molen van Best. Als het
mooi weer is zit je op een
mooi terras aan de rustige
straatkant. Maar hoe is het
daar binnen? 

Daar is het sfeervol, huiselijk ingericht: op de ta-
feltjes staan vaasjes met vers geplukte bloemen en
een vissenkom. Om je heen tegen de wanden en 
ramen zie je theepotten, pompoenen, gietertjes, 
flessen glühwein, naaikistjes, lampen en levens
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grote foto’s uit de geschiedenis van de naastge-
legen molen – alles voor een zo huiselijk mogelijke
sfeer. Aan het plafond hangt een soort kroonluch-

ter, maar wel een bijzondere: het zijn tientallen 
draden met gloeilampen in omgekeerde theekop-
jes en ook een theepot. Die verraden waar het in 
deze lunchroom om draait, zoals de naam EEHT al
doet vermoeden als je het omkeert: THEE. 

Thee met van alles erbij
Het is thee uit Sri Lanka en China in allerlei soor-
ten: groene thee, Ceylon thee, rooibos, zwarte 
thee en zelfs witte thee – die is niet van theeblaad-
jes maar van de bloemknopjes aan de theeplant. 
En dan is er ook nog bijzondere EEHT-seizoens-
thee die men zelf heeft samengesteld uit exotische
specerijen en met aparte namen als ‘Appeltjes van 
oranje’
(groene
thee met
sinaas-
appel en
amandel),
‘Laat maar
waaien’
(met gem-
ber, kaneel
en kruid-
nagel); elk seizoen zijn er weer andere bedenk-
sels. Maar ook kun je er koffie, gebak en broodjes, 
krijgen. Bijzondere tip: nougatine ijstaart en mon-
chou taart – voor de echte smulpapen. Verder: 
erwtensoep, high tea (soepje met 4 hartige en 4 
zoete gerechtjes) en complete lunchmenu’s. 

Er is in de lunchroom plaats voor 26 bezoekers – 
ook op de 2e verdieping staan nog tafeltjes langs 
de balustrade. Daar is een grote ruimte die men 
kan afhuren voor vergaderingen of feestjes. En 
dan zijn er ook nog eens 28 plaatsen op het bui-
tenterras. 

Werkplek voor gehandicapten 
Het opvallendste van EEHT is dat het de werkplek 
is van tientallen mensen met een verstandelijke 

beperking. Goedgemutst komen ze je bedienen. 
Voor de thee brengen ze je theezakjes, een grote 
glazen pot, een kokertje voor de theeblaadjes, die 
je in de glazen theepot moet laten trekken. En je 
krijgt er een zandloper bij, die aangeeft over  hoe-
veel minuten je het theezakje er weer uit moet 
halen. Graag leggen ze je uit hoe alles werkt. En 
ze weten je ook interessante dingen te vertellen 
over de thee die je drinkt.

Anderen wer-
ken in de
keuken waar
het in de
vroege och-
tend al een
drukte van
belang is. De
een is bezig
met het snijd-
en van ingre-
diënten, de
ander bakt
brood of
koekjes, doet
de patisserie, bereidt soep, salades of andere 
gerechten die op het menu staan. Weer anderen 
hebben een belangrijke rol in het voorbereiden van
de EEHT-thee in het tegenoverliggende werkatelier
– aan de andere kant van de molen. Ze pakken uit,
snijden, vijzelen, drogen, meten af en vullen de 
theezakjes voor de lunchroom en voor andere 
bedrijven.

Zelfstandig en creatief
“Ieder die hier werkt – en dat zijn er in totaal meer 
dan 30 – kan aangeven wat hij of zij hier het liefste 
doet: bedienen, werken in de keuken of bij de thee-
productie. Maar men kan in overleg ook combine-
ren. De bedoeling is dat ieder zo zelfstandig moge-
lijk werkt, nadat men is ingewijd. Ook de creatieve-
lingen komen aan hun trekken: ze maken bijvoor-

beeld decoraties, placemats of originele theezak-
jesverpakking. Het doel is: een goede dagvulling 
voor mensen met verstandelijke beperkingen”.
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De mensen die hier werken wonen bijna allen in 
Best: thuiswonend of in de twee woonvoorzienin-
gen van Cello, het Klaverhuis of het Molenhuis.

Zin in een bezoekje aan EEHT?
“Het belangrijkste bij ons”, zegt Mariëlle die de 
lunchroom leidt, het enthousiasme van onze mede-
werkers.”  Helaas moest EEHT vanaf 14 oktober 
2020 sluiten vanwege corona. Of het ondertussen 
weer open is, was bij het opstellen van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend. Maar als het zo is, 
dan kunnen wij u een uitje naar EEHT echt van 
harte aanraden. Geniet ervan!  

Avondje-Uit jaarverslag over 2020
 nu voor iedereen beschikbaar

Al vanaf de oprichting van Avondje-Uit maakt het 
bestuur elk jaar een jaarverslag, bedoeld voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee 
van Avondje-Uit, voor de gemeente Best (om  ver-

antwoording af te
leggen voor de 
verkregen ge-
meentesubsidie) 
Het is ook vereist
om een ANBI-
organisatie (= Al-
gemeen Nut Be-
ogende Instel-
ling) te zijn,  
waardoor schen-
kers van een gel-
delijke bijdrage 
dit kunnen aftrek-
ken van de be-
lastingen. 
Het jaarverslag is

openbaar en voor iedereen verkrijgbaar. Het jaar-
verslag begint als volgt:
  

“Het coronavirus heeft er in 2020 voor gezorgd 
dat het in allerlei opzichten voor Avondje-Uit  een
memorabel jaar werd. Werden januari en 
februari nog opgewekt begonnen met net zoveel 
uitjes als in vorige jaren, op 7 maart kwam daar 
resoluut een einde aan met de laatste toege-
stane uitjes naar Son, Gemert en Eindhoven. 
Een periode begon waarin veel mensen van-
wege de strenge maatregelen eenzaam thuis 
zaten, verstoken van familie en kennissen, met 
weinig of niets om naar uit te zien. Toch werd er 
vanuit Avondje-Uit veel aan de gasten gedacht, 
kaarten gestuurd en iedereen gebeld als bemoe-
diging” 

Het jaarverslag vervolgt met ontwikkelingen gedu-
rende het jaar: geeft een overzicht van het aantal 

uitjes per kwartaal, van het aantal gasten, vrijwilli-
gers en vrienden, laat zien hoe het Avondje-Uit op 
financieel gebied verging en vermeld bijzondere 
gebeurtenissen, zoals de forse geldelijke beloning 
via de Rabobank Clubsupport actie en de wijzigin-
gen in het bestuur (opvolging van Helly van Ou-
denhoven en Toos de Groen door resp. Yvonne 
Cras en Ineke ten Kate) 

Iedereen die geïnteresseerd is in het jaarverslag  
2020, kan het als volgt verkrijgen: Lees het op 
onze website www.avondje-uit-best.nl  (klik op ‘Hoe
werkt het’ > ‘Jaarverslag’ > ‘Jaarverslag Avondje-
Uit 2020’) of vraag het op bij secretaris Ineke ten 
Kate, tel. 0499-398258; zij zal het u dan toesturen. 

Incasso contributie 2021 in april
    

Na de brief aan alle gasten over de invoering van 
een jaarlijkse Avondje-Uitbijdrage van € 10,-  heb-
ben we geïnventariseerd welke gasten graag 
gebruik willen blijven maken Avondje-Uit. Vrijwel 
iedere gast ziet ernaar uit om weer samen te ko-
men en op stap te gaan en hebben ons voorstel 
om € 10,- per jaar bij te dragen geaccepteerd mid-
dels een bankmachtiging. De automatische incas-
so van dit bedrag voor 2021 vindt in april plaats.

Coronaregels bij theaterbezoek

● Blijf thuis bij gezondheidsklachten (koorts, neus-
verkoudheid, hoesten, benauwdheid) van jezelf 
of je huisgenoten

●  Het theater stelt een maximum van 4 personen 
in een gezelschap

●  Bij binnenkomst in het theatergebouw worden je 
vragen gesteld om in te schatten of je bezoek 
risico’s oplevert.

●  Je moet een mondkapje dragen in het hele ge-
bouw; dat kun je afzetten zodra je op je toege-
wezen stoel bent gaan zitten. Als je opstaat: 
mondkapje weer opzetten.

●  Medewerkers begeleiden je bij het inlopen van 
de zaal

●  De zaal is ingedeeld in setjes van twee stoelen 
bij elkaar, met steeds 1,5 meter afstand (= 2 
stoelen) ten opzichte van andere plaatsen; (bij 
sommige voorstellingen zit je op een speciale 
tribune op het toneel).

●  Houd overal in het theater 1,5 m afstand 
●  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

gebruik papieren zakdoekjes
●  Alle deuren blijven zoveel mogelijk openstaan 

om contact ermee te vermijden
●  Gebruik van het toilet en lift is beperkt; ga dus 

thuis van tevoren naar het toilet.
●  Er zijn geen pauzes tijdens de voorstellingen
En…. geniet van de voorstelling en van elkaar !
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Een ‘VOG’ voor elke vrijwilliger 
van Avondje-uit

Om in aanmerking te komen voor subsidie stelt de 
gemeente als voorwaarde dat alle vrijwilligers van 
Avondje-Uit (en van andere vrijwilligersverenigingen) 
voortaan een VOG kunnen overleggen. VOG bete-
kent: ‘Verklaring Omtrent Gedrag’, vroeger ‘Bewijs 
van goed gedrag’ genoemd. Het is een verklaring van
het ministerie van Justitie over een persoon waaruit 
blijkt dat deze geen strafbare feiten heeft gepleegd, 
die een bezwaar zou kunnen vormen voor de werk-
zaamheden van die persoon in die vereniging. De 
gemeente vraagt dit aan alle vrijwilligersverenigingen 
die gemeentesubsidie krijgen. Voor Avondje-uit is dat 
jaarlijks een bedrag van omstreeks € 5.000.

Waarom VOG’s?
VOG’s worden vooral gevraagd aan verenigingen en 
stichtingen waar vrijwilligers werken met kwetsbare 
personen: zoals jeugdigen, gehandicapten en oude-
ren. De bedoeling is om ongewenst gedrag door een 
vrijwilliger te voorkomen (bijv. een gast kwetsen, in-
formatie of geld aftroggelen, een gast misbruiken of 
hem schade berokkenen, diefstal, grensoverschrij-
dend gedrag, misbruik, intimidatie, etc.). Het is de 
bedoeling dat elke vrijwilliger van Avondje-Uit voor-
taan een VOG kan overleggen. 

Hoe kom ik aan een VOG?
Nu hoeft een vrijwilliger een VOG niet zelf aan te 

vragen. Het bestuur van Avondje-Uit gaat dat ko-
mende maanden voor alle vrijwilligers doen. U ont-
vangt dan van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(Justis) een uitnodigingsmail. In deze mail staat de 
procedure uitgelegd. U dient via uw eigen DigD in te 
loggen en ermee akkoord te gaan dat er een VOG 
verklaring voor u wordt aangevraagd. 

Wat doet justitie?
Daarna gaat het ministerie van justitie aan de slag. 
Ze zoeken uit of er door u strafbare feiten zijn ge-
pleegd, die een bezwaar zouden kunnen vormen 
voor de werkzaamheden van de vrijwilliger in die 
vereniging.  De vrijwilliger zal binnen 2 tot 4 weken de
beslissing per post thuis gestuurd krijgen, namelijk:  
een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) óf een 

brief met een voornemen tot afwijzing, met redenen 
omkleed; (hierop kan de vrijwilliger reageren door 
schriftelijk de eigen zienswijze in te dienen, waarna 
Justitie een definitief besluit neemt).

-  5  – 



Wat kost het?
U zult het misschien niet willen geloven, maar een 
VOG-aanvrage en ook de VOG zelf is geheel gratis. 

Privacy
Avondje-Uit krijgt nooit een melding of de VOG wel of
niet is goedgekeurd. Dit vanwege privacy redenen.
In plaats daarvan verzoekt het bestuur u een kopie 
van de VOG naar het secretariaat te mailen 
(secretaris@avondje-uit-best.nl) of op te sturen 
(Klabots 15, 5683 LJ).

Voorbereidend werk 
Voordat VOG’s kunnen worden aangevraagd, moet 
een vereniging wel een en ander op papier hebben 
gezet, namelijk:
1. Een Gedragscode voor zijn vrijwilligers: dit docu-
ment bevat richtlijnen voor de omgang tussen vrijwil-
ligers en gasten. Elke vrijwilliger moet dit document 
hebben ingezien.
2. Het Aanstellingsbeleid voor vrijwilligers: een be-
schrijving hoe de aanname van vrijwilligers precies in 
zijn werk gaat; 
3. Een Klachtenregeling: deze omschrijft hoe klach-
ten kunnen worden ingediend en hoe ze worden be-
handeld. Ook staat erin opgenomen wie de  vertrou-
wenspersonen zijn, bij wie men met problemen te-
recht kan. Dat zijn voor Avondje-Uit: voorzitter Carla 
van Eldijk en ex-coördinator Helly van Oudenhoven.  

Afgelopen maand heeft het bestuur deze documen-
ten opgesteld. De vrijwilligers worden verzocht  
hiervan kennis te nemen. U kunt ze vinden op onze 
website Avondje-Uit-Best.nl (> Hoe werkt het > 
Beleidsdocumenten). Nieuwe vrijwilligers zullen tij-
dens het intakegesprek de Gedragscode worden  
voorgelegd en krijgen de VOG-procedure uitgelegd.

Conclusie
Samengevat betekent dit alles voor elke huidige 
vrijwilliger van Avondje-Uit het volgende:

1. Avondje-Uit gaat via een beveiligde omgeving 
voor elke vrijwilliger een VOG aanvragen.
2. U ontvangt een mail van Justis (Ministerie van 
Justitie en Veiligheid) waarin de procedure staat 
uitgelegd.
3. U logt met uw eigen DigD in en verklaart 
akkoord te gaan met de VOG-aanvrage. 
4. Na een aantal weken krijgt u per post de VOG 
(of een afkeuring)  thuisgestuurd.
5. U stuurt een kopie van uw VOG naar het 
bestuur 

U zult misschien denken: Tjonge, 
jonge, wat een gedoe allemaal. 
Maar bedenk wel, dat ermee wordt 
bereikt, dat gasten van Avondje-uit 
hun vrijwilligers volledig kunnen 
vertrouwen en kunnen rekenen op 

hun hulp als dat nodig is. 

Haal het theater in huis !
  

Omdat wij in maart – en misschien ook daarna – niet 
naar het theater kunnen, hebben de theaters er iets 
leuks op bedacht voor hun publiek. Niet wij naar het 
theater? Dan het theater naar ons, in de huiskamer. 
Zo biedt het Parktheater op hun website ver-
schillende leuke voorstellingen aan, die iedereen 
thuis kan ‘bezoeken’. Het zijn dezelfde acteurs en 
gezelschappen die je anders op de planken ziet 
staan. Ga naar www.parktheater.nl/nl/nieuws en klik 
op ‘Theatertips voor thuis”. 

Er is ook een
aparte website 
Theaterthuis.nl,
waar je voor €
9,95 per week op
je computer, lap-
top, tablet, mobiel
of op tv (met
HDMI) kunt kijken
naar telkens een
andere voorstel-
ling. Het aanbod loopt uiteen van cabaret tot toneel 
en muziektheater, en ook dans en musical. Er treden 
veel bekende artiesten op, zoals Karin Bloemen, Erik 
van Muiswinkel, Tineke Schouten, Brigitte Kaandorp, 
en vele anderen. De helft van de opbrengst gaat naar
de artiesten. 

Ook het Muziekgebouw streamt diverse concerten 
per maand, zoals elke donderdag om 13.15 u het 
lunchpauzeconcert. Te volgen op de website www. 
muziekgebouweindhoven.nl/nl/pQAp1fW/livestream.
Klik op datum en aanvangstijdstip van het concert.

Idee: nodig iemand anders van Avondje-Uit bij je 
thuis uit om samen een leuke voorstelling te bekijken 
en geniet er een hele avond van. Tóch nog een leuk, 
gezellig avondje-uit!

Bloemlezing
Uitjes zijn er niet geweest in de afge-
lopen maanden. Daarom in deze 
nieuwsbrief geen bloemlezing van 
reacties van de gasten en vrijwilligers 
die het uitje hebben meegemaakt, maar 

een heel andere bloemlezing, namelijk uit de bijdra-
gen van gasten en vrijwilligers aan het jubileumca-
deau voor Helly van Oudenhoven ter gelegenheid 
van haar 10-jarig coördinatorschap van Avondje-Uit. 

Helly’s jubileumcadeau
  

Je wordt warm van binnen als je door de 3 albums 
bladert die Helly als cadeau bij haar 10-jarig coördi-
natorschap bij haar ‘afscheid’ heeft gekregen. Daarin 
hebben 114 (!) deelnemers aan  Avondje-Uit, zowel 
gasten als vrijwilligers, op een of meer albumbladen 
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op een persoonlijke manier uiting gegeven aan hun 
dank voor wat Helly in die 10 jaar heeft gedaan.  
Het is als een kleurrijke schatkamer vol kleine en 
grotere juweeltjes: bladen met mooie verhalen, bla-

den vol 
foto’s, met 
zelfgemaakt
tekeningen 
en aqua-
rellen, met 
gedichten, 
kleurige 
felicitatie- 
en bedank-
kaarten, 
bladen met 
3d-kunst-
werkjes, af-
beeldingen 
van dingen 
waar Helly 
van houdt 
(natuur, 
wandelen, 
bloemen, 
kookge-
rechten) en 
zelfs twee 

zelfgemaakt legpuzzels waar Helly zelf op staat. 
Velen hebben er heel wat tijd ingestoken, maar 
vast ook veel plezier aan beleefd.
Met genoegen  presenteren we u in deze nieuws-
brief een selectie uit de vele bijdragen van gasten 
en vrijwilligers: Het zijn enkele zomaar willekeurig 
gekozen teksten en andere creaties 

Beste Helly, 
Je hebt voor velen de poorten geopend
10 jaar lang was ons gezicht
     op Avondje-Uit gericht
10 jaar was ze actief
     en heel creatief
10 jaar reed ze van hier naar daar
     met of zonder echtpaar
10 jaar zijn heel veel kaartjes 
     en ook veel jaartjes
10 jaar stoorde ze oproepen
     naar vele groepen
10 jaar was ze noodchauffeur
     als iemand niet kon uit de deur
10 jaar het gouden feestje
     en droeg ze ‘n speciaal kleedje
10 jaar kreeg ze ‘t voor elkaar
     Bedankt voor ieder jaar:
Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt,
bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt!
                                                                R.H. 

Helly alleskunner, 
rots in de branding, 

staat voor ieder klaar.
Niets is teveel,
altijd als laatste aan tafel.
Lachende Helly overal,
lost alle problemen op.
is er voor iedereen, 
zelfs als ze wel eens moeilijk doen.
Hoeveel uren en dagen
van haar vrije tijd opgeofferd
voor ons, om ons een fijne dag
of middag of avond te geven.
Een gouden hart en veel energie.
Ik wens je veel gezonde jaren 
samen met je gezin.
En nu zelf gaan genieten.
Ik hoop dat Avondje-Uit blijft bestaan
Daarom ben ik ook donateur geworden.
Dat hebben jullie allemaal verdiend
maar vooral jij.                          Ali Bons

Hallo Helly,
Van harte gefeliciteerd met je 10 jaar coördinator-
zijn bij Avondje-Uit! Wat een tijd. Ook wij vinden het
heel jammer dat je stopt als coördinator. 
Wij draaien pas een paar jaar als vrijwilligers mee, 
maar in die tijd hebben we goed kunnen zien wat 
enorm veel werk je hebt verricht. Ook hebben we 
via de gasten die we meenamen gehoord hoe er 
over jou wordt gedacht en gesproken. Iedereen is 
vol lof. Wij wensen je het allerbeste voor de toe-

komst en we vinden het fijn dat we je een heel  
klein beetje mochten leren kennen.
                                                Henk en Sjoek Bos.

-  7  – 



Hallo Helly,
Hartelijk dank voor je enorme inzet bij Avondje-Uit. 
Je bent een fantastische gastvrouw. Ik wens je een
mooie toekomst in goede gezondheid. Het 
allerbeste,                                  Marjo Couwenberg

Ooh Helly, 
Wat vind ik dit jammer, dat jij nu ophoudt. Maar ik 
kan het wel begrijpen. Ik heb vanwege omstandig-
heden niet vaak mee kunnen gaan. Maar die keren
dat ik mee kon heb ik echt genoten. Ik hoop je in 
de toekomst nog meer keren te ontmoeten, vooral 
met de gouden uitjes. Mogen we je heel hartelijk 
bedanken.                                     Frans en Marijan

Lieve Helly, 
Waar blijft de tijd? Je hebt het vele jaren GEWEL-
DIG gedaan! Altijd wist je wel een oplossing te 
vinden waar ik vooral van heb mogen genieten. 
Een groot compliment voor hoe je dat allemaal 
voor mekaar hebt gekregen. Ik wil, ondanks dat ik 
niet meer actief kan doen, lid blijven. Mijn hart zal 
altijd bij Avondje-Uit blijven. Nogmaals heel har-
telijk dank voor alles en dat is heel veel.    

                                              Jopie Sonderegger

Lieve Helly,
Dank voor al die
gezellige uitjes,
die je steeds weer
voor ons uitzocht.
Een wandeling uit
eten of een mooie
muziekavond
Heel blij, dat ik
ook mee mocht.
Ik wil je graag
bedanken, Dit
vergeet je niet
snel.
Nog eenmaal; luid
en duidelijk ….
Dank je wel!          
Roos van Hout
                            

Bedankt, Helly, voor alle mooie uitstapjes die door 
je inzet voor mij onvergetelijk zullen blijven.
                        Annemarie van Aarle-Timmermans

Bedankt Helly,
voor wie je bent,
voor alles wat je doet,
altijd recht uit het hart,
nooit omdat het moet.
                                     Jo van Vijfeijken

Helly, je ging 10 jaren keer op keer
met de mensen op en neer.
Naar cultuur of uit eten,
niemand werd door jou vergeten.
Avondje-Uit, jij maakte het groot,
zorg en aandacht was wat jij iedereen bood.
Dank je wel zeggen wij met z’n allen
mag de ‘vrije’ tijd te goed bevallen.
Hartelijke groeten
                                      Lies v.d. Heijden

  
Avondje-Uit
correspondentieadres:   
Klabots 15, 5683LJ  Best
Tel. 0499-398258
E-mail: info@avondje-uit-best.nl 

 Coördinatie uitjes: 
 Kap. J.A.Heerenstraat 60, 5683EG  Best
 Tel. 06-38444600 
 E-mail:  coordinatie@avondje-uit-best.nl                   
Website: www.avondje-uit-best.nl 
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	Er is ook een aparte website Theaterthuis.nl, waar je voor € 9,95 per week op je computer, laptop, tablet, mobiel of op tv (met HDMI) kunt kijken naar telkens een andere voorstelling. Het aanbod loopt uiteen van cabaret tot toneel en muziektheater, en ook dans en musical. Er treden veel bekende artiesten op, zoals Karin Bloemen, Erik van Muiswinkel, Tineke Schouten, Brigitte Kaandorp, en vele anderen. De helft van de opbrengst gaat naar de artiesten.

