
Hoera, we kunnen weer op stap!      

Ja, we kunnen eindelijk weer op stap! Plezier 
hebben en genieten van een uitje mag weer. De 
coronaregels zijn vanaf 5
juni flink versoepeld. Hoe
lang hebben we hier al
niet op zitten te wachten?
Dat we met Avondje-Uit
weer theaters, concerten,
musea kunnen bezoe-
ken. En dat we ook in
restaurants weer kunnen
smullen en buurten als
vanouds. Wel geldt in
zalen nog de anderhalve
meter afstand en maxi-
maal 50 mensen. 

Glazen bol?
In een glazen bol kijken
kan niemand, maar met
de constant dalende co-
ronacijfers is het te ver-
wachten dat ook deze
beperkingen in septem-
ber zullen worden opge-
heven. 

In het Avondje-
Uitprogramma voor het komende kwartaal, dat u bij
deze nieuwsbrief aantreft, vindt u deze ontwikke-
ling al terug: een zesftal restaurant-uitjes en ook 
tientallen toneel- en concertuitjes, die dit keer echt 
zullen doorgaan. Het zijn er toch nog iets minder 
dan je verwachten zou, omdat er nu voorstellingen 
plaatsvinden, die eerder zijn uitgesteld, waarvoor 
de kaartjes ook al eerder waren verkocht en die nu
dus niet meer beschikbaar zijn.

Toch nog meer
De theaters berichtten ons dat er voor de maand 
september nog nieuwe voorstellingen bij zullen 
komen, die ze rond 15 juni bekend maken. Eind 
juni laten we u dan weten met welke van deze 
voorstellingen het Avondje-Uitprogramma zal wor-
den uitgebreid en waarvoor u zich dan alsnog kunt 
aanmelden.

 
.

Voor de maanden juli en augustus zijn er ook nog  
veel andere leuke dingen te beleven in het Avond-
je-Uitprogramma. Wat dacht u van tuinen bezoe-
ken, rondvaarten, safari’s, natuurwandelingen en 

zelfs een struisvogelexcursie. 

Nieuw: workshops
U zult in het Avondje-Uitprogramma voor
het komend kwartaal  ook een nieuw 
soort uitje tegenkomen, dat we nog niet 
eerder deden met Avondje-Uit. Ze zijn 
bedacht door Yvonne: workshops. Het 
zijn allerlei creatieve bijeenkomsten om 
met elkaar leuke dingen te maken of te 
doen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt 
u er meer over lezen. 
Al met al deze zomer dus heel wat uitjes 
om flink van te genieten! 

       Wees er als de kippen bij!

Voor de uitjes waarvoor u zich komend 
kwartaal wilt aanmelden geven wij u 
het advies: haast u snel met het uitzoe-
ken en met het aanmelden – via ant-
woordkaart, telefoon of mail. Ook al is 
het een uitje verder-
op in augustus of
september. 

In tegenstelling tot de afgelo-
pen maanden, zullen de aan-
gekondigde voorstellingen nu
zeker wel doorgaan. Er zijn na corona wel veel 
mensen die weer naar theater of concert  wil-
len. Daarom is het devies: wees er als de kip-
pen bij ze aan ons door te geven. 

Ook al zegt het spreekwoord 
‘Gezwinde spoed is zelden 
goed’, in dit geval is het precies 
andersom. Hoe sneller, hoe 
beter! Natuurlijk heeft Yvonne 
voor de meest gewilde  voor-
stellingen al kaartjes in het voor-
uit besteld. Als dat er te weinig 

zijn zal ze direct proberen alsnog een kaartje te
bemachtigen en u laten weten of het gelukt is. 
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Nieuw bij Avondje-Uit: workshops!

Met ingang van komend kwartaal worden er voor-
taan in het Avondje-Uitprogramma ook workshops 
opgenomen. Dat zijn creatieve bijeenkomsten, 
waarin er iets wordt gedaan of gemaakt – ieder 
voor zich of samen met elkaar.
   

Wie kent niet de 
oude Bata-fabriek, 
waar veel Bestena-
ren hun boterham 
hebben verdiend. 
De oude fabriek is 
omgebouwd: er zijn 
nu diverse bedrijven
in gevestigd. Heel 
veel mooie am-
bachtslieden die 
hun producten 
aanbieden. Maar 

niet alleen producten. Je kunt er ook workshops 
volgen. Even proeven van hoe het is om zelf iets te
maken. En dat kan variëren van heerlijke bonbons,
een lekker stukje zeep of een mooi schilderijtje van
textiel. 
Ook in de Vleutse Hoeve aan de St.Oedenrodese 
weg worden workshops gegeven. Die hebben te 
maken met klompen: creatief én gezellig.

Workshop Zeeptopper
Onder het genot van een kopje koffie met iets 
lekkers krijg je een korte uitleg over
hoe zeep wordt gemaakt. Je gaat
zelf je modelletje kiezen, (bijv. een
roos, baby of zeehondje), de geur
ervan (er zijn 40 verschillende
geuren!) en ook de kleur. Daarna
ga je aan de slag om een mooie zeepketting te 
maken. Hoe leuk is dat! (5 aug. a.s.)

Workshop Puur Dutch  
Lekkere bonbons en een heerlijk likeurtje, wie lust 
dat nou niet. Je gaat zelf je bonbons maken. Dat is
zo leuk om te mogen doen! En
dan ga je aan de slag om een
heerlijk flesje Limoncello te
maken. Je kent het wel, die
lekkere Italiaanse citroenlikeur.
Fris en Fruitig. (25 aug. a.s.)

Workshop Punchen
Dit is wellicht nieuw voor velen. Punchen is 
“verven” met textiel. Lapjes, wol, draden en vezels 
zijn het materiaal waarmee je een schilderijtje gaat 
maken. Je gaat dan ook met een waar kunstwerk 
naar huis! Echt iets voor de creatieveling! (22 juli 
a.s.) 

Workshop Klompen schilderen
In de Vleutse hoeven kun je je uitleven op de work-
shop Klompen schilderen. 
Kies een mooie, blank ge-
schuurde klomp in de ge-
wenste grootte en beschil-
der die, helemaal naar
eigen inzicht en inspiratie.
Heel creatief en erg leuk
om samen te doen en te
zien hoe verschillend al die beschilderde klompen 
zijn geworden. (29 juli a.s.)

Workshop Vogelhuisje maken 
Wist je dat je van een houten klomp ook een mooi 

vogelhuisje kunt maken? Dat leer
je op deze workshop in de Vleut-
se Hoeve. Natuurlijk ga je die ook
aantrekkelijk beschilderen. En 
dan thuis ophangen en bekijken 
welke vogel het ook een mooi 
onderkomen vindt. (23 september
a.s.) . 

Weer gezellig eten in restaurants! 

Voor de komende maanden zijn er maar liefst zes 
uitjes naar diverse goede restaurants. 

Het eerstvolgende restaurant-uitje gaat al op 24 
juni naar het welbekende ‘Mieke Vingerhoeds’ 
(heet tegenwoordig ‘Hoeve 1827’) aan de weg van 
Oirschot naar Boxtel . Hiervoor hebben zich al 44 
gasten aangemeld! En ook vrijwilligers, maar nog 
niet genoeg. Dus als u als vrijwilliger meewilt, dan 
graag snel doorgeven aan Yvonne, 06-38444600 of
coordinatie@avondje-uit-best.nl

Het volgende restaurant-uitje
is op 14 juli naar de boerderij 
Jacobushof, gelegen aan de
weg van Oirschot naar Lennis-
heuvel. Daar wordt een heer-
lijke BBQ  klaargemaakt. 

Op 27 juli, is het etentje dicht bij huis: het Grieks 
restaurant Olympia aan de Oirschotseweg, waar 
de familie Athanasiadis ons welkom heet om te 
genieten van een 3-gangendiner met heerlijke 
Griekse specialiteiten. 

In Augustus is er op de 11e een lunch in de bras-
serie Montfort in Oirschot met een heerlijk wande-
ling door de prachtige Montfortanentuin. Op de 20e
nog een keer Jacobushof voor een lunch op het 
boerderijterras. Op de 4e een borrel in Quatre Bras.

In september gaan we vanwege het succes van 
vorige jaren naar een oude bekende: Proeflokaal 
Bregje in Oisterwijk - wederom een heerlijk 3-gan-
gen menu voor een zacht prijsje. 
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Interview met John Peeters
(door Yvonne Cras) 

De grondlegger, oprichter en drijvende kracht 
van Avondje-Uit legt zijn officiële functie neer. 
Van stoppen wil John Peeters nog niet weten, 
maar hij wil het wat rustiger aan gaan doen.

Als je met John in gesprek bent
hoor je het meteen, dit is een 
verenigingsman. Als jongen al 
actief bij de scouting, tijdens 
zijn studie bij de studentenver-
eniging en in Breugel bij de op-
richting en inrichting van een 
gemeenschapshuis in een 
leegstaande boerderij. 

Ondanks dat in zijn jongensjaren journalistiek zijn 
voorkeur had, is John toch natuurkunde gaan stu-
deren (die 11 die de natuurkundeleraar hem ooit 
gaf voor een proefwerk heeft daar vast aan mee-
geholpen). Die journalistieke inslag heeft hij later 
altijd in zijn vrije tijd uitgeleefd bij verschillende 
verenigingen waar hij steevast nieuwsbrieven op-
zette en verzorgde. 

Hoe Avondje-Uit ontstond
Toen John in Best kwam wonen, deed hij al snel 
mee bij de Algemene Hulpdienst (AHD), waar vrij-
willigers overdag vervoer aanbieden aan mensen 
met lichamelijke of sociale beperkingen. Daar 
kwam hij op het idee iets te doen aan het voor-
komen van eenzaamheid bij oudere mensen. 
Waardoor ontstaat eenzaamheid bij ouderen? Wat 
willen ze eigenlijk het liefste doen? En hoe kunnen 
we hen daarin helpen? Vraagstukken die in een 
werkgroepje werden besproken. Gezelligheid en 
uitgaan, dat is wat ze missen!  opperde John. Als 
we vrijwilligers kunnen vinden die met hen op stap 
willen, bijvoorbeeld naar theaters, bioscoop of 
concerten, is dat het antwoord voor een groot 
probleem. Zo ontstond het idee van Avondje-Uit.

Nadat John gepolst had bij diverse ouderenorga-
nisaties en -instellingen wat zij vonden van zijn 
idee, ontstond Avondje-Uit als een gezamenlijk 
project van AHD, KBO en PVGE. En het sloeg 
geweldig aan. In een recordtijd waren er 40 gasten
en bijna evenveel vrijwilligers. Hoe leuk is dat!

Het eerste uitje
Het eerste uitje, weet John zich nog goed te her-
inneren, was dicht bij huis: naar museum Bevrij-
dende Vleugels. Daar wilde mevr. Heutink al zove-
le jaren zo graag naar toe. En ze vond het gewel-
dig. Haar enthousiasme en dankbaarheid was 
groot. Net als bij de gasten en vrijwilligers daarna. 

Na een half jaar kreeg het project Avondje-Uit een 
officieel tintje. Het werd een stichting, ingeschreven
in de KvK. En het aantal gasten en vrijwilligers 
groeide en groeide vanzelf – dat kwam vooral door
mond-tot-mondre-
clame.   
De financiën moes-
ten op orde worden
gebracht. John klop-
te aan bij het Oran-
jefonds, bij de ge-
meente, bij sponsor-
acties van ANWB,
Rotary en de Rabo-
bank. Die zorgden
voor zowel eenma-
lige als jaarlijkse fi-
nanciële ondersteu-
ning. 

Toch dacht John ook
nog op andere manieren geld in te kunnen inza-
melen. Hij maakte met zijn fietskameraad lange 
fietstochten naar o.a. St. Petersburg, Marrakesh, 
Kaukasus en gaf daar dialezingen over tegen een 
vergoeding. Allemaal voor ‘het potje‘ van Avondje-
Uit. 

Hoe de Gouden Uitjes ontstonden
Door het winnen van een prijs van de Rabobank 
ontstond het ‘Gouden Uitje’. Niet zomaar een 
avondje weg, maar met zoveel mogelijk gasten en 
vrijwilligers een dagvullend programma. Wat een 
prachtig initiatief. De mooiste dagtrips werden ge-
organiseerd. Van rondvaartboten, dierentuinen, 
openluchtmusea tot de molens van Kinderdijk. 
John stak vaak de loftrompet voor coördinator Hel-
ly van Oudenhoven, die alles tot in de puntjes or-
ganiseerde - en ook voor de andere bestuursleden.

In 2010 werd al het 2000e (!) uitje vanaf het begin 
gehouden. Het programma van Avondje-Uit had 
zich inmiddels uitgebreid met natuurwandelingen 
en etentjes in restaurants in en rondom Best. 
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Toen het 10-jarig jubileum
in zicht kwam moest er 
wel iets heel bijzonders 
worden georganiseerd, 
vond John. En dat werd 
het! Hij had gehoord van 
een rondtrekkend circus 
en dat haalde hij naar 
Best. Het kersje op de 
taart! Een echt groots 
evenement werd het voor
iedereen. 

Nu vindt John het tijd om wat rustiger aan te gaan 
doen. Stoppen? Nee dat zeker niet. John zal altijd 
actief blijven en ons helpen waar hij kan, maar 
geen officiële titels en functies meer, iets meer vrij-
blijvend. 
Avondje-Uit is en blijft een stichting tegen een-
zaamheid! Hou dat vooral vast, is wat John ons 
met klem meegeeft.               

                                     

VOG-aanvragen lopen voorspoedig

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen, dat 
de gemeente Best van alle vrijwilligersorganisaties 
verlangt, dat zij van elke vrijwilliger een zoge-
naamd VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, vroeger 
geheten Verklaring van Goed Gedrag ) moeten 
kunnen laten zien om gemeentesubsidie te krijgen.
Deze verklaring wordt uitgegeven door het minis-
terie van Justitie.
Inmiddels is voor nagenoeg alle vrijwilligers zo’n 

verklaring aange-
vraagd en bijna 
allen hebben 
ondertussen hun 
VOG inderdaad 
thuisgestuurd 
gekregen.

Het is nu de bedoeling dat elke vrijwilliger een 
kopie hiervan naar het bestuur opstuurt of door-
mailt, zo wil de gemeente. Dat heeft tot nu toe ook 
al de helft van de vrijwilligers gedaan. De andere 
helft moet dat nog doen. 
Een enkeling heeft nog niet gereageerd op het 
verzoek van het bestuur om voor hen een VOG 
aan te vragen. Een paar andere mensen hebben 
als reactie hun vrijwilligerschap opgezegd. Al met 
al is bestuur tevreden met het resultaat tot nu toe.
 

Aan de vrijwilligers die van hun ontvangen 
VOG nog geen kopie hebben doorgestuurd of 
doorgemaild naar het bestuur, vragen wij dit  
alsnog te doen. Mail of stuur het naar de se-
cretaris: Ineke ten Kate, Klabots 15, 5683LJ  
Best, e-mail: info@avondje-uit-best.nl.

Coronaperikelen tot nu toe

Toen ik, Yvonne Cras, in 
januari coördinator werd 
van Avondje-Uit wist ik dat 
door Corona de dingen 
anders zouden gaan dan 
iedereen gewend was. 
Het programma van het 
eerste kwartaal was door 
Helly nog keurig verzorgd 
en de reserveringen kwa-
men volop binnen. Alle 
kaartjes werden besteld, 

restaurants gereserveerd en vrijwilligers stonden 
klaar om mee te gaan. 

Maar helaas, we mochten niet! Zo jammer.
Dus alle kaartjes afmelden, regelen dat we het 
geld terugkrijgen en de vrijwilligers laten weten dat 
het helaas niet doorgaat. 
Voorstellingen werden verzet naar andere data, 
dus die moesten opnieuw worden opgenomen in 
onze agenda, andere werden geannuleerd. Dit 
zorgt niet alleen bij mij als coördinator voor extra 
werk, maar ook Jacqueline die de financiën op 
orde houdt heeft er heel veel extra werk aan. 
Reserveringen terugboeken en vouchers vast-
houden en gebruiken voor volgende voorstellingen.
 
Al met al veel werk, wat we niet erg vinden als we 
onderhand maar weer eens weg mogen. 
Inmiddels zijn we in het 2e kwartaal en ook dat is 
tot nu toe zonder bezoekjes voorbijgegaan.  

Maar langzaam maar zeker kwam het einde in 
zicht! De terrassen zijn weer open, ook de theaters
en restaurants openen hun deuren en musea 
mogen weer worden bezocht. 
Als we nu ook nog met meerdere mensen in een 
auto mogen – en daar ziet het naar uit – dan kun-
nen we weer op pad. Het programma voor het 3e 
kwartaal ligt voor jullie en we hopen dat we hiervan
volop kunnen genieten. Wij kijken er in ieder geval 
naar uit!                                 Yvonne Cras-Fijnaut  
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 Komt er dit jaar een Gouden Uitje?

Ja, kunnen we dit corona-jaar met z’n allen nog op 
stap op een Gouden Uitje naar een mooie, verder 
weg gelegen bestemming? Een attractiepark, die-
rentuin, openluchtmuseum, boottocht?
Vorig jaar konden we nog net op tijd tussen de 
eerste en de tweede coronagolf door glippen met 
een prachtige boottocht op 27 augustus over de 
West-Brabantse rivieren. Amer, Mark en Volkerak 
varen. 

Zal iets dergelijks dit jaar ook weer lukken?
“Zeg nooit nooit” hebben we geleerd, maar dit keer
is de kans wel klein. Waarom vorig jaar wel en dit 
jaar niet? Vorig jaar mochten er nog 3 gasten met 
mondkapje in een auto mee.
Maar daarna werden  de
voorschriften strenger: behalve
de chauffeur nog maar één
passagier – tenzij meerdere
mensen uit eenzelfde gezin.
Als zich voor dit Gouden Uitje
zo’n 50 gasten zouden aanmelden – dat is zoveel 
als het vorige gouden uitje – zouden er dus ook 50 
vrijwilligers mee moeten. En dat aantal halen we 
niet. 
U vindt daarom dus geen gouden uitje in het nieu-
we kwartaalprogramma, teneinde geen valse ver-
wachtingen te wekken. 

Maar inmiddels zijn vanaf 5 juni de regels weer 
versoepeld! Het lijkt er nu op dat er weer 3 passa-
giers met mondkapje mee mogen in een auto. Dat 
betekent dat een Gouden Uitje toch door zou kun-
nen gaan. 
Maar op zo’n korte termijn is dat niet te regelen. U 
treft het dus niet in het programma voor de komen-

de maanden aan. Maar 
mocht er toch iets geor-
ganiseerd kunnen worden,
dan zullen we dat iedereen
per brief en/of mail laten 
weten. 
Duimt u met ons mee? 

Herinnert u ze zich nog? 
Alle Gouden Uitjes vanaf het begin

Er zijn vast wel Avondje-Uitgasten en -vrijwilligers, 
die alle Gouden Uitjes hebben meegemaakt vanaf 
de eerste, naar de Floriade in Venlo, een prachtige
bloemrijke bestemming. Daarna volgden er tot nu 
toe nog eens 16 naar allerlei interessante en be-
kende plekjes verder weg van Best. Er waren 
steeds  twee Gouden Uitjes per jaar, eentje in het 
voorjaar en het andere in de zomer of najaar. 
Hieronder ziet u een lijstje van al die Gouden Uitjes
sinds 2012 – ook misschien interessant voor wie 
de puzzel verderop in deze nieuwsbrief willen 
maken. Het getal tussen haakjes is het aantal 
deelnemers aan dat uitje (gasten+vrijwilligers).

2012  24 mei: Floriade Venlo   (31) 
          16 aug.: Vestingstadje Heusden (40)
2013  22 mei: Witte stadje Thorn (50) 
          22 aug.: Burgers‘ Zoo Arnhem (60)
2014  22 mei: Glasstad Leerdam + boottocht 

Linge (77)
          28 aug.: Molens Kinderdijk + boottocht + 
                        paardentram (84)
2015  8 mei: Orgelmuseum in Hilvarenbeek (80)
          26 aug.: Boottocht Biesbosch (80)
2016  24 mei: Openluchtmuseum Arnhem (82)
          26 aug.: Kasteeltuinen Arcen + boottocht  
                        Maas (90)
2017 18 mei: Ouwehand Dierenpark Rhenen (80)
         24 aug.: 4 Sluizenboottocht Den Bosch (90)
2018 25 april: Orchideeënkwekerij + Openlucht-
                       museum Nederweert (93) 
         30 aug.: Boottocht Maasplassen + Kessel
                       (106)
2019 14 mei: Orgel- en kermismuseum Hilvaren-
                      beek (76)
         16 aug.: Circus Alexander in Best (140)
                       viering 10-jarig jubileum Avondje-Uit
2020: 27 aug.: Boottocht door West-Brabant (70)

  
Hebt u ideeën voor volgende gouden uitjes? Laat 
het ons weten! Bel, schrijf of mail het naar Avondje-
Uit coördinator Yvonne, tel. 06-38444600, e-mail: 
coordinatie@avondje-uit-best.nl. 
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Hé, een puzzel in de nieuwsbrief? 

Jazeker, eens een keertje – voor de liefhebbers die
van puzzelen houden. Alle 13 woorden hebben iets

te maken met Avondje-Uit. Dus voor u zal hij niet 
zo moeilijk zijn, zeker niet als u er al langer bij 
bent. En sommige antwoorden kunt u ook nog 

elders in deze nieuwsbrief vinden. Heb je alle 
woorden ingevuld, dan lees je van boven naar 
beneden wat wij alle gasten en vrijwilligers de 
komende tijd toewensen.

1.  Plaats met 10 molens langs een vaart, waar 
het gouden uitje in 2014 naartoe ging

2.  Zo noemen we bij Avondje-Uit degene die 
alle uitjes uitjes organiseert

3.  Zo noemen we de 2 uitjes per jaar waar
 we met ca. 100 mensen aan deelnemen

4.  Onze huidige secretaris heet Ineke en
onze huidige coördinator:   ………...

5.  Waar gaan de meeste uitjes naartoe?
Concert, theater, bioscoop of iets buiten?

6.  Bloemenexpo waar in 2012 het allereerste
gouden uitje naartoe ging (was in Venlo)

7.  Zoveel euro betaal je als gast jaarlijks
om met Avondje-Uit mee te kunnen doen

8.  Dierenpark met pandabeertjes in Rhenen
 waar het gouden uitje in 2017 heen ging

9.  Bioscoop in Best, waar elke donderdag-
      en vrijdagmiddag goede films draaien
10. Hoeveel uitjes kun je met Avondje-Uit

 maximaal per jaar ondernemen?
11. Zo werden vroeger oudere  mensen ge-

 noemd
12. Onze voorzitter heet Carla van ………
13. Dat komt met de jaren, zegt men
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Wie zitten er in het bestuur van Avondje-Uit
en wat doen ze precies?

Bij elk kwartaalprogramma van Avondje-Uit ziet u 
op het eind een cirkel met de foto’s en voornamen 
van alle bestuursleden. Maar wie zijn het nu 
precies en wat voeren ze uit in het bestuur?

Carla van  Eldijk – voorzitter: 
zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en ieder 
zijn werk goed doet en voert vaak het woord

Yvonne Cras – coördinator
     maakt het programma, regelt alle uitjes, koopt 

kaartjes en informeert gasten en vrijwilligers 
over hun uitjes

Ineke ten Kate – secretaris
      zet alles op papier wat besproken en afgespro-

ken wordt, maakt het jaarverslag en beheert de 
website en het interne communicatiesysteem

Bram Flierman – penningmeester
     beheert de financiën, houdt de boekhouding bij

en maakt het financieel jaarverslag
Jacqueline van Boven – financiële administratie
     rekent alle uitjes af met gasten en vrijwilligers
Margriet Vader: vrienden van avondje-Uit
      werft vrienden van Avondje-Uit, organiseert 

contactmiddag
Anke Lips – algemeen bestuurslid
      houdt alles in de gaten en meldt als iets niet 

goed gaat

Het bestuur heeft ook helpers voor speciale zaken.
Peter Toenders – systeembouwer
      houdt het informatiesysteem goedwerkend
John Peeters – publicist 
      zorgt voor nieuwsbrieven, drukwerk en publi
      iteit
Wil Pruijsen – assistent coordinator
      helpt de coördinator met brieven over uitjes
      te bezorgen bij de vrijwilligers
Helly van Oudenhoven – vertrouwenspersoon

 bij haar en bij de voorzitter kan iedereen terecht
 bij persoonlijke problemen m.b.t Avondje-Uit

Avondje-Uit krijgt nieuwe folder 

Al 10 jaar heeft Avondje-Uit dezelfde folder ge-
bruikt om er gasten en vrijwilligers mee te werven. 
Paula Niemeijer heeft hem toen gemaakt en hij zag
er al die tijd aantrekkelijk uit. Maar op den duur 
wordt hij wat gewoontjes. Bovendien heeft Avond-
je-Uit in 10 jaar een ontwikkeling doorgemaakt, die 
je in de folder zou moeten terugzien, vond het  be-
stuur. We waren dus wel aan een nieuwe folder 
toe. 
Die moest naast een duidelijke, actuele tekst ook 
een moderne, wervende uitstraling hebben. Een 
goede oude vriend, dorpsgenoot Kees Zoontjes, 
die grafisch ontwerper van beroep is, werd in de 
arm genomen. Hij wilde - zonder er iets voor te 
vragen – zijn vaardigheden beschikbaar stellen en 
zo een steentje bijdragen aan het doel waarvoor 
Avondje-Uit is opgezet. 

Hij is bezig met een nieuwe folder, die veel moder-
ner, professioneler en aantrekkelijker is. Met een 
betere tekst en meer actuele foto’s, die tezamen de
grote variatie aan uitjes van het huidige Avondje-
Uit laten zien. Kees, wij danken je vast van harte! 

Om een indruk te krijgen, ziet u hieronder het 
eerste voorstel van één kant van de folder,   

Let op. Dit is nog niet de definitieve versie. Er 
moeten andere uitjesfoto’s op komen, i.v.m. de  
privacy (iedereen die op een foto staat moet nog  
toestemming worden gevraagd; geen overleden 
personen erop). Over een week zullen de folders 
klaar, gedrukt en verspreid zijn, o.a. in de folder-
molens van Bestwij
zer. 
En passant heeft Kees
Zoontjes ook het logo
van Avondje-Uit goed
bekeken en verbeterd.
Ziet u de subtiele ver-
schillen?  
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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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