
Eindelijk is het zover!
 

Na een lange periode van stilte zijn we weer van 
start gegaan. Onze nieuwe coördinator, Yvonne 
Cras popelde om aan het werk te gaan. Eindelijk is
alles weer op gang gekomen. Het eerste uitje was 
op 23 juni met 2 gasten naar
de Schalm in Veldhoven.
Een dag later met 60 per-
sonen eten bij Vingerhoeds
in Oirschot. 
Veel gasten hebben enorm
veel zin om op pad te gaan.
En dat kunnen we merken
aan de vele aanvragen.
Hartstikke leuk! 

Twee keer feest om te vieren
We hebben dus nu alle reden wel wat te vieren. 
En dat gaan we de komende maanden twee keer 
doen. 
Eerst op woensdag 29 september vanaf 15.00 uur
in Prinsenhof: een feestelijke bijeenkomst om on-
der het genot van een drankje en hapje met elkaar 
gezellig bij te kletsen, maar ook vanwege het af-
scheid van Helly van Oudenhoven, John Peeters 
en Toos de Groen uit het bestuur in de afgelopen 
tijd. Iedereen is in de gelegenheid hen te bedanken
voor hun inzet. Gasten en vrijwilligers, allen zijn 
van harte welkom.

Twee weken later, op zaterdag 16 oktober, stond
 al veel langer de contactmiddag gepland voor alle 
gasten, vrijwilligers en vrienden, die we in normale 
tijden om de twee jaar houden, maar de laatste 
jaren niet kon doorgaan. Dat
gaan we op deze middag eens
goed inhalen. We zullen in ‘t Te-
jaterke met z’n allen getrakteerd
worden op een optreden van
een leuke artieste, een optreden
waar we ook zelf aan mee kun-
nen doen. Er is gezelligheid en
natuurlijk traditiegetrouw ook
een loterij met veel aantrekke-
lijke prijzen.  
Meer over beide bijeenkomsten
leest u in deze nieuwsbief en in
de aparte uitnodigingsbrieven.

Meer vrijwilligers nodig! 
Er melden zich steeds meer mensen aan, die als 
gast mee willen doen met Avondje-Uit. Dat bete-
kent dat er ook meer vrijwilligers nodig zijn. U heeft
misschien al een oproep in Groeiend Best, of in de 

bladen van PVGE of KBO 
gelezen, dat we nieuwe 
vrijwilligers zoeken. Bent u al vrij-
williger, dan weet uzelf het beste 
hoe leuk dat is. 
Kent u iemand in uw omgeving 
die misschien vrijwilliger wil wor-
den, vertel hem of haar over 
Avondje-Uit. U bent de juiste per-
soon om iemand enthousiast te 
maken voor Avondje-Uit. 

Carla van Eldijk, voorzitter

Eindelijk weer op pad! 
En hoe ging dat?

Het was een hele tijd erg stil. Avondje-Uit werd 
meer Avondje-Thuis. Maar gelukkig konden we 
eindelijk weer op pad! Inmiddels zijn we al een 
paar keer heerlijk gaan eten, Mieke Vingerhoeds, 
Jacobushof en het Griekse restaurant Olympia in 
Best. Allemaal heel geslaagde middagen/avonden.

Er zijn musea bezocht, theatervoorstellingen en de
dierentuin. Zo fijn om onze gasten weer mee op 
pad te nemen. En nu zeg ik ‘weer’, maar voor mij 
was het als nieuwe Avondje-Uitcoördinator alle-
maal nieuw. Maar ik kijk terug op een paar hele 

leuke uitjes. We 
gingen met een 
hele grote groep op 
pad, naar Mieke 
Vingerhoeds. 
Gezellig hoor. Eerst
even elkaar leren 
kennen in de auto, 
even kletsen en dan
aanschuiven aan 
een mooie gedekte 
tafel. Heerlijk gege-
ten en weer andere 
mensen leren 

kennen. Wat een geslaagde avond was dat. 
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Maar ook het uitje naar de Beekse Bergen was 
een geslaagde dag. Af en toe wat lange wachttij-
den, lesje voor de volgende keer, maar we hebben 
ook hier genoten.
Dit alles is in ieder geval een mooie start van nog 
heel veel leuke uitjes die komen gaan. 

Yvonne Cras

Feestelijke bijeenkomst 
op 29 september in Prinsenhof

  

Na zo’n lange periode van stilte vanwege corona, 
is het tijd om elkaar te gaan ontmoeten. Gezellig 
bijkletsen onder het genot
van een drankje en een
hapje. Maar ook biedt het
de gelegenheid om drie
mensen te bedanken voor
het bestuurswerk dat ze
de afgelopen jaren heb-
ben verricht, Helly van Oudenhoven als coördi-
nator, John Peeters als voorzitter en Toos de 
Groen als secretaris. Op deze feestelijke middag 
gaan we ze alle drie extra in het zonnetje zetten. 
Dat hebben deze kanjers alle drie dik verdiend. 
Alle gasten en vrijwilligers worden uitgenodigd erbij
te zijn, op woensdagmiddag 29 september 2021 
van 15.00 -17.00 uur  in Prinsenhof. Bij deze 
nieuwsbrief ingesloten vindt u de uitnodigingsbrief 
voor dit feestelijk gebeuren.
N.B. Deze bijeenkomst telt niet mee voor de vijf 
uitjes die gasten per kwartaal kunnen kiezen.  
 
Toos de Groen
Zij was gestart als penningmeester maar na zes 
jaar heeft ze een ruil gedaan met Bram Flierman, 
die zei “meer van cijfers dan van letters te hou-

den”. Zodoende is ze ge-
switcht naar de secretaris-
functie. Deze functie heeft ze 
twee jaar op zich genomen. 
Toch nog onverwachts gaf ze
aan dat ze na acht jaar wilde 
stoppen in het bestuur van 
Avondje-Uit om een be-
stuursfunctie bij de Senioren-
raad op zich te nemen. Daar 
is ze nu ook al een jaar se-
cretaris.Toos was bij Avondje-
Uit een fijn bestuurslid. Als 

secretaris moet je nauwkeurig kunnen werken. En 
dat is zeker besteed aan Toos. Als secretaris is 
Toos opgevolgd door Ineke ten Kate. 

Helly van Oudenhoven
Achter de schermen wordt er veel werk verzet om 
alle uitjes vlot te laten verlopen. Helly zorgde  hier 
10 jaar voor! Ook bedacht Helly de Gouden uitjes. 

In totaal heeft ze in die 10 jaar meer dan 2.000 
uitjes georganiseerd! 
Ze selecteerde uit tien-
tallen theatergidsen de
uitjes voor in het Avond-
je-Uitprogramma, regel-
de voor elk aange-
vraagd uitje de vrijwil-
ligers die meegingen,
kocht en verspreidde
alle kaartjes, had con-
tact met alle schouwbur-
gen, gaf de vrijwilligers
van elk uitje alle beno-
digde informatie door,
regelde ook de restau-
rantuitjes, stond gasten en vrijwilligers te woord 
etc. etc. Te veel om op te noemen. En groot was 
haar werklust, haar flexibiliteit en haar accurates-
se. Na 10 jaar heeft ze het stokje overgedragen 
aan Yvonne Cras. Het bestuur, gasten en vrijwil-
ligers zijn haar veel dank verschuldigd. 

John Peeters
John is de grondlegger van Avondje-Uit. Als John 
zijn ideeën 12 jaar geleden niet had doorgezet, 
dan had Avondje-Uit niet bestaan. Door zijn en-
thousiasme kreeg hij in korte tijd een bestuur en 

vrijwilligers in beweging. 
John zit vol ideeën, zo-
als een sponsor fiets-
tocht, de riksja-tochten, 
hij zette een kapellekes-,
kastelen- en molenroute 
op. Ga zo maar door. 
John is ook een meester
in leuke teksten schrij-
ven. Dankzij hem is er 
elk kwartaal een mooie 
nieuwsbrief. Het lukte 

hem ook in de coronatijd complete nieuwsbrieven 
te maken met leuke en interessante stukjes. John 
is uit het bestuur getreden vanwege het verstrijken 
van zijn bestuurstermijn. Als voorzitter is John op-
gevolgd door Carla van Eldijk, die al jarenlang 
voorzitterservaring had opgedaan bij de Zon-
nebloem. 
Wij zijn enorm blij dat John stukjes blijft schrijven 
en dat hij zorgt dat elk kwartaal alle gasten vrijwil-
ligers weer op de hoogte worden gehouden van 
wat er allemaal speelt bij Avondje-Uit. 

Toos, Helly en John hartstikke 
bedankt voor de vele uren 
werk! En fijn dat jullie vrijwilli-
ger blijven bij Avondje-Uit. 

Carla van Eldijk, voorzitter
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Zaterdag 16 oktober: Gezellige
contactmiddag voor alle gasten,

vrijwilligers en vrienden 

Ja, het kan eindelijk weer, een contactmiddag van 
Avondje-Uit, waarop alle gasten, vrijwilligers en 
vrienden elkaar gezellig kunnen ontmoeten en ook 
getrakteerd zullen worden op ’iets leuks’ met een 
artiest. We hebben alle voorgaande jaren een con-
tactmiddag gehouden, maar twee keer vanwege 
corona moeten uitstellen. Nu hopelijk gelukkig wel. 
Daar is ook alle reden voor want sinds de oprich-
ting van Avondje-Uit zijn er al meer dan 2.000 
uitjes geweest.

Op zaterdag 16 oktober gaat het feest plaatsvin-
den en wel in ‘t Tejaterke (aan de Max de Bossus-

straat). We zit-
ten er in de the-
aterzaal aan ta-
feltjes in een 
grote kring, zo-
dat er in het 
midden gele-
genheid is voor 
van alles. 
Het begint om 
14.00 uur en 
zal doorgaan tot
17.00 uur. 

Bij deze nieuwsbrief treft u een aparte uitnodi-
gingsbrief aan van Margriet Vader namens de 
werkgroep ’Vrienden van Avondje-Uit’, die deze 
middag organiseert.

Vergeet niet u aan te melden
Let op. U moet zich wel van tevoren opgeven (ook 
de 139 mensen die zich vorig jaar al hadden aan-
gemeld) en wel vóór 2 oktober. Dat kan op ver-
schillende manieren:
– bel coördinator Yvonne Cras op 06-3844 4600
– stuur een e-mail met je aanmelding naar 
   coordinator@avondje-uit-best.nl
– noteer het op de achterkant van het antwoord-
   kaartje bij het 4e kwartaalprogramma.
N.B. Deze contactmiddag telt niet mee voor de vijf 
uitjes die gasten per kwartaal kunnen kiezen. 

Prikkelende artiest 
Er gaat een leuke artiest voor 
ons optreden. Wie dat is, is nog 
een verrassing. Hij/zij zal ons 2 x
45 minuten aangenaam onder-
houden en daar kan iedereen 
ook nog aan meedoen. 
Ook is er zoals altijd een loterij. 
Daar zijn mooie prijzen bij te 
winnen, beschikbaar gesteld 

door winkels en bedrijven in Best, die Avondje-Uit 
een warm hart toedragen.

Wel moeten natuurlijk nog de coronamaatregelen 
in acht worden genomen, die tegen die tijd gelden. 
Gezien de leeftijd van de gasten en vrijwilligers en 
de hoge vaccinatiegraad zal dat niet zoveel proble-
men opleveren. Maar u moet wel tegen die tijd een
corona-pas kunnen laten zien. Lees hieronder. Wij 
wensen iedereen een hele fijne middag toe! 

                                                                                               Margriet Vader 
                                                         

Attentie! Corona-pas vereist! 

Corona is nog niet voorbij!  Zoals het er nu naar 
uitziet, geldt na 20 september waarschijnlijk de 
maatregel dat men bij een activiteit met meer dan 
75 personen alleen mag deelnemen na het tonen 
van een corona-pas (ook wel corona-certificaat 
genoemd). 
Dat geldt voor de contactmiddag op 16 oktober in 
‘t Tejaterke en de bijeenkomst op 29 september in 
Prinsenhof. En ook nog voor enkele uitjes in de 
schouwburg of het muziekgebouw, die in het  
Avondje-Uitprogramma staan.
  

Hoe ziet een corona-pas eruit? 

De corona-pas bestaat uit een persoonlijke QR-
code, zoals hieronder afgebeeld, waarbij ver-
meld staan: je naam, geboortedatum, vaccinatie- 
of testplaats en uitgiftedatum. 

Deze corona-pas kun je krijgen in twee vormen:
–  op je smartphone (mobiele telefoon), 
–  of, als je die niet hebt, op papier. 

Wie kunnen een corona-pas krijgen? Dat kan
– als je je volledig hebt laten vaccineren 
– of als je max. 24 uur geleden een coronatest 
   hebt gedaan die aangeeft dat je niet besmet bent
   (geen zelftest)
– of als je minder dan 6 maanden geleden corona
   hebt gehad en daarvan bent hersteld

Maar hoe kom je aan een corona-pas? 
Als je een smartphone hebt, krijg je daarop je QR-
code (na vaccinatie, minder dan 6 maanden gele-
den, óf na max. 24 uur geleden negatief te zijn 
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getest) via de app CoronaCheck, te downloaden 
van AppStore (iOS) of Google Play Store (Android)

Heb je geen smartphone, maar wel een computer, 
dan kun je je corona-pas met QR-code op papier  
krijgen via de website coronacheck.nl/nl/print. 
   

Als jezelf niet digitaal vaardig bent, kun je het 
vragen aan iemand die je goed kent en die je ver-
trouwt, om het voor jou te doen.  

LEV-Best en Seniorweb helpen
Vind je die niet, dan kun je gelukkig binnenkort in 
Bestwijzer terecht, waar mensen van de LEV-
groep voor jou een corona-pas kunnen aanvragen.
Zij doen het in strikt vertrouwen. Maak een af-
spraak met het infopunt van LEV-Best, tel. 0499-
770110. Je kunt daar terecht op de maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend. Ook kun je op 
dinsdag en vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur 
terecht in de bibliotheek van CultuurSpoor, waar 
vrijwilligers van SeniorWeb je kunnen helpen.  

N.B. Op de aanvraag van een QR-code moet be-
halve je personalia ook je DigiD worden ingevuld. 
Heb je die nog niet? Ook dat kunnen LEV-Best en 
Seniorweb voor je aanvragen. Dat kost wel 3 
werkdagen voor je het hebt.

Of vraag het telefonisch aan
Gelukkig kun je een QR-code ook te-
lefonisch aanvragen. Dat is voor men-
sen die geen DigiD code hebben. Het 
gaat als volgt:
Bel 0800-1421, zorg dat je je burgerser-
vicenummer bij de hand hebt, vraag 
naar de ‘print service’ en geef de gege-

vens door die je gevraagd worden. Je krijgt dan 
een geprinte versie van de QR-code na max. 5 
werkdagen in huis. Wees er dus op tijd bij!

‘Spek de kas’ van Avondje-Uit
via boodschappen bij de Plus

De beide Plus-supermarkten in Best, Erwin Kenter 
en Ton Henst, hebben dit najaar een unieke spaar-
actie ‘Spek de kas’. Daarmee kun je een flinke 
steun in de rug geven aan een vereniging naar 
keuze. Natuurlijk doet ook Avondje-Uit mee aan 

deze actie. 

Hoe? Voor elk € 10
euro aan bood-
schappen krijg je 
bij de beide 
Pluswinkels een 
voucher met een 

unieke code. De voucher kun je verzilveren met die
unieke code op een speciale website, die op de 
voucher vermeld staat. Hebt u geen computer, dan

kunt u uw vouchers in de brievenbus gooien
–  bij Yvonne Cras, Kap.J.A. Heerenstraat 60 of 
–  bij Jacqueline van Boven, Spinnerstraat 38.
Zij zullen de vouchers dan namens u verzilveren. 
  

Deze actie loopt van vanaf zondag 5 september 
tot en met zaterdag 13 november. Daarna wordt 
het totale sponsorbedrag van € 30.000 verdeeld 
over alle ca. 38 verenigingen in Best die aan deze 
actie deelnemen, al naar gelang de waarde van 
alle vouchers die
ieder heeft gekregen. 

Zo spaar je als klant
dus euro’s voor je
favoriete vereniging.
Zo kan iedereen die
Avondje-Uit een warm
hart toedraagt een
flinke duit inbrengen
in de kas vanwaaruit de uitjes worden geor-gani-
seerd.  

Het zou zonde zijn als je met de gekregen vou-
chers niks zou doen. Vind u niet? En misschien 
willen je kinderen, buren, kennissen of andere 
familieleden ook wel meedoen?

Hoe worden bij restaurant-uitjes 
de consumpties afgerekend? 

De regeling die we bij Avondje-Uit toepassen voor 
het afrekenen van consumpties bij restaurant-uitjes
is niet bij iedereen bekend. Daarom doen we hier 
uit de doeken hoe dat precies gaat.
 

Hoe kan een restauranthouder van zo’n 40 à 50 
mensen die bij
hem gegeten 
hebben na 
afloop al hun 
consumpties 
snel 
afrekenen? 
Eén voor één 
afrekenen zou
erg veel tijd 

vergen; de een drinkt meer dan de ander en de 
prijzen van drankjes verschillen ook nog. Om tijd te
sparen wil de restauranthouder graag alles in één 
keer afgerekend hebben. We hebben hiervoor eer-
der verschillende methodes gehanteerd, maar 
sinds een aantal jaren is gebleken dat de hieronder
beschreven methode de minste tijd kost en ook het
beste bevalt. 

Het is heel simpel. 
Iedereen betaalt alle drankjes die hij/zij gedronken 
heeft tegen eenzelfde prijs. Dus elke consumptie 
kost evenveel, of het nu frisdrank is, bier of een
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glaasje wijn. 
Die gemiddelde prijs wordt als volgt berekend. 
Tijdens het etentje wordt het aantal consumpties 
genoteerd van elke gast en vrijwilliger. Het totaal te
betalen bedrag voor alle consumpties wordt nu 
gedeeld door het aantal drankjes. Dat levert de 
gemiddelde prijs per stuk en dus ook het bedrag 
dat ieder moet betalen voor al zijn/haar drankjes. 

Afrekening automatisch
De afrekening daarvan vindt niet in het restaurant 
zelf plaats, maar gebeurt voor elke gast achteraf 
via automatische incasso. Vrijwilligers krijgen hun 
bedrag per mail gemeld, zodat zij er rekening mee 
kunnen houden bij het invullen van de declaratie.

Ja maar…
Ja maar, zeggen sommige mensen, dat is toch niet
eerlijk? Dezelfde prijs voor frisdrank, bier en wijn? 
Zo betaal je als frisdrankdrinker mee aan duurdere 

dranken van anderen. 
Ja, het klopt dat de niet-al-
coholdrinkers nu iets meer 
betalen dan via een andere
methode, maar erg veel 
meer is dat niet: ongeveer 
€ 0,40 per glas.

We doen dit bij Avondje-Uit nu al jaren zo, tot te-
vredenheid van zowel de gasten en vrijwilligers als 
de restauranthouders. Voor wie voor het eerst met 
een restaurantuitje meegaat, is het wel wennen.

Afzeggingen voor een uitje
altijd melden aan coördinator!

Het komt wel eens voor dat een gast voor een 
uitje om een of andere reden moet afzeggen, 
nadat er al een afspraak is gemaakt met de 
vrijwilliger die hem/haar zou komen ophalen. De 
gast belt dan die vrijwilliger dat hij/zij niet mee 
kan. Maar let op. Ook aan de coördinator moet 
de afzegging worden doorgegeven!.

De regel bij Avondje-Uit is dat 
afzeggingen altijd gemeld moeten 
worden aan de coördinator. Die 
gaat dan na of de kaartjes die zij 
bij de schouwburg heeft gekocht 
ingeruild kunnen worden. Of 
verkocht kunnen worden aan een 

andere gast of vrijwilliger. Bij een restaurant-uitje
geeft de coördinator het door aan het restaurant,
want het kan voorkomen dat er anders toch voor
dit etentje betaald moet worden. Ook is het be-
langrijk voor de incasso’s van het uitje.

Dus, lieve gasten, als u verhinderd bent voor 
een uitje, ALTIJD afmelden bij de coördinator!

Rara, waar gaat het volgende
Gouden Uitje naartoe?

Net tussen twee coronagolven door konden we in 
2020 nog op 27 augustus een Gouden Uitje hou-
den: een prachtige boottocht over de West-Bra-
bantse rivieren. Zoals verwacht hadden zich daar-
voor ietwat minder mensen (70) aangemeld dan 
we gewend zijn. Maar die hebben er wel volop van 
genoten. 
De eerste helft van 2021 mochten uitjes helemaal 
niet meer, laat staan een Gouden Uitje. In het na-
jaar dan misschien? Ja, maar dan hebben we al 
een contactmiddag en ook een feestelijke bijeen-

komst 
waarop 
veel 
mensen 
elkaar 
zullen tref-
fen. 
Daarom is
besloten 
het 
volgende 

Gouden Uitje door te schuiven naar het voorjaar 
2022. 

Maar het is dan wel een heel bijzonder Gouden 
Uitje! We hebben het oog namelijk laten vallen op 
Mondo Verde in
Zuid-Limburg,
Landgraaf om
precies te zijn.
Wie er geweest
is, is er verrukt
over. 

Mondo Verde
Mondo Verde is
een groot park,
dat is omgeto-
verd tot een
prachtig geheel
van landschappen en tuinen van over de hele 
wereld, met spannende dinofauna, een veelzijdige 
wereld met verschillende soorten dieren, tuinen en 
attracties.

Wat je er zoal kunt aantreffen?
– Een grote tropenhal met meer dan 100 rondvlie-

gende tropische vogels, schildpadden, amfibie-
ën, aapjes, tropische bomen en planten

–  Een vogelparadijs van liefst 6000 m² groot
–  Italiaanse tuin met o.a. de Trevifontein, een 

grote watertrap waarlangs marmeren beelden en
een hoge Toscaanse heuveltop met uitzicht over 
het hele park 

–  Woestijn met oases, rotsjes en Berberhuisjes 
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–  Alcazar in Sevilla met mozaïeken, patiotuinen, 
citrusbomen en oleanders.

–  Portugese tuin met azulejo's tegen de galerij
–  Marokkaanse tuin in blauwpaarse kleuren
–  Moorse tuin met waterbassins, fonteinen en 

kunstig gesnoeide coniferen
–  De twee bekendste kasteeltuinen van Engeland:

Hidcote Manor en Sissinghurst Castle in Kent.

–  Japanse tuin, geïnspireerd door de Keizerlijke 
Tuinen van Kyoto met bonsai, hosta's, azalea's

–  Chinese tuin vol Westeria, Bamboe, Boompioen
–  Russische tuin met datsja; een houten touwvlot 

over de Siberische taiga. 
–  Foliesbos met replica’s van beelden in Italiaan-

se, Franse en Duitse kasteeltuinen

Mondo Verde is voor jong en oud. Kinderen kun-
nen zich daar uitleven in het actieve gedeelte van 
het park. Ouderen vinden rust en pracht in de we-
reldtuinen. Ook is er rekening gehouden met men-
sen met een rolstoel of rollator. Voor hen is Mondo 
Verde in zijn geheel toegankelijk. 
Echt dus iets om naar uit te zien. 

Interview met Margriet Vader

Margriet Vader is de afgelopen jaren druk bezig ge-
weest met de Vrienden
van Avondje-Uit en met
het organiseren van de
Contactmiddag. Ze
heeft besloten na de
contactmiddag van dit
jaar deze bestuurstaak
over te dragen aan
iemand anders. Een
goede reden voor een
interview bij haar thuis.
                                   
Bezige bij
‘Een bezige bij’, ‘een leuke, vlotte meid’, ‘een tante 
die van aanpakken weet’, zo kun je haar wel noe-
men. Niet zo verwonderlijk als je elke dag ‘s och-
tends vroeg, uitgerust en vol energie uit je bed 
springt om wat te gaan ondernemen. 
Al vroeg in de morgen, om 7 uur, zo vertelt Mar-

griet, doet ze fitness ‘eGym’ bij de sportschool aan 
de Bosseweg. ”Dat is goed voor de arm-, been-, 
rug- en buikspieren. Ik doe het 5 keer in de week, 
samen met drie vriendinnen en met een gezellig 
kopje koffie erna”. 
Een paar maanden geleden werd ze nog geope-
reerd voor een knieprothese aan een versleten 
linkerknie. Na die operatie was haar chirurg erg te 
spreken over haar snelle herstel. “U hebt soepele, 
stevige spieren” prees hij haar. Dankzij die eGym. 
Vier weken later maakte ze al een fietstocht van 25
kilometer. Nu die andere knie nog…

Dol op vrijwilligerswerk
Margriet zet zich
graag in voor an-
dere mensen. Zo
is ze gastvrouw
bij de ‘stroezel-
ruimte’ van de
'Ark van Noach’,
een boerderij
aan de Kapel-
weg voor men-
sen met dementie, die daar loslopende lammetjes, 
konijnen, hamsters, lammetjes en hondjes kunnen 
knuffelen en op schoot kunnen nemen. 
Ook is ze actief bij de Voedselbank, waarvoor ze 
verjaardagstaarten bakt voor kinderen die jarig zijn.
Ze doet dat met het grootste plezier. 

Bij Avondje-Uit is ze 6 jaar geleden begonnen met 
het begeleiden van gasten naar theatervoorstel-
lingen, restaurant-uitjes, etc. 
Ze was al gauw ook actief in de werkgroep ‘Vrien-
den van Avondje-Uit’, met het werven en onder-
houden van contacten met mensen en bedrijven 
die Avondje-Uit graag financieel ondersteunen. Zo 
bezorgt ze de Avondje-Uitnieuwsbrieven bij zo’n 45
adressen en vraagt ze hen jaarlijks de vriendschap
met Avondje-Uit en hun donatie te continueren.   

Contactmiddagen het leukst
Maar het leukste van deze job
vindt ze het organiseren van de
contactmiddag voor gasten,
vrijwilligers en vrienden van
Avondje-Uit. Dat houdt in: het huren en aankleden 
van een zaal, het verzorgen van consumpties, 
vinden van artiesten waarmee de bezoekers zich 
kunnen amuseren, het opzetten van een loterij en 
het versieren van mooie prijzen daarvoor.
Ze had de laatste twee jaar wel de pech, dat de 
door haar uitstekend voorbereide contactdag van-
wege corona niet kon doorgaan. Maar liefst 139 
mensen hadden zich toen daarvoor al aangemeld. 
Maar dit jaar belooft het gelukkig weer een 
gezellig, vrolijk  feest te worden, met veel plezier, 
buurten, zingen en dansen.
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Margriet verlaat het bestuur
Toen ze een paar jaar geleden de leiding van de 
werkgroep ‘Vrienden van Avondje-Uit’ overnam van
Thea de Baar, werd Margriet ook automatisch be-
stuurslid van Avondje-Uit. Daar was ze eigenlijk 
minder dol op. “Al dat vergaderen, dat is eigenlijk 
niks voor mij”. Ook het moeten werven van dona-
teurs vond ze niet zo denderend. “Dan voel ik me 
net een schooier”
zegt ze eerlijk.
Daarom heeft ze
besloten er na de
komende contact-
middag een punt
achter te zetten en
mag iemand anders
het van haar over-
nemen.

We danken Margriet
voor haar plezierige
inzet gedurende de
afgelopen jaren bij
het bestuur Avond-
je-Uit: altijd opge-
ruimd en positief.
Maar met gasten gezellig uitgaan, dat blijft ze 
natuurlijk nog jarenlang heel graag doen.

   

Vrijwilligers, vertel het verder! 

Vrijwilligers, jullie weten als geen ander, hoe leuk
het is om vrijwilliger bij Avondje-Uit te zijn. 
Hoe fijn voelt het wel niet aan, als je gasten een 
leuke avond hebben gehad. En hoe tevreden je 
jezelf voelt als iedereen weer veilig thuis is met 
een glimlach op zijn of haar gezicht. 

Ja, Avondje-Uit groeit en groeit, steeds meer 
nieuwe gasten melden zich aan. Daar zijn we 
super blij mee. Maar…... het aantal gasten groeit
harder dan het aantal vrijwilligers. En dat maakt 
het plannen van uitjes soms lastig. Dat heb je 
wel gemerkt aan de oproepen die ik alle vrijwil-
ligers de laatste weken per mail heb rondge-
stuurd. 

Misschien kun je in je directe vrienden- en ken-
nissenkring eens laten horen hoe fijn het is om 
vrijwilliger bij Avondje-Uit te zijn. En kun je de 
mensen om je heen enthousiasmeren om ook 
vrijwilliger te worden. Misschien is het wel het 
mooiste en leukste vrijwilligersbaantje in heel 
Best…..  En hoe meer vrijwilligers, hoe meer 
gasten we blij kunnen maken met onze uitjes.

                                                           Yvonne      
 

-  7  – 



Bloemlezing
Hieronder weer een selectie uit alle 
reacties die wij ontvingen over uitjes 
die de afgelopen tijd zijn gehouden. 

8 december 2020 –  De 3 Cronen
Op dinsdag 8 december 2020 ben ik met Avondje-
uit naar restaurant De 3 Cronen in Oirschot ge-
weest voor een 3-gangen keuzemenu. We waren 
met een heel gezelschap, nl. 10 gasten en 4 vrijwil-
ligsters. Zoals altijd werd ik keurig op tijd opge-
haald door een vrijwilligster. Nog bedankt, Ria. 
Onder het genot van een drankje zat de stemming 
er meteen al goed in. Het was best moeilijk om te 
kiezen van de menukaart, want er was een ruime 
keuze uit voorgerechten, hoofdgerechten en des-
serts. Dus het duurde wel even voor iedereen er uit
was, wat er besteld ging worden.
Alle lof voor de 3 Cronen! De gerechten werden 
heel mooi verzorgd opgediend en smaakten voor-
treffelijk. Tijdens zo’n etentje heb je veel meer con-
tact met elkaar dan wanneer je naar bijv. een of an-
dere uitvoering gaat. Dan zie je elkaar alleen even 

onder de pauze. Nu was 
er volop tijd om met el-
kaar te praten en dat was 
goed te merken. Toen het 
eten werd opgediend was
het aanmerkelijk stiller. 
Immers: “Als katjes mui-

zen, miauwen ze niet”.
Het was een heel gezellig avondje, zeker voor 
herhaling vatbaar. Dank aan alle vrijwilligers die 
het voor ons mogelijk maken om te genieten van 
Avondje-Uit.                                    Rina v.d. Ven
                              

 
 

23 juni - Four Seasons 
Voor het eerst sinds vorig jaar er weer op uit! Naar 
een muzikale avond in De Schalm.

24 juni - Vingerhoeds Hoeve 1827 
Met ruim 46 gasten en 16 vrijwilligers zijn de re-
acties zeer positief: 
“Genoten van het heerlijke eten en heel blij 
omdat men elkaar weer kon ontmoeten”. 
“Heel gezellig en veuls te veul eten”. 
“Een betere herstart na het miserabele coronajaar
hadden we ons niet kunnen voorstellen”. 
“Muziek mocht wel wat zachter. We willen wel 
weer buurten met elkaar”.

26 juni - Jazz Orchestra
Heel blij was mijn gast, dat ze na zoveel tijd weer 
naar theater kon gaan! Gezellig gepraat tijdens de 
drankjes voorafgaand aan het jazzconcert. Ver-
heugd weer in de stad en in een café-restaurant te 
kunnen zijn. Volop genoten. Bij het laatste nummer

mochten we staan, swingen en klappen. Had 
graag willen dansen. Vond het fijn de ervaring te 
kunnen delen. Werd zeer gewaardeerd. 
                                                    Minke Postuma

6 juli - Klok- en Peelmuseum
Een prachtig museum met een voortreffelijke gids. 
Er is zoveel te zien dat kan je niet allemaal bekij-
ken in een paar uurtjes. Een volgend keer De Peel 
en de prachtige tuin.    ‘
       Marlies Rooyakkers en Jacqueline van Baen

30 juli - Bevrijdende vleugels
Mijn gast begon verhalen uit de oorlog te vertellen 
en dat was voor mij erg interessant! Ze gaf aan dat
ze er even lekker uit was geweest in ‘t Boshuys, 
afgesloten met koffie en gebak.        Janet Koole.

30 juli - The Wieners play The Everly Brothers
Onze gasten vonden het heerlijke muziek. De lied-
jes zorgden voor heel wat jeugdherinneringen. 
Voor Anouk wat minder herkenbaar maar ook zij 
kon niet stilzitten. De zaal van De Schalm was erg 
prettig en gezellig ingericht. Genoeg ruimte tussen 
de tafeltjes. Jammer dat effe lekker swingen van-
wege corona (nog) niet was toegestaan.
              Corry Brouwers en Jacqueline van Boven
  

4 augustus - Kapellekestocht 
Mijn gasten waren zeer enthousiast over de 7 ka-
pellekes die we bezocht hebben. Tussendoor een 
koffiestop bij de Montfortanen en een lunch bij de 
Oirschotse Watermolen. De nodige kaarsjes 
opgestoken natuurlijk. Helemaal voldaan na deze 
toeristische route heb ik mijn gasten tegen half vier
weer thuis afgezet.                       Piet van Tilburg

11 augustus - Brasserie Montfort
Opnieuw weer met een grote groep op stap, ruim 
40 personen. Mooi weer. Het terras ligt prachtig en 
in een grote tuin, prachtige bomen, water in gracht 
en vijver met hele goede wandelpaden. Een Lour-
desgrot, de kaarsjes in de kapel. Voor Ria een 
mooie gelegenheid om de gasten te vertellen over 
de plek waar ze als kind woonde.
    

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.n  l  

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