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                                                                        Spelregels van Avondje Uit.   

                             Voor vragen bel met 06-38444600                                                                                    

Voor de gasten: 

> Een gast van Avondje-Uit kan per kwartaal maximaal 5 uitjes kiezen.  

>  Geef de gewenste uitjes zo vroeg mogelijk door aan de coördinator  
Yvonne Cras : 
–  via het antwoordkaartje naar Avondje-Uit, Kap.Heerenstr. 60, 5683EG Best 
–  of mail ze naar coordinator@avondje-uit-best.nl   
–  óf bel ze door via nummer 06-38444600 van Avondje-Uit. (geen voicemail) 

>  Wanneer u een voorstelling wilt bezoeken met rollator of in een rolstoel, dan 
gelieve u dit bij aanmelding voor die voorstelling door te geven. 

>  De coördinator van Avondje-Uit kiest een vrijwilliger uit die u thuis zal komen 
ophalen en zal begeleiden tijdens het uitje. Deze zal u ongeveer een week 
vóór de datum van het uitje opbellen om een afspraak te maken hoe laat  
hij/zij u zal komen ophalen. 

> .Het is mogelijk dat er nog meer gasten mee zullen gaan, die zich voor het-
zelfde uitje hebben opgegeven.  

> De kosten van een uitje zijn: het entreekaartje + mogelijke 
reserveringskosten. + vervoerskosten. Voor vervoer wordt een vast bedrag 
van € 5.00 per gast berekend, ongeacht de bestemming en het aantal 
medereizigers. Soms kan de prijs van het kaartje iets afwijken.  
Bij uitjes in Best met vervoer zal € 2,50 voor het vervoer worden gerekend.  

> Het totale bedrag zal binnen enkele weken na het uitje automatisch worden 
geïncasseerd van uw bankrekening. Daarvoor hebt u bij de inschrijving voor 
Avondje-Uit een doorlopende machtiging ondertekend.   

> Als u onverwacht verhinderd bent, geef dit dan tijdig door aan de coördinator. 
Die zal proberen het bestelde of gekochte kaartje voor iemand anders te 
gebruiken of bij het theater in te ruilen voor een tegoedbon. Lukt dat, dan zal 
er niets van uw rekening worden afgeschreven.  

> Bij andere problemen: neem contact op met de coördinator. (Zie hierboven)  

Voor de vrijwilligers: 

> Alle vrijwilligers krijgen geregeld van de Avondje-Uitcoördinator een mail met een aantal 
door de gasten aangevraagde uitjes. U kiest welke uitjes u wilt begeleiden. Deze mailt u 
terug naar de coördinator.  

> De coördinator kiest voor elk uitje de vrijwilligers die meegaan en mailt dat door, alsook 
de telefoonnummers van eventuele andere vrijwilligers naar het zelfde uitje.  

>  Enkele dagen vóór de voorstelling krijgt u de kaartjes of  e-tickets thuis bezorgd en een 
week van tevoren ontvangt u een mail met gegevens over de gast(en), het uitje, de 
locatie, parkeerplekken (als moeilijk te vinden is) en een declaratieformulier.  

>  U belt enkele dagen vóór het uitje elke gast op om af te spreken hoe laat u hem thuis 
komt ophalen. Plan het zo dat u ruim vóór de voorstelling ter plekke bent. Bij sommige 
gasten belt u daags van tevoren nog een keertje. 

> Op de dag van het uitje bent u de gastheer/gastvrouw. Haal uw gasten bij de voordeur 
op. Help eventueel bij het lopen, loop langzaam, neem bij aankomst jassen aan en 
breng die bij vertrek weer terug. Help uw gasten overal waar dat nodig is. Haal ook de 
drankjes die de gasten hebben besteld (en die ze zelf ter plekke betalen).  
Breng ze terug naar huis en begeleidt hen tot aan de voordeur.   

> Vul na thuiskomst het declaratieformulier in. Van het entreekaartje krijgt u als vrijwilliger 
een deel vergoed. Als ook de werkelijke vervoer- en parkeerkosten. U vult een 
declaratieformulier in en dan kan het eindbedrag positief, negatief of nul zijn. 
Op het declaratieformulier meldt u ook hoe het uitje is verlopen en is ervaren.  

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

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

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

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

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

mailto:coordinator@avondje-uit-best.nl
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Januari 2023 

Dagelijks  Overleg   Gratis Omgeving Best 

Kerststallentocht met duofiets 
of Riksja           

 

Ieder jaar wordt er in de Vleut een mooie kerstallentocht uitgezet. Wie wil kan met 
de Duo fiets of Riksja (voor wie slecht ter been is) deze mooie tocht gaan 
bekijken. Maak onderweg een stop voor een drankje en een gezellige middag is 
verzekerd.  
Dit uitje is extra en telt niet mee voor je 5 uitjes die je max mag kiezen.  

 

Woe 4 jan 11:00    Gratis St Jans 
Kathedraal 
Den Bosch 

De kerststal in de  
St Jan 

De kerststal in de St.Jan die jaarlijks vele bezoekers trekt is te zien tot 6 februari. 
Hij behoort tot de mooiste kerststallen van Nederland met realistische dieren en 
grote beeldengroepen.  

 

Don 5 jan 20:15 € 22.50 Markant  
Uden 

Basily Gipsy 
Band 

The Basily Gipsy Band, bestaande uit leden van de zigeunerfamilie Basily, laat u 
in ‘Het verborgen land van de zigeuners’, naast de diverse muziekgenres, 
kennismaken met hun geschiedenis, cultuur, de taal en levensstijl. Een 
gevarieerd programma vol swing, romantiek, entertainment en met een lach en 
een traan. 

 

Zon 8 jan 13:00 € 12.50 De Hofnar 
Valkenswaard 

Nieuwjaars 
concert 

Ook dit jaar opent  ‘De Volharding’ traditioneel het nieuwe jaar met een matinee. 
De wijze waarop het concert uitgevoerd wordt blijft elk jaar een verrassing. In een 
gezellige ambiance presenteert het koor een zeer gevarieerd programma waarin 
het de samenwerking zoekt met uiteenlopende muziekgroepen. Na het concert 
volgt, als vanouds, in de Rabobank Theatercafé van Theater De Hofnar een 
gezellige nazit met een drankje en klinkt tot laat in de middag nog menig lied. 

 

Din 10 jan 20:00 Gratis Prinsenhof  
Best 

 Lezing Dye van Best Oude en Nieuwe dansen door Jos Selsig.  

Don 12 jan 19:30 € 7.50 Coffee Lab 
Den Bosch 
 
 

 Company Hein 
  

Het is speels. Het is absurd. Het is soms zelfs een beetje agressief. Met hun 
vriendschap als basis, jongleren, dansen en bewegen Elise en Nils erop los om 
hun visie op de mens en zijn gedrag uit te beelden. Hun inspiratie ligt in het 
gedrag van kinderen, die al spelend de grenzen van hun omgeving blijven 
opzoeken. Het publiek wordt uitgenodigd om zich te mengen in het perspectief 
van de artiesten die, ondanks dat ze volwassen zijn, nog altijd de kinderlijke 
nieuwsgierigheid hebben.  

 

Don 12 jan 20:15 € 35.00 De Schalm 
Veldhoven 

 Hendrik   
 Groen 
  

Hendrik Groen is terug! Voor de laatste keer komt de meest geliefde bejaarde 
van Nederland naar het theater. Voor iedereen die benieuwd is hoe het  
Hendrik Groen vergaat na de sluiting van het verzorgingstehuis in Amsterdam.  
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Vrij 13 jan 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag. Welke film er draait is bij het 
drukken van dit programmaboekje nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend 
Best of op de website van de bioscoop.  

 

Zat 14 jan 19:30 Gratis Lidwinakerk  
Best 

Lidwina in Concert  Symfonie Orkest Best verbindt amateurmusici uit de regio en geeft  
 laagdrempelige concerten in Best en omgeving. 

 

Zat 14 jan 20:30 20:30 ’t Tejaterke  
Best 

     Astrid Cattel 

 Cabaretière Astrid Cattel heeft haar eigen teksten en muzieknummers bijeen  
 gebracht. Zij wordt begeleid door haar pianist. Coaching heeft Astrid van  
 Karin Bloemen. Met haar teksten en muziek verbindt Astrid haar wereld met  
 die van het publiek. Zij neemt bezoekers mee in situaties uit het leven die wij  
 allemaal tegenkomen. Bij het loslaten door verlies deelt Astrid haar echte  
 emotie en puurheid. 

 

 Zon 15 jan 11:30 € 18.00 Hofnar  
Valkenswaard 

 Tonpraeters concours.  

  

Voor de 55e keer organiseert Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard in 
nauwe samenwerking met Eerste Valkenswaardse carnavalsvereniging 
‘Anders dan Anders’ het Brabants Kampioenschap Tonpraoten. Dit is één van 
de belangrijkste toernooien op tonpraatgebied en staat daardoor heel hoog 
aangeschreven bij de Brabantse Tonpraoters en bij het publiek. Dit toernooi 
heeft vele tonpraters aan de top gebracht en biedt ook de mogelijkheid om 
aan de top te blijven. 

 

 Zon 15 jan 14:30 € 30.00 Schalm  
Veldhoven 

Mastreechter Staar 
 

Het beste van twee werelden! De mannen van de Koninklijke Zangvereniging 

Mastreechter Staar trakteren u op geheel eigen wijze: u hoort en ziet bekende 

en ook minder bekende en toch verrassende werken uit opera, operette en 

musical. En u wordt verrast met muziek en een sfeer die kenmerkend is voor 

de zuidelijkste provincie van ons land: de historie, het dialect, het 

bourgondische… het komt allemaal aan bod. Eigenlijk hoeft u dit jaar niet 

meer naar Limburg te komen, Limburg komt immers naar u toe! En óók aan de 

inwendige mens wordt op een heel speciale manier gedacht! Hoe? Laat u zich 

verrassen!  

 

Zon 15 jan ? ? ’t Tejaterke  
Best 

Nieuwjaarsconcert 
Harmonie St Cecilia 

Elk jaar hoort te beginnen met een nieuwjaarsconcert. Daar zorgt dit 
jaar Harmonie St Cecilia voor. We gaan genieten van een mooi stukje 
muziek. Zowel prijs als aanvangstijd zijn bij het drukken van dit 

programma nog niet bekend.  

 

Din 17 jan 13:30 € 2.50 Boshuys  
Best 

Best Kort Wandeling IVN Een wandeling in onze vertrouwde omgeving. Verzorgd door Cor 
Karsemakers en Els Maris – Frijters.  
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Don 19 jan 14:00 € 9.00  Biobest Theater 
Best 

 50+ Filmmiddag   Iedere week is er in Biobest een filmmiddag. Welke film er draait is bij het  

 drukken van dit programmaboekje nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend  

 Best of op de website van de bioscoop. 

 

Don 19 jan 20:15 € 35.00 Markant  
Uden 

Het  
Zwanenmeer 
 

Een ongelukkige liefde. Prins Siegfried wordt verliefd op prinses Odette. Zij 

kunnen niet samenzijn, omdat zij door magie in een witte zwaan is veranderd. 

Wereldwijd een van de meest opgevoerde balletten ‘Het Zwanenmeer’ is de 

klassieker onder de klassiekers. De magische uitvoering met kostuums en 

decors om bij weg te dromen weet publiek van jong tot oud te betoveren. 

Kenners zien het als één van de hoogtepunten in het klassiek-romantische 

dansgenre. 

 

 Don 19 jan 20:30 € 29.50 Markant 

Uden 

De Uren 
  

Eline Arbo brengt de roman De Uren van Michael 
Cunningham naar het toneel. In haar regie wordt 
Cunninghams liefdevolle literaire observatie zichtbaar. 
Zij creëert een wereld waarin een schrijver de ruimte 
met zijn personages deelt. 

 

Vrij 20 jan 20:15 € 29.40 Muziekgebouw 
Eindhoven 

Philharmonie Zuidnederland Haydens Jahreszeiten, Chef-dirigent Duncan Ward brengt het allemaal voor u 
tot leven met ‘zijn’ orkest, het geweldige Brabant Koor en een keur aan 
solisten. 

 

 Vrij 20 jan 20:15 € 42.60 Markant  
Uden 

Jan Smit 
 

 Jan Smit wil niets liever dan weer optreden. Helemaal onzichtbaar is hij de af-  
 gelopen jaren niet geweest, want 200 miljoen mensen wereldwijd zagen hoe  
 hij in 2021 met zijn bekende charme het Eurovisie Songfestival presenteerde.   
 Nu wordt het weer tijd voor zijn eigen muziek! 

 

 Zon 22 jan 11:30  € 8.50 ‘t Tejaterke  
Best 

 Soepconcert  Het theaterprogramma is niet compleet zonder Soepconcerten! Ook dit seizoen   
 zijn er een aantal Soepconcerten gepland in ’t Tejaterke. Het concept blijft zoals u  
 gewend bent. Na ontvangst in de foyer gaat u luisteren naar een concert van een  
 lokale artiest. Na afloop staat er een heerlijke kop soep en een broodje voor u  
 klaar. De invulling van het Soepconcert op 22 januari is op dit moment nog niet  
 bekend. 

 

 Zon 22 jan 16:00 € 18.75 Biobest Theater 
Best 

Royal Opera 
House  
 

Het ballet is geïnspireerd op de roman van Laura Esquivel – een boeiende 
familiesage waar de hoofdpersoon haar emoties in haar kookkunst verwerkt en zo 
iedereen om haar heen op verrassende en dramatische wijze beïnvloedt.  
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 Din 24 jan 20:00 € 59.50 Parktheater 
Eindhoven 

The Musical 

  

Het ultieme musicalfeest voor jong en oud met onweerstaanbare muziek, een 
hartverwarmend verhaal en verrukkelijke humor. Speld je corsage op, grijp je 
danspartner en gooi die jazz hands in de lucht, want… het is tijd voor een feestje! 

 

 Woe 25 jan 18:00 € 27.50 D’n Hut 
Wintelre 

D’n Hut  
 

Er heerst een Brabantse gemoedelijkheid in restaurant d’n Hut. U gaat genieten 
van een 4 gangen keuzemenu.  

 

 Don 26 jan 20:15 € 15.00 De Schalm 
Veldhoven 

 De Vrek van Moliere 
  

 In de wereld van mediamagnaat Harpon draait het maar om één ding; GELD. 
 Voor de bühne lijkt het alsof hij alles onder controle heeft, maar achter de  
 schermen is een ware soap gaande. Een reality soap lijkt dé oplossing te zijn om  
 de dalende kijkcijfers op te krikken. Echter blijken familieleden, werknemers en  
 vijanden plannen te hebben om het fortuin af te pakken.  
 Een klassieke komedie in een nieuw jasje. Een hilarisch blijspel over familie,  
 macht, hebzucht en vooral geld. Want geld is het enige dat telt.  

 

 Vrij 27 jan 14:00 € 9.00 Biobest theater  
Best 

50+ Filmmiddag 
 

Iedere week is er in Biobest een filmmiddag. Welke film er draait 
is bij het drukken van dit programmaboekje nog niet bekend. Kijk 
hiervoor in Groeiend Best of op de website van de bioscoop. 

 

 Vrij 27 jan 20:30 € 15.00 ’t Tejaterke  
Best 

Hypnose  
Show 
 

Waarschuwing! Jouw beeld over hypnose zal na deze voorstelling nooit meer het-
zelfde zijn…   Een ruiker rozen, een flinke portie charme en heel veel menselijke 
warmte. Gewapend met deze troeven neemt The Charming Hypnotist jou mee op 
een boeiende reis in zijn wondere wereld. Een wereld waar rozen schijnen en ma-
nen geuren. In deze voorstelling krijg je de unieke kans om hypnose zelf te erva-
ren op een respectvolle manier. Daarbij laat Dominik je zien wat je kan bereiken 
dankzij het gebruik van jouw verbeelding. Onderweg ontkracht Dominik een aantal 
mythes en verklaart een aantal moderne therapeutische en medische toepassin-
gen.  

 

 Zat 28 jan 20:15 € 15.00 Hofnar 
Valkenswaard 

Britta Maria 

 

Charles Aznavour, de zanger, de tekstschrijver. De man die Frankrijk en uiteinde-
lijk de hele wereld veroverde met zijn prachtige liedjes. Zijn rijke oeuvre wordt be-
zongen door zangeres Britta Maria en pianist/zanger Maurits Fondse, accordeo-
nist Oleg Fateev en Simone Sou op drums/percussie. Ze spelen de prachtige 
chansons van Aznavour en vertellen tussen door over zijn leven. 
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 Zat 28 jan 20:15 € 15.00 Vestzaktheater  
Son 

Sijbers 
en zo 
 

De groep bestaat uit cabaretier Harrie Sijbers, twee zangeressen en twee muzi-
kanten. Het cabaret van ‘SIJBERS & ZO’ heeft altijd veel afwisseling en een dosis 
‘dat weet ik nog goed’-beleving. De ondersteuning met beelden, de liedjes en de 
teksten roepen een intieme sfeer op. De contrasten tussen toen en nu worden 
met veel humor weergegeven. 

 

 Zon 29 jan 14:00 € 12.50 De Eendracht  
Gemert 

Hanneke Rouw en  
Lineke Lever 

 

 Vorig seizoen heeft Hanneke met veel plezier en enthousiasme door Nederland   

 getourd. Vanwege het succes van deze tournee gaat Hanneke Rouw komend  

 seizoen nogmaals op tournee door Nederland, Groot-Brittannië, Italië en Duits- 

 land. Hanneke wordt op piano begeleid door Lineke Lever. Hanneke speelt op  

 een Duitse cello (begin 20e eeuw). Dit is mogelijk gemaakt door het Prins Bern- 

 hard Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziek instrument. 

 

 

 Zon 29 jan 14:15 € 29.40  Muziekgebouw 
 Eindhoven 

 Philharmonie  
 Zuidnederland 

 De keuze van Duncan Ward, hiervoor gaat Duncan een spannende samen 

 werking aan met de Iraans-Amerikaanse klavecimbelvirtuoos Mahan Esfahani.  

 ‘Een heerlijk feestje’, schreef The Times enthousiast na een eerdere uitvoering  

 van Esfahani. En welke muziek past daar beter bij dan Beethovens Zevende die  

 door Wagner ‘de apotheose van de dans’ werd genoemd? 
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Februari 2023 
 

Dagelijks Overleg € 5.00 Kapellekestocht 
Best 

 Kapellekes 
 tocht op de  
 Duofiets of  
 Riksja  

Bezoek de mooiste kapellen in de omgeving van Best en steek er een kaarsje 
aan. Dit kan met de duofiets of Riksja (voor wie er slecht ter been is.) U krijgt er 
een geïllustreerd boekje bij, met verhalen over alle 20 (!) kapellen in een straal 
van 10 kilometer rondom Best. 
Dit uitje is extra en telt niet mee voor je 5 uitjes die je max mag kiezen. 

 

Woe 1 febr 13:00 Gratis Toneel van de 
hoogste plank 

 Een verrassingsmiddag! 

 

 Dit uitje is niet zomaar een uitje!! Dit is een gezellige middag voor zowel de  
 gasten als de vrijwilligers en we krijgen een heel vrolijk toneelstuk te zien.  
 Wie, wat en waar het overgaat dat is nog een geheimpje…. Maar dat het gezellig  
 wordt is zeker.  
 Dit uitje is extra en telt niet mee voor je 5 uitjes die je max mag kiezen. 

 

Don 2 febr 14:00 € 9.00 Biobest theater 
Best 

50+ Filmmiddag Iedere week is er in Biobest een filmmiddag. Welke film er draait 
is bij het drukken van dit programmaboekje nog niet bekend. 
Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website van de 
bioscoop. 

 

Vrij 3 febr 14:00 € 8.00 De 
Gruyterfabriek  
Den Bosch 

Rondleiding in de oude 
fabriek.  

 Levensmiddelengigant De Gruyter was ooit de grootste werkgever van  
 ’s-Hertogenbosch. Misschien heb je weleens gehoord van ‘Het snoepje van de    
 week?’ Dit kleine cadeautje voor kinderen was bedoeld om klanten te binden.   
 Toen de moderne supermarkt opkwam, viel het doek voor deze kruidenier. Na  
 een poos leeg te hebben gestaan, werd de voormalige fabriek in 2010 grondig  
 gerestaureerd. Tijdens de rondleiding nemen de gidsen je mee terug naar de  
 bloeitijd van dit stuk industrieel erfgoed. Ze vertellen over de opkomst, de  
 bedrijfsfilosofie en de uiteindelijke neergang van het bedrijf tijdens een wandeling  
 door het enorme pand. 

 

Zat 4 febr 20:15 € 15.50 De Hofnar  
Valkenswaard 

The Wieners play  
Buddy Holly 

De jaarlijkse show van The Wieners belooft weer een groot feest te worden! 
Oh Boy, Heartbeat, Peggy Sue, It’s So Easy, Everyday, That’ll Be The Day… 
Allemaal geweldige nummers van de legendarische rock’n’roll-held Buddy Holly. 

 

Zon 5 febr 10:30 € 4.00 Koningshof  
Veldhoven 

Snuffelmarkt    Gezellige snuffelmarkt met meer dan 350 kramen.   

Din 7 febr 20:30 € 18.50 Natlab 
Eindhoven 

Dective Montcler  Detective Moncler is een thriller op het toneel. Een echte whodunnit die een   
 spannend plot koppelt aan een zoektocht naar identiteit. Moncler laat ons zien  
 wat het betekent als we van de ene op de andere dag het vangnet van ambitie en  
 doelen wegknippen en besluiten ons te laten vallen. 
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 Woe 8 febr 20:00 € 32.50 Parktheater 
Eindhoven 

                       Familiespel  Een heerlijke, gelaagde tragikomedie over het samengestelde gezin. De nieuwe 
relatie krijgt, onder de ogen van de ex-partner, een heel andere glans. Vooral 
wanneer blijkt dat de oude niet alleen deel is van je verleden, maar ook van je 
identiteit. 

 

 Woe 8 febr 20:15 € 29.50 Schalm 
Veldhoven 

Momentum 

 

 Midden in een politieke crisis doet de trouwe First Lady Ebba er alles aan om de  
 carrière van haar man te redden. Terwijl hun spindoctor uit alle macht het imago   
 in stand probeert te houden, raakt het tweetal in een opeenstapeling van  
 misverstanden en verkeerde beslissingen verder van elkaar verwijderd.  
 Op de avond van het feest ter ere van het vijftigjarig bestaan van de partij  
 stort alles in elkaar. Op dat moment maakt Ebba een rigoureuze keuze. Maar zal  
 haar man haar hierin steunen? 

 

 Don 9 febr 11:00 € 12.50 Natuurmuseum 
Brabant 
Tilburg 

De IJstijd 
 
 

 Met deze tentoonstelling gaat Natuurmuseum Brabant ver terug in  
 de geschiedenis: die van de laatste ijstijd. Het is de wereld van Jean Auels  
 beroemde Aardkinderenreeks: een koud en droog klimaat, op de Mammoetstep-  
 pen draven wolharige neushoorns, wolharige mammoeten met wolven, grotten 
 leeuwen en sabeltandtijgers in hun nabijheid. Natuurmuseum Brabant maakte  
 een prachtige tentoonstelling met een eigen neanderthaler en mooie objecten uit  

 de eigen collectie en uit het voormalige Ecodrome in Zwolle.  

 

 Don 9 febr 19:00 Gratis Prinsenhof Seniorenbal   Een gezellige avond om alvast in de carnavalsstemming te komen. Samen  

 met de Prins, Jeugdprins, artiesten en tonpraeters komen we alvast in de   

 stemming. Let op, meld u tijdig aan, de beschikbare kaarten zijn niet onbeperkt. 

 En strijk u boerenkiel alvast…. Een carnavalsoutfit is niet verplicht maar wel  

 gezellig.  

 

Vrij 10 febr 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag.  
 Welke film er draait is bij het drukken van dit programmaboekje  
 nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website   
 van de bioscoop. 

 

Vrij 10 febr 20:30 € 24.50 Tiliander  
Oisterwijk 

 

 Dé Nederlandse Neil Diamond zanger van dit moment, Marcel Mulders, neemt je  
 samen met zijn 10-koppige band mee naar de glorietijd van de wereldster. 
Tijdens  
 de theatershow blikt Marcel terug op het leven van Neil Diamond en vertelt over 
Neils fantastische carrière met leuke anekdotes.  

 



 – 9 –   

Zat 11 febr  19:30 Gratis Lidiwinkerk  
Best 

Lidwina in Concert Wood’n Voices 

 

 

Zat 11 febr  20:30 € 10.00 Ons Tejater 
Lieshout 

De Sixties  
Tribute  
Band 

 

 De Sixties Tribute Band is een viermans formatie uit Eindhoven en omgeving. Zij  
 staan garant voor een geweldige avond/middag vol met historie van Cliff & The  
 Shadows en de klassieke Amerikaanse hits uit de jaren '50 & '60 zoals nummers  
 van de Everly Brothers, Roy Orbison, Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry,  
 Carl Perkins en vele anderen.  

 

Din 14 febr 11:00 € 14.50 Evoluon 
Eindhoven 

 Na een lange sluiting is het Evoluon in Eindhoven tijdelijk weer geopend. Die 
kans mogen we natuurlijk niet voorbij laten gaan.  
Breng een bezoek aan RetroFuture, ‘s werelds eerste grote tentoonstelling over 
de toekomst van het verleden. Wat gisteren vreemd, onwennig en kunstmatig 
was, is vandaag vertrouwd of zelfs natuurlijk. 

 

Din 14 febr 20:00  Gratis Prinsenhof 
Best 

Lezing van Dye van Best In samenwerking met IVN een mooie lezing over de Dommel en het 
Dommeldal.  

 

 

 

 Woe 15 febr 20:15 € 29.00 Markant 
Uden 

Maarten van Rossem 
 

De verhalen van Maarten van Rossem zijn prikkelend en uitdagend, gortdroog en 
vlijmscherp. Weet de bekendste historicus van Nederland jou tijdens zijn 
'Theaterlezing' aan het lachen te maken én jou wat te leren over zijn blik op 
historische en actuele, maatschappelijke en politieke kwesties? 

 

Don 16 febr 18:00 € 30.00 De 3 
Gebroeders 
Nuenen 

 

Het keukenteam van de 3 gebroeders staat voor u klaar om met dagverse 
(streek)producten de heerlijkste gerechten te bereiden. We starten met een 
amuseplateau met heerlijke voorgerechten. Na het hoofdgerecht, wat bestaat uit 
vlees, vis of vegetarisch sluiten we af met een dessertplateau met verschillende 
desserts.  

 

Vrij 17 febr 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

50+ Filmmiddag   Iedere week is er in Biobest een filmmiddag.  
 Welke film er draait is bij het drukken van dit programmaboekje  
 nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website   
 van de bioscoop. 
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Woe 22 febr 14:30 € 8.00 St Jans 
Kathedraal  
Den Bosch 

Rondleiding in de 
St Jan 

 De Sint-Jan heeft al heel wat moeten doorstaan. Denk aan oorlogen, bliksem-      
 inslag en brand. Gelukkig heeft de kerk het allemaal overleefd en kun je nu  
 genieten van alle pracht en praal die de kathedraal te bieden heeft. Onze gids  
 laat je de doopvont, het gedraaide baldakijn en het orgel zien en kan je alles over  
 de geschiedenis van de Sint-Jan vertellen. Kom je eindelijk te weten waarom de  
 toren een andere kleur heeft dan de kerk… 

 

Don 23 febr 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag.  
 Welke film er draait is bij het drukken van dit programmaboekje  
 nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website   
 van de bioscoop. 

 

Don 23 febr 20:15 € 28.00 Markant  
Uden 

Edsilia 
Rombley 
 

Met haar 25-jarig jubileum keert Edsilia Rombley terug in de theaters met haar 
nieuwe tour: ‘In Balans’, naar het gelijknamige album. "Ik kan niet wachten om in 
het theater een aantal nieuwe liedjes met jullie te delen. Daarnaast zing ik 
uiteraard nummers uit mijn inmiddels 25-jarige carrière", aldus Edsilia Rombley. 

 

 Zat 25 Febr 20:15 € 29.00 Markant  
Uden 

 Een spectaculair concert met de legendarische muziek van Sting & The Police, 
uitgevoerd door top live band Legends Remastered. Dat wordt sowieso een toffe 
avond! 

 

 Zon 26 febr 14:30 € 26.50  Markant  
 Uden 

 

Oh oh Den Haag 

 

 John (Bas Muijs) maakt snel carrière in politiek Den Haag. Een overwinning in de 
 aankomende verkiezingen kan de ambitieuze politicus en begeerlijke vrijgezel   
 dan ook bijna niet ontgaan. Als studente Emma (Sabine Beens) bij hem aanklopt,   
 behoorlijk zwanger en noodgedwongen op zoek naar onderdak helpt John met  
 tegenzin. Vanaf dat moment lijkt alles wat hij zorgvuldig heeft opgebouwd, lang- 
 zaam af te brokkelen. De twee vliegen elkaar constant in de haren, maar blijken  
 ook niet zonder elkaar te kunnen. Geruchten over een mogelijke relatie via de  
 roddelpers doen de peilingen kelderen. Toeval? Of weet Patrick (Arijan van Ba- 
 vel), de jaloerse assistent van John daar meer van? Een doldwaze komedie vol  
 Haagse intriges, achterkamertjespolitiek en herkenbare draaikonterij! 

 

Din 28 febr 11:00 € 12.50 Slager Museum 
Den Bosch 

Ans 
Markus 
 

 In de expositie toont Ans Markus onder andere werken uit haar serie ‘Ver- 
 draagzaamheid & Respect’. Aandachtstrekker is een groot schilderij met 150  
 olieverfportretten van 150 jonge vrouwen en mannen. Het werk staat voor de  
 kunstenares Ans Markus: groot vakmanschap, goede kwaliteit, en diepe  
 betrokkenheid en openheid naar de wereld. De gezichten op het schilderij  
 stralen uit: welke geaardheid, welke huidskleur of welk geloof bij je hoort, wij   
 zijn iedereen en wij verdienen het respect van iedereen. 
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Maart 2023 
 

Dagelijks Overleg € 5.00 Best en 
omgeving 

Fietstocht door de Vleut met 
Riksja of Duofiets 

De Vleut, een mooi gebied en het ligt zomaar om de hoek. Samen met een 
vrijwilliger op de duofiets of in de Riksja (voor wie er slecht ter been is) 
Plan een mooie dag en je zult ervan genieten. 
Dit uitje is extra en telt niet mee voor je 5 uitjes die je max mag kiezen. 

 

Don 2 mrt 14:00 € 10.00 ’t Tejaterke  Jeugd van   
 Vroeger 
 Leve met 
oma 

 Josefa van den Buiten is een dame op leeftijdd Zij heeft kinderen die zich niet  

 vaak laten zien, maar gelukkig wordt ze door twee kleindochters verzorgd. Maar  

 die moeten weer aan het werk. Daarbij komt, dat Josefa wat kwaliteit van leven  

 aan het verliezen is. Terwijl zij jarenlang een gevierde musicalster is geweest. Er  

 hoeft maar wat gezegd te worden, waar ze iets over kan gaan zingen en ze  

 begint. Er zal een familiebijeenkomst moeten plaatsvinden, om te beslissen, wat  

 er met ‘oma’ moet gaan gebeuren, wie de zorg voor haar op zich gaat nemen. 

 

Vrij 3 mrt 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag.  
 Welke film er draait is bij het drukken van dit programmaboekje  
 nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website   
 van de bioscoop. 

 

Zat 4 mrt 20:00 € 33.50 Parktheater 
Eindhoven 

 Familie! 
 

 Familie. Wie is er niet groot mee geworden? Familie is overal. En dan is er ook  
 nog schoonfamilie, stieffamilie, pleegfamilie, adoptiefamilie, oranjefamilie en de  
 grootste familie van Nederland. Geen ruzie gaat zo diep als familieruzie. Tegelij- 
 kertijd is het de enige band waar je je nooit van kunt ontdoen. Familie blijft altijd.  
 Huub Stapel leidt je, persoonlijker dan ooit, langs feesten der herkenning en ver- 
 borgen verledens. Een hilarische, ontroerende en meeslepende voorstelling over  
 die ene noemer waaronder we allemaal vallen: familie. 

 

Zat 4 mrt 20:15 € 34.00 Markant 
Uden 

Simon & 
Garfunkel 

 

De show vertelt het fascinerende verhaal van twee jonge jongens uit Queens, 
New York, die 's werelds meest succesvolle muzikale duo aller tijden werden. Een 
trip langs alle songs en verhalen die hen vormden, de dramatische breuk en hun 
afzonderlijke solocarrières. 

 

Zon 5 mrt 11:30 € 8.50 ’t Tejaterke 
Best 

Soepconcert 

 

 Het theaterprogramma is niet compleet zonder Soepconcerten! Ook dit seizoen   
 zijn er een aantal Soepconcerten gepland in ’t Tejaterke. Het concept blijft zoals u  
 gewend bent. Na ontvangst in de foyer gaat u luisteren naar een concert van een  
 lokale artiest. Na afloop staat er een heerlijke kop soep en een broodje voor u  
 klaar. De invulling van het Soepconcert is op dit moment nog niet  
 bekend. 
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Zon 5 mrt 16:00 € 18.75 Biobest Theater 
Best 

Royal 
Opera 
House  

 

 Als Rosina verliefd wordt op een mysterieuze jonge aanbidder die zichzelf  
 Lindoro noemt, heeft ze al haar vindingrijkheid nodig – en een beetje hulp van de  
 barbier – om haar berekende voogd, dokter Bartol, te slim af te zijn. Bereid u voor  
 op hartverwarmende serenades, lachwekkende vermommingen en een  
 sprookjesachtig einde dat telkens maar net niet komt.  

 

Zon 5 mrt 14:15 € 29.40 Muziekgebouw 
Eindhoven 

 Philharmonie 
 Zuidnederland 

 De Italiaanse meesterviolist Sergej Krylov waagt zich aan de warme melodieën  
 en virtuoze hoogstandjes van Paganini’s zelden uitgevoerde Vierde Vioolconcert. 

 

Don 9 mrt 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag.  
Welke film er draait is bij het drukken van dit programmaboekje  
nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website   
van de bioscoop. 

 

Zat 11 mrt 19.30 Gratis Lidwinakerk 
Best 

Lidwina in concert. 
Klezmajeur  

De 3 bandleden van Klezmajeur komen uit Eindhoven en Den 
Bosch. Ze spelen akoestisch of met (lichte) versterking. 

 

Zat 11 mrt 20:15 € 31.50 Blauwe Kei 
Veghel 

 John van Eerd 
 Zo vader zo zoon. 

  

Harrie Vermeulen woont bij zijn succesvolle zoon in huis. Maar, hoe slim en 
geslaagd zoonlief ook is in het zakenleven, zo naïef is hij dat privé. Zijn arrogante 
en zelfingenomen secretaresse is vastberaden junior aan de haak te slaan en 
daar kan ze de kritische ogen van vader Harrie niet bij gebruiken. Ze haat Harrie 
en doet er alles aan om hem het huis uit te krijgen. Er is vast wel een datingsite 
voor ouderen om hem aan een oud besje te haken. Maar Harrie zou Harrie niet 
zijn als hij er geen stokje voor zou steken. Hij bedenkt een ingenieus plan om de 

heks in één klap te lozen én tegelijkertijd een leuke schoondochter te krijgen.  

 

Zat 11 mrt 20:15 € 20.00 Schalm  
Veldhoven 

 Hanssi Kaiser 
 70er Jahren Schlagershow 
 

In een 2 uur durende theatershow (inclusief 20 minuten pauze) 
worden de tijden van de ZDF Hitparade nog eens dunnetjes 
overgedaan. Hanssi Kaiser en z’n orkest trakteren ons met 
een welwillende knipoog, in gepast 70er jaren decor met dito 

outfit op een onnavolgbare 'Reise in die Vergangenheit'.   

 

Zon 12 mrt 15:00 € 29.00 Schalm 
Veldhoven 

  The Ukrainian National Ballet brengt Pjotr Iljitsj Tsjaikovski’s The Sleeping Beauty, 
het betoverende verhaal van prinses Aurora, beter bekend als Doornroosje. 
Dit balletsprookje kenmerkt zich door sierlijke choreografie, prachtige 
arrangementen en weelderige kostuums. Olga Kifyak is de 1st solist van The 
Ukrainian National Ballet of Odessa. Zij heeft internationaal meerdere 
publiekelijke en professionele awards gewonnen en wordt geroemd om haar 
ongelooflijk voetenwerk en gracieuze bewegingen. 
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Zon 12 mrt 16:00 € 20.00 Markant 
Uden 

Laura Fygi 
 

Deze jazz diva is voorlopig nog niet uitgezongen, ook in Nederland niet! Ze treedt 
op met diverse begeleidingsorkesten en heeft een bijzonder programma 
ontwikkeld met het Trio Galantes waarmee ze haar passie voor Latin muziek 
deelt en dat bestaat uit 3 gepassioneerde klassiek geschoolde Zuid-Amerikaanse 
muzikanten. 

 

Ma 13 mrt 17:30 € 26.00 De Rooi Pannen 
Eindhoven 

 4 gangen   
 verrassingsmenu 

Terug in ons programma!! Studenten gaan voor ons koken en met veel 
enthousiasme gaan ze de maaltijd voor ons opdienen. Omdat het een keuken is 
waar studenten in opleiding zijn is het helaas niet mogelijk om in te schrijven voor 
dit uitje als u een voedselallergie heeft.  

 

Din 14 mrt 20:00 € 35.00 Parktheater 
Eindhoven 

 Don quichot van la   
 mancia 

 

De edelman Don Quichot van La Mancha is de welvarende eigenaar van een 
internationale holding. Hij is rijk, maar zijn leven is monotoon en betekenisloos. In 
zijn zoektocht naar een zinvoller bestaan dagdroomt hij over lang vervlogen 
tijden.  

 

Don 16 mrt 20:30 € 29.50 Theater aan de 
Parade 
Den Bosch 

 Cor  
 Bakker en  
 Karin  
 Bloemen 
 

Ka&Co, oftewel Karin Bloemen en Cor Bakker weten hun weg in het theater 
inmiddels gemakkelijk te vinden. Het wordt een ouderwets leuke avond met 
conferences en de mooiste liedjes. Gewoon, zoals het hoort. Met lachende en 
genietende mensen om je heen. Kun je het je voorstellen? 

 

Don 16 mrt 20:15 € 28.50 Schalm  
Veldhoven 

Slagerij van 
Kampen 
  

Met de hartverwarmende energie van de bandleden, indrukwekkende set-ups, 
shows vol visuele effecten en de onmiskenbare kracht van de opzwepende 
drums is Slagerij van Kampen een fenomeen van wereldformaat. 

 

Vrij 17 mrt 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
best 

50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag.  
Welke film er draait is bij het drukken van dit programmaboekje  
nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend Best of op de website   
van de bioscoop. 

 

Zon 19 mrt 10:30 € 5.00 Brabanthallen 
Den Bosch 

 Snuffel en Curiosamarkt Een lekkere snuffelmarkt vol met spulletjes die je eigenlijk niet nodig 
hebt maar zo leuk zijn om te kopen.  

 

Din 21 mrt 20:15 € 21.50 Markant  
Uden 

Marlijn 
Weerdenburg 
 

Samen met haar band zingt Marlijn de longen uit haar lijf, maakt ze pijn 
bespreekbaar, maar deelt ze ook haar dankbaarheid voor het leven. Rauw en 
met de billen bloot, een voorstelling die gaat over de essentie van het leven. 
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Woe 22 mrt 20:15 € 28.50 Blauwe Kei 
Veghel 

 Checkpoit    
 Charlie 
  

Op 13 augustus 1961 werden Oost- en West-Berlijn in één nacht verdeeld door 
prikkeldraad. In deze musical met liedteksten van Stef Bos volgen we Berlijners 
die van de ene op de andere dag vrienden, familie, kansen en mogelijkheden 
moeten missen, omdat ze niet meer welkom zijn in de andere helft van hun stad. 

 

Woe 22 mrt 19:30 Gratis  Cafe ’t Zand 
 Oirschot 

 Alzheimerafé presenteert 
 Theater met Jan van der   
 Hammen.  

Meneer van Dijk heeft dementie, gelukkig is zijn dochter 
nabij. Toch voelt hij zich vaak niet door haar begrepen, maar 
dat is precies wat zijn dochter ook voelt. In een mix van 
theater, een lied, gesprek met elkaar en kleine stukjes 
theorie neemt Jan van der Hammen ons mee in het leven 
van deze 2 mensen.  

 

Don 23 mrt 14:00 € 9.00 Biobest Theater  
Best 

 50+ Filmmiddag Iedere week is er in Biobest een filmmiddag. Welke film er draait is bij het 
drukken van dit programmaboekje nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend 
Best of op de website van de bioscoop. 

 

Vrij 24 mrt 20:30 €16.50 ’t Tejaterke  
Best 

 Thijs van  
 Meeberg 
 

Alle problemen leken als sneeuw voor de zon verdwenen. Als iemand klaar was 
voor een leven na corona, was het Thijs wel. Toch jammer dat zijn onhandelbare 
coronapuppy de compleet nieuwe inboedel sloopt. In Meer dan mogelijk zoekt 
Thijs van de Meeberg naar een manier om van waarde te zijn. Dat lukt hem niet 
alleen. Hij heeft jouw advies hard nodig. Want er is een probleem boven zijn 
hoofd gegroeid waardoor alles stagneert en vastloopt. Pas als dat is opgelost, is 
alles mogelijk en misschien wel meer dan dat. 

 

Zon 26 mrt 16:00 €18.75 Biobest Theater 
Best 

The Royal 
Opera 
House 
 

Aan het hof van prinses Turandot worden aanbidders die haar raadsels niet 
weten op te lossen, op brute wijze omgebracht. Maar als een mysterieuze prins 
een raadsel correct beantwoordt, heeft hij opeens alle macht in handen – en een 
glorieus geheim. Als het om leven of doodgaat, kan liefde dan alles overwinnen? 
De partituur van Puccini zit vol muzikale juweeltjes. 

 

Woe 29 mrt 13:30 € 35 Groenseizoen 
Best 

 Paasworkshop Tijdens een 2 uur durende workshop gaan we een creatief stuk maken voor 
Pasen.  

 

Don 30 mrt 14:00 € 9.00 Biobest Theater 
Best 

 50+ Filmmiddag  Iedere week is er in Biobest een filmmiddag. Welke film er draait is bij het 
drukken van dit programmaboekje nog niet bekend. Kijk hiervoor in Groeiend 
Best of op de website van de bioscoop. 

 

Vrij 31 mrt 20:15 € 25.00 Schalm 
Veldhoven 

 
 

Paul (60 jaar jonge God met artrose) overziet zijn leven, zingt oude liedjes die nu, 
jaren later, misschien een heel andere betekenis hebben. Paul mijmert over zijn 
eerste-, grote- en ware liefde en maakt ouderwets lol met zijn publiek … 
Terug in het theater waar hij totaal zichzelf is en volgens velen op zijn best. 
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Vooraanmeldingen voor April 2023 

4 en 5 april 19:30 Gratis Lidwinakerk 
Best 

Projectkoor Sol 
The Passion Best 2023 
 

‘The Passion Best’ is een muzikale vertelling van het lijden, sterven en de opstan-
ding van Jezus. Dit doen we met 6 andere zanggroepen uit Best en zo brengen 
we samen iets moois en waardevols tot stand. In totaal zullen we 6 gezamenlijke 
nummers ten gehore brengen. Daarnaast zal elke groep een eigen nummer zin-
gen, passend in de het Passion-verhaal. Deze avond is voor iedereen toeganke-
lijk. 

De inschrijving en plaatsen voor deze voorstelling zijn beperkt, op=op, dus geef je 
nu alvast op!  

  
      Carla                Jan              Jacqueline         Ineke                Yvonne 

 
 
 
 
 
 

 
                     

                   

                  

 

Wij wensen jullie weer veel gezellige uitjes toe!! 

 
 

 

                                        
 
 

    
 
 
 

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

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