
Wat een heerlijke contactmiddag! 

Wat een heerlijke contactmiddag van Avondje-Uit 
was het op 1 februari in de Prinsenhof! 
Aangekondigd was dat we konden gaan genieten 
van een komisch toneelstuk, op te voeren door een
amateurgroep uit Heeswijk-Dinther die in voor-
gaande jaren al eerder voor ons hadden gespeeld. 
En genoten, dat hebben we…. 
De groep speelde geweldig gedreven voor de 100 
gasten en 40 vrijwilligers van Avondje-Uit, waar-
mee de zaal in Prinsenhof “tot aan de nok toe” 
gevuld was. 
Al om 13.00 uur begon de middag met koffie en 
een stuk vlaai voor iedereen. Voorzitter Carla van 
Eldijk opende met het bedanken van alle zittende 
bestuursleden voor hun inzet, in de pauze ook de 
na vele bestuursjaren in 2022 vertrokken Bram 
Flierman en Anke Lips. 
En natuurlijk ging ook dank uit naar alle vrijwilligers
voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Doldwaze klucht
Daarna opende het
doek voor een dol-
dwaze klucht. We be-
landden in het knusse
café Boslust, gedreven
door een pittige vrouw
Trees. Daar liep de
ene na de andere
stamgast binnen met
zijn zorgen, beleve-
nissen of gewoon om
mekaar op de hak te nemen of voor de gek te 
houden. 
Zo had je de niet op z’n mondje gevallen postbode 
Thomas die een belangrijke, geheime brief kwam 
brengen van de 90-jarige freule, die van plan was 
haar mooie villa te laten verbouwen tot een ge-
meenschapshuis op haar landgoed. 

En daar 
kwam 
een 
andere 
rare snui-
ter met 
veren op 
z’n kop 
de kroeg 

binnen: de alsmaar stotterende boswachter Joop, 
klusjesman bij de freule die er volgens zeggen 
“bekant mee in bed lag”. 
En ook was er de joli-
ge, altijd lachende,
vuurroodharige Jan-
neke, die iedereen op
stang wist te jagen,
maar wel, foei foei,
had gestroopt in het
bos van Joop. 

Dwangbevel
Plots verscheen daar
een keurige, brave
man in pak: deur-
waarder Cornelis
Schraper met een
dwangbevel voor kroegeigenaresse Trees, waarin 
gedreigd werd met beslaglegging op het café. Daar
wist Lotje, zielsvriendin van Trees, wel raad mee: 
ge-woon verscheuren in talrijke snippers! 

En al die tijd 
liep “Moeke” 
rond in het 
café, Trees’ 
eigenzinnige 
moeder (“wordt 
wel 100”), die 
heel wat borrel-
tjes na mekaar 
achterover 
sloeg en met 
een stalen ge-

zicht de raarste fratsen uithaalde, zoals de 
deurwaarder achterna zitten op een racefiets. En 
die uiteindelijk de schuld bleek te zijn van het 
dwangbevel vanwege haar hoog opgelopen be-
lastingschuld…... 

Daverend applaus
Toen het doek viel klonk er een daverend applaus. 
Doel van een contactmiddag is ook het onderling 
uitwisselen van verhalen, nieuwtjes en ervaringen 
met Avondje-Uit in de afgelopen tijd. Aan elk tafel-
tje werd gezellig en stevig gebuurt, waarbij ook al-
lerlei nieuwe ideeën voor uitjes werden geopperd. 

-  1  – 



Zoals een origineel idee voor mensen met rolstoel 
of rollator: een treinreisje samen in een sprinter, 
die tegenwoordig daarop is aangepast. 
Ook werden er bijzondere tuinen in de buurt ge-

noemd, zoals 
Tintelen in 
Eersel, het 
weverijmu-
seum in Gel-
drop, rondlei-
ding door kas-
teel Heeze en 
het museum 
Dorpsdokter in
Hilvarenbeek. 

Ondertussen werden we verwend met heerlijke  
frites en kroketten voor iedereen. Het was een 
prima geslaagde contactmiddag!

Voorzitter kijkt tevreden terug op 
een succesvol jaar 2022

We hebben alweer een paar maanden van 2023 
erop zitten. Waar blijft de tijd! Voor mijn gevoel heb
ik net de kerstspullen opgeruimd. Ik wil graag te-
rugkijken op het jaar 2022.
Het coronavirus heeft ons in het begin van 2022 
nog parten gespeeld. In februari kwamen de eerste
uitjes moeizaam op gang. Halverwege het jaar wa-
ren er ook nog verschillende gasten en vrijwilligers 
angstig om mee op pad te gaan. En dat is heel 
goed te begrijpen. Tevens werden er regelmatig 
uitjes door de theaters afgeblazen omdat een 
zanger of toneelspeler corona had. 

159 uitjes in één jaar
Gasten en vrijwilligers hebben volop in 2022 ge-
noten van heel wat uitjes. Het waren er 159 uitjes 
om precies te zijn. Het effect van corona is nog wel
goed te zien, want in jaren voor de corona waren 
er gemiddeld 300 uitjes per jaar. 
Onderstaande tabel geeft het aantal uitjes weer in 
de verschillende kwartalen met het aantal gasten 
en vrijwilligers die eraan hebben deelgenomen.

    2022 1e

 kwartaal
2e 

kwartaal
3e 

kwartaal
4e 

kwartaal
Jubi-
leum

Gouden
uitje

Totaal
2022

Uitjes 25 57 27 48 1 1 159

Gasten 168 286 236 268 95 39 1086

Vrijwilligers 68 102 102 118 44 20 454

De grootste favorieten bij de gasten zijn de lunches
en diners. In 2022 zijn we 18 keer op pad geweest 
naar een restaurant, in totaal hebben 408 gasten 
en 152 vrijwilligers hieraan deelgenomen.

Het jaar 2022 is afgesloten met 170 gasten en 106 
vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van de gasten 
bedraagt 80,4 jaar en van de vrijwilligers 66,5 jaar.
Vanwege de vele aanmeldingen van gasten is in 
de periode mei 2022 tot en met augustus 2022 een
wachtlijst geweest voor nieuwe aanmeldingen van 
gasten.

Hoogtepunten in 2022
Naast de bestaande uitjes hebben er 3 extra acti-
viteiten plaatsgevonden waaraan velen hebben 
deelgenomen. Op 30 april hebben we ons 12,5-
jarig jubileum in het Tejaterke gevierd. Daar heb-
ben we genoten van diverse optredens onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Elk jaar geven we ons op voor de Museum Plus 
Bus en eindelijk kregen we in 2022 groen licht dat 
we ingeloot waren. We zijn op 8 juli met de Muse-
um Plus Bus naar het Cobramuseum in Amstel-
veen geweest. 
Tegen het eind van 2022,
op 12 oktober, zijn we
met het Gouden Uitje
naar de Biesbosch ge-
weest. De weergoden
waren ons goed gezind,
het was die dag mooi
weer. Iedereen genoot
van de boottocht door
het prachtige natuurge-
bied en van het uitbun-
dige optreden van de
muzikale troubadours op de boot.

Diverse bestuurswisselingen
In 2022 hebben er verschillende bestuurswisselin-
gen plaatsgevonden. Bram Flierman heeft zijn 
functie, als penningmeester na 10 jaar neergelegd.
Zijn werkzaamheden zijn met ingang van 29 au-
gustus 2022 door Jan de Koning overgenomen. 
Anke Lips heeft haar taak, als algemeen bestuurs-
lid na de zomer 2022 na 7,5 jaar neergelegd. Het 
bestuur is hen beide dankbaar voor hun inzet en 
de vele uren werk die ze in de afgelopen jaren 
hebben besteed aan Avondje-Uit.

Helpers achter de schermen 
Een aantal personen hebben geen zitting in het 
bestuur maar achter de schermen ondersteunen 
ze het bestuur geweldig. 
Zoals John Peeters, hij verzorgt met veel overgave
elk kwartaal onze nieuwsbrief. Elk kwartaal heeft 
hij weer genoeg inspiratie om ons met leuke verha-
len en informatie te vermaken. Deze nieuwsbrief 
tezamen met het programma worden door ver-
schillende vrijwilligers rondgebracht bij de gasten. 
Wil Pruijsen ondersteunt onze coördinator Yvonne 
Cras om de indeling van de auto’s voor Yvonne 
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voor te bereiden. Dit neemt veel werk uit handen 
van Yvonne. 
Verder hebben we een website avondje-uit-best.nl.
Hebt u hier al eens op gekeken? Daar kunt u info 
over Avondje-Uit vinden, zoals de nieuwsbrieven, 
de programma’s, foto’s, klachtenregeling, jaarver-
slagen en het beleidsplan. Deze website wordt 
beheerd door Jacob Wesseling. Peter Toenders 
ondersteunt het bestuur regelmatig bij ICT-vragen.

Vele sponsors en vrienden van Avondje
Avondje-Uit zou niet kunnen bestaan, als we niet 
gesteund werden door zoveel sponsors en “Vrien-
den van Avondje-Uit”. We zijn hen erg dankbaar. 

Alleen met hun giften en spon-
sorgeld kunnen we doorgaan 
met Avondje-Uit. Het jaar 2022 
eindigde met 31 Vrienden van 
Avondje-Uit, te weten 14 be-
drijven en 17 particulieren. 
Nogmaals, BEDANKT!

Speciale dank aan de gemeente Best voor de sub-
sidie, die ook voor 2022 en 2023 aan Avondje-Uit 
is toegekend. Ook dank aan de Rabobank voor de 
sponsoring vanuit de Rabo Club Supportactie en 
de supermarkten Plus en AH voor het mogen deel-
nemen aan hun acties. En natuurlijk bedanken we 
daarbij alle mensen in Best die met hun stem of 
statiegeld een persoonlijk steentje hebben bijge-
dragen aan Avondje-uit.

En hoe loopt Avondje-Uit in 2023?
Tot nu toe zijn er dit jaar al heel wat uitjes geweest.
Genoten hebben we samen op 1 februari 2023  
van een leuke contactmiddag in de Prinsenhof, 
waar ongeveer 100 gasten en 40 vrijwilligers 
naartoe waren gekomen. Na koffie en gebak, 
hebben we ons goed geamuseerd met een klucht, 
gespeeld door een amateurgroep die we al goed 
kenden van de twee keer dat ze al eerder voor ons
zijn opgetreden. Ze speelden ook nu weer gewel-
dig. Na afloop gingen we, na het nuttigen van een 
frietje en snack, met volle buik naar huis.

Ik wens iedereen een mooi 2023 toe, met vele 
leuke uitjes!           

Carla van Eldijk, voorzitter

Extra verrassing: uitje naar 
de Narrekap op 19 maart

De Narrekap komt dit jaar weer met een spannend 
toneelstuk in ‘t Tejaterke: ‘De geschiedenis van de 
familie Avenier’. 
Voor Avondje-Uit is het eigenlijk een uitje in het 1e 
kwartaal, maar u kunt zich hier toch nog voor op-
geven: telefonisch, per mail of via de achterkant 
van de antwoordkaart. 

Gelukkig hebben we met ’t Tejaterke een afspraak 
kunnen maken dat zij op 19 maart voor ons 
plaatsen vrij houden! Maar u moet er wel snel 
bijzijn om zich op te geven!

Waar gaat het over?
Het toneelstuk gaat over de familie Avenier, een 
Brabantse middenstandsfamilie met een eigen 
bedrijf: witgoedketen ‘Modern’ met 4 filialen. De 

schrijfster Marie Goos heeft er al 3 toneelstukken 
over geschreven. Gespeeld wordt nu het 4e en 
laatste stuk (maar waarvoor je de eerdere 3 niet 
gezien hoeft te hebben). Het speelt zich af in 1985,
als directeur Janus Avenier het bedrijf net heeft 
verkocht. Veel familieleden hebben gewerkt in een 
van de 4 filialen. Iedereen rekent dan ook op een 
flink deel van de grote som geld die de verkoop 
van ‘Modern’ heeft opgeleverd. 
Er is dan ook een feestelijke afscheidsavond op 
het bedrijf en daarna vertrekken ze met z’n allen 
naar de camping, waar Janus bekend zal maken 
wie er wat krijgt. Tenminste…... daar gaat iedereen
van uit. Maar net aangekomen op de camping 
krijgt Janus slecht nieuws over de aandelen, die hij
gekocht heeft met de verkoopsom. En dat moet hij 
nu gaan vertellen aan de familie. Die vindt dat hij 
hen wel erg lang in spanning laat…..  Hoe gaat dit 
in ‘s hemelsnaam aflopen?

Er valt veel te lachen over de manier waarop de 
familie met elkaar omgaat. Je herkent ook wat zich
in veel families kan afspelen: kinnesinne, gevoelige
kwesties, ingeslepen patronen en oud zeer.
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Aanmelden voor dit extra uitje
Dit uitje naar de Narrekap kost € 12,50, die op de 
gebruikelijke manier per automatische incasso zal 
worden geïnd. Het is een extra uitje boven op de 
maximaal 5 uitjes per kwartaal waarvoor u zich 
kunt opgeven: per telefoon, per mail of op de ach-
terkant van de antwoordkaart bij deze nieuwsbrief. 
Wilt u dan ook opgeven/aankruisen of u op eigen 
gelegenheid naar ‘t Tejaterke komt en terug naar 
huis gaat óf dat u thuis wilt worden opgehaald en 
teruggebracht? 

Speciaal uitje: Grote tentoonstelling
over de Efteling 

In mei hebben we een heel leuk uitje op de agenda
staan. Hoe kwam de Efteling tot stand? Wie wil dat
nu niet weten en speciaal hiervoor gaan we naar…
het Noordbrabants Museum. 

Schatkamer vol
Om het won-
derlijke verhaal
van de Efteling
te kunnen ver-
tellen opende
de Efteling
speciaal voor
deze tentoon-
stelling haar
schatkamers. Daar kwamen de meest bijzondere 
schatten tevoorschijn. Zoals de eerste krabbels 
van het sprookjesbos door Peter Reijnders, origi-
nele tekeningen van de welbekende Anton Pieck, 
de eerste spiegel van Sneeuwwitje. En voorwerpen
van het pas gesloten Spookslot, die sinds de slui-
ting nog meer gekoesterd worden.

Voor het eerst ...
Nooit eerder is er een Efteling-tentoonstelling ge-
weest in een museum. Deze grote tentoonstelling 

met wel 
honderden 
voorwerpen
neemt je 
mee vanaf 
het begin 
tot het he-
den. We 
beginnen 
met een 
terugblik vol
tekeningen 
en de bij-
horende 

verhalen over het ontstaan van het Sprookjesbos. 
Wist je bijvoorbeeld dat het bos ooit werd opgericht

om het barre bestaan van arme Brabantse gezin-
nen op te vrolijken?

Achter de schermen bij de Efteling
In de ten-
toonstel-
ling ne-
men we je
mee ach-
ter de
schermen
van de
Efteling.
Wat ge-
beurt er
achter de
gesloten
deuren? In de mini documentaires zie je de Efte-
lingmedewerkers aan het werk. Nooit eerder zag je
deze kant van de Efteling. De passie van de mede-
werkers is niet alleen voelbaar maar ook zichtbaar 
tot in de kleinste details.

Succes en discussie
In de tentoonstelling kom je langs alle mijlpalen die
het park maakten tot wat het nu is. Maar er is ook 
ruimte voor discussie. Hoe staat de Efteling in de 
veranderende samenleving van nu? Een goed 
voorbeeld zijn de discussies over Monsieur Can-
nibale, de attractie die in de herfst van 2021 werd 
verwijderd. Of de relatie van het park met haar 
omgeving en buren. Hoe werkt de Efteling aan 
haar toekomst?

Afsluiten op z’n Eftelings
In de laatste zaal van de tentoonstelling, net wan-
neer je denkt het geheim van de Efteling ontrafeld 
te hebben, brengen we de magie terug. En nemen 
je voor eventjes mee naar de ongrijpbare wereld 
van de Efteling. Maar hoe? Dat blijft nog even een 
verrassing!                  
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Zo simpel en zo leuk: 
zelfstandig reizen met de trein 
 in je rolstoel of scootmobiel!

Heugelijk nieuws voor mensen met een rolstoel, 
rollator of scootmobiel! U en ik, wij kunnen sinds 
september 2022 voortaan treinreizen met elke 
Sprinter (stoptrein). Want nu kun je vanuit het 
perron – in Best is dat perron 1 en 4 waar de 
sprinters stoppen – zó de trein inrijden.  
    
Hoe werkt het?
Het treinreizen begint bij de kaartjesautomaat bui-
ten, waar je met je pinpas het kaartje kunt kopen. 
Met je rolstoel of scootmobiel neem je dan het 
extra brede poortje, waar je je kaartje op het ronde 
witte schermpje legt. Je wordt dan ingecheckt. 
Via de lift ga je naar het perron waar jouw trein zal 

aankomen. Daar ga je op ruime afstand van de 
rand staan. Als je de trein ziet aankomen steek je 
duidelijk zichtbaar voor de machinist je hand op. 
Hij zal dan proberen zodanig te stoppen, dat jij 
voor de rolstoelingang staat, met het blauwwitte 
rolstoelteken. Of anders rol je snel naar die rol-
stoelingang toe. 
Daar komt dan een klein plankje naar buiten met 
een hoogteverschil van maar enkele centimeters, 
hooguit 3, dus geen probleem voor de wielen van 
een rolstoel of scootmobiel.
In de trein zie je dan meteen twee coupés, waar 
rolstoelgebruikers voorrang hebben. Daar zijn de 
zitplaatsen met voorrang voor ons.

Rolstoeltoegankelijk toilet
Bijzonder bij deze coupés is ook het toilet, dat is 
aangepast aan rolstoelgebruikers. Dat toilet gaat 
met een roldeur open en, wat grappig, de bedie-

ningsknoppen zitten op onze ooghoogte. 
Bijvoorbeeld de knop om de deur te sluiten, je han-
den te wassen met zeep en je handen te drogen 
met een föhn. Je drukt weer op de knop met het 
rolstoelteken, de deur ontgrendelt en je kunt er 
weer uit. Menig staand persoon zoekt zich rot naar 
de bedieningsknoppen, maar die zoekt dan veel te 
hoog. Dat is dan eens de wereld andersom…...

Waar kun je overal naartoe?
Met de sprinter-treinen kun je vanuit Best naar 
Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Deurne 
of Boxtel, – om te shoppen, een museum te be-
zoeken of een wandeling te maken. Wouw, dat is 
genieten! 
Bij aankomst op het station van bestemming bolder
je lekker naar buiten. Maar niet vergeten uit te 
checken op zo’n zelfde schermpje bij de poortjes.

Idee voor Avondje-Uit 
Misschien is het een leuk idee om zo’n treintochtje 
eens te proberen via Avondje-Uit met een vrijwil-
liger? Het is heerlijk! Je kunt pech hebben met een
vollere trein, maar mensen maken absoluut ge-
makkelijk plaats voor ons.
Ik ben rolstoelgebruiker, kan niet staan of lopen, 
reis vaak alleen en dat gaat prima! Je hoeft geen 
terugreistijd meer afspreken, gewoon de trein terug
pakken die je wilt…. Wat een genot! (Het omroep-
bericht in de trein vermeldt nog steeds een hoogte-
verschil in Best, al die bandjes moeten nog één 
voor één aangepast worden.)

En als je nog verder wil
Je kunt met rolstoel en scootmobiel ook nog verder
treinreizen dan naar de bovengenoemde plaatsen. 
Dan heb je een Intercity nodig. Die hebben ook wel
een rolstoel-ingang, maar nog met traptreden, 
waarover NS personeel een hellingbaan voor je 
moet neerleggen…..  Deze ‘assistentie’ moet je 
minstens een etmaal van tevoren aanvragen. Het 
kan telefonisch op nummer 030-2357822 of online 
via een account dat je kunt aanmaken op de web-
site van de NS via www.ns.nl/reisassistentie.

Je begeleider mag gratis mee
Als je net zo enthousiast raakt als ik ben, maar je 
niet alleen kunt reizen, kun je ook een gratis be-
geleiderspas aanvragen op grond van je beper-
king. Dan kan er iemand gratis met je mee reizen. 
Aan te vragen via: argonaut.nl/doelgroepen/ 
clienten/ov-begeleiderskaart.

Goeie reis en veel plezier!!  
                                                   Marijke Smits
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Handige infokaart bezorgd
bij alle inwoners van Best

Tegelijk met de Groeiend Best van 14 februari hebt
u een informatiekaart in de bus gekregen met 
adressen en telefoonnummers van allerlei organi-
saties in Best die u ooit of misschien wel vaker 
nodig kunt hebben. Als er bijvoorbeeld thuis iets is 
gebeurd, is het handig zo’n lijst met telefoonnum-
mers en adressen van zorg- en hulpverleners di-
rect bij de hand te hebben. Op de voorkant kun je 
ook de gegevens van je eigen huisarts, tandarts, 
apotheek, fysiotherapeut, opticien, audicien, huis-
houdhulp, mantelzorger of thuiszorgorganisatie 
daaraan toevoegen. 
Ook vind je op de kaart allerlei andere adressen en
telefoonnummers, bijvoorbeeld voor de aanschaf 
of lenen van zorgartikelen, hulp op financieel ge-
bied, de voedselbank, kringloopwinkels, hulp bij 
het invullen van belastingen, de thuisadministratie, 
het volgen van cursussen, plekken en verenigin-
gen waar je andere mensen kunt ontmoeten, en 
nog veel meer.. 

In de meterkast
Deze informa-
tiekaart is handig
om altijd onder
handbereik te
hebben, bijvoor-
beeld in de me-
terkast. Hebt u
de kaart niet be-
zorgd gekregen,
bijvoorbeeld om-
dat u een nee/-
nee-sticker op de
brievenbus hebt,
dan kunt u uw
kaart gratis afha-
len bij de balie
van Bestwijzer,
Zonnewende 173 

Meer diepgaande informatie
Deze informatiekaart, samengesteld door de seni-
orenraad van Best, is bedoeld als een eerste hulp-
middel. Wilt u veel meer informatie weten van alle 
hulp- en dienstenorganisaties die er in Best zijn, 
zowel van professionele als vrijwillige hulpverle-
ners, dan is er de uitgebreide en gedetailleerde 
“Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best”, 
ook van de seniorenraad, die u verder helpt. Ook 
deze is voor iedere Bestenaar gratis verkrijgbaar 
bij Bestwijzer. Hij wordt regelmatig up-to-date 
gehouden; de meest actuele versie is online te 
raadplegen op www.seniorenraadbest.nl onder 
‘publicaties’.

Samen aan tafel 
voor alleenwonenden

 
Eet u vaak alleen? Of heeft u een buurvrouw/buur-
man of een kennis die meestal alleen eet? Samen 
tafelen is voor alleenstaande mensen een prima 
manier om andere mensen te ontmoeten en te le-
ren kennen. Er zijn in Best drie plekken waar je 
samen met anderen maandelijks kunt genieten van
een heerlijke, met zorg bereide maaltijd. Deze drie 
gelegenheden zijn:
–  ‘Samen aan tafel’, in de Protestantse kerk
–  ‘Lidwina aan tafel’ in de Lidwinakerk
–  ‘Samen eten’ in buurthuis Kadans

Mensen die er aan deelnemen zeggen vaak dat 
het eten er erg lekker is, dat je met je tafelgenoten 
fijne gesprekken kunt hebben en dat ‘t er heel 
gezellig is.

Samen aan tafel
Dit is een initiatief van de Protestantse kerk (Kon. 
Julianaweg-Zuid 1), waar iedereen in Best aan 
mee kan doen, dus net zo goed mensen van bui-
ten als van binnen de kerk. In 2023 is het in het 
eerste halfjaar op elke 1e en 3e donderdag van de 
maand.

Er staan bij binnenkomst een tiental tafeltjes klaar 
in de voorruimte van waar zondags kerkdiensten 
worden gehouden. Aan de tafeltjes kun je samen 
met anderen genieten van een smakelijk drie-
gangen menu. Je kiest zelf uit bij wie je samen aan
een tafeltje wilt zitten. Er is ruimte voor 50 perso-
nen. De zaal is open vanaf 17.45 uur. Om 18.00 

-  6  – 



uur wordt begonnen met de maaltijd. De eindtijd is 
19.30 uur. Het eten wordt bereid door vrijwilligers. 
Zij dekken ook de tafel en zorgen voor de afwas. 
Zij houden ook rekening met dieetwensen (van 
tevoren aan hen doorgeven) 
Wie mee wil eten moet zich wel steeds van tevoren
opgeven. Dat kan tot en met uiterlijk dinsdag vóór 
de donderdag waarop er wordt gegeten, via de 
mail (samenaantafel.best@gmail.com) of telefo-
nisch (bel Elly Kops via 06-14026259). Maar het 
kan ook direct na een maaltijd via de intekenlijst 
voor de volgende keer. Men probeert de kosten 
voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. 
Dat gebeurt via een vrijwillige bijdrage na elke 
maaltijd in een bakje bij de uitgang.

Lidwina aan Tafel

Zoals de naam al doet vermoeden worden deze 
maaltijden gehouden in de Lidwinakerk, en wel in 
het nieuwbouwgedeelte, ingang Monseigneur 
Zwijssenstraat. Mensen uit Best en omgeving kun-
nen genieten van het samenzijn en samen eten op 
iedere eerste zondag van de maand van 18.00 t/m 
20.00 uur. Het is voor mensen van binnen én van 
buiten de kerk, jong en oud. 

De tafel staat gedekt voor een eenvoudig drie-
gangen menu. Met dieetwensen wordt zoveel 
mogelijk rekening te houden. Er wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd van € 7,00. Er is ruimte voor
40 personen. Zijn er meer belangstellenden, dan 
komen zij op een wachtlijst. 

Hebt u zelf geen vervoer? Dan komt men u graag 
ophalen en thuisbrengen. Wie mee wil eten moet 
zich wel van tevoren opgeven. Dat kan tot de don-
derdag voor de maaltijd via een e-mail naar: 
lidwina.aan.tafel@gmail.com of bel Harry Spakman
op 0499–392582. Meer informatie vindt u op de  
website www.lidwinakerk.nl/Evenementen/Lidwina-
aan-Tafel

Samen eten
Dit initiatief in Best is al 22 jaar geleden door Vrou-
wenwerk opgezet en wordt nu gefaciliteerd door 
LEV Best. Het vindt plaats in buurthuis Kadans 

St. Jozefstraat 1, en is bedoeld voor alleenstaande
vrouwen in Best – dus niet voor mannen. Er zijn 
twee groepen van ieder 20 vrouwen, die elk een 
eigen groepje van vier vaste kooksters hebben. 
Die bereiden elke maand weer een andere sma-
kelijke drie-gangenmaaltijd met koffie na. Alles is 
vers. Er wordt niet gekeken naar dieetwensen. 
 
Het vindt plaats op de laatste dinsdag en vrijdag 
van elke maand, en wel vanaf 18.00 uur. Wie bin-
nenkomt zoekt zelf een gezellige tafel; er is geen 
vaste eindtijd. Een maaltijd met koffie kost € 10,00 
te betalen bij binnenkomst. Twee keer per jaar is er
een uitgebreid buffet. 
Wilt u meedoen met ‘Samen eten’ dan kunt u zich 
telefonisch aanmelden bij Nelleke Blitterswijk, tel. 
06-12269680. U moet er wel rekening mee houden
dat er momenteel een wachtlijst is. Samen eten 
heeft geen eigen website.

Met een lach en een traan 
  
Op vrijdag 9 december, de dag waarop het Neder-
lands elftal het zou gaan maken en miljoenen men-
sen voor de buis zaten, stonden wij, mijn gast en 
ik, allebei ook wel voetballiefhebbers, klaar om van
de voorstelling ‘The clowns convention’ te gaan 
genieten.
En dat hebben we. Wat hebben we ontzettend ge-
lachen om hun humor, drama, mimiek en acroba-
tiek. Zeven clowns maakten de waanzin van de 
dag en de maatschappij zichtbaar in een komische
voordracht: het verdriet, de snelheid, het falen, de 
angst, selfies, geldzorgen, beleving van de fanta-
sie, enz. 
Toen de voorstelling afgelopen was, belandden we 
in een complete feeststemming. Nederland had net
de 2-2 gelijkmaker gescoord. Vol spanning en 
hoop hebben we gekeken naar de verlenging en 
de penalty‘s. Jammer dat het elftal toch niet als 
winner uit de strijd kwam. 
Ondanks deze teleurstelling hebben mijn gast en ik
een gezellige en bijzondere avond gehad. Met een 
lach en een traan…..              

   Maria Bouwens

             Foto: Tranen van het lachen…..! 
             (Of over de verloren wedstrijd?)                  
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Hoe ouder, hoe optimistischer 

Hoe schat je je eigen gezondheid, spierkracht en 
geheugen in als ernaar gevraagd wordt? En klopt 
het dan ook met de werkelijkheid? 
Dat wilden onderzoekers wel eens weten. Ze vroe-
gen aan 88 duizend mensen in Europa om een 
vragenlijst van 1 (heel goed) tot 5 (heel slecht) in te
vullen en vergeleken dat met de uitslagen van wer-
kelijke testen die de mensen deden. 

En wat bleek? Bij 80 procent van de geteste men-
sen komt de zelf beoordeelde beweeglijkheid re-
delijk overeen met de uitkomst van de testen. Voor 
het geheugen is dat nog maar bij 72 procent. De 
uitkomsten verschillen nogal tussen de mensen, 
vooral wat betreft leeftijd, geslacht en de landen 
waarin ze wonen. 
In Zuid-Europese landen is het ook anders dan in 
noordelijke. In landen als Spanje, Frankrijk en Bel-
gië onderschatten vrouwen hun geheugen juist 
minder dan in Nederland, Denemarken en Zwe-
den. 
En hoe ouder mensen worden, des te groter is het 
verschil. Zo blijkt ook dat mensen van boven de 80
veel tevredener zijn met hun gezondheid dan die in
werkelijkheid is. Voor mensen van boven de 90 

is hun tevredenheid zelfs nog meer, ook als ze 
fragiel zijn.

Hoe kan dat nou? vraag je je af. 
Het antwoord is simpel: “Als je ouder wordt ga je je
gezondheid en geheugen graag vergelijken met 
leeftijdsgenoten, en dan vooral leeftijdsgenoten die
er minder goed aan toe zijn. Bovendien accepteer 
je als oudere dat alles gewoon wat achteruit gaat.” 
zegt onderzoeker Spitzer. “Hierdoor hou je juist 
een positief beeld van jezelf. En zijn oudere men-
sen meer tevreden met hun leven, ook al kunnen 
ze minder”. 

Maar ….breken dan soms wel plotseling een heup.
Zoiets komt onverwachts, vaak door een kleinig-
heid, is pure pech, maar hoort wel bij de grillighe-
den in ons bestaan.….. 
Bron: Kennislink
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Bloemlezing
Hieronder weer een selectie uit alle 
reacties die wij ontvingen over uitjes 
die de afgelopen tijd zijn gehouden. 

26 okt.:  Bezoek aan Alzheimer Café
Een erg goede en indrukwekkende avond over 
dementie. Heel leerzaam en prachtig gespeeld. 
Veel diepe gesprekken en verduidelijking daarna 
voor onze gasten en de andere bezoekers.
                                      Toos, Anja, Marij en Nelly

28 okt.: Best Irish Singers
Het was mijn eerste uitje en ik kan alleen maar 
zeggen dat het gezellig en leuk was. Had 3 dames 
mee die heel enthousiast waren en ook geen hulp 
nodig hadden. Alleen de auto voor vervoer. Uiter-
aard wel gezorgd voor de drankjes in de pauze.
                                                                    Ditta

17 nov.: Heerlijk eten in Petite Ruelle
Petite Ruelle is een leuke kleine gezellige bistro in 
Vught. Een beetje huiskamergevoel en een goede 
akoestiek. We hebben een heerlijk (keuze)menu 
gehad en iedereen heeft het goed naar hun zijn 
gehad en lekker gegeten. Het eten was heerlijk en 
de bediening perfect. Zeker voor herhaling vatbaar.
Het etentje was erg geslaagd. Goede sfeer en 
heerlijk eten.
           Eefje, Kim, Anjo, Carla, Maryanne en Anja

24 nov.: Filmklassieker met lunch
We waren al om 12.00 uur in de Weeffabriek in 
Geldrop om de filmklassier Annie Hall te bekijken.  
De lunch begon om 12.30 uur en de film pas om 
14.00 uur. Leuke locatie en een heerlijke en uitge-
breide lunch. De film viel wel wat tegen. We had-
den allemaal moeite om onze ogen open te hou-
den.                                                          Eefje.

25 nov.:  Humor op het randje
De voorstelling Showponnies van Alex Klaasen 
werd opgevrolijkt door mooie kostuums en fanta-
sierijke danscombinatie, wat wel verwondering

opriep bij mijn gast en mij. De voorstelling was een
satire op het kerstverhaal met een bepaalde hu-
mor. Die had veelal een seksistisch tintje en soms 
op het randje van belediging. Dat wisten we niet 
altijd te waarderen.
Mijn gasten vonden het leuk. De drie vrijwilligers 
vonden dat niet. Het taalgebruik was op het randje 
af, om het zo uit te drukken. Ik denk dat wij toch 
een ander soort humor waarderen.
                                       Maria, Anjo en Bernadet

2 dec.:  Verrassend optreden van Loes Luca
Het was een verrassende voorstelling, heel anders
dan je van Loes Luca gewend bent. Mijn gasten 
waren verdeeld, ikzelf was verrast. Tekst, toneel-
beeld, acteren en wijze van uitwerking vond ik erg 
knap gedaan. Zonder sentimenteel te worden een 
balans vinden tussen vertellen over haar leven en 
niet-zo-leuke jeugd en voldoen aan de verwachting
van het publiek die een avondje lachen geboekt 
denkt te hebben. Dat vind ik een prestatie! 
Anderen vonden dat Loes Luca haar beste tijd 
heeft gehad. 
Na afloop hebben we nog gezellig een borreltje 
gedronken. Wel jammer dat er deze keer geen 
tafeltje gereserveerd was. De gasten genieten er 
duidelijk van als ze bij elkaar zitten voor koffie of 
een borrel.                  Mieke, Odette en Resie

8 dec.:  Superleuk uitje naar Schrobbelèr
Het was echt een superleuk
uitje, de rondleiding door des-
tilleerderij Schrobbelèr in Til-
burg. We maakten kennis met
het verhaal achter de kruiden-
likeur en het geheim van het
familierecept. 
Het was proeven, ruiken en
luisteren. De gasten waren
heel enthousiast. En de vrijwilligers ook!
                                                      Jan en Jan.

9 dec.:  Niet wat we ervan verwachtten 
Tja, het kan gebeuren…. Helaas was de muziek 
van Hillbilly Hayride niet wat we ervan verwacht 
hadden. Een van mijn gasten gaf al snel aan om 
niet te blijven en dat ze naar huis wilde om naar 
het voetballen te kijken. Ik was het er helemaal 
mee eens en we zijn na 3 kwartier vertrokken. Dit 
was niet geschikt voor onze doelgroep.   Maria

9 dec.:  Geweldige avond met Queen Story
Altijd al Queen fan geweest. Dus ik twijfelde geen 
seconde met aanmelden. En dan maar hopen dat 
er gasten zich zouden aanmelden. Gelukkig! En 
het was geweldig!                                         Mieke  
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9 dec.: The Clown convention
 Lees het uitgebreide artikel op pagina 7

12 dec.: Rythm of the Dance was fantastisch
De gasten hebben een fantastische avond gehad 
met Rythm of the Dance. Ze hebben volop genoten
van de dansers, de muziek en de kleding. Was 
voor herhaling vatbaar. 
We hadden nog een akkefietje in de parkeergarage
met een slagboom die bij heel veel auto’s niet open
ging. Met een aantal richting de betaalautomaat 
waar Janny via het infoknopje een niet al te be-
hulpzame dame sprak. Uiteindelijk is het gelukt en 
konden we toch nog allemaal de garage uit. 
                                     Eefje, Janny, Toos en Ria

21 dec.: Muziek uit onze jeugdjaren
Het was een hele leuke avond bij ‘Wieners play 
Rock’n’Roll Stars’. Zij speelden de muziek uit onze 
jeugdjaren. Ook onze gasten genoten er geweldig 
van. Zij gingen terug naar de tijd toen ze nog 
danslessen hadden. The Wieners is absoluut een 
perfecte band. Prachtige stemmen en met lekkere 
muziek brachten ze de nostalgische liedjes van 
Buddy Holly. De benen bleven niet meer stil. 
Hadden we maar een dansvloertje!! The Wieners 
mogen zeker in het Avondje-Uitprogramma blijven 
als ze nog eens in de omgeving spelen.
                                                           Ditta en Wil

12 jan.: Meeleven met Hendrik Groen
Het was een hele mooie voorstelling. Bijzonder 
goed gespeeld met aangrijpende situaties. Ook 
onze gasten vonden het heel geslaagd en waren 
onder de indruk. Het was fijn dat er een extra vrij-
williger mee ging, zeker als begeleiding was dat 
zeer welkom.                           Anjo, Ineke en Ria

15 jan.:  Limburgse vlaai bij Maastrichter Staar  

Wat een geweldige middag voor de gasten maar 
ook voor mij! Zeer genoten van het koor! Op een 
koude winderige dag een middagje Maastrichter 
Staar, mooie muziek, mooi gezongen met een 
aantal toegiften. En in de pauze trakteerden men 
op Limburgse vlaai. Heerlijk! Echter het pauze-
drankje duurde erg lang en moest snel op.
             Magda, Ivo, Eefje, Thea, Ria en Willem

19 jan.: Fantastisch Zwanenmeer
Na steeds weer doorschuiven vanwege Corona 
kon eindelijk het gezelschap van de Staatsopera 
van Tatarstan een fantastische voorstelling van het 
Zwanenmeer op de planken brengen. We hebben 
ervan genoten. Gereserveerde tafel was perfect 
geregeld, zo ook de drankjes die van tevoren be-
steld waren. Met weercode oranje toch vertrokken 
en dat viel gelukkig erg mee. Maria en Jacqueline
                                              
25 jan.: Voortreffelijk eten in D’n Hut    

Met 46 personen naar restaurant D’n Hut in 
Wintelre. Alleen maar hele positieve reacties van 
zowel de gasten als de vrijwilligers: een heel 
gezellig uitje, gezellig gebuurt en gelachen met 
elkaar. En bovenal heerlijk eten en goed perso-
neel. Heel vriendelijk en correct. De gerechten 
waren voortreffelijk.

Maria, Erna, Ine, Mieke, Jan, Wil, Mieke, Hans,

                  Carla, Corrie, Janny, Maria en Anjo

28 jan.: Heerlijk meezingen met Britta Maria
Mijn gast geeft aan dat hij een heerlijke avond 
heeft gehad bij Britta Maria. Hij heeft zelfs de 
liedjes mee geneuried en gezongen.     Ivo

29 jan.: Een feest met de Philharmonie   
Het is een feest om naar
Philharmonie Zuid te luis-
teren en echt een feest om
te zien hoe hun dirigent
Duncan Ward zo enthou-
siast zijn orkest stuurt.
Soms houdt hij zijn baton
zo luchtigjes vast dat die
lijkt te zweven en soms
priemt hij in de lucht om
kracht bij te zetten. Een en
al beleving. 
Een bijzondere muziekuitvoering. Ook mijn gast 
heeft ervan genoten. Prachtig! 
                                           Johan en Jacqueline
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4 febr.: The Wieners    
The Wieners is absoluut een perfecte band. Met 
prachtige stemmen en lekkere muziek brachten ze 
de nostalgische liedjes van Buddy Holly. De benen 
bleven niet meer stil. Hadden we maar een dans-
vloertje!! De plaatsen in de zaal waren perfect, ge-
reserveerde tafel was prima!     Ivo en Jacqueline

                                                
9 febr.: Seniorenbal 
Onze gasten kregen vanavond al een voorproefje
van carnaval. Voetjes van de vloer en de feestmuts
op. Een geslaagde avond dus!

10 febr.: Genieten bij Neil Diamond
Foto-impressie 12 febr.: Lidwinaconcert

Na een mooie muzikale avond in de Lidwinakerk 
nagenieten van een bakje koffie in de gezamenlijke
ruimte van de kerk
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