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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 hetzelfde 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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Maart 2023 

Zon 19 
maart 

 14:00 € 12.50 ’t Tejaterke 
Best 

De Narrekap presenteert 
Familie Avenier 

 Lees een uitgebreid verslag van dit uitje in de nieuwsbrief.  

 Let op! Dit is een extra uitje bovenop de 5 uitjes die je per kwartaal mag kiezen.  

 

 April   2023 
 

Zat 1 april  20:15 € 29.50 Markant  
Uden 

Nureyev 
 

Jan Kooijman speelt balletlegende Rudolf Nureyev in deze voorstelling waar 
dans en toneel elkaar ontmoeten. 

 

Woe 5 april  20:00  € 10.00 Weeffabriek 
Geldrop 

 Blood Red    
 Moon 
  

 Het akoestische duo Blood Red Moon grasduint veelal in het vooroorlogse  
 blues-repertoire, het vroege New Orleans van Jelly Roll Morton, het Berlijn van  
 Kurt Weill of de Afrikaanse fantasiën van Abdullah Ibrahim. 
  

 

Don 6 april  12:30 € 4.00 Muziekgebouw 
Eindhoven 

 Lunchpauze  
 concerten 
  

In de kleine zaal van het Muziekgebouw gaan we genieten van opkomend talent.  
Kamermuziek, zang, dans of jazz. Alles kan voorbij komen. We hebben alleen nu 
nog geen idee wat en wie. Maar dat het bijzonder wordt is wel duidelijk.  

 

Don 6 april 20:15 € 35.00 Schalm 
Veldhoven 

 The  
 African  
 Mama’s 

  

Op verzoek komt deze voorstelling nog een keer voorbij.  
In ‘Graceland The Concert’ laten The African Mamas het publiek het fantastische 
concert, waar Paul Simon de aanstichter en dirigent van was, herbeleven. Met 
hun prachtige stemmen, diepe emoties en ontembare vitaliteit creëren The 
African Mamas meer dan een prachtige show. Het wordt een onvergetelijke 
muzikale belevenis. 

 

Don 6 april 20:30 € 16.50 Weeffabriek 
Geldrop 
 

 Andy Marcelissen 

  

Andy Marcelissen staat al sinds mensenheugenis in de ton. We weten niet beter. 
Hij neemt je mee naar het verleden en vertelt de leukste anekdotes. Hij brengt 
niet alleen zijn beste buuts, maar als bezoeker heb je ook wat in de brok te 
pappelen. 
Geef bij aanvang van de show je voorkeur op en misschien wordt je wens in 
vervulling gebracht. 

 

Vrij 7 april 14:00 € 8.50 Biobest 
Best 

 50+   
 Filmmiddag 
  

 De 8 bergen 

De Acht Bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tussen de 
stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen. In hun zoektocht naar geluk 
zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan zijn berg. Ondanks hun 
totaal verschillende levens, blijft de vriendschap onverwoestbaar. Een film over 
liefde tussen mensen, eenzaamheid en houvast aan een streek. 
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Vrij 7 april 20:00 € 14,50 Pand P 
Eindhoven 

 Oscar en  
 Oma   
 Rozerood  
  

Oscar is 10 jaar oud en verblijft noodgedwongen in het ziekenhuis. Daar ontmoet 
hij Oma Rozerood. Met elkaar beleven ze allerhande avonturen. Oma Rozerood 
adviseert Oscar een brief aan God te schrijven. Hij gelooft daar niet in, maar 
begint toch een filosofische briefwisseling over het Leven. In Oscar en Oma 
Rozerood weet Ksenia twee uur lang te boeien en te ontroeren. Ze speelt alle 
rollen en danst op, over en rond haar decorstukken. Je herkent snel de 
personages en raakt gewend aan de speelse en grappige vertelvorm die 
dit oplevert. Oscar en Oma Rozerood is Ksenia’s derde solotheatervoorstelling 
en gebaseerd op de wereldberoemde novelle van Eric-Emmanuel Schmitt. 

 

Vrij 7 april 20:15 € 37.00  Markant 
Uden 

 Dana Winner  
  

Met meer dan 3.500.000 verkochte albums over de hele wereld is Dana Winner 
ongetwijfeld één van de allergrootste zangeressen in Benelux. Begeleid door 
vier muzikanten trekt zij langs de Nederlandse theaters met de show Miss You 
Most. Een intiem concert waarin je Dana Winner puur en van dichtbij kunt 
beleven. Met gloednieuwe nummers en haar grootste hits, waaronder 
Westenwind en One Moment In Time, viert Dana de liefde voor muziek. 

 

Din 11 april 20:00   € 32.50 Parktheater 
Eindhoven 

De 
Kersentuin 

Actrice Ljoebov keert na een mislukte carrière in Parijs terug naar het landgoed 
van haar familie. Vanwege schulden dreigt het familiebezit geveild te worden en 
samen met haar dochters doet ze er alles aan een faillissement te voorkomen. 
Ondernemer Lopachin heeft een oplossing: als ze de kersentuin omtoveren tot 
een vakantiepark is de familie verzekerd van een stabiel inkomen. Dit voorstel 
stelt Ljoebov voor een onmogelijk dilemma. Wie hetzelfde wil blijven moet 
veranderen. Maar tegen welke prijs? 

 

Woe 12 april 20:00 € 36.00 Brabanthallen 
Den Bosch 

Efteling in concert  In 2022 bestond de Efteling 70 jaar. Samen met het Metropole Orkest en de  
 Efteling presenteren we: Efteling in Concert. Aan de hand van de iconische  
 Efteling-muziek brengt deze magische show het verhaal van het park tot leven. 

 

Don 13 april 10:30 € 14.50 Weeffabriek 
Geldrop 

Filmklassieker Lala Land 
met Lunch 

 Eerst een klassieke film kijken en dan genieten  
 van een heerlijke lunch. (Let op, ze kunnen geen  
 rekening houden met allergieën) 

 

Don 13 april 20:15 € 21.00 Schalm 
Veldhoven 

Wim Daniëls 

 

 Hij houdt van fietsen, hij schreef over fietsen, hij verzamelde fietsen en nu gaat  
 hij er in de theaters ook over vertellen, over de geschiedenis van de fiets, met  
 als rode draad het verhaal van Albert Sutherland Royaards, die eind  
 negentiende eeuw veelvuldig de kranten haalde als ‘de doofstomme wielrijder’,  
 die dertig jaar na de uitvinding van de fiets twee enorme reizen ondernamen op  
 de fiets, naar Rusland en naar Jeruzalem. Het is een leerzame, maar ook  
 amusante theatervoorstelling, waarin Wim ook nog zijn lexicografiets voor de    
 zaal uit de doeken doet: de taal van de fiets. Kortom, een avond filosofietsen. 
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 Don 13 april 20:00 € 31.50 Parktheater 
Eindhoven 

 Bert Visscher 
  

Hij moest even door een pandemie en een winterslaap heen. Bert Visscher 
mocht twee jaar niet optreden maar had daarmee het perfecte excuus om 
eens goed bij te slapen.  

 

 Vrij 14 april 14:00 € 8.50 Biobest 
Best 

 50+ Filmmiddag 

 Close 

Leo en Remi, 13, zijn vrienden zo lang ze zich kunnen herinneren. De 
vriendschap is vrolijk, intens en bovenal onafscheidelijk. Toch lijkt een 
ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. 
Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot de moeder van Remi.  

 

Vrij 14 april 20:15 € 34.50 Schalm  
Veldhoven 

  Met het beste repertoire van muzikale helden als Boudewijn de Groot, Andre  
 Hazes, Willeke Alberti, Miss Montreal, Danny Vera en nog veel meer.  
 De 100% Hollandse Hits Live band is een groot gezelschap van zangers en   
 muzikanten die hebben besloten hun leven te wijden aan de muziek  
 waarmee ze zelf zijn opgegroeid. Ervaringsdeskundigen aan het werk. Puur  
 genieten, dus dat mag je niet missen! 

 

Zat 15 april 20:15 € 29.00 Schalm 
Veldhoven 

 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 

 

 Zon 16 april 14:30 € 25.00 Kasteel Heeswijk  Lunch 
concert 
 

 Vijf musici van de buitencategorie vormen het Orlando Kwintet. Ze spelen  
 meesterlijke arrangementen die Hans Abrahamsen heeft gemaakt van  
 Schumanns Kinderszenen, Brahms’ Variaties op een thema van Händel en Le   
 Tombeau de Couperin van Ravel. Ook het wonderschone Walden, een origineel   
 blaaskwintet van Abrahamsen, staat op het programma. 

 

 Zon 16 april 16:00 € 18.75 Biobest  
Best 

Royal Opera House 
Assepoester 

 

 Na meer dan tien jaar afwezig te zijn geweest van het podium in The Royal  
 Opera House, is de tijdloze bewerking van Ashton van het beroemde verhaal  
 over het arme meisje dat rijk en gelukkig wordt, eindelijk weer terug. Een creatief  
 team, doordrenkt in de magie van theater, film, dans en opera, voegt een extra  
 dimensie toe aan de etherische wereld van Assepoester, vol goede toverfeeën,  
 pompoenkoetsen, betoverende prinsen en ware liefde. 

 

 Din 18 april 13:30 € 2.50 De Vrolijke Jager 
Oirschot 

IVN Voorjaarswandeling Een “Best-Kort” wandeling met een tussenstop en onder 
begeleiding van Cor Karsemaker en Els Maris.  
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 Woe 19 april 18:00 € 30.00 Restaurant 
Speijk 
Oisterwijk 

3 gangen keuze menu 

 

 In het verleden gingen we hier vaker eten, toen heette het nog ‘Klein Speijk;  
 Aan de rand van de Oisterwijkse bossen gaan we dineren in het karakteristieke   
 pand van restaurant Speijk.  

 

 Don 20 april 12:30 € 4.00 Muziekgebouw 
Eindhoven 

 Lunchpauze           
 Concert 

 

 In de kleine zaal van het Muziekgebouw gaan we genieten van opkomend  
 talent. Kamermuziek, zang, dans of jazz. Alles kan voorbij komen. We heb 
 ben alleen nu nog geen idee wat en wie. Maar dat het bijzonder wordt is wel  
 duidelijk 

 

 Don 20 april 14:00  € 8.50 Biobest  
Best 

 50+   
 Filmmiddag   

 
 A Man called   
 Otto 

 A Man Called Otto is gebaseerd op de komische en ontroerende New York  
 Times-bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een  
 norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er een druk jong gezin  
 naast hem komt wonen, krijgt hij te maken met de goedgebekte en  
 hoogzwangere Marisol. Uiteindelijk ontstaat er een wonderlijke vriendschap die  
 Otto’s leven op zijn kop zet.  

 

 Vrij 21 april 20:15 € 31.00 Markant  
Uden 

Bye Bye Love 
 

‘Bye Bye Love’, een theatershow van The Dutch Everly's Tribute Band, draait om 
de onvergetelijke muziek van The Everly Brothers. Dompel je onder in een ware 
‘trip down memory lane’ met alle bekende hits van dit beroemde rock- ‘n-roll duo, 
vanaf hun doorbraak in 1957 tot het legendarische ‘Reunion Concert’ in 1983. 

 

 Vrij 21 april 20:15 € 26.00 Schalm 
Veldhoven 

  Huisvrouwen bestaan niet  
 

Of je nou ziek, verliefd, vrolijk of verdrietig bent, de was wacht nooit. Net als de 
rest van het huishouden trouwens. En dat terwijl je natuurlijk gewoon wil léven. In 
de herkenbare en humoristische voorstelling Huisvrouwen Bestaan Niet maken 
we kennis met drie vrouwen die totaal verschillend omgaan met de combinatie 
relatie, werk, kinderen, vrienden en familie en elkaar proberen te overtuigen van 
hun manier.  

 

 Zat 22 april 20:00 Nog niet  
Bekend  

’t Tejaterke 
Best 

 Harmonie St  
 Cecilia 
  

 Harmonie St Cecilia ontmoet Harmonie de Dommelecho uit Dommelen.  
 Dat belooft een muzikale avond te worden.  

 

 

 

 Woe 26 april 20:15 € 25.00 Schalm 
Veldhoven 

 Moody Blues Gordy Marshall heeft 25 jaar lang met The Moody Blues opgetreden en was 
tevens één van de leden van Jeff Wayne’s The War of the Worlds. 
Samen met Mick Wilson (20 jaar lead singer van 10CC) vormen zij nu een 
supergroep van muzikanten, zangers en componisten van wereldklasse die 
wederom zorgvuldig een geweldige Moody Blues show hebben gecreëerd. 
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 Vrij 28 april 15:30 € 14.50 Weeffabriek 
Geldrop 

 Filmklassieker met Diner  
 La vita e Bella 
  

Eerst kijken we naar een klassieke film en 
dan genieten we van een diner in 
buffetvorm. (Let op, ze kunnen geen 
rekening houden met allergieën) 

 

Zat 29 april 13:00 € 8.00 Brabanthallen 
Den Bosch 

Internationale 
Dogshow 
  

 Een 2 daagse internationale show van diverse hondenrassen.  
 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste hondje van dit land? 

 

 Zon 30 april 20:15 € 25.00 Markant 
Uden 

Fats Domino Tribute 

 

De Fats Domino Tribute is een feest van herkenning, een explosief 
muziekspektakel vol vuur, virtuositeit en humor, met een overweldigende 
blazerssectie. Een eerbetoon aan de muziek van de legendarische Fats Domino. 
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 Mei 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. 

 

Don 4 mei 13:30  € 11.00 Philipsmuseum 
Eindhoven 

Een bezoek aan het 
Philipsmuseum en als u wilt met 
de trein  

Een bezoekje aan een museum wat iedere bewoner uit de regio wel 
een keer gedaan moet hebben. Want Philips is natuurlijk een begrip 
in Eindhoven e.o. In de nieuwsbrief schreven we al over een ritje met 
de trein. Dus misschien kunnen we hier wel met de trein naar toe? 
Als u dat wilt tenminste.  

 

Zon 7 mei 11:00 Gratis Heilige Eik 
Spoordonk 

Openluchtmis voor 
Maria 
 

De 1e zondag in mei is er vanouds de bedevaart naar de Heilige Eik. Onder het 
groen vóór de kapel is het bij de openluchtmis dan een drukte van belang en 
worden de mooiste Maria-liedjes gezongen vanaf 12.00 uur 

 

Maa 8 mei 18:00  € 29.50 Il Gusto  
Best 

4 gangen keuze menu  Deze keer blijven we in Best voor ons restaurantuitje. We gaan 
genieten van een heerlijk 4 gangenmenu bij Il Gusto in Best.   

 

 

Din 9 mei 13:00  € 6.00 Wasch en Strijk  
Museum 
Boxtel 

Rondleiding met koffie en 
gebak als afsluiting.  

Dit museum toont de jarenlange traditie van doodgewone bezigheden als 
wassen en strijken. Maar wie iets beter kijkt, ontdekt ook buitengewoon 
interessante schilderijen, prenten en tekeningen o.a. over hoe mensen vroeger 
met elkaar omgingen. 350 jaar geschiedenis binnen handbereik! Een collectie op 
hoog niveau. 

 

Woe 10 mei 13:30 € 10.00 Klok en Peel 
Museum 
Gemert 

Museumbezoek met de 
collectie ‘in de ban van de Aa’ 

Het klok en peel museum is al een prachtig museum waar je ogen te kort komt.  
En dan is er nu ook nog een speciale tentoonstelling over de Aa. Van de 
oorsprong en enkele zijtakken tot aan Den Bosch, waar de Aa uitmondt in de 
Dieze. 

 

Don 11 mei 10:30 € 14.50 Weeffabriek  
Geldrop 

Filmklassieker met Lunch 
Goldfinger 

Eerst een klassieke film kijken en dan genieten van een 
heerlijke lunch. (Let op, ze kunnen geen rekening 
houden met allergieën) 

 

 

Don 11 mei 12:30  € 4.00 Muziekgebouw 
Eindhoven 

Lunchpauze  
Concerten  

In de kleine zaal van het Muziekgebouw gaan we genieten van opkomend talent.  
Kamermuziek, zang, dans of jazz. Alles kan voorbij komen. We hebben alleen nu 
nog geen idee wat en wie. Maar dat het bijzonder wordt is wel duidelijk. 
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Don 11 mei 20:00 € 2.50 ‘t Tejaterke 
Best 

IVN Lezing   List en Bedrog in de natuur, lezing door Rini Kerstens.  

Don 11 mei 20:00 € 28.50 Parktheater 
Eindhoven 

Lenette van Dongen 
 

Wie zou ik nog kunnen zijn... Is er nog iets anders mogelijk dan die prettig 
afgerichte vrouw die keurig binnen de sociale lijntjes kleurt? Als geen ander 
kan Lenette van Dongen met haar meesterlijke zelfspot een hilarisch verslag 
doen van haar pogingen zich voorgoed van haar innerlijke Finnik te 
bevrijden. Liever spijt van wel gedaan dan spijt van nooit gedaan. Durf je het 
niet? Dan juist doen! 

 

Vrij 12 mei 14:00 € 8.50 Biobest 
Best 

50+ Filmmiddag     Geniet van een uitje naar de bioscoop. De 50 Plus is voor iedereen te bezoeken. 
In de pauze ontvangt u van ons een kopje koffie/thee met iets lekkers en heeft u 
tijd om gezellig bij te kletsen 

 

Vrij 12 mei 20:15 € 30.00 Markant  
Uden 

Mousetrap 
 

Na 20 jaar is Agatha Christie’s legendarische moordmysterie terug in 
Nederland! In het oude pension Monkswell Manor zit een aantal gasten 
opgesloten door de aanhoudende sneeuwval. Dan meldt zich een brigadier 
van de politie in verband met een moord die eerder die dag in de omgeving 
is gepleegd. Hij vermoedt dat de dader zich in het pension schuilhoudt. Alle 
gasten lijken een motief te hebben en de spanning loopt verder op wanneer 
er plotseling een tweede slachtoffer valt. Door de sneeuwstorm kan niemand 
het pension verlaten, maar ook de moordenaar niet.  

 

Zat 13 mei 20:15 € 35.50 Markant  
Uden 

3J’s 

 

 Deze show wordt een reis langs de afgelopen 15 jaar. De liedjes vertellen de   
 verhalen. Mooie verhalen. Zoals we van hen gewend zijn. 

 

Zat 13 mei 19:30 Gratis Lidwinakerk 
Best 

 Eindhovens Kamerkoor 

 

 

Zon 14 mei Overleg Nog niet 
bekend 

Molendag De Volharding 
Best 
 

 Dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland en zijn ruim 950 molens  
 open voor bezoek. In Best bent u van harte welkom in ‘de Volharding’ 
 De hele dag zijn er molenrondleidingen van onder tot boven. Moeite met  
 trappen? Dan kunt u ook alles zien in een prachtige film over deze molen 
 Het e.e.a. sluiten we af met een kopje koffie bij EETH. 
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 Zon 14 mei 16:00 € 18.75 Biobest  
Best 

Royal Opera House 

Le Nozze di Figaro 

 

De bedienden Figaro en Susanna zijn dolgelukkig op hun huwelijksdag, 
maar er zit een addertje onder het gras: hun werkgever, graaf Almaviva, 
heeft oneerbare bedoelingen met de aanstaande bruid. Er zitten bijna meer 
onverwachte wendingen in de opera Buffa van Mozart dan bij te houden is, 
waardoor hij blijft boeien. De muziek is al reden genoeg om te komen, maar 
de verkleedpartijen zijn ronduit hilarisch. Dit verhaal met al zijn absurde 
ontwikkelingen die alles op zijn kop zetten, speelt zich af binnen één dag in 
huize Almaviva. Dirigent van The Royal Opera Antonio Pappano begeleidt 
een waarlijk internationale cast in de tijdloze productie van David McVicar. 

 

Din 16 mei 11:00 € 15.00 Brabantmuseum 
Den Bosch 

Efteling in de maak  
 

 Om het wonderlijke verhaal van de Efteling te kunnen vertellen opende de  

 Efteling speciaal voor deze tentoonstelling haar schatkamers. Nooit eerder is  

 er een Efteling-tentoonstelling geweest in een museum. We beginnen met  

 een terugblik vol tekeningen en de bijhorende verhalen Nooit eerder zag je  

 deze kant van de Efteling.  

 

Vrij 19 mei 20:30 € 16.50 ’t Tejaterke 
Best 

 Mark van de Veerdonk 
 Podium Beest ontsnapt 

  

 PODIUMBEEST ONTSNAPT! Mag dan het allerlaatste cabaretprogramma   
 van Mark van de Veerdonk worden, zijn handelsmerk blijft hetzelfde: een  
 overdosis aan oneliners, anekdotes en prettig gestoorde meningen op een  
 zalige hoop gegooid. En dat alles met zowaar een rooie draad! Ook in dit  
 programma jakkert de Brabander weer lekker door in een ondenkbaar decor 
 waar een doorsnee milieustraat zijn vingers bij aflikt. Na afloop rest maar één  
 vraag: waarom zou hij in hemelsnaam stoppen? 

 

Zat 20 mei 13:00 € 4.50 De dorpsdokter 
Hilvarenbeek 
 

 Rondleiding in het museum.   Hoe ging het er vroeger aan toe bij de huisarts en de apotheker? Of waren  
 dat dezelfde personen. Ja dat waren nog eens tijden. We nemen een kijkje in    
 de praktijk van toen.  

 

Zon 21 mei 14:30 € 7.00 Weeffabriek 
Geldrop 

 Nash 
  

De country band ‘Nash’ bestaat uit een vaste kern muzikanten; Rita vd Werf, 
Frank Bonten, Rob Coers en Audrey Smits. Audrey is al jarenlang actief en 
een begrip in de countrywereld. Ze heeft op grote festivals gestaan en heeft 
rondgereisd met de theatertour ‘Country Music Hall of Fame’. De anderen 
spelen in verschillende bands en projecten en zijn vooral ook actief in andere 
genres, denk aan jazz en rock. 

 

Din 23 mei 11:00 € 21.00 Dierenrijk 
Nuenen 

Een bezoek aan de dierentuin 

 

In Dierenrijk leer je de dieren van heel dichtbij kennen. Ontmoet alpaca’s, 
ijsberen, stokstaartjes, cheeta’s, tijgers, chimpansees, bruine beren, leeuwen 
en nog meer. Tijdens de leuke, leerzame presentaties kom je van alles over 
deze dieren te weten. 
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Woe 24 mei 20:15 € 25.50 Markant 
Uden 

Richard Groenendijk 
 

'Voor iedereen beter’ is onwaarschijnlijk grappig en 
tegelijkertijd op sommige momenten diep ontroerend. 
Een voorstelling die je niet snel zal vergeten. Dus kom 
van die bank en ga hem zien. Dat is écht voor iedereen 
beter! 

 

Don 25 mei  12:30 € 4.00 Muziekgebouw 
Eindhoven 

 Lunchpauze           
 Concerten 

In de kleine zaal van het Muziekgebouw gaan we genieten van opkomend talent.  
Kamermuziek, zang, dans of jazz. Alles kan voorbij komen. We hebben alleen nu 
nog geen idee wat en wie. Maar dat het bijzonder wordt is wel duidelijk. 

 

Don 25 mei  14:00 € 8.50 Biobest 
Best 

   50+ Filmmiddag Geniet van een uitje naar de bioscoop. De 50 Plus is voor iedereen te bezoeken. 
In de pauze ontvangt u van ons een kopje koffie/thee met iets lekkers en heeft u 
tijd om gezellig bij te kletsen 

 

Vrij 26 mei  20:15 € 24.00 Markant  
Uden 

 Neil   
 Diamond  
 Tribute  
 Band 
  

Je moet het zien en horen, en dan komt de overtuiging: 'I'm a believer', en 
mogelijk 'Forever in bluejeans' samen met 'Sweet Caroline' en 'Cracklin 
Rosie' is het genieten van deze Neil Diamond Tribute. De enige originele 
tribute, compleet met 14 muzikanten! Tijdens deze show wordt de nieuwe 
zanger gepresenteerd! 

 

Vrij 26 mei 15:30 € 14.50 Weeffabriek 
Geldrop 

 Filmklassieker met Diner 
 The Shining 

Eerst kijken we naar een klassieke film en dan genieten we 
van een diner in buffetvorm. (Let op, ze kunnen geen rekening 
houden met allergieën) 

 

Vrij 26 mei 20:15 € 29.50 Schalm  
Veldhoven 

Motel 
Westcoast 
 

Een keer per twee jaar brengt Motel Westcoast een nieuwe show in het 
theater, nu al voor het 8e seizoen. De aanstekelijke muziek zorgt avond aan 
avond voor een dampende zaal vol enthousiaste muziekliefhebbers. 
Sommigen zien hun jeugd weer aan zich voorbijtrekken, anderen ontdekken 
nieuwe muzikale pareltjes maar voor iedereen geldt: het is genieten. 

 

Maa 29 mei 11:00 € 12.00 Kasteel Helmond Kastelendag         Tijdens de nationale Kastelendag is er zoveel te zien dat het nog moeilijk wordt 
om te kiezen wat je wilt zien.  
We bezoeken kasteel Helmond met zijn mooie tentoonstellingen en prachtige 
tuin.  

 

Maa 29 mei 20:30 € 35.00 Parktheater 
Eindhoven 

 Ellen ten      
 Damme   

Uit de pers 
"Barock’ is een ijzersterke show, die goed in elkaar zit en vooral heel gevarieerd 
is". "Wat een stem heeft Ten Damme. Ze beschikt over een waanzinnige stage 
presence, ze is een geboren entertainer die doet wat ze wil" (Theaterparadijs 

★★★★) 
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 Juni 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 1 juni 20:00 € 2.50 ’t Tejaterke 
 Best 

 IVN Lezing       Een lezing over Vlinders en Libellen  

 door Kars Veling.  

  

 

Don 1 juni 20:15 € 23.50  Markant 
 Uden 

 Evi   
 Hanssen 
  

 Evi Hanssen is gestopt met drinken en beschrijft haar ervaringen in haar boek  
 ‘Sinds ik niet meer drink’. Met de nodige dosis humor zoekt Evi uit wie ze precies  
 is zonder dat gezellige glas in de hand. En jij als bezoeker wordt meegenomen   
 in dit verhaal. Op welke vooroordelen betrap jij jezelf? Vind jij mensen saai die  
 niet meer drinken, of vertel je jezelf ook dat je beter slaapt met een slaapmutsje  
 op?  

 

Zat 3 juni 15:00 € 17.00 De eendracht 
Gemert 

Robin Hood 
de Musical 
 

 Deze familiemusical over Robin Hood en Marian steelt je hart.  
 Gespeeld door het Nationaal Jeugd Musical Theater, de grootste  
 kweekvijver van Nederlands musicaltalent, aangevuld met  
 professionele volwassen acteurs. ROBIN HOOD de musical steelt je   
 hart. 

 

Zat 3 juni 20:15 € 10.00 Vestzaktheater 
Son 

Myrthe en de Bootsmannen 

 

Myrthe en de Bootsmannen spelen voor het eerst hun eigen 
muziek! Verrassend eerlijk, luchtig, echt. Nieuwe muziek in 
een vertrouwde combinatie met hun bekende luisterliedjes 
van Nederlandse bodem. 

 

Zon 4 juni 11:30 € 8.50 ‘t Tejaterke 
Best 

Soepconcert Bij het drukken van dit programmaboekje is nog niet bekend wie er komt optre-
den tijdens dit soepconcert. Maar laat het maar aan ’t Tejaterke over, het is altijd 
genieten.  
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Zon 4 juni 16:00 € 18.75 Biobest 
Best 

 Royal Opera House 
 Doornroosje.  

Doornroosje neemt een zeer bijzondere plek in het hart en de geschiedenis van 
The Royal Ballet in. Het was de eerste voorstelling die gegeven 
werd toen in 1946 The Royal Opera House in Covent Garden 
heropend werd. In 2006 werd de originele enscenering opnieuw 
opgevoerd en wordt sindsdien nog steeds met veel enthousi-
asme ontvangen. Laat u meeslepen door de prachtige muziek 
vanTsjaikovski in een van de mooiste stukken uit het repertoire 
van het ballet. 

 

Woe 7 juni 20:30 € 23.50  Parktheater 
Eindhoven 

 Laagland 

 
 In een kleine gemeente in het groen wordt de rust ruw verstoord als de  
 plaatselijke recreatieplas wordt aangewezen als bestemming voor  
 klimaat neutrale waterwoningen. 

 

Don 8 juni 11:00 € 11.00 Kamelen 
boerderij 
Berlicum 

Rondleiding met 
gids 
 
 

 Onder het genot van koffie met iets lekkers horen we het reilen en zeilen van de  
 boerderij. Natuurlijk gaan we daarna even bij de dieren kijken en proeven we   
 hoe kamelenmelk nu echt smaakt.  

 

Vrij 9 juni 14:00 € 8.50 Biobest  
Best 

 50+ Filmmiddag     Geniet van een uitje naar de bioscoop. De 50 Plus is voor iedereen te bezoeken.   
 In de pauze ontvangt u van ons een kopje koffie/thee met iets lekkers en heeft u  
 tijd om gezellig bij te kletsen 

 

Zat 10 juni 14:00 € 19.50 Parktheater 
Eindhoven 

 Ba-Bling  
 Ba-Bling 

  

 Geniet van de vele musical- en filmsongs, bekend van onder andere; Aladdin,  
 Ciske de Rat, The Sound of Music, Shrek, Dear Evan Hansen, Kinky boots,  
 Annie M.G. Schmidt, American Idiot, Wicked, Hadestown, In The Heights en  
 Annie. Nutsz staat garant voor een wervelende en dynamische show. Een  
 spektakel waar je bij moet zijn! 

 

Zat 10 juni 19:30 Gratis Lidwinakerk 
Best 

 Vrouwenkoor Sonata  

 

 

 

 

Zat 10 juni 20:15 € 10.00 Vestzaktheater 
Son 

 Back to the future  
 Part 12 
  

 In het eerste seizoen van het nieuwe Vestzaktheater in het Dommelhuis mag  
 Back tot the Country natuurlijk niet ontbreken. In show nummer 12 trakteren  
 solist Dick van Altena en de band Savannah u weer op een reeks prachtige  
 ‘nieuwe’ oude titels uit de rijke muziekhistorie. Populaire songs worden her en  
 der afgewisseld met een onbekend juweeltje. Ook schuwt men niet om op  
 gepaste momenten de countrygrenzen lichtelijk te overschrijden met  
 aanverwante muzieksoorten uit de sixties. 
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Zat 10 juni 20:15 € 39.50 Markant  
Uden 

 Herman van Veen 
  

Muzikant, schrijver en schilder Herman van Veen maakte in 
1965 zijn theaterdebuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’. 
Sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. Dit 
seizoen komt hij met 'De Voorstelling' naar  
Markant Theater Maashorst.  

 

Zon 11 juni 13:30 € 3.50 IJssportcentrum 
Eindhoven 

 Rommelmarkt  
  

 De Eindhovense vlooienmarkt is sinds 1982 een begrip in   
 Eindhoven. 
 Ruim 250 kramen 2e hands en curiosa spulletjes. 
 Aantal kramen: 250-500. 

 

Zon 11 juni 14:00 Gratis 
 

Weeffabriek 
Geldrop 

 Franse Weekend met   
 medewerking van de  
 Tamino’s 

  

Tijdens het Franse weekend wordt er een muziekmiddag en kunstmarkt georga-
niseerd. Het is een knipoog naar het fameuze en al even sympathieke Place du 
Tertre in de wijk Montmartre van Parijs. Wie kent het niet? Slenter lekker rond en 
kom kijken, zowel binnen als buiten. Iedere 20 minuten brengen de Tamino’s 
prachtige Franse chansons ten gehore. Kortom, kom lekker genieten van de 
sfeer, met een koffietje, een wijntje met wat heerlijke Franse muziek en chansons 
op de achtergrond… Place du Tertre: c’est une expérience créative unique! 

 

Vrij 16 juni 21:00 € 24.50 Kersenouwe 
Heeswijk Dinther 

 De Kik hertaalt Eurovisie 

  

The Kik neemt eenieder mee langs ouder- en nieuwerwets Eurovisie 
Songfestival materiaal. Door Dave von Raven eigenhandig hertaald. Origineel en 
briljant uitgevoerd zoals alleen The Kik dat kan.  

 

Zon 18 juni 16:00 € 18.75 Biobest 
Best 

 Royal Opera House 
 Il Trovatore 
  

De gemoederen lopen hoog op als Manrico en de graaf di Luna wedijveren om 
de genegenheid van Leonora. Ze weten echter niet dat de moeder van Manrico, 
Azucena, al tientallen jaren een afschuwelijk geheim met zich meedraagt. Al snel 
verrijst een vloek uit het verleden uit de as, met rampzalige gevolgen voor hen 
allen. Antonio Pappano is de dirigent van de dramatische partituur van Verdi, die 
het beroemde ‘zigeunerkoor’ bevat. 

 

Woe 21 juni 13:30 € 7.50 Landgoed  
Wellenseind 
Lage Mierde 

 Wandeling door de natuur 
  

Vanaf Voor Anker heeft u de keuze uit drie wandelroutes op het landgoed, die 
met gekleurde paaltjes zijn gemarkeerd. U wandelt door beekbossen, 
rabattenbos, hooilanden en langs de beken de Reusel en de Raamloop en 
waant zich in de Kempen van begin vorige eeuw. Onderweg ontmoet u het 
Brandrode rund, de Hollandse landgeit en onze kudde Kempische 
heideschapen.  
Na afloop genieten van een kopje koffie met wat lekkers. Dik verdient! 
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Don 22 juni 11:00 € 12.50 BestZoo 

Best 

 Een bezoek aan onze eigen  
 dierentuin. 
  

We beginnen ons bezoek met een lekker kopje koffie 
en een stuk gebak en met een lunchpakketje in de 
hand gaan we de dierentuin verkennen.  

 

Don 22 juni 20:00 € 32.50 Parktheater 
Eindhoven 

Steff Bos  Nieuwe songs van een oude ziel, die op avontuur ging met een paar muzikale 
kornuiten. En de studio indook met alleen stem, piano en gitaar als 
vertrekpunt. Op die fundamenten werd gebouwd. Met woorden over de tijd. De 
liefde. De vechtlust. De schoonheid. De weemoed. De verlichting. 

 

Vrij 23 juni 13:00 € 9.00 Museum  
de Wieger 
Deurne 

  

 De basis voor de collectie van De Wieger wordt gevormd door de erfenis van   
 Hendrik Wiegersma. Het accent ligt op Nederlandse kunst uit de eerste helft van  
 de 20ste eeuw. Tot de topstukken behoren werken van onder meer Charley  
 Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Theo van Doesburg en Else Berg. 

 

Zat 24 juni 15:00 € 19.50 Schrobbelér 
Tilburg 

 Rondleiding door de productie 

  

 Beleef de sfeervolle, Bourgondische rondleiding bij Schrobbelèr in de   
 distilleerderij. Je wordt in de rondleiding meegenomen in de wereld van onze  
 kruidenlikeur. Tijdens de ontdekkingstocht maak je kennis met het verhaal achter  
 Schrobbelèr. Proef, ruik en luister je weg door de historie, het geheim van het  
 familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme sfeer van Schrobbelèr. 

 

Woe 28 juni 18:00 € 25.50 Restaurant  
de Vriendschap  
Boskant 

 3 gangen keuze   
 menu 

We gaan gezellig eten in Boskant bij restaurant ‘de Vriendschap’   

 Don 29 juni 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 29 juni 13:00 € 15:50 Miss Hyacinth 
St Oedenrode 

 Naar de Pluktuin             We gaan ons eigen bloemenboeket plukken en genieten van een heerlijk kopje 
koffie met iets lekkers.  
Dat belooft een leuke dag te worden.  
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      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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