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Eerste editie – januari 2019 – Sociaal Cultureel Centrum ‘t Tejaterke Best

Nieuwe ontwikkelingen in ‘t Tejaterke

Tejaterke-nieuws op de deurmat!
Sinds de heropening van het verbouwde Tejaterke in februari 2016 heeft het 
sociaal cultureel centrum niet stil gestaan. Onder de naam ‘hét sociaal – cul-
turele hart van Best’ presenteert ’t Tejaterke verschillende activiteiten voor 
jong en oud. Van kienen tot dansen, van toneelspelen tot voorstelling kijken, 
in ’t Tejaterke hoef je je geen moment te vervelen.

Divers programma
Wie een vrije avond heeft, werpt een blik op het programma en ziet dat er het 
gehele jaar door niet alleen verschillende dans-, toneel-, muziek- of teken-
lessen te volgen zijn, maar dat er ook een zeer divers theater- en muziek-
programma gepland staat. Niet alleen voorstellingen en evenementen van 
de vaste “bewoners”, maar ook (semi-)professionele voorstellingen weten 
steeds vaker de weg naar ’t Tejaterke te vinden. Zo vond afgelopen novem-
ber ras acteur Bram van der Vlugt zijn weg naar ’t Tejaterke en in het voorjaar 
volgen onder andere De Andersons samen met Björn van der Doelen en 
Marc van de Veerdonk hem op. “Een heerlijke plek om te spelen!”, aldus Van 
der Vlugt. Van concerten tot familievoorstellingen en van cabaret tot musical, 
’t Tejaterke brengt voor ieder wat wils.
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’t Tejaterke dankt haar sponsoren

‘T TEJATERKE E-mailNieuwsbrief
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, het programma en acties in ’t Tejaterke? 
Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van ’t Tejaterke door uw e-mailadres achter te 
laten op:

www.tejaterke.nl/nieuwsbrief

Nieuwe ontwikkelingen
Naast een uitgebreid programma hebben er het afgelopen half jaar verschillende 
ontwikkelingen in ’t Tejaterke plaatsgevonden. Zo kan u via een zaalplattegrond 
stoelen reserveren, is er een maandelijkse nieuwsbrief en natuurlijk deze Tejater-
kekrant! Dit alles om u als bezoeker een fijne, mooie, spannende, herinnerings-
waardige middag of avond te bezorgen.
Vanwege de inzet van de vele vrijwilligers die zijn verbonden aan ’t Tejaterke, 
heeft ’t Tejaterke kunnen groeien tot het culturele centrum wat zij vandaag de dag 
is, en groeit zij nog steeds ieder jaar een beetje meer. De Tejaterke-vrijwilligers 
zetten zich in op onder andere de techniek-, horeca- en marketingafdeling. En 
daar is ’t Tejaterke haar vrijwilligers ontzettend dankbaar voor.

Eerste editie
Momenteel houdt u in uw handen de eerste editie van de Tejaterkekrant. In deze 
editie vindt u achtergrond informatie over onder andere de geschiedenis van ’t 
Tejaterke, de gebruikers en het programma. Neem na het lezen van deze krant 
gerust een kijkje op www.tejaterke.nl voor meer uitgebreide informatie over hét 
sociaal – culturele centrum van Best.
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Over ons

Vrienden van ’t Tejaterke
Vrienden
De Stichting Vrienden van ’t Tejaterke is in het leven geroepen met het doel  ’t 
Tejaterke financieel te ondersteunen. Deze financiële middelen worden ingezet 
om het gebruik van de zalen en het pand van ’t Tejaterke te optimaliseren voor 
alle partijen die aan ’t Tejaterke verbonden zijn. 
Mede door de steun van de Vrienden van ’t Tejaterke zijn er in de afgelopen twee 
jaar een nieuwe beamer, een online reserveringssysteem en airco-units in drie 
zalen gerealiseerd. 

Meer vrienden
Nieuwe vrienden zijn nog altijd welkom en nodig. Wilt u een bijdrage leveren aan 
het onderhouden en optimaliseren van ’t Tejaterke? Al voor €25,- per jaar steunt 
u hét sociaal – culturele centrum van Best. Als Vriend van ’t Tejaterke kunt u 
gebruik maken van een aantal privileges. Zo ontvangt u speciale aanbiedingen 
en kortingsacties op het programma en wordt u uitgenodigd voor de Tejaterke 
Vriendenactiviteit. 
Op www.tejaterke.nl/sponsors vindt u meer informatie over het worden van 
Vriend van ’t Tejaterke. Bij vragen rondom de Vrienden kunt u contact opnemen 
via vrienden@tejaterke.nl. 

‘t Tejaterke – toen en nu

Avondmaalkerk
Zoals bij vele Bestenaren bekend is, is ’t Tejaterke de voormalige Avondmaal-
kerk. In de, in eerste instantie houten, noodkerk op de hoek van de Willem de 
Zwijgerweg en de Koningin Julianaweg werd op 29 juni 1965 de eerste mis 
opgedragen. Het gebouw op de huidige locatie, aan de Max de Bossustraat, 
werd vlak voor kerst 1966 in gebruik genomen. De Avondmaalkerk was een 
van de 8 Noord-Brabantse ‘sporthal-kerken’. Het was de bedoeling dat Ge-
meente Best na 5 jaar de kerk in gebruik zou nemen als sporthal, dit is echter 
niet gebeurd. Na 21 jaar trouwe dienst sloot de Avondmaalkerk en ging de 
parochie in oktober 1987 op in de Sint Antoiniusparochie. Tussen 1966 en 
1987 had het gebouw niet alleen dienst als Avondmaalkerk, maar ook als 
wijkgebouw voor de buurtvereniging Naastenbest. Sindsdien is dat de hoofd-
functie van het gebouw geweest. 

Huidig pand
In 2014 startte een rigoureuze verbouwing van het pand. De voormalige 
Avondmaalkerk werd volledig gestript, opnieuw ingedeeld en er werden drie 
zalen aangebouwd. Hierdoor beschikt ’t Tejaterke nu over een multi-inzetbare 
Rabo-Theaterzaal, balletzaal, foyer, muziekzaal, natuurzaal en leslokaal. 
Eind februari 2016 werden de eerste activiteiten hervat door de vroegere ge-
bruikers. ‘Het pareltje van Best’ beschikt onder andere over een geweldige 
akoestiek, professionele belichting en een uitschuifbare tribune in de thea-
terzaal. ’t Tejaterke is niet alleen voor de toneel- en buurtverenigingen, har-
monie of IVN beschikbaar, maar voor iedereen in Best. Stichting ’t Tejaterke 
doet haar best om bij ieder bezoek aan ’t Tejaterke het ‘thuiskomen-gevoel’ 
te creëren. Een warm bad voor zowel bezoekers, culturele activiteiten als 
bedrijfsevenementen. 

Uw activiteit in ’t Tejaterke? 
Een receptie? Bijeenkomst? Repetitie? Tentoonstelling? Of voorstelling? Denk 
ook eens aan ’t Tejaterke! Door de verschillende zalen in ’t Tejaterke is er altijd 
wel een zaal die perfect aansluit bij uw evenement. 
Meer informatie over de mogelijkheden? 
Neem contact met ons op via 0499-796060 of info@tejaterke.nl. 

BACK ON TRACK JOE COVERBAND OPEN DAG 2018

RON BOOTS EN JOHN KERR – AN EVENING WITH RON & JOHN

MARK VAN DE VEERDONK - KAASKLEUM

SOEPCONCERT – WHITE WELL

DE NARREKAP - SNEEUWATJE

VAN DER VLUGT & CO – VASALIS, ALTIJD VANDAAG

Foto’s: Arthur Timmermans

Vrijwilligers van ‘t Tejaterke
‘t Tejaterke heeft zijn bestaansrecht te danken aan de vele vrijwilligers die zich in 
hebben gezet tegen de sloop van het pand en geholpen hebben met de renovatie 
ervan.  Ook nu draait onze organisatie volledig op vrijwilligers en zijn wij continue 
op zoek naar versterking van ons enthousiaste team.

Heeft u een hart voor theater en cultuur en wilt u er graag een bijdrage aan le-
veren? We zijn continue op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen 
ondersteunen in verschillende functies. 

Geïnteresseerd? Kijk op www.tejaterke.nl/vrijwilligers voor meer informatie of 
meld u hier direct aan!



5

Programma

jANUARI 2019

Februari 2019
De Andersons – Hier dooft niets 
Muziek | De Andersons
vrijdag 1 februari 2019 | 20:00 uur 

De Andersons nemen je mee in een harts-
tochtelijk en humoristisch theaterconcert 
over opnieuw beginnen en de luiken openen. 
Met liederen en verhalen vol levenslust, lief-
deslust en troost trekken ze ten strijde tegen 
de onverschilligheid. En dat doen ze niet al-
leen: elke voorstelling nodigen ze ook een 
bijzondere gast uit die zijn of haar verwonde-

ring deelt met De Andersons en het publiek. De gast die met De 
Andersons meenemen naar ’t Tejaterke is Björn van der Doelen. 
Je bent gewaarschuwd: De Andersons zijn eropuit om je hart te 
veroveren en je met nieuwe dromen naar huis te sturen!

Ameezing Klompengat  
Feestavond |  Karnavalsfederatie Best 
zaterdag 2 februari 2019 | 20:00 uur

Een avond vol meezingplezier van de 
beste (Bestse) carnavals- en feestliedjes. 
We vieren deze avond met medewerking 
van een aantal ludieke koren, een leuke 
presentator en de bekende Bestse Feest-
dj Staal. Laagdrempelig, zodat iedereen 

die wil kan meezingen, ook omdat vals zingen niet uitmaakt Je 
moet gewoonweg wel meezingen! Aanstekelijk, vrolijk, gek, lu-
diek en bovenal gezellig!

Nieuwjaarsconcert 2019 - Harmonie St. Caecilia
Concert | Harmonie St. Caecilia 
zondag 13 januari 2019 | 14:00 uur
Harmonie St. Caecilia begroet u graag op zondag 13 januari 
2019 voor haar Nieuwjaarsconcert. Traditiegetrouw presenteert 
de harmonie dan al haar orkesten in één programma. Deze mid-
dag zal de Slagwerkgroep optreden en zullen onze kleinste mu-
zikanten, die van het Beginnersorkest (BO), laten horen wat ze 
kunnen, gevolgd door een optreden van het Klein Orkest. Beide 
opleidingsorkesten staan onder leiding van Marcel Verbruggen.
Na de pauze volgt het concert van het Groot Orkest, onder lei-
ding van Adri Tempelaars.

Soepconcert maart – The Right Choice
Concert, Muziek | Sociaal-Cultureel Centrum ‘t Tejaterke
zondag 10 maart 2019 | 11:30 uur 

Deze enthousiaste groep van wel 21 
muzikanten bespelen allen een blaasin-
strument of slagwerk. Het repertoire 
van de muziekgroep bestaat uit top 40 
muziek van de jaren ’60 tot nu, met hier 
en daar een uitstapje naar disco-, rock- 
en feestmuziek. Een muzikaal concert 
op zondagochtend, met afsluitend een 
goed gevulde kop soep en een broodje. 

Dat is in een handomdraai waar de soepconcerten voor staan. 

Het avontuur van Pippi 
Musical |  Kindergroep Musicalstudio Batico
zaterdag 23 februari 2019 | 19:30 uur 
zondag 24 februari 2019 | 14:30 uur 
Geïnspireerd door het boek van Pippi Langkous, geschreven 
door Astrid Lindgren, heeft Musicalstudio Batico een eigen be-
werkt verhaal geschreven rondom dit bekende meisje met haar 
rode vlechten. En niet te vergeten het bekende aapje Meneer 
Nilson en het paard Witje. De ontdekking van een schatkist is het 
begin van een groot avontuur!

De Blote Billen Van De Koning
Toneel | Jongvolwassenen Toneelstichting Ons Eygen Landt 
zaterdag 26 januari 2019 | 20:00 uur 
zondag 27 januari 2019 | 14:30 uur 
De Blote Billen van de Koning is een klassiek sprookje in ge-
heel nieuw en vrolijk jasje. Een eigentijdse familievoorstelling met 
hoepelrokken, ludieke decor vondsten en doldwaze personages 
van allerlei pluimage. Een vrolijke en spectaculaire productie, 
waarin weer veel gelachen kan worden!

So What!?
Musical | Tienergroep Musicalstudio Batico 
zondag 17 maart 2019 | 14:30 uur 
zondag 17 maart 2019 | 19:00 uur 
Als tiener zit je in een tijd dat er veel met je gebeurt. Een 
ontdekkingstocht in “wie ben ik” en “wie ben jij”. Woorden zoals 
respect, waardering, vertrouwen en alles wat dat met zich mee-
brengt, is allemaal verwerkt in deze musical. So What?! is een 
door Batico zelfgeschreven musical, geïnspireerd door verschil-
lende tienerverhalen en musicals.
Ben jezelf een tiener of ouder die dit herkent? Kom dan kijken.

Mark van de Veerdonk – Geen Viking (Try out)
Cabaret | Mark van de Veerdonk
donderdag 21 maart 2019 | 20:15 uur 
vrijdag 22 maart 2019 | 20:15 uur 

Verbale slapstick vol mallotige meningen, on-
zinnige omdraaiingen en slimme schijnbewe-
gingen. Zie hier het handelsmerk van cabare-
tier Mark van de Veerdonk. Ook zijn nieuwe 
voorstelling belooft weer een ware flipperkast 
vol stuiterende grappen te worden.

The Allman Brothers Tribe & GetBack2
Feestavond | Stichting Dorpsplein Evenementen
zaterdag 9 februari 2019 | 20:30 uur 

Op deze avond zullen twee 
bands ervoor zorgen dat ’t Te-
jaterke tot de nok toe gevuld 
is met muziek. The Allman 
Brothers Tribe speelt, zoals de 
naam suggereert, de beken-
dere nummers van The Allman 

Brothers Band. Na het overlijden van Greg Allman in mei 2017 
besloot de band om de nummers van de bekende band op hun 
manier te spelen. 
Met speels gemak brengt GetBack2 muziek uit de sixties en se-
venties weer tot leven. Moeiteloos worden stevige rocksongs af-
gewisseld met oorstrelende ballads, met kleine uitstapjes naar 
recente evergreens.  

TRYO – Trio Cabaretiers Try-Outen
Cabaret | Grappige Zaken
zaterdag 20 april 2019 | 20:00 uur 

TRYO oftewel “trio cabaretiers 
try-outen”, is een  avondvullende 
voorstelling waarin drie cabaretiers 
ieder 30 minuten van hun (nieuwe) 
voorstelling komen try-outen. Voor-
dat het grote publiek ze ontdekt 

heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het theater. Iedere 
TRYO is anders, wisselende line-ups, met deze avond optredens 
van; Klaas Prins, Wouter Monden en Vincent Geers.

Forever 27
Muziek | Beatrice van der Poel & Erwin van Ligten
zaterdag 11 mei 2019 | 20:00 uur 

De muzikanten die stierven op 27 jarige 
leeftijd, ook wel genoemd de 27 Club, inspi-
reren nog steeds en spreken voor velen tot 
de verbeelding. Zo ook voor Beatrice van 
der Poel en Erwin van Ligten (beide 27+) 
die er voor gekozen hebben een program-
ma samen te stellen met songs van deze 
club 27, en daarmee het theater in te gaan. 
Zowel de verhalen achter de muzikanten 

als hun muziek zijn geweldige bouwstenen voor een inspirerend 
theaterconcert.

Soepconcert juni – Pure Song
Concert | Sociaal-Cultureel Centrum ‘t Tejaterke
zondag 2 juni 2019 | 11:30 uur 

Tijdens het laatste Soepconcert in het 
huidige theaterseizoen zal Pure Song 
het concert verzorgen. Zangeres Hetty 
Pronk-Verweij en pianist Kees 
Lambregts brengen deze ochtend 
Franse chansons en Nederlandse lie-
deren ten gehore. Hierbij kunt u denken 
aan liederen van Edith Piaf en Jacques 
Brel, maar ook Guus Meeuwis en
Claudia de Breij.

Cluedo 
Toneel | Jeugd Toneelstichting Ons Eygen Landt
vrijdag 5 april 2019 | 20:00 uur 
zaterdag 6 april 2019 | 20:00 uur 

Uitwisselingsconcert
Concert | Harmonie St. Caecilia
zaterdag 13 april 2019 | 20:00 uur

De koningin van ijs
Toneel | Kindergroep Toneelstichting Ons Eygen Landt
vrijdag 7 juni 2019 | 19:30 uur 
zaterdag 8 juni 2019 | 19:30 uur

Hairspray
Musical | Musicalstudio Batico
vrijdag 14 juni 2019 | 20:00 uur 
zaterdag 15 juni 2019 | 20:00 uur 
zondag 16 juni 2019 | 14:30 uur 
zondag 16 juni 2019 | 20:00 uur
Hairspray vertelt het verhaal van de enthousiaste, talentvolle 
Tracy Turnblad. 

Maart 2019

april 2019

Mei 2019

Juni 2019

Thijs van de Meeberg – Kom nou maar gewoon 
Cabaret | Thijs van de Meeberg
vrijdag 11 januari 2019 | 20:00 uur

In zijn tweede programma gaat deze win-
naar van het Leids Cabaret Festival (jury- 
en publieksprijs 2015) proberen de ander te 
begrijpen. Thijs deed deze poging al eerder, 
maar zijn hoofd werkt niet mee. Want wat 
denkt hij nu eigenlijk zelf? Welke gedach-
te is waar? Is Thijs z’n geweten wel zo be-
trouwbaar? Waar dit eindigt? In een stroom 
bizarre verhalen over rake ontmoetingen en 

ontwrichtende gebeurtenissen. Afijn: ‘Kom nou maar gewoon’.

ProgrammA
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‘t Tejaterke kent sinds de verbouwing een groot aantal gebruikers die zich gevestigd hebben in ‘t Tejaterke. Niet alleen hun evenementen vinden vaak plaats op de 
Max de Bossustraat, tevens maken zij doordeweeks ook gebruik van een van de zalen in ‘t Tejaterke voor bijvoorbeeld repetities of exposities. Graag stellen wij u 
voor aan onze vaste gebruikers.

Toneelvereniging de Narrekap wil in een informele setting, gezellige, levendige 
sfeer, kwalitatief goede toneeluitvoeringen aanbieden die een breed publiek aan-
spreken. Dit doen we al sinds 1975 en sinds 1991 in het Tejaterke waar we een 
van de vaste gebruikers zijn. Eind september/begin oktober 2019 brengen we 
een grote productie in het kader van Best 200 jaar op de planken. 
Naast het toneelspel wil de Narrekap vooral een club zijn waar iedereen  zich 
welkom en gewaardeerd voelt en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen. 
Heb je interesse? Kom een keertje kijken op een dinsdagavond in ‘t Tejaterke of 
kijk op www.narrekap.nl.

Engels les voor kinderen uit groep 8. De leer-
lingen ontwikkelen meer zelfvertrouwen in de 
Engelse taal en worden goed voorbereid op het 
voortgezet onderwijs.

Harmonie St Caecilia is een muziekvereniging met een diep-
gewortelde traditie in Best. Meer dan 100 muzikanten van 
alle leeftijden en muzikaal niveau beleven wekelijks veel ple-
zier aan hun muzikale hobby. Door het geven van concerten 
en het opluisteren van publieke evenementen draagt de har-

monie bij aan het culturele leven in Best. Wekelijks repeteren alle orkesten van 
de harmonie in ’t Tejaterke. Ook concerten worden hier vrijwel altijd uitgevoerd in 
de prachtige (inmiddels om zijn akoestiek vermaarde) Rabo-Theaterzaal.

Buurtvereniging Naastenbest bestaat sinds de wijk is ge-
bouwd, nu zo’n vijftig jaar geleden. De activiteiten van de 
buurtvereniging in ‘t Tejaterke omvatten bijvoorbeeld kien-
avonden maar ook kaartspelen zoals rikken.

Ontdek ons ruime aanbod aan verschillende dansstijlen voor jong en oud, jon-
gens en meisjes! Dans je vooral voor je plezier of heb je grote ambities? Wij 
hebben verschillende niveaus. Hier kun je ook kennis maken met onze ervaren 
docenten die lessen geven in hun specialiteit met onbeperkte passie en en-
thousiasme Ben je benieuwd? Kom een gratis proefles doen!

Toneelstichting Ons Eygen Landt heeft als doel een brede vorm van theater actief 
en passief te beoefenen. Het streven is hoogwaardige theaterproducties neer te 
zetten. 
Ons Eygen Landt won eerder de gemeentelijke wisseltrofee en heeft grote 
(regionale) bekendheid door grote tot de verbeelding sprekende producties. 

Er zijn vier groepen actief: Volwassenen; jongvolwassenen; jeugd en kinderen.
Repetitieavonden ma: volwassenen en kinderen; do: jeugd en jongvolwassenen.
Zie ook onze advertentie in deze krant.

IVN Best bestaat sinds 1970 en telt ruim 350 leden. Zij wil natuur een plek 
geven in het hart, het hoofd en de handen van mensen. Daarbij is er aandacht 
voor duurzaamheid. IVN Best organiseert wandelingen, excursies en lezingen 
over natuur en duurzaamheid. Daarbij zijn de leden actief in werkgroepen voor 
landschapsonderhoud, planten, vogels en natuurfotografie. 
Ook is er een Jeugd IVN.

Even voorstellen 
Musical- en Yogastudio Batico olv Judith Postuma 
zijn gevestigd sinds maart 2015 in ’t Tejaterke.  Een 
mooie combinatie waar de musical- en yogalessen 
gegeven worden in een van de balletzalen van 
’t Tejaterke en de musicalvoorstellingen in de Rabo-
theaterzaal.

Wat is Yoga bij Batico? 
Yoga bestaat uit een reeks fysieke oefeningen en 
meditatie. De oefeningen worden rustig uitgevoerd 
zodat je bewust wordt van je eigen fysieke lichaam. 
We leven in een wereld die heel snel gaat, waar-
door ons hoofd het amper allemaal bij kan houden. 
Daarnaast wordt er veel van ons verwacht en is 
het presteren vaak belangrijker dan hoe je je voelt. 
Veel jongeren en volwassenen lopen daardoor 
vast. Als het lichaam weer meer in balans is, kun 
je betere keuzes maken, je gaat beter voor jezelf 
zorgen, je zit lekkerder in je vel, je hebt meer 
energie en dat straal je dan ook uit. Interesse? 
Gratis proefles kan altijd!

Musical bij Batico
Al een aantal jaar werkt Judith met leerlingen naar 
een musicalvoorstelling toe. Door middel van spel-, 
zang- en dansoefeningen leerlingen inspireren om 
vervolgens met z’n allen toe te werken naar de 
musicalvoorstelling. Mooi om te zien hoe cursisten 
zelfvertrouwen krijgen, beter voor zichzelf kunnen 
opkomen, zich durven presenteren, leren samen-
werken met respect voor iedereen op zijn of haar 
niveau/ talenten en vervolgens in doorgroeien. 
Enthousiast geworden? Gratis proefles kan altijd!

Onze vaste gebruikers


