
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Het Eikeltje. 

 

30ste   jaargang januari 2022 

Het buurtblaadje is een uitgave van buurtvereniging S.K.V.  
en verschijnt iedere maand, zo mogelijk rond het eerste weekend. 
Medewerking van buurtleden is zeer gewenst.                                
Uw bijdrage kan bestaan uit bv. vragen, opmerkingen, tips, recepten 
(bijna) alles kan. 
 

Aanleveren van kopij uiterlijk de 20ste van de maand voorafgaand aan de 
uitgave van het buurtblaadje.. 
 
Redactie:     
Het Bestuur (voor nu)   
redactieskv@outlook.com 
 
Buurthuis S.K.V. 
Oude Baan 10  5681 PS         Best         0499-373712 
Website: www.bv-skv.nl       E-mail: info@bv-skv.nl 

Bankrekeningnummer SKV:  NL17 RABO 0107 0990 98 
 

VAN DE REDACTIE 
Ten eerste de beste wensen voor 2023! 
Voor mij zal 2023 in ieder geval een zeer 
bijzonder jaar worden aangezien wij ons 
eerste kindje verwachten in Maart.  
Dit betekent dan ook dat ik met een 
dubbel gevoel het bestuur ga verlaten en 
ook ga stoppen met de redactie. (lees het 
bericht daarom ook “nieuwe redactie gezocht”). Ik hoop zeker dat het 
boekje kan blijven bestaan, maar daar zal het bestuur ook jullie hulp bij 
nodig hebben! Bij deze wil ik iedereen bedanken die het boekje leest, 
stukjes heeft aangedragen om het elke maand maar weer gevuld te 
krijgen & de bezorgers die elke maand door weer en wind gaan om 
iedereen te voorzien.  
 
Liefs, Eline 
 
Stukken voor het boekje kunnen worden ingeleverd tot 20 januari bij:  
redactieskv@outlook.com 

  

mailto:sjaanmerks@kpnmail.nl
http://www.bv-skv.nl/
mailto:info@bv-skv.nl
mailto:redactieskv@outlook.com


 
MEDEDELINGEN 
 
Woensdag 18 januari is de volgende bestuursvergadering om 19.30 
uur, in ons buurthuis aan de Oude Baan 10.  
 
 

 

 

 

 

Aan alle leden de vraag, die wel eens gebruik maken van het buurthuis, 
denk goed aan het uitdoen van de lichten & de verwarming wanner 
het buurthuis wordt verlaten. Alvast heel erg bedankt! 
 

 
 
Welkom in de Buurt! 
 

Jos & Annemiek Louwers 

François de Greef 

  

Nieuwe SKV mailadressen  
Wij hebben gemerkt dan onze oude e-mail adressen niet naar behoren 
werkte en  hebben daarom nieuwe e-mail adressen aangemaakt, deze 
zijn te vinden op onze website maar ook wanneer nodig bij de benodigde 
informatie in het boekje. Verder staan alle contact gegevens van het 
bestuur op de volgende blz.  

Adres/contact wijzigingen 
Wij willen al onze leden erop wijzen dat we het zeer op 
prijs stellen als alle wijzigingen met betrekking tot 
contact gegevens en/of adres en/of gezinssamenstelling 
wijzigingen doorgegeven worden aan onze 
ledenadministratie buurtverenigingskv@outlook.com 
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Bestuur 
Voorzitter &  Miranka de Leest   06-40719719 
agenda buurthuis:   Klaverhoekseweg 19a  5681 PW Best 
    e.rooyakkers@planet.nl  
 
Penningmeester & Leon Schepens   06-44052208 
Ledenadministratie: Buurtverenigingskv@outlook.com 
   

 
   Sandry van Heerebeek  06-17455408 
   sandry-92@hotmail.com    
   Activiteiten 16 +  
 
   Toon van Oirschot   06-13975751 
   toonenwilma@home.nl  
   Inkoop/Technisch beheer buurthuis 
  
   Sandra Merks    06-19967990 
   sandra-merks@hotmail.nl  
   Activiteiten 50 + 
 
   Dineke Peeters   06-41781118 
   d.peeters@menszzorg.nl  
 
   Renske Crone 
   Crone.eha@gmail.com  
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TIJD VOOR EEN WANDELTOCHT 

 
Hallo allemaal, we dachtEN dat het weer tijd werd voor een leuke 
wandeling na de feestdagen. 
Dan kunnen alle oliebollen en kerstkransjes er weer afgelopen worden. 
 
We willen dit jaar in de palaard gaan lopen, een route van iets meer dan 
5 km. Dus gaan we eerst een stukje fietsen, en verdere informatie volgt 
nog. De datum die we in gedachten hadden is 15 jan. 
Bij regen wordt het dan 22 jan. 
 
Graag van tevoren opgeven bij Sjannie van de Pasch.  
Mailadres: Maartep@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Hallo allemaal, 
 

Via deze weg wil ik me even voorstellen. Ik ben Renske Crone en sinds 
kort bestuurslid bij SKV. Ik woon samen met Eric en mijn 3 kinderen op 
de Sint Oedenrodenseweg. Na ruim 3 jaar verbouwen is de boerderij 
weer bewoonbaar. Sinds afgelopen juli zijn mijn kinderen en ik dan ook 
echt komen wonen in de Vleut. We wonen er met erg veel plezier.  
 

Als bestuurslid heb ik meteen het voortouw genomen om het kerst diner 
te koken. Het zou anders niet doorgaan. Ik hou van koken en met en 
horeca achtergrond dacht ik dat het wel zou lukken. Afgelopen 20 
december hebben er dan ook 27 mensen genoten van mijn 4 gangen 
diner.  
 



 



 
 

Ik heb 2 dagen met liefde staan koken met als resultaat voorgerecht 
courgette soep, tussengerecht champignons in bier beslag, hoofdgerecht 
stoofvlees met rode kool en pommes duchesse en als dessert tiramisù. 
Volgens mij is er genoten. Ik heb meerdere keren gehoord dat ik volgend 
jaar best weer mag koken, maar of ik dat ga doen weet ik nog niet.  
 

Voor de rest ga ik helpen met activiteiten waar ik kan, want naast mijn 
drukke gezin werk ik ook nog 24 uur als service coördinator bij Stiebel-
Eltron. Een warmtepomp producent.  
 

Groetjes, Renske  
  



  



KERSTDINER “ETEN WAT DE POT SCHAFT” 

Wat een leuke verrassing: eten wat de pot schaft voor alle 50 plussers 
van de buurtvereniging. 
Met alle goede herinneringen aan de gezellige en lekkere ‘eten wat de 
pot schaft” avonden van voor de Coranatijd hebben we ons natuurlijk 
weer opgegeven voor deze nieuwe editie. 
De chef-kok was Renske Crone, bijgestaan door Eric Megens, Dieneke 
Peeters en Sandry van Heerebeek.  
 
We hadden ons een beetje vergist in de tijd en waren ruim van tevoren 
aanwezig in het buurthuis, dat al gezellig in kerstsfeer was gebracht. Zelf 
de kerstboom was aanwezig. Dieneke had zelfs haar eigen kerstboom, 
compleet opgetuigd, op een palletwagen naar het buurthuis gebracht. 
Zag er prachtig uit! 
 
Omdat we zo vroeg waren hadden we ook ff tijd om kennis te maken met 
deze 3, voor ons, vrij nieuwe leden van onze buurtvereniging. Die ook 
nog eens werden geholpen door 2 kinderen van Renske en Eric en de 
dochter van Dieneke.  
 
Er werd natuurlijk flink gebuurt zoals dat ook hoort in een buurthuis. De 
achtergrondmuziek werd zelfs uitgezet zodat we elkaar nog beter 
konden verstaan. 
 

Toen iedereen een plaatsje had gevonden en de laatste gast binnen was 
werden we getrakteerd op een lekker courgette soepje met kip. 
Daarna gefrituurde champignons, ik had ze nog nooit zo gegeten maar 
ze waren heerlijk. 
Stoofpotje, rode kool en aardappel toefjes, iedereen liet het zich goed 
smaken en het werd behoorlijk stil in het buurthuis. 
Als toetje werd er een tiramisu geserveerd, daarna nog koffie/thee met 
een bonbon. 
 
Nog ff na buurten en toen met voldaan gevoel naar huis. 
 
Superknap gedaan om voor ruim 30 personen zo een geweldig 
kerstdiner te maken. Harstikke bedankt en wat leuk dat jullie dit hebben 
willen organiseren! 
 

Wij hebben er van genoten! 
 

Lieve groetjes, 
Els en Christ van Rijssel 
 



 
 



KERSTDINER “ETEN WAT DE POT SCHAFT” 

 
Dinsdag om 17.30 rijden wij naar S.K.V. 
Het was al erg druk, de tafels mooi versierd.. 
Ze boden al meteen een drankje aan. Sandry deed de openings woord. 
En gaf daarna het woord aan Renske Crone. 
Zij vertelde iets over haar zelf. Een aardige vriendelijk kok is  het. We 
begonnen met een voor gerecht. 
MENU:  

- Beer battered mushrooms. 
- Courgette soep met kip 
- Hachcee met rode kool, Pommes ducheese, 
- Tiramisu. 

En als laatste koffie met bonbon . 
 
Lekker en veul gegeten . Het was ook  een sociale avond. Waar in alle 
nieuwtjes werden uitgewisseld. 
IK hoorde  van Sjaan Merkx  ,dat  met haar gezondheid  heel goed is. 
Ze straalde het ook uit,ook goed nieuws over Hans van Sandra  dat het 
aan de betere hand is. 
Ook met Sjef gaat het weer goed.Sandry vertelde dat ze inverwachting is 
ook goed nieuws. 
 
Fijn om dit nieuws allemaal te horen 
Het was een gezellige avond 
BEDANKT Bestuur EN Renske DE 
KOK . 
WIJ hebben genoten Sjef Francien 
  



  
 



OPENING KERSTSTALLENROUTE 
 

Feestelijke opening Kerststallenroute 2022 
 

Of het nu flink vriest, of dat er een zinderende WK-finale wordt gespeeld, 
de grote Kerststal wordt traditiegetrouw feestelijk geopend en ook de 
kerststallenroute kan van start gaan. Zo ook op zondag 18 december jl.. 
Onder begeleiding van pastoor Van Nuenen en een herder, trok een 
stoet van Best Zoo naar de grote Kerststal bij de Mariakapel.  
 

 

Pastoor Van Nuenen draagt het kindje Jezus over aan twee kinderen, zij 
leggen hem voorzichtig in de kribbe in de grote kerststal. 
 

 

Kinderkoor De Gouden Appeltjes bracht een keur aan kerstliedjes ten 
gehore, waarbij de aanwezigen werden uitgenodigd lekker mee te 
zingen en zo lekker warm te blijven.  

  



 

  



 

Naast het traditionele kerstverhaal deelde pastoor Van Nuenen ook een 
ervaring uit zijn eigen jeugd, die hij van toepassing vindt voor de huidige 
tijd. Als de Sint naar Spanje was vertrokken, begonnen bij pastoor Van 
Nuenen thuis de voorbereidingen voor het Kerstfeest. De Kerstspullen 
stonden op zolder, dus het luik ging open, de vlizotrap kwam naar 
beneden en toen ging het mis. Hij verstapte zich en liet een doos met 
beeldjes vallen. Samen met zijn vader heeft hij alles zorgvuldig gelijmd, 
zodat de kerstgroep daarna weer in volle glorie te zien was. Voor 
pastoor Van Nuenen is dat waar Kerst tegenwoordig ook om gaat: 
aandacht hebben voor datgene dat niet helemaal goed is. Dat juist in het 
imperfecte ook kracht en schoonheid zit. Net als de beeldjes in de 
kerststal, waar als je goed kijkt het lijmlijntje nog te zien is. Met zorg en 
aandacht is dat ten goede te keren. 

 
  



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
Na de mooie woorden van pastoor Van Nuenen nam Rianne Martens 
(midden) het woord namens de kerststalcommissie. Zij vertelde dat de 
commissie ieder jaar een goed doel aanwijst dat de opbrengst van de 
knik-engel en de kaarsen uit de kapel ontvangt. Dit jaar kozen zij voor de 
Voedselbank Best. Karin van Herpen (bestuurslid) en Alice Merkx 
(secretaris) waren aanwezig en ontvingen een cheque van maar liefst € 
500,--. Een mooi bedrag, dat meer dan goed terecht komt bij de 
Voedselbank. Naast Rianne Martens staan Frans van de Sande en Jan 
Kemps, mede kerststalcommissieleden. 
 

 

 

Een aantal bezoekers kwam in stijl naar de feestelijke opening. 
 
 
 

  



 

 
  



 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE REDACTIE! 

Zoals jullie hebben kunnen lezen onder “Van de redactie” ga ik stoppen 
en zijn we daarom op zoek naar een nieuwe redactie!  
 
We hopen heel erg dat iemand het stokje wil overnemen zodat het 
boekje nog steeds elke maand uitgegeven kan worden. Anders is het 
bestuur genoodzaakt om de uitgaven van het boekje uiteindelijk toch te 
gaan minderen.  
 
Waar houd je je zoal bezig als redactie: Het in elkaar zetten van het 
boekje (met gelukkig veel hulp van onze leden die de stukjes 
aanleveren), het bijhouden van onze afgooilijsten (zodat ieder lid die het 
boekje in de bus wil ontvangen ook daadwerkelijk ontvangt), het digitaal 
versturen van ons boekje & het boekje digitaal plaatsen op onze website.  
 
Wat moet je in je mars hebben:  

- Enkele kennis van Microsoft Word 

- Een klein beetje creativiteit 
 
Verder is er een geschreven handleiding beschikbaar waarin alles nog 
eens duidelijk staat.  
 
Wil je je aanmelden, doe dit dan bij een van onze Bestuursleden of kom 
langs op de bestuursvergadering.  
 
 

  



 
 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
Bed & Breakfast 

        De Nieuwe Heide     Sonseweg  20     5681 BJ    Best                         
 Tel. 0499-395306     06 21612744                                                             
 www.denieuweheide.nl   info@denieuweheide.nl     

 

http://www.bedandbreakfast.nl/bb/denieuweheide/ 
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AGENDA 

 

Datum Activiteit 

Vrijdag 6 januari 3 koningen met verhalen in de 
Vleut  

Zondag 15 januari Winter-natuur-wandeltocht  
Dinsdag 17 januari  Kaarten buurthuis SKV  
Dinsdag 31 januari  Kaarten buurthuis SKV  
Dinsdag 14 februari  Kaarten buurthuis SKV  

 

Heb je vragen mail dan naar activiteitenskv@outlook.com of benader 

een van de bestuursleden.  
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WIJ FELICITEREN IN JANUARI 

  2    Piet Merk, Lieve Toebes & Anneke den Ouden - Copal 

  5 Rianne Martens-Peeters 

  6    Martha Verhagen-Martens & Bart van der Velden 

  7 Stijn Beekx 

  8 Peter van Sinten                            

  9 Jack van Westerlaken 

10 Marco van Lochem & Ad Bakx 

11 Maarten Kampkes & Lynn Scheepers 

13 Tess van de Laar & Luuk Evers 

14 Marleen Michielsen- de Brouwer 

16 Kees Martens 

17 Evi van de Louw & Ties Hattem 

18 Wim Schepens 

20    Noor Bressers, Francien de Leest &Tanja van de Louw- van 

Beerendonk 

21 Jan Bressers 

22 Julia Veraart 

23 Britt Walravens, Amina van de Meulengraaf & Manon van 

Genugten - Scheepens 

25 Cecile Bakermans, Rosita van de Meulengraaf, Lieke van Rijssel – 

Wijnands & Suus Dekkers 

27 Amber Lassing & Judith Janssen-Noltes 

30 Luuk Eradus, Wouter Kampkes & Karen 

van den Molengraaf - Jongeneel  

31 Maike van Hak 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  



 


