Het Eikeltje.
29ste jaargang maart 2021
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..
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VAN DE REDACTIE
Het is alweer bijna Maart en we mogen ook weer het een en andere
regelen. Dus het werd weer tijd voor een buurt info. We hebben daarom
wat oudere berichten (zoals het kerststal knutselen) maar ook weer wat
leuke activiteiten zoals het kaarten, paaskienen & paasknutselen voor de
kinderen. In het volgende boekje zullen we ook een mooie update geven
over de verbouwing van de keuken in het buurthuis! Of voor degene die
naar 1 van de activiteiten komen, neem gerust alvast een kijkje.
Kopij voor het boekje van januari kan ingeleverd worden tot 20 maart bij:
redactieskv@outlook.com

MEDEDELINGEN
Op woensdag 23 maart is de volgende bestuursvergadering om 19.30
uur, in ons buurthuis aan de Oude Baan 10.
Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering is weer terug. Vorig jaar niet door gegaan
i.v.m. Corona maar dit jaar gaan hij wel door, dit zal zijn op 20 april
vanaf 20.00 uur. Alle leden zijn hierbij welkom! Wij zien jullie dan.

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 Administratie@BV-skv.nl.

In Memoriam
Sanneke van Kollenburg
Op 21 december 2021 is Sanneke overleden. Sanneke en Ad hebben
samen altijd voor de gehele buurt klaar gestaan voor hun dagelijkse
boodschappen in hun winkeltje op de Klaverhoekseweg. Daar stond
Sanneke altijd klaar om de klanten te helpen. Maar niet alleen voor de
klanten stond ze altijd klaar ook voor familie en vrienden, iedereen was
altijd welkom en er stond altijd wat klaar! Sanneke zal erg gemist worden
door Ad, Rian, Sandry, Rico en de rest van de Familie!

Bestuur
Voorzitter &
Miranka de Leest
agenda buurthuis: Klaverhoekseweg 19a
e.rooyakkers@planet.nl

06-40719719
5681 PW Best

Penningmeester & Leon Schepens
06-44052208
Penningmeester@BV-skv.nl
Ledenadministratie: Administratie@BV-skv.nl
Secretaris:

Isabelle Vlassak
Secretaris@BV-skv.nl

0499-396768

Eline Aerts
06-30175537
redactieskv@outlook.com
Website, facebook, PR en redactie
Sandry van Heerebeek
sandry-92@hotmail.com
Activiteiten 16 +

06-17455408

Toon van Oirschot
06-13975751
toonenwilma@home.nl
Inkoop/Technisch beheer buurthuis
Sandra Merks
sandra-merks@hotmail.nl
Activiteiten 50 +

06-19967990

DOORGEEFPEN
Hallo allemaal.
Van mijn overbuurman Han kreeg ik de doorgeefpen
Mijn naam is Yvonne Artz. In 2013 leerde ik Twan kennen. In maart 2014
ben ik bij hem gaan wonen met mijn zoon Dennis en hond Diesel.
Ik heb altijd in Best gewoond. Ik heb 3zussen en 1broer. Mijn zoon is
inmiddels getrouwd en woont weer in het centrum. Hij heeft 2 dochters,
Niene van 2,5 en Laure van 2 maanden. Dus wij zijn heel trots als opa
en oma.
Mijn hobby's waren wandelen, met de hond wandelen en knutselen.
Heelaas gaat dat niet meer. In de tijd dat ik hier woon heb ik 5
botbeuken gehad. Dat ligt niet aan Twan hoor, heb hele slechte botten.
Daar bovenop ernstig artrose en kan daardoor bijna niet meer lopen.
Dus ga ik rollend door het leven. Gelukkig wonen we heel fijn, heel mooi
uitzicht vanuit de achtertuin en voor de kapel. Daar is ook vaak iets te
beleven. En ook een fijne buurt. We hopen hier samen met de hond de
haan en 4kippen nog heel lang van te genieten.
Verder willen we iedereen een gezond en gelukkig 2022 toe wensen.
Hopelijk wat minder corona regels.
Ik wil de doorgeefpen graag aan de nieuwe buurvrouw mevrouw
Swinkels doorgeven.

Groetjes Twan en Yvonne

van Raki.

KERSTSTAL KNUTSELN
Op zaterdag 18 december vond de kerststal knutselen door kinderen
tussen de 2 en 12 jaar plaats. Wat hadden we veel aanmeldingen, super
leuk! De kinderen konden zelf kiezen tussen een houten kerstboom
versieren of een kerststal knutselen. Nadat ze wat inspiratie hadden
gekregen gingen ze enthousiast aan het werk. Er is ontzettend hard
gewerkt door iedereen en dat kan je terug zien voor de ramen van
buurthuis OVS, want daar staan de kerstbomen en kerststalletjes.

FILM BEST 1000 JAAR

2 jaar geleden is de film 1000 jaar Best 4x vertoond in Bio Best.
Een jaar geleden hebben Arjen Schat en ik deel 2 gemaakt en
uitgezonden via Omroep Best. Weinig mensen hebben de film gezien.
Omdat de Vleut op een mooie manier in beeld is gebracht leek het ons
leuk om inwoners van de Vleut via jullie ledenlijst van SKV te verwittigen
dat deel 1 en deel 2 nu ook op youtube/ omroepbest TV te zien is.
Hierbij de link naar deel 1 en 2.
Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=OvPBJKpGEa4
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=H-L0EELjdoQ
Of te vinden op youtube volgens:
Deel 1: 1000 jaar Best
Deel 2: Best Zelfstandig deel 2

.

50-JARIG BESTAAN SKV COMISSIE
We hebben al enkele enthousiastelingen kunnen vinden die het leuk
vinden om voor ons 50 jarig bestaan mee te helpen. Wie zou het ook
leuk vinden om voor het 50-jarig bestaan van SKV (dat we hopelijk
volgend jaar mogen vieren) iets te organiseren?
Wij zoeken leden die met een groepje eens bij elkaar willen gaan zitten
om leuke ideeën te bedenken (sportieveactiviteit/feestavond/aandenken
alles is mogelijk) en dit dan ook te regelen. Lijkt het je wat of heb je
vragen, kom langs tijdens een van onze vergaderingen. We hopen dat er
leden zijn die dit op zich willen nemen zodat we deze mijlpaal goed
kunnen vieren.

CULINAIR RONDJE ORGANISEREN?

Wil je dat er graag weer een culinair rondje
komt, lijkt het je wat om dit te organiseren,
dan kun dit aangeven bij Isabel Vlassak
(06-12452993).
We hebben al een aanmelding maar we
hebben er nog minstens 1 en liever 2 nodig
om het door te kunnen laten gaan in het
voorjaar.

.

PAAL DE DRIE-STEEN

Drie stenen met grenspaal markeren de grens tussen Best, Boxtel
(voorheen Liempde) en Sint-Oedenrode. De plaats waar de stenen zijn
neergelegd is al eeuwen een grenspunt tussen drie gemeenten. De
stenen hebben een betekenis. Vroeger was het gebruikelijk om op
plaatsen waar grenzen samenkwamen stenen te plaatsen. Begin
veertiende eeuw werd bij de uitgifte van de ‘gemene gronden’ (SintOedenrode in 1309) de grens getrokken tussen de kwartieren
Kempenland en Peelland. Dit grenspunt werd in de Uitgifte van de
Groene- of Broekgemeente van 1468 ‘Paal de Scheede-eijk’ genoemd.
Het grenspunt kreeg begin achttiende eeuw de naam Paal de DrieSteen. De grenspaal staat in het verlengde van de Hazelaarstraat
(tussen de scheken en Boskant)op grondgebied van Van den Berk
Boomkwekerijen. En op het fietspad is dan was dan ook het
desbetreffende bordje te vinden.

Oirschotseweg 33
5684 NE Best
Tel.0499-377412
www.kapsalonanjazz.nl

498 KM RENNEN VOOR MIJN VADER
Zoals veel van jullie weten heeft Addie van der Vleuten het Pieterpad
(498 km) in mei 2021 afgerend in voor zijn vader Ad en ook voor het
KWF om geld op te halen. Hiervan is een mooie film gemaakt die te
vinden is op Youtube. Zie hieronder de link:

https://www.youtube.com/watch?v=ykKRnfXlM2U

PASEN 2022

Alvast voor in de agenda!
Wat: Paaseieren zoeken en knutselen
Waar: Buurthuis SKV
Wanneer: Zaterdag 16 april
Tijd: 13.00 uur tot 15.00 uur
Aanmelden hiervoor kan via
vleutkids@gmail.com

PAASKIENEN
Voor alle fanatieke kieners, het is weer zo ver! We kunnen onze
kiendopjes weer afstoffen want op 30 maart zullen we weer gaan
paaskienen. We beginnen om 20:00 uur, maar vanaf 19:30 kunde al je
plaatse komen reserveren. Tot dan!!

RIKKEN EN KATTEN
Yes, we mogen weer.
We gaan vanaf dinsdag 22 februari weer beginnen met onze
kaartavonden.
Deze avonden zijn om de dinsdagavond.
Aanmelden is niet nodig.
We beginnen om 19.30 uur.
Kom jij gezellig mee rikken of katten?

.

TELLERS GEZOCHT

Veel mensen hebben er misschien al iets over gelezen in de nieuwsbrief
van Bewonersoverleg Best Oost, Onwille van de kracht van het herhalen
en in de hoop op meer geïnteresseerden deze oproep in het boekje.
Het komt er in het kort op neer dat er mensen gezocht worden die in
2022 mee willen helpen bij het tellen van o.a. diverse bloemen, vlinders
en amfibieën in de Natuurpoort. Wil je helpen bij het tellen stuur dan een
berichtje naar bewonersoverlegbo@gmail.com of geef het telefonisch
doorgeven aan Ruud Kroon (06 51634278), Sandra Merks (0619967990) of Kees Sprangers (06-13818515).
Kort samengevat:
Amfibieën
Maand
Maart t/m juni
Totaal per jaar
Flora
Soort
Bosanemoon
Slanke sleutelbloem
Grote Wederik
Totaal per jaar
Dagvlinders
Soort

Oranjetipje
Kleine
ijsvogelvlinder
Oranje Zandoogje
Totaal per jaar

Telavonden per
maand
2
8 avonden

Maand
April
April
Juli

Maand

Mei
Juli

Tijdsduur per maand
4 uur
16 uur

Aantal telronden
1 telronde (overdag)
1 telronde (overdag)
1 telronde (overdag)
3 telronden

Aantal telronden
(tussen 10 en 17
uur)
4 Telronden
4 Telronden

Augustus 4 Telronden
12 telronden

Tijdsduur
ca. 2 uur
ca. ½ uur
ca. 2 uur
4,5 uur

Tijdsduur

Totaal 2 uur
Totaal 2 uur
Totaal 2 uur
6 uur

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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OPSCHOONDAG 2022

Het is weer tijd voor de voorjaarsschoonmaak! Het is een traditie om een
paar keer per jaar alle rommel op te ruimen die in ons mooie
buitengebied is achter gelaten. De Landelijke Opschoondag kun je zien
als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Hij vindt elk jaar in de
laatste week van maart plaats. In 2022 is dit op zaterdag 19 maart. Het
is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, de
sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken.
STERK SIGNAAL VOOR SCHOON
Voor veel gemeenten en bedrijven is deelname aan de Landelijke
Opschoondag vanzelfsprekend geworden. Ze organiseren zelf een
schoonmaakactie of ondersteunen lokale schoonmaakactiviteiten.
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is niet alleen een
laagdrempelige manier om aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen te doen, maar helpt ook de band tussen je inwoners,
medewerkers of klanten en je organisatie versterken.
We starten op zaterdag 19 maart om 9.00 uur met een kop koffie of thee
in het buurthuis van SKV aan de Oude baan 10 Best-Oost en daarna
verdelen we de aanwezigen over het gebied om de rommel in zakken te
verzamelen. Aan het einde van de ochtend tegen twaalven, hopen we
dan heel Best Oost weer schoon te hebben. Men kan zich aanmelden bij
bewonersoverlegbo@gmail.com.

WIJ FELICITEREN IN MAART
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29

Frans van de Berk & Lionne van de Berk
Ria van Sinten, Evi Janssen, Bo van de Wassenberg & Liza
Kweens
Farah Schepens, Jordy v.d. Meulengraaf & Ron Raaijmakers
Cas & Iris Hattem
Tiny van de Rijt & Meriem Bakermans
Sylvie Eltink, Ankie van de Zanden & Thea van de Heuvel- Roche
Melissa van Genugten-Veldkamp, Mirjam Scheepens & Roy van
der Pasch
Suze Pels
Mats van Genugten, Lars Sprankenis, Piet van Oirschot & Rob van
de Meulengraaf
Leon Schepens
Marlies van Engeland- Verhagen
Sjannie van de Pasch- van de Ven
Isabelle Vlassak, Marina van de Meulengraaf, Hans Kweens &
Cornè van de Sande
Toine van Vugt
Patrick Michielsen
Nelleke Beerens- de Koning
Daan Evers & Geertje Swinkels
Helga Smits & Martien van den Berk
Mark van Rijssel & Herma van de Vleuten
Carla van de Hurk- van Kampen
Shervin van de Louw & Wouter van de Brand
Peggy van de Brand- van de Louw & Ben van de Ven
Marti van Oirschot & Nicolette Verlaan
Denise van Genugten - Stacey
Theo van Overbeek
Lenne van Schie, Piet van der Pa & Grada Walravens- van Rooy
Ad van Kollenburg

