Het Eikeltje.
29ste jaargang april 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
April doet wat die wil! En SKV ook, want wat staat er toch gelukkig weer
wat op de agenda. Het paaskienen is net geweest, maar voor de
kinderen zal er nog een leuke paasactiviteit aankomen op 16 april.
Verder zal de fietstocht naar de heilige eik weer doorgaan in mei en
wordt al zelfs nagedacht over het culinair rondje in juni. Alleen wie helpt
er mee zodat dit ook daadwerkelijk door kan gaan? Verder staat er nog
de uitnodiging voor de ledenvergadering op de planning op 20 april.
Maar lees gerust snel door want het is weer een goed gevuld boekje.
Kopij voor het boekje van januari kan ingeleverd worden tot 20 april bij:
redactieskv@outlook.com

MEDEDELINGEN
Woensdag 13 april 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
Een groot verlies.
Martina Rommelse – Geven
Wij wensen alle kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

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
Mijn naam is Geertje Swinkels, ik ben 42 jaar en moeder van vier zonen,
Huub, Rein, Noud en Giel.
Sinds 2 jaar woon ik op de Molenkampseweg 10 in het huisje van zuster
Meulengraaf.
Ik heb ‘goeien aard’ hier, een hele fijne plek. In de tuin staat Carlo de
pony en verder heb ik een fascinatie voor geboorte en broed ik mijn
eigen kippetjes uit in de broedmachine. Ook hond Charlie, een
Australian Sheppard woont hier samen met ons.
Geboorte is mijn vak, ik ben 19 jaar verloskundige en heb mijn eigen
praktijk in Eindhoven. Het begeleiden van aanstaande ouders in deze
bijzondere periode van hun leven blijft heerlijk om te doen.
Mijn jeugddroom was artsen zonder grenzen en ontwikkelingswerk doen
in Afrika, hier heb ik afgelopen jaar werk van kunnen maken. Ik ben 2
weken naar Gambia geweest en heb daar verloskundigen getraind op
het gebied van echografie, hygiëne en reanimatie training. Veel geleerd
van hun en zij van mij, een geweldige ervaring, voor herhaling vatbaar in
oktober van dit jaar, ga ik terug.
De eitjes uit mijn kippenfarm verkoop ik voor het goede doel, de
geboorte kliniek in Gambia! Dus kom gerust een doosje eieren of wat
kuikens halen.
De pen geeft ik door aan Jort Pels, succes

LEDENVERGADERING
.
Op 20 april is onze ledenvergadering weer. Wij willen hierbij iedereen
uitnodigen om aan te sluiten. De vergadering beging om 20:00 uur en
het buurthuis zal om 19:30 uur open zijn. Zien we jullie dan?

PAASACTIVITEIT

Aanmelden paasactiviteit 16 april 2022
Hallo Vleutkids!
Op zaterdag 16 april gaat de paashaas heel veel eieren verstoppen bij
het buurthuis van SKV. Komen jullie helpen
zoeken??
Daarna gaan we nog fijn knutselen! Je bent om
13.00 uur welkom en het duurt tot 15.00 uur.
Aanmelden kan via vleutkids@gmail.com

EEN MAATJE VOOR EEN PRAATJE
Voor een 90 jarige alleenstaande mevrouw die heel lang in De Vleut
heeft gewoond zijn wij op zoek naar een maatje die haar af en toe eens
bezoekt. Mevrouw drinkt graag gezellig een kopje koffie en praat graag
over het heden en haar verleden in de Vleut.
Mevrouw is woonachtig in het centrum van
Best. Ze zou het erg fijn vinden als er 1 x per
week of per twee weken iemand een praatje
komt maken. Bezoekjes van 1 tot 2 uur. Tijden
in overleg.
Ben jij wie wij zoeken of weet je iemand die
het leuk zou vinden in contact met deze
mevrouw te komen, laat het ons weten.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Peter de Leeuw, Buurtcoach
van LEVBest, telefoon 06-21395186 van maandag t.m. donderdag.
Mail: peter.deleeuw@levgroep.nl.

FIETSTOCH NAAR DE HEILIGE EIK
Mei maand, Maria maand

Voor we het ons realiseren zitten we in de meimaand, beter bekend als
de Maria-maand. Nu alles weer toegestaan is zonder allerlei
maatregelen willen we dit jaar weer als buurtverenigingen SKV en OVS
de traditie van een fietstocht naar de Heilige Eik in Oirschot in ere
herstellen.

Als je mee wilt fietsen wordt je
dinsdag 10 mei iets voor 18.30 uur bij
het buurthuis van O.V.S. aan de
Steenovenseweg 1a verwacht. Daar
zullen we om 18.30 uur vertrekken,
zorg dus dat je op tijd bent.
Naar goed gebruik, zal er onderweg ergens worden gestopt voor koffie
met gebak, zodat de afstand nog beter te overbruggen is.

Er zullen ook dit jaar weer er geen kosten aan verbonden zijn en het is
niet nodig om je aan te melden. Belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat je
op 10 mei op tijd bij het verzamelpunt (buurthuis OVS) bent.
Hopelijk tot dan!

.

KOM JIJ ONS BESTUUR VERSTERKEN?
Na … jaar gaat Isabel het bestuur van SKV verlaten. Dit betekend dat
we nu met zijn 6en overblijven. We zouden toch graag ons bestuur
voortzetten met nog een (of meerdere) enthousiasteling(en).
Daarom zijn wij benieuwd wie er mogelijk ons bestuur wil komen
versterken? Kom gerust langs op 13 april tijdens onze maandelijkse
vergadering of sluit aan op 20 april op de jaarlijkse ledenvergadering.

CULINAIR RONDJE

Half maart hebben we als besturen van SKV en OVS bij elkaar gezeten
en afgesproken om activiteiten waarvan we denken dat ze bijdragen aan
de verbinding in de buurt voor elkaar ‘open te
stellen’. Het Culinaire rondje is een echt begrip,
maar is een leuke activiteit die ook wat
organisatie vraagt. De vraag is of er mensen zijn
die geïnteresseerd zijn om het ‘Culinaire rondje’
mee te organiseren.
Als er genoeg mensen zijn om het te
organiseren, zal het rondje vermoedelijk in juni
plaats gaan vinden. Tegen die tijd zal er meer informatie volgen over hoe
je deel kunt nemen en wat de kosten zijn, maar eerst zoeken we dus
mensen om het mee te organiseren. Je kunt je daarvoor aanmelden bij
Sandry van Heerebeek (06 174 554 08).

VERBOUWINGS UPDATE
In februari zijn ze druk bezig geweest met het slopen van de oude
keuken en is er een mooie (voor ons) nieuwe keuken geplaatst. We
hopen natuurlijk dat jullie het zo snel mogelijk met jullie eigen ogen
kunnen komen bewonderen, maar hieronder wat voor en na foto’s..
Voor:

Na:

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

VLOOIENMARKT OVS
Buurtvereniging O.V.S. organiseert op 24 april voor de vijfenveertigste
keer haar vlooienmarkt organiseren. Door Corona hebben zijn twee jaar
geen vlooienmarkt kunnen organiseren en de buurtvereniging is dan ook
erg blij dat de markt dit jaar weer door kan gaan. Zoals gebruikelijk, om
11 uur worden 'losgeschoten', waarna de verkoop kan beginnen.
Naast de vele spullen die er te koop zijn, is er een gezellig terras voor
een drankje en een hapje, met muzikale omlijsting. Tijdens het eerste
uur van de zorgen ‘De Foepers’ voor live muziek. ’s Middags is er een
DJ die de muziek verzorgt. De vlooienmarkt wordt gehouden aan de
Barrierweg en Steenovenseweg in de omgeving van buurthuis d'n Tip.
De entree bedraagt 3,00 euro vanaf 12 jaar.
Volumeverkoop
Dit jaar is er voor de eerste keer aan het einde van de vlooienmarkt een
nieuwe actie onder de naam ‘Volumeverkoop’. Vanaf 15.00 uur kun je op
de markt een zelf meegenomen tas of doos vullen met spullen uit de
diverse kramen, waarna er een totaalprijs wordt bepaald die er betaald
moet worden.
Kramen huren?
Mensen die zelf een kraam willen huren om spullen te verkopen, kunnen
contact opnemen met de buurtvereniging door een mailtje te sturen naar
buurtvereniging.ovs@hotmail.nl of te bellen / appen naar 06 138 186 15.
Het huren van een kraam kost 27,50 euro.
Zaterdag 23 april kun je eventueel nog 'vlooien' afgeven bij het
buurthuis aan de Steenovenseweg 1a. Die dag kan er ook ‘oud ijzer’
worden ingeleverd.

ONZE PIET MARTENS
Geachte buurt leden
Hierbij stuur ik een stukje in over onze vergeten Piet.
Jaren heeft Piet zich ingezet voor de buurt.
Hij heeft heel wat kilometers op z'n fietske afgelegd voor de buurt.
De sociale commissie is al enkele keren langs geweest en hij krijgt ook
bezoek en belletjes van onze buurtleden, maar hij zou het leuk vinden als
jullie hem een kaartje sturen, een beetje mee leven met de mens is ook
fijn.
Zijn adres is:
zorgexpertisehuis afd .3
Lidwinahof 35
5281ad Boxtel
Hier blijft hij een tijdje.
Groeten Tonny Hulsen

OPSCHOONDAG 2022
Tijdens de opschoondag van 19 maart
hebben een 20 tal vrijwilligers Best Oost
& de Vleut weer een stuk schoner
gemaakt. In totaal hebben ze iets meer
dan 30 vuilniszakken kunnen vullen met
al het zwerfafval.

Zet 5 november maar alvast in je
agenda, dan is de volgende
opschoondag!

CREATIEVE AVOND MET ROMMEN VAN DE
VLOOIENMARKT
Na 24 april is er altijd weer genoeg rommel over van de vlooienmarkt.
Om de afvalberg wat te verkleinen

hebben we het idee om met de

oude kopjes/bordjes, bloempotten, vazen en ander restmateriaal iets
leuks te maken. Op pinterest staan genoeg ideeen en met wat eigen
creativiteit komen we vaak ook een heel eind. Hierbij alvast wat ideeen:

Het idee is om aan het einde van de vlooienmarkt op 24 april (rond 15.30
uur) met elkaar spulletjes te verzamelen om iets mee te gaan doen. Dus
als je meehelpt bij de vlooienmarkt kun je direct mee de spulletjes
uitzoeken en deze zetten we dan apart op de zolder van het buurthuis.
Je kunt bv thuis dan al een idee bedenken en daarvoor eea zoeken. Ook
zullen we nog extra spulletjes verzamelen voor degene die daar niet bij
kunnen zijn.
Het idee is om 12 mei om 19:00 uur te starten met koffie en thee en
dat we dan ieder kijken wat er te maken is van de spulletjes die er staan.
We gaan dus zelf aan de slag zonder workshopdocent en dat lukt ons
meestal heel goed. Wij zorgen voor lijm en gips en het is fijn als je zelf
hamer, sponsje, waterbakje en vaatdoekje meeneemt.

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/

.

Datum:
Aantal deelnemers:
Kosten:

12 mei om 19:00 uur
Max 15
Gratis deelname.

Graag opgeven voor 1 mei via 06 54 232 765 of
jam.cam2@kpnplanet.nl.
Er ook een appgroep met daarin verschillende mensen die het leuk
vinden om regelmatig wat creatiefs te doen in de buurt. Geef gerust je
naam en nummer door en dan wordt je toegevoegd.

Deze creatieve avond is voor de leden van OVS en SKV.

Groet Herma van der Vleuten en Jotine Leijtens

WIJ FELICITEREN IN APRIL
1

Joep van Laarhoven

2

Tanja Cras - Schoenmakers

3

Rens van Overbeek

4

Fem Scheepens & Eugenie van de Loo

5

Eric van der Vleuten & René van Laarhoven

6

Anne van Rooij

7

Wilma van Oirschot – Willems & Wil Willems

8

Noud van der Velden

11

Marjan Schepens- Vugts, Danny van de Meulengraaf, Jeroen van
Genugten, Lodewijk Bouwman & Eric Megens

13

Bram van de Ven Vicky van Vught

14

Denise van Genugten & Adrie Rommelse

15

Femke van Kessel

16

Eline Aerts, Judith van der Vleuten & Yvonne Artz

18

Petra Dolders - Timmermans

20

Twan Michielsen

21

Dennis van Genugten, Piet Swinkels & Riekie van Beerendonk

24

Tijs van Schie

25

Mario Welvaarts, René Westerlaken & Pieter Janssen

26

Ad Vogels, Jo van Kan & Thea Appeldoorn - van den Hurk

27

Toon van de Wiel & Kas Peijnenburg

28

Toon de Leest

