Het Eikeltje.
29ste jaargang mei 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..
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VAN DE REDACTIE
De maand mei is alweer aangebroken. De maand van de fietstochten
dus hopen op goed weer! Er zal een fietstocht naar de heilige eik gaan
en een fietstocht langs verschillende bedrijven van het ZLTO. En lees
snel verder want ons nieuwste bestuurslid stelt zicht voor. Ook hebben
we weer leuke stukjes & foto’s ingestuurd gekregen over de activiteiten
die er in april zijn plaatsgevonden. Lees ook snel verder voor de andere
activiteiten die gepland staan zoals: Bier & Wijnproeverij & het
zomerkienen. Of geef je alvast op voor het culinair rondje in September.
Ik wil ook alle Mama’s weer een hele fijne Moederdag wensen!
Kopij voor het boekje van juni/juli/augustus
kan ingeleverd worden tot 20 mei bij:
redactieskv@outlook.com

MEDEDELINGEN
Maandag 9 mei is de volgende bestuursvergadering om 19.30 uur, in
ons buurthuis aan de Oude Baan 10.
FEESTWEEKEND
Het feestweekend zal dit jaar plaatsvinden in het weekend van 12-1314 augustus.
Er is nog geen precieze invulling van het weekend, wel zal het
kleinschaliger zijn. Dit i.v.m. steeds strengere regels, vergunningen en
de steeds minder vrijwilligers. In de volgende Buurtinfo weer wat
meer!

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
Wat een groot gemis…
Lena Kemps
Wij wensen alle kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkind 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
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

Dineke Peeters
d.peeters@menszzorg.nl

06-41781118

ISABELLE BEDANKT!
Isabelle heeft na 20 jaar het bestuur van SKV
verlaten. Tijdens de ledenvergadering heeft
ze afscheid genomen & is ze door iedereen
bedankt! Maar wij willen graag nog een keer
zeggen, Isabelle heel erg bedankt voor deze
20 jaar!!

NIEUW BESTUURSLID: DINEKE
Hallo buurtgenoten,
Ik zag in het vorige buurtblad een oproep staan voor nieuwe
bestuursleden. Hoe leer je de buurt nu beter kennen dan je hiervoor op
te geven? Dus hier ben ik dan.
Mijn naam is Dineke Peeters en sinds augustus vorig jaar woon ik
samen met mijn samengestelde gezin aan de Oude Baan in Best. Ik ben
geboren in Rooi, getogen in Son en woon nu dus in Best, dus de cirkel is
rond. Ons gezin bestaat uit mijn verloofde Youssef en ik, de volwassen
jongens Jeffrey en Sami en de meisjes Nadia en Suus. Jeffrey woont
samen met zijn vriendin Kiki en dochter (en onze kleindochter) Lara in
Arnhem. Dan hebben we nog twee hondjes; Saar en Bodhi. De welsh
pony van Suus heet Sam en onze falabella Badr.
Na jaren binnen het strafrecht gewerkt te hebben vorm ik sinds ruim drie
jaar, samen met Youssef, de directie van Mensz Zorg en Mensz Plus.

Met behulp van 17 medewerkers bieden wij ambulante begeleiding en
beschermd wonen aan moeilijk in hokjes te plaatsen cliënten. Al onze
cliënten hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden en
begrijpen deze maatschappij niet zo goed. Deze maatschappij begrijpt
hen ook niet zo goed en dan wordt het lastig en worden wij
ingeschakeld. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Breda, onze cliënten
wonen in Breda en omliggende gemeente. Wij hebben een drukke baan
en dan is het heerlijk thuiskomen zo in de rust.
De komende tijd ga ik dus tijd vrijmaken om het bestuur van de
buurtvereniging te ondersteunen. Ik kijk er naar uit om u allen te leren
kennen.
Groetjes Dineke

KINDER PAASACTIVITEIT
Wat was het gezellig, met een opkomst van 27! kinderen hebben we op
zaterdag 16 april een heerlijke middag gehad. Natuurlijk werd er
geknutseld, maar het eieren zoeken was toch echt wel favoriet. De eitjes
kregen het er zelfs warm van! Na drie rondes verstoppen en zoeken was
de middag alweer om.
Tot volgend jaar!

PAASKIENEN
Woensdag 30 maart paaskienen in het buurthuis. Na een lange
coronaperiode hebben we er allemaal zin in.
In een lekker warm buurthuis was er koffie met paaslekkers erbij.
De commissie had voor mooie prijzen gezorgd, het zag er allemaal
perfect uit.
Heel lang geleden is afgesproken wie de hoofdprijs wint moet een stukje
schrijven voor in het “Eikeltje”.
Nou deze keer was de hoofdprijs voor mij.
Verder hoop ik dat iedereen fijne paasdagen heeft gehad en tot de
volgende keer!
De gelukkige winnaar (Thea Appeldoorn)

REÜNI SKV-1
Op 21 mei is er een reünie van het heren vaandel team SKV-1 in het
buurthuis van SKV.
De meeste oud-spelers zijn al benaderd en zullen op deze dag aanwezig
zijn.
Onder het genot van een hapje en een drankje zullen dan mooi
verhalen, herinneringen opgehaald worden. SKV speelde in het verleden
in de Buurt competitie van Best, later in de Jan van de Berk competitie.
Naast SKV-1 was er ook een SKV-2 en het dames team SKV-1 en SKV2.
Heren SKV-1

FIETSTOCH NAAR DE HEILIGE EIK

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.

WIE GAAT ER MEE FIETSEN?

De ZLTO heeft een mooie 3 fietstochten gemaakt langs 22 bedrijven.
Bij ieder bedrijf staat een bankje met een CR-code, via deze code kom je
van alles te weten over dit bedrijf.
Er is ook een fietsroute rond St. Oedenrode, deze tocht is 35 kilometer.
Wie gaat er woensdag 18 mei mee fietsen en deze bedrijven
bezoeken? (De toch is 35 km)
We gaan aan bij een boomkweker, een paardenrusthuis, een koeienstal
etc
Start: 10 uur bij het buurthuisje van SKV
Koffie onderweg wordt voor gezorgd.
Lunchpakketje zelf meebrengen
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Deze fietstocht gaat alleen door bij droog weer.
Wil je je van te voren opgeven via de mail: activiteiten@bv-skv.nl of per
app aan Sandra 06-19967990

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

BIER- EN WIJNPROEVERIJ

Bier en Wijnproeverij
Vrijdag 10 juni
19.30 uur in het buurthuis van SKV
Kom je lekker verschillen biertje of wijntjes proeven?
Wil je weten welke biertje of wijntje je echt lekker vind?
Kies niet altijd voor hetzelfde biertje of wijntje maar drink eens wat
anders.
Tijdens deze avond kun je verschillende biertje of wijntjes proeven.
Marc van de Vleuten zal tekst en uitleg geven over de biertje en wijntjes.
Dus meld je aan voor deze gezellige en leerzame avond.
Deelname kost € 15,00 per persoon. En vol=vol!
Opgeven kan via het activiteiten email adres: activiteiten@bv-skv.nl
Geef dan even door met hoeveel mensen je komt en of jullie bier of wijn
willen proeven. Doe dit voor 15 mei.

ZOMERKIENEN
Zomer kienen op 15 juni bij O.V.S.

Op woensdag 15 juni is het weer zover. We
gaan weer kienen met z’n allen. Zowel SKV
als OVS leden zijn van harte welkom in het
buurthuis van OVS. Vanaf 19.30 zijn de
deuren open en vanaf 20.00 gaan we los en
mag iedereen die kien heeft, heel hard
KIEEEEN gaan roepen. De eerste kaart met
6 planken is gratis en de tweede kost €2,50.
Daarnaast bieden we iedereen koffie en thuis van het huis.
Angelique van Oord en Mayke de Bruin zorgen dat iedereen voorzien is van wat
lekkers en dat er natuurlijk leuke prijzen te winnen zijn.

CULINAIRRONDJE

Dit jaar gaan we weer een culinaire
rondje houden voor de leden van SKV
& OVS. Dus noteer alvast in je agenda
17 september. Je vraagt een
vriend/vriendin/ buurvrouw/ zus/ broer
enz. Die met jouw mee wilt doen aan
het culinaire rondje!
Je gaat dus met z'n 2e koken. Maar
wat je gaat koken is nog een
verrassing.
Stel je bent alleen en je wilt graag mee doen? Laat het even weten er
valt vast wel iets te regelen.

Wat houd het culinaire rondje in;
Je gaat deze avond een 3 gangen diner eten:
Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht.
De bedoeling is bijvoorbeeld dat het voorgerecht bij jouw thuis is, en dan
krijg je na het eten te horen waar je naar toe gaat voor het hoofdgerecht.
En daarna waar je naar toe moet voor het nagerecht. Zo leer je de Vleut
kennen. En misschien wel nieuwe mensen die in de Vleut zijn komen
wonen.
We proberen dat alles via de fiets bereikbaar is. I.v.m. dat er natuurlijk
ook een drankje bij hoort!
De kosten zijn 20€ per persoon.
En die worden verdeeld over de gerechten.
Nu al overtuigd om mee te doen?
Dat kan!
Opgeven bij;
Briefje in brievenbus;
Sandry van Heerebeek
Klaverhoekseweg 12. Best. (Winkeltje van Ad van Kollenburg)
Of mail:
sandry-92@hotmail.com
Graag met de volgende gegevens;
Naam:
Adres:
Mailadres:
Telefoonnummer:

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/

.

AGENDA
Datum
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 18 mei
Dinsdag 24 mei
Maandag 9 mei
Zaterdag 21 mei
Dinsdag 7 juni
Vrijdag 10 juni
Woensdag 15 juni
Dinsdag 21 juni
Weekend 12 t/m 15
augustus
Zaterdag 17 september

Activiteit
Kaarten
Fietstocht – Heilige eik
Fietstocht – ZLTO
Kaarten
Bestuursvergadering
SKV heren 1 reünie
Kaarten
Bier & Wijnproeverij
Zomerkienen bij OVS
Kaarten
Feestweekend
Culinair rondje

Heb je vragen mail dan naar activiteiten@bv-skv.nl of benader een van
de bestuursleden.

WIJ FELICITEREN IN MEI
3
4
5
6
7
10
11
13
14
15
17
19
21
23
24
25
26
27
28
29

30
31

Frank de Haas & Esther van Kollenburg- van de Laar
Thijs de Kok
Tonnie van de Biggelaar & Ties Martens
Sophie van Genugten, Sjaan Merks & Rian van Kollenburg
Lydie van der Steen - Martens en Twan Dolders
Leo Schepens, Ben van de Oetelaar, Luuk Beekx, Hans van
Roy & Carmen van de Ven - Nagtegaal
Frans van de Sande & Giel Toebes
Nina van Loosdregt, Giel Scheepens, Ingrid Luijs, Mick Cras &
Leandra Lassing
David van Dun & Owen Huybers
Rens van Laarhoven, Jan Kemps, Miranda van de WeteringBeekman & Francy van Overbeek-van der Aa
Malou Hobbelen
Maria van Laarhoven-Berkers
Jason Eltink & Veronique van Laarhoven
Maarten Veen, Rudi Hulsen, Teun Toebes & Marieke op ‘t
hoog
Nellie van Kollenburg- v.d. Sande, Yme Pels & Herman van
Kollenburg
Nancy van Laarhoven
Jan van Rooij
Tiny Smits- Rommelse & Marieke Vogels
Petra van Overbeek & Saskia Bressers
Dorien van de Louw-Teunissen, Gijs Braakman, Ad van de
Meulengraaf, Bianca van Dun-van Diessen & Irene LassingMingelers
Thea Roche-van Genugten & Rob van Kaathoven
Bas Veen

