Het Eikeltje.
29ste jaargang juli 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
Houd je van zingen lees dan snel even door! En geniet verder van de
leuke ingezonden teksten (bedankt hiervoor!) van de Heren 1 Reünie,
het zomerkienen bij OVS en een oproep voor mensen met overtollig fruit.
Genoeg te lezen dus, maar wat ook belangrijk is, is de informatie over
het feestweekend. Hierin staan alle activiteiten, bijna alles is vrije inloop
behalve de ledenfeestavond i.v.m. eten. Geef je hier voor op! En waar je
je ook al voor kan opgeven is het Culinair rondje in September, dat mag
ook zeker niet vergeten worden.
Kopij voor het volgende boekje kan ingeleverd worden tot 20 juli bij:
redactieskv@outlook.com

MEDEDELINGEN
Woensdag 13 juli is de volgende bestuursvergadering om 19.30 uur,
in ons buurthuis aan de Oude Baan 10.

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
Advertenties
Op dit moment hebben we plekken vrij om nieuwe advertenties te
plaatsen. Wij willen daarom graag vragen wanneer er iemand een
advertentie zou willen laten plaatsen in ons buurtboekje dat die contact
op neemt met de redactie (redactieskv@outlook.com). Maar dit geld
natuurlijk ook voor alle lopende advertenties, wanneer er een
vernieuwde advertentie geplaatst moet worden, een aangepaste grote of
een advertentie juist eruit moet worden gehaald dan horen wij dat graag
zodat we deze veranderingen op tijd kunnen doorvoeren.
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.

Wij willen alle geslaagden van Harte feliciteren! Goed gedaan!
&
En alle communiekanten gefeliciteerd met jullie communie!

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

06-40719719
5681 PW Best

Penningmeester & Leon Schepens
06-44052208
Ledenadministratie: Buurtverenigingskv@outlook.com
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

ZANGERS GEZOCHT!
Zanggroep ‘t-Vleuts Volk is dringend op zoek naar nieuwe leden. Wij
zoeken minimaal een viertal heren en een viertal dames. Bent U op een
leeftijd dat U zegt ik kan mij overdag wel een paar uur vrij maken en ik
zing best wel graag, schroom niet en meld U aan.
Wij zingen overwegend Nederlandstalige liedjes uit de jaren ‘50-’60-’70
en ‘80 en verder treden wij op bij de kapel in de Vleut. Denk niet er zijn
wel andere die dat doen, wij kunnen iedereen gebruiken. Beter een groot
koor dan geen koor, er is altijd wel iemand die niet naar de repetitie of
een uitvoering kan. En niets is dan zo fijn dan een grote groep waar ‘tVleuts Volk op terug kan vallen. Meld U aan, het zou toch zonde zijn als
onze groep na 22 jaar op moet houden te bestaan.
Aanmelden kan via: aabb@hetnet.nl of 396052, ‘t-Vleuts Volk rekent op
U. In overleg zal dan een repetitietijd vast gesteld gaan worden, Wim
van den Berg.

REÜNI SKV HEREN 1
Zaterdag 21 mei was het dan zover, de lang verwachte reünie van de
voetballers van SKV 1. Het zat al jaren in de pen maar het was er nog
nooit van gekomen totdat de onderstaande 4 personen de handen
ineensloegen en er werk van maakte. De bedoeling was om het vorig
jaar al te doen maar toen konden we geen geschikte datum vinden dus
werd het naar 2022 getild en zie hier, lang gewacht en er toch van
gekomen. Dit gaf ons wel de tijd om alle “spelers” te zoeken waar ze
woonde en hoe we ze zouden kunnen gaan bereiken. 90% hadden we
zo gevonden maar er waren een paar jongens bij die Brabant verlaten
hadden en via via, familie of kennissen werden ze toch snel gevonden.
We hebben toen eigenlijk heel simpel een Whatsapp groep aangemaakt
van alle spelers en dan is het heel makkelijk en snel communiceren met
elkaar. Iedereen was meteen enthousiast en verheugde zich al op de
dag en de bedoeling was dat de partners er ook bij zouden zijn en daar
was goed gehoor aan gegeven.
De plaats moest natuurlijk bij het buurthuis zijn, onze thuisbasis om te
voetballen en niet te vergeten waar we ook de derde helft “speelde”, dat
was ook heel belangrijk en wat hebben we daar een prachtige tijd gehad.
SKV wilde maar al te graag meewerken aan deze reünie dus het
buurthuis was vlug gereserveerd, verder nog de drank, hapjes en de
BBQ regelen.

Voor de BBQ hoefde we ook niet ver weg want we konden terecht bij
Marc van de Vleuten van Heerlijck Catering. En verder was het natuurlijk
hopen op goed weer.
De dag zelf was perfect, droog met een zonnetje dus dat zat goed. Om
16.00 uur zouden we beginnen en vanaf 16.30 uur stroomde het
buurthuis langzaam vol met wat veranderde en wat verouderde
gezichten maar bijna iedereen herkende mekaar meteen. Spontaan was
het ontvangst voor allen en iemand zei dat het leek of we elkaar een
maand geleden nog gezien hadden, het voelde meteen vertrouwd aan.
Wat opviel was dat in het begin de dames elkaar opzochten en de heren
ook, er werd vanaf het begin al veel gesproken dus de stemming zat er
al meteen goed in en na de koffie kwam de drank op tafel. Geen volle
bladen getapt bier zoals vroeger, nu kwamen gewoon volle kratjes bier
op tafel.
Er werd ook nog even stil gestaan bij
het feit dat twee van onze
voetballers ons helaas op veel te
jonge leeftijd zijn ontvallen, te weten
Theo en Joop. Ze waren in ons
gedachten toch bij de reünie
aanwezig. Rond de klok van 18.30
uur ging de BBQ aan en verplaatste
de groep zich gedeeltelijk naar
buiten om rond de BBQ weer met
andere te spreken. Daar hadden we als organisatie ook bewust voor
gekozen om het vlees door de mensen zelf te laten bakken, daar
ontstaan ook mooie
gesprekken en daar werden
ook onder andere oude
voetbal herinneringen
opgehaald. Het eerste wat
vaak ter sprake kwam was
toch wat men op dit moment
voor werk deed, of dat je al
afgewerkt was en waar je
woonde. Iedereen had
interesse in elkaar en
sommige deden nog hetzelfde
werk als toen, andere waren
afgewerkt of waren een andere uitdaging aangegaan. De tijd vloog
voorbij en rond de klok van 22.00 uur zijn we aan het opruimen gegaan
en konden we als organisatie terugkijken op een geweldige reünie waar
we die avond alleen maar positieve reacties op kregen.

Bij deze willen we Buurtvereniging SKV hartelijk bedanken voor het
beschikbaar stellen van het buurthuis en verder ook onze dank aan de
twee bardames Miranka en Sjannie. Verder willen we vanaf onze kant
ook iedereen bedanken voor de spontane opkomst en de mooie reacties
die we hebben mogen ontvangen als organisatie. Mary, Leon, Erik en
Piet.
P.S. De bedoeling was om bij het aanstaande feestweekend van SKV de
reünie nog een keer dunnetjes over te doen met meerdere elftallen maar
om dit op korte termijn te regelen dat ging toch niet lukken. De planning
is om dit volgend jaar te doen met de twee heren elftallen en de twee
dames elftallen. Datum volgt nog.
Willen wij hier ook gelijk mee een oproep doen aan de dames die
gevoetbald hebben. Voelt u zich geroepen om voor de reünie de taak
op u te willen nemen om alle voetbaldames op te sporen dan kunt u zich
aanmelden bij een van de organisatoren van deze reünie. Zie Emailadressen hieronder.
Wij zullen ervoor zorgen dat jullie dan met elkaar in contact gebracht
worden. Het enige wat je hoeft te doen is van alle oud-voetbalsters het
telefoonnummer zien te bemachtigen en een Whatsapp groep aan te
maken. Hoe meer dames zich aanmelden hoe makkelijker het is om
iedereen te vinden. Alvast bedankt en wij zien jullie reactie graag
tegemoet.
pwnheijmans@hotmail.com
e.rooyakkers@planet.nl
lcchubers@onsbrabantnet.nl
maryhellings@hetnet.nl

ZOMERKIENEN 15 JUNI
Op woensdag 15 juni was het weer zover, we gingen weer eens lekker
kienen. Om 20.00 zat iedereen aan de koffie of thee. En wat een
opkomst. Een kleine 20 mensen waren aanwezig, voor ons een record
aantal. Gezellig om zowel leden
van als O.V.S en S.K.V te zien.
Samen hebben Angelique van den
Oord en Mayke de Bruin de
organisatie op zich genomen. Er
waren leuke prijzen te winnen. Met
hier en daar een blokje kaas en
glaasje wijn op tafel werd de
inwendige mens ook verzorgd
tijdens het kienen.
Hoe voller het bord met
nummertjes werd, hoe meer
spanning er in de zaal hing. Met
ieder extra nummertje dat uit de zak werd gegrabbeld, ging menig hart
sneller kloppen. Want ja ‘Ik hoef er nog maar één voor een volle plank!’
en dan ineens ‘KIEN!’. Al met al was het een gezellige avond.
Denk je nou van, daar had ik graag eens bij willen zijn (iedereen moet
minimaal één keer in het leven gekiend hebben). Hou dan het boekje in
de gaten! Wanneer de herfst zijn inval doet, organiseren we het Najaars
kienen op 12 oktober! Wees welkom!

HEBBEN JULLIE DAAR OOK LAST VAN???
We prijzen ons elk voorjaar weer gelukkig dat we wonen, waar we
wonen. In de tuin hebben we wat fruitbomen en elk jaar verbazen we
ons er over hoe mooi een fruitboom in bloei wel niet is. Als dan de
voorjaarszon ook nog eens aan een strak blauwe lucht staat, worden we
helemaal blij. Met een beetje geluk veranderd al die bloesem ergens
later in het jaar in fruit, maar ‘Maart roert haar staart’ en ‘April doet wat
het wil’ zorgen er soms voor dat het anders loopt. Die laatste nachtvorst
was die nu net te vroeg of viel dat wel mee. Natuurlijk kun je allerlei
(voorzorgs)maatregelen, maar wij zijn van mening dat je de natuur haar
gang moet laten gaan en als dat betekent dat we wat minder appels
hebben, het zij zo.

We leven in de gelukkige omstandigheid dat voor ons levensonderhoud
niet afhankelijk zijn de opbrengst van onze fruitbomen.
Na het voorjaar veranderd de bloesem in het fruit. Appels, peren,
pruimen, kersen, walnoten om maar eens wat mogelijkheden te noemen.
En dan komt de zomer. Het dilemma waar waarschijnlijk iedereen dan
mee te maken krijgt is o.a. wanneer het fruit rijp genoeg zal zijn om te
oogsten. Er zijn veel varianten en het ‘plukseizoen loopt, afhankelijk van
het soort fruit en welke soorten je heb staan
van ergens midden juni tot half oktober.
Als ik naar onze tuin kijk, dan begin het met
de kersen, daarna de pruimen, dan bramen,
walnoten en tot slot appels en peren. Waar
hebben wij de afgelopen jaren zoal last van
gehad? Kraaien die de kersenboom in één
dag leeg vraten. Appels, zoveel appels dat we voor een weeshuis
appelmoes, appelsap zouden kunnen maken en dan nog over houden.
Pruimenbomen die niet of veel teveel pruimen
opleveren en wat doe je dan met al die pruimen.
Notenbomen die veel en goede noten leveren of
bijna geen noten leverde. Ondanks alles blijven we
het leuk vinden om hier mee bezig te zijn, maar we
vinden het wel zonde van al het fruit dat er teveel
is. We geven alle vrienden en familie appels en
kersen, we verkopen noten aan de straat. Onze
schapen eten appels alsof het de normaalste zaak
van de wereld is. En nog voeren we een deel af via
de groene kliko, omdat we het niet verwerkt of
weggegeven krijgen.
We hebben al eens gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om
fruit te laten persen, maar dan moet je al snel
1000 kg hebben en dan nog zijn er kosten
aan verbonden. We struinen internet af naar
ideeën en apparaten om te verwerken, maar
misschien moeten we het gewoon dichter bij
huis gaan zoeken. Bij deze dus.

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

We vermoeden dat meer bewoners in de
Vleut hier mee te maken hebben en dat
iedereen op zijn of haar eigen wijze aan
oplossingen werkt. Het lijkt ons leuk om die
oplossingen te delen, al dan niet via d’n
Tipper of het Eikeltje, zodat we van elkaar
leren. Misschien ook leuk om met
geïnteresseerden bij elkaar te komen en die
ideeën uit te wisselen en praten over
oplossingen in verwerkingsmethode of recepten of….
Mocht je ideeën of een reactie hebben, mail die gerust naar
jam.cam2@kpnpnlanet.nl en misschien kunnen we dan die ideeën /
reactie wel met elkaar delen.
We zijn benieuwd naar de reacties.
Groet Jotine Leijtens en Kees Sprangers

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.
De kosten zijn 20€ per persoon. En die worden verdeeld over de
gerechten.
Je kunt je al opgeven bij Sandry van Heerebeek
Briefje in de bus op de Klaverhoekseweg 12, een mailtje naar sandry92@hotmail.com.
Graag de volgende gegevens doorgeven: Naam, (kook) adres,
mailadres en/of telefoonnummer.

FEESTWEEKEND AGENDA 2022
Consumptieprijs is niet veranderd ondanks alle
verhogingen en zal dus nog steeds €1.75 zijn voor
iedereen.
Vrijdag 12 augustus

Kienen
Neem je kiendopjes mee, wat geluk en je buurvrouw/man,
vriend/vriendin etc. mee voor een gezellig kienavond. Onze
kiencomissie zorgt weer voor mooie prijzen.
Alle leden zijn welkom om 1 introducee mee te nemen
Tent is open vanaf 19:30 uur
Kienen begint om 20:00 uur

Zaterdagmiddag 13 augustus
Fiets-en brommertocht
Zoals vanouds wordt er een mooie route uitgezocht zodat we een gezellig
middag kunnen hebben die ons naar mooie plekjes buiten de Vleut brengt.
Om het extra gezellig te maken, neem niet alleen je fiets, brommer of solex
mee maar ook wat extra rijders.
Alle leden zijn welkom om 1 introducee mee te nemen
Routes kunnen vanaf 12:30 opgehaald worden
De route is ca 25 km lang

Zaterdagavond 13 augustus
Feestavond
Ook dit jaar hebben we weer een gezellige ledenavond waar we samen
kunnen bij buurten, een lekker hapje zullen eten en een dansje gaan wagen.
Voor het eten vragen we dit jaar geen bijdragen, de drankjes zullen wel voor
eigen rekening zijn & voor muziek wordt ook gezorgd.
Meld je aan via de mail activiteitenskv@outlook.com, een briefje in de
brievenbus bij het buurthuis of via Eline: 06-30175537
1 introducee is altijd welkom, kosten voor het eten bedraagt dan €8

Jullie zijn welkom vanaf 18:00 uur

Zondag 14 augustus
Heilige mis
Er zal weer een heilige mis worden gehouden bij de kapel in de Vleut in de
ochtend.
De mis begint om 10:00 uur
Na de mis staat er een kopje koffie of thee klaar bij het buurthuis.

Kofferbaksale
Op het veld bij SKV vanuit de auto verkoop je direct je spullen. Het veld wordt
volledig ingedeeld zodat je voldoende ruimte hebt voor je auto en natuurlijk
extra ruimte voor de auto. Dit om natuurlijk al je spullen zo goed mogelijk te
kunnen uitstallen.
Kosten per auto zijn: Leden €10 / niet leden €20
Opgeven kan bij Dineke Peeters, 06-41781118, d.peeters@menszzorg.nl,
Oude Baan 8
Geef je Naam & Telefoonnummer door
Voor de verkopers zal het veld opengaan om 08:30 uur & voor de kopers om
11:00 uur. Entree voor de leden is gratis.

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/

.

Maandagavond 15 augustus
Kaartavond
Maandagavond kan er weer gezellig een kaartje worden
gelegd. Iedereen is van harte welkom. Er kan gerikt & gekat
worden vanaf 20:00 in het buurthuis. Het inschrijfgeld
bedraagt €2.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Om ons feestweekend tot een groot succes te maken
hopen wij weer op de hulp van onze leden! Dus wil je
wel een avondje of middag een bardienst draaien, in
de ochtend helpen bij de kofferbak sale of munten
verkopen laat het een van de bestuursleden weten!

AGENDA
Datum
Maandag 4 juli t/m 29
augustus (elke maandag)
Weekend 12 t/m 15
augustus
Zaterdag 17 september

Activiteit
Zomeractiviteit bij OVS
Feestweekend
Culinair rondje

Heb je vragen mail dan naar activiteitenskv@outlook.com of benader
een van de bestuursleden.

WIJ FELICITEREN IN JULI
1

Martijn van Overbeek

2

Maria van de Wiel - van de Meulengraaf

3

Martien van Genugten, Max Peijnenburg &
Hans Snijders

4

Loes de Poorter

5

Lars Karssemakers

6

Lisa van Genugten

8

Gonny van Genugten - van Dongen & Ton van Laarhoven

11

Noud Schepens & Sandry van Heerenbeek

12

Paul de Wert

13

Peter Dickens & Walter van Esch

14

Marc van Kollenburg

15

Saskia Doesburg & Piet van Overbeek

16

Trees van Hattem, Lieke van Rooij - van Asten & Erik Janssen

17

Marco Beekx & Sandra Dolders

18

Sjan van de Berk & Niels van Dijk

20

Britt van Lochem

21

Ad Beekx-Martens, Kees van Kollenburg & Berni van de Wetering

22

Harrie Jannick

23

Anouk van Heesch & Jannie van den Berk- Sleegers

24

Pim Canters

25

Gusta de Leest- Zeebregts

26

Bram van der Steen

27

Marieke van Heeswijk

28

Suze Walravens

29

Wim Geboers

30

Niek van Giersbergen

