Het Eikeltje.
29ste jaargang september 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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Hinkelbrits 35 5683 KW
Best
06-30175537
redactieskv@outlook.com
Buurthuis S.K.V.
Oude Baan 10 5681 PS
Best
0499-373712
Website: www.bv-skv.nl
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VAN DE REDACTIE
Sorry het boekje is later dan normaal! Door wat omstandigheden kreeg
ik hem niet eerder af. Maar dat mag het leesplezier hopelijk niet in de
weg staan! Lees even goed de mededelingen op de volgende pagina en
verder hebben we jammer genoeg geen nieuwe activiteiten vanuit skv
voor de planning (wel een leuke Halloween toch georganiseerd in Vleut,
lees meer hierover op de activiteiten agenda). Verder hebben we een
leuk stukje gekregen over de kaartcompetitie en zijn er enkele stukken
geschreven over het feestweekend. Voor iedereen die weer naar de
vakantie naar school gaat of gaat werken, succes!
Tot volgende maand weer!
Kopij voor het volgende boekje kan ingeleverd worden tot 20 september
bij:
redactieskv@outlook.com

MEDEDELINGEN
Woensdag 14 september 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

Ook wij kunnen er niet meer om heen jammer genoeg, de
consumptieprijzen zullen we omhoog moeten doen i.v.m. de hogere
inkoopprijzen. De nieuwe consumptie prijs zal €2 zijn. We zijn blij dat we
tijdens ons feestweekend voor de laatst keer nog hebben gekozen voor
de oude prijs van €1,75. We hopen op jullie begrip!
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.
Het Culinair rondje zal niet in september plaatsvinden dit jaar maar
waarschijnlijk volgend jaar in het voorjaar, hierover laten meer!

Nieuwe leden
Welkom in de buurt Jurgen en Anneke den Ouden!

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

HARDRIJDERS & ONDERHOUD KLAVERHOEKSEWEG
De Klaverhoekseweg is de laatste tijd nogal hobbelig geworden,
waardoor het vrachtverkeer of auto’s met aanhanger veel (tril)geluid
maken. Enkele huizen naast de Klaverhoekseweg staan letterlijk te
shaken. De toplaag van de weg lijkt op sommige plaatsen versleten en
er zijn enkele reparaties niet mooi/goed uitgevoerd.
Daarnaast wordt er helaas nog regelmatig erg hard gereden door de
straat. Met enkele gevaarlijke zijwegen en veel fietsers is het nog een
wonder dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd, zoals recent
op de oude baan.
Deze opmerking is half juli aan de gemeente Best doorgeven (Fixi
melding) en zij komen met het volgende antwoord:
“We gaan de locaties van de rijbaan waar het noodzakelijk is repareren.
Op het moment dat volgens ons beleid de weg niet meer veilig wordt
geacht gaan we intensievere maatregelen nemen. Voor wat betreft de
snelheid: dit is een zeer lastig op te lossen probleem. We gaan het onder
de aandacht brengen van onze verkeerskundige om te kijken of er extra
maatregelen nodig zijn en zo ja of dat deze toegepast kunnen worden.
Vriendelijke groet, gemeente Best.”
Voor iedereen dan ook het verzoek om je aan de maximale snelheid
van 60 km/uur te houden, liefst veel lager natuurlijk. Dan
veroorzaak je minder overlast en kan je meer genieten van de
mooie omgeving! Bedankt voor jullie medewerking.

KAARTSTUKJE ADJE WAL + KAART OVERZICHT
Sandry heeft mij gevraagd een stukje te schrijven over de
buurtcompetitie van het katten. Dis is in om de 14 dagen ’s maandags
‘savonds bij OVS.
Hier doen Pietje Pas, Renée van Engeland, Kees Rommelse en Ad
Walravens aan mee.
De buurtverenigingen zijn OVS, nieuwstraat en Aarle plus SKV. Hier zijn
wij dit jaar kampioen geworden. Piet van de Pas heeft ook alles
bijgehouden, hier is Renee van Engeland 1ste geworden, piet 2de en Ad
Walravens 3de. Vroeger konden veel meer mensen katten dan nu. Het
spel lijkt veel op Bonaken maar dit doe je alleen een katten moet met
een maat. Ik zal het spel proberen uit te leggen. De vrouw aan tafel mag
beginnen met geven, is er geen vrouw dan de oudste. De 16de kaart
wordt gedraaid, dit is troef. Troef boer is de hoogste kaart en is 20
punten waard. Dan troef 9, 14 punten, dan de aas is 11 punten, heer 3
punten, de vrouw 2 punten en de 10 is 10 punten. De andere kaarten
zijn niks waard.
Wie de laatste slag haalt krijgt 5 punten extra.
De trekking is belangrijk want hier moet je proberen boven de 73 punten
te komen, er zitten namelijk 146 punten in het spel. Boven de 73 punten
mag je 1 streep doen en boven de 100 2 strepen. Wie het eerst 9
strepen af gedaan heeft zijn de winnaars van de pot en krijgen iets te
drinken van de verliezers.
Ad Walravens.

KATCOMPETITIE

WOORDEN VAN DE VOORZITTER
Wat was het weer een geweldig Feestweekend.
Wat hebben we weer genoten en wat hadden we de weergoden mee, ze
waren ons zelfs te goed gezind!
Gelukkig hadden we genoeg vrijwilligers om dit weekend een succes te
maken.
Hierbij wil ik dan ook al de vrijwilligers heel erg bedanken voor hun
medewerking.
Tevens kunnen we niet zonder onze sponsoren en ook deze wil ik heel
erg bedanken.
Zonder bovenstaande 2 hebben we geen Feestweekend!!!
De kleine opzet is door vele buurtgenoten goed bevallen.
Dat konden we terug zien op de grote aanwezigheid op de
zaterdagavond, de avond voor de buurleden
Waar een ieder met een hapje en een drankje en een dansje zich goed
vermaakt heeft
Zelfs werd er nog de polonaise ingezet, wat het feest compleet maakte
Van dit alles, hebben vele positieve reacties gehad.
Ook de andere activiteiten waren goed verzorgt en goed bezocht,
maar lees dat verder in het blaadje.
De Voorzitter!

KAARTEN
Dit jaar was het weer gezellig kaarten bij het buurthuis met het
feestweekend we starten de maandag met 5 tafels rikkers en 2 tafels
katten.
We waren nog even in de stress dat er wel genoeg licht zou zijn buiten
maar dat werd al snel opgelost door Jan Kemps.
Er waren wederom weer fantastische prijzen te winnen, dus als je beetje
kan kaarten! Kom volgend jaar gewoon meedoen. Het Was een
supergezellige avond. Piet en Adrie bedankt voor het opzetten van de
kaart avond!
De winnaar bij de katters was René van Engeland
En de winnaar bij Rikkers was Herman van Kollenburg

KIENEN
Het waar weer zo ver, kienen. De tent was opgezet & de tafels en
stoelen stonden weer klaar. Het was druk bezet. Nog even een bakje
koffie erin, de kienmuntjes klaar gelegd.
We konden beginnen. Na een paar rondes kon ik kien roepen. Ik hoefde
geen liedje te zingen, hij was goed!
Een mooie prijs een Weber BBQ. Na een ronde had mijn buurvrouw
prijs, kreeg ik ook een klein prijsje. Toen de laatste ronde, ik moest nog 1
nummertje. Er zaten er meer op 1 nummer en ja hoor daar kwam het: de
hoofdprijs van €100 gewonnen. Eindelijk al die jaren nog nooit iets
gewonnen. De organisatie was top dit jaar, op naar volgend jaar.
Groetjes Wilma Willems

L
STEMMEN!
Stem jij ook weer mee?!
De RaboClubsupport is weer begonnen. Het moment waarop jij kan
stemmen op je favoriete club/vereniging/evenement.
Wij, SKV, doen ook weer mee! Stemmen kan van 5 tot en met 27
september.
Iedereen die een Raborekening heeft kan stemmen. Stemmen kan
gemakkelijk via de RaboApp en Rabo Online bankieren.
Bezoek de website voor meer informatie.
www.rabobank.nl/leden/clubsupport

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
Woensdag 12 oktober
Zaterdag 22 oktober

Activiteit
Najaars Kienen bij OVS
Halloween Rooijseweg (FB
Pagina)
Sint oedenrodeseweg 43, start
19:30

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

WIJ FELICITEREN IN SEPTEMBER
1

Ans Aerts

2

Kees van Kempen

4

Erik Pijnenburg

5

Ton van Kemenade

6

Willeke Reijnders

8

Jort Pels, Larissa Veraart,
Eva Canters & Rob Westerlaken

9

Jan Snijders & Eugene Veen

10

Romée van Lochem

12

John van Doren, Daan & Tijn van Kessel

13

Sjors Dickens & Gert Mulder

14

Martijn van Genugten

15

Carina Kämpfer, Yvonne de Korte & Roos van Rijssel

16

Martien Walravens, Jayden Huijbers & Nancy van de Wassenberg

17

Jose van Hak

18

Leen van Laarhoven & Max van Oirschot

19

Wilhelmien van Kan & Iris Schepens

20

Mirjam Karssemakers

21

An Walravens, Ronald Verwimp & Annelita Schepens

22

Jo Schepens, Maartje van Dun, Sandra Merks & Hannah v
Laarhoven

23

Henk van Genugten

25

Erik Rooyakkers, Ans van Kollenburg, Ronar Lassing & Malou van
Laarhoven

26

Riëtte van Beerendonk, Loes Diessen,
Antoon van Genugten en Lex Peijnenburg

27

Mariet van Berkel

28

Frank Scheepens

