
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Het Eikeltje. 

 

29ste   jaargang december 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.. 
 
Redactie:     
Eline Aerts  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       E-mail: info@bv-skv.nl 

Bankrekeningnummer SKV:  NL17 RABO 0107 0990 98 
 

VAN DE REDACTIE 
De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken. Sinterklaas is 
gezellig langsgekomen voor alle kinders uit de Vleut en zal natuurlijk op 
5 december nog een keer rond gaan. Hierna kunnen we alweer gaan 
uitkijken naar de gezellige kersttijd: hoe mooi zal de Vleut weer versierd 
zijn met lichtjes, hoeveel kerststallen zullen er staan langs de 
kerststallenroute en wat zal er geserveerd worden tijdens de Kersteditie 
van “Eten wat de pot schaft”? Ja jullie lezen het goed, we hebben weer 
een heus kerstdiner voor de 50+’ers. Ook voor na de kerst staan er al 
wat dingen op de planning dus lees verder en zet het alvast in je 
agenda!  
 
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen! 
 
Stukken voor het boekje kunnen worden ingeleverd tot 20 december bij:  
redactieskv@outlook.com 
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MEDEDELINGEN 
 
Maandag 12 december is de volgende bestuursvergadering om 19.30 
uur, in ons buurthuis aan de Oude Baan 10.  
 
 

 

 

 

 

Aan alle leden de vraag, die wel eens gebruik maken van het buurthuis, 
denk goed aan het uitdoen van de lichten & de verwarming wanner 
het buurthuis wordt verlaten. Alvast heel erg bedankt! 
 

 
 

 
  

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.  

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 
 

mailto:buurtverenigingskv@outlook.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bestuur 
Voorzitter &  Miranka de Leest   06-40719719 
agenda buurthuis:   Klaverhoekseweg 19a  5681 PW Best 
    e.rooyakkers@planet.nl  
 
Penningmeester & Leon Schepens   06-44052208 
Ledenadministratie: Buurtverenigingskv@outlook.com 
   

 
Eline Aerts    06-30175537 

   redactieskv@outlook.com  
   Website, facebook, PR en redactie 
 
   Sandry van Heerebeek  06-17455408 
   sandry-92@hotmail.com    
   Activiteiten 16 +  
 
   Toon van Oirschot   06-13975751 
   toonenwilma@home.nl  
   Inkoop/Technisch beheer buurthuis 
  
   Sandra Merks    06-19967990 
   sandra-merks@hotmail.nl  
   Activiteiten 50 + 
 
   Dineke Peeters   06-41781118 
   d.peeters@menszzorg.nl  
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LADIESNIGHT – gaat niet door 

De ladiesnight de gepland zou zijn op 8 december gaat niet door i.v.m. 
te weinig aanmeldingen. We gaan het in het voorjaar nog een keer 
proberen!  
 

KERSTKIENEN 

Voor alle fanatieke kieners, het is weer zo ver! We kunnen onze 
kiendopjes weer afstoffen want op 14 december zullen we weer gaan 
kerstkienen. We beginnen om 20:00 uur, maar vanaf 19:30 kunde al je 
plaatsje komen reserveren. Tot dan!! 
 

 
 

TIJD VOOR EEN WANDELTOCHT 

 
Hallo allemaal, we dachtEN dat het weer tijd werd voor een leuke 
wandeling na de feestdagen. 
Dan kunnen alle oliebollen en kerstkransjes er weer afgelopen worden. 
 
We willen dit jaar in de palaard gaan lopen, een route van iets meer dan 
5 km. Dus gaan we eerst een stukje fietsen, en verdere informatie volgt 
nog. De datum die we in gedachten hadden is 15 jan. 
Bij regen wordt het dan 22 jan. 
 
Graag van tevoren opgeven bij Sjannie van de Pasch.  
Mailadres: Maartep@ziggo.nl 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wij willen graag jullie uitnodigen voor 
 een nieuwe “Eten wat de pot schaft” kersteditie!   

 
Gezellig samen eten en zingen voor 50+ 

Met als gastkok: Renske Crone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer:  Dinsdag 20 december 
Waar:  Buurthuis SKV 
Wat eten we: Kerstdiner “eten wat de pot schaft” 
Inloop:  Welkom vanaf 17.00 uur 
Aan tafel:  18.00 uur, inloop vanaf 17:30 uur 
Kosten:  € 10,00 inclusief 1 consumptie 
Opgeven:  Voor woensdag 10 december: 

Briefje in de bus bij Miranka de Leest 
Klaverhoekseweg 19a,  het buurthuis 
Oude Baan 10 of per mail een berichtje: 
activiteitenskv@outlook.com 
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VUUR EN VERHALEN 

Ga je mee op een tocht met de drie wijzen? 

Op vrijdag 6 januari gaan we met alle kinderen uit De Vleut op pad. We 
gaan in het donker een mooie wandeling maken met lampionnen. We 
volgen de reis van de drie wijzen, maar dan in onze eigen Vleut! Ga je 
mee? We starten om 18:00 uur bij het buurthuis van OVS. Daar begint 
het verhaal en de reis van de drie wijzen. We gaan met de lampionnen 
wandelen langs een deel van de kerststallenroute. Onderweg 
verzamelen we goud, mirre en wierook, net als de drie wijzen. Ook 
roosteren we marshmallows bij het vuur en steken we sterretjes af. We 
eindigen onze tocht bij het kapelletje  bij de kerststal. Gezamenlijk 
drinken en eten we daar wat lekkers en horen we het laatste deel van 
het verhaal.  De tocht is ongeveer 2 kilometer en we verwachten er zo’n 
anderhalf uur (met 2 tussenstops) over te doen.  Je kan hierna met ons 
mee teruglopen naar het buurthuis van OVS of zelf naar huis lopen.  
Vuur en Verhalen is speciaal bedoeld voor kinderen uit de Vleut. Alle 
kinderen t/m 12 jaar zijn welkom. Het verhaal is met name gericht op 
kinderen van rond de 10 jaar. Het is de bedoeling dat een ouder mee 
wandelt met de kinderen. Denk hierbij zichtbaarheid, bijvoorbeeld in de 
vorm van een lichtgevende hesje.  
 
We hopen jullie te zien op 6 januari! 
Aanmelden kan tot 20 december via 
vleutkids@gmail.com. Vermeld daarbij het 
aantal kinderen en de leeftijd. Er zijn geen 
kosten aan de activiteit verbonden.  
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KLEURPLAAT 

 
 



  
 



SINTERKLAAS IN DE VLEUT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zondagmiddag 20 november waren 34 kinderen vol verwachting aan 
het wachten op de komst van Sinterklaas. Hij was een beetje later, want 
het was zo druk op de weg. Sinterklaas checkte bij binnenkomst of hij 
wel alles bij zich had, namelijk; 3 pieten, het boek, snoepgoed en zakken 
met cadeaus. Alleen die zakken met cadeaus waren niet aanwezig. 
Daarom moesten de kinderen mee op zoek naar de cadeaus. 
Ondertussen wilde een piet ook een superheld piet zijn. Ze moest 
daarvoor eerst wat opdrachten van Sinterklaas uitvoeren. Dit pietje vond 
ook de cadeaus. Gelukkig maar. Het was een hele fijne middag, we 
hebben genoten! Dankjewel Sinterklaas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



DE WERELD IN HET KLEIN IN DE BROEKDIJK 

 

De start van de kerststallenroute, tien jaar geleden, viel precies samen 
met de verhuizing van Frodo van Drenthe naar Best. De verhuisdozen 
waren amper uitgepakt of de oproep om deel te nemen aan de route viel 
op de mat. Frodo’s vader pakte het voortvarend op. Hij maakte een 
levensgrote kerststal in een schuurtje achter het huis. Met poppen, een 
Perzisch tapijt tegen de muren en een echte kribbe. Met kerstlampjes 
werden de mensen van de straat naar het schuurtje geleid. “Ik herinner 
me dat er meteen veel bezoekers kwamen, dat was een mooie start. 
Toen wij dit huis van mijn vader kochten, kozen we ervoor het op onze 
manier te doen”, licht Frodo toe.  
 
Frodo’s zoon is een liefhebber van modeltreinen. Met hem bezocht hij 
regelmatig beurzen, waarbij hij merkte dat hij het technische gedeelte 
niet zo interessant vond, maar de hele aankleding eromheen des te 
meer. De kleine poppetjes, het landschap dat je kunt creëren, dát had 
meteen Frodo’s aandacht. “Op een dag waren we op een beurs en stond 
ik bij een kraam met alleen maar poppetjes. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, van naaktstrand-poppetjes, tot straatvegers en 
kerstmannetjes en dat allemaal van 1,5 cm groot. Echt alles was daar te 
koop, ook Jozef en Maria. Daar, op die beurs, kreeg ik het idee voor het 
diorama, dat nu alweer een hele tijd voor ons huis staat.” 
 

In een grote glazen bak kregen Jozef, Maria en het kindje Jezus, een 
centrale plek. Daaromheen bouwde Frodo een landschap, met 
hoogteverschillen, waarin onder meer een watervalletje stroomt. Het is 
de wereld in het klein en er valt veel te zien. Frodo: “Het is maar een 
kast van een meter, maar er zit veel in. Kijk straks bijvoorbeeld maar 
eens naar de wanden. Aan de ene kant loopt de boer met zijn koeien in 
de zon. Terwijl daar waar het kindje Jezus wordt geboren, de sterren nog 
aan de hemel schitteren. Ook staan er helemaal achterin het bos hertjes 
en zijn er aan de andere kant mannetjes bomen aan het zagen. Er speelt 
een man op een woudhoorn en er is zelfs een vrouwtje met alleen een 
kerstrokje aan in de struikjes. Het is net ‘Waar is Wally’ ”, besluit hij 
lachend. 
  



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
Het is niet moeilijk de parallel te zien tussen de Frodo’s kerststal en zijn 
werk. Daar waar hij in het dagelijks leven werkt met culinaire groente en 
kruiden en historische fruitbomen, creëert hij in zijn kerststal ook een 
mooie groene omgeving. “Ik kijk graag naar landschappen en vind het 
leuk ze vorm te geven. In mijn kerststal geen woestijn, maar juist 
glooiende grasvelden, met bomen en volop natuur.” 
Dat het niet te best gaat met de natuur, dat weet ook Frodo. Daarom 
heeft hij bedacht dat er dit jaar een aantal bomen in zijn kerststal bijkomt. 
Vorig jaar stonden deze in een kersttafereeltje in huis. Toen ze dood 
gingen, besloot hij ze niet in de groenbak te gooien, maar ze te bewaren. 
En straks schitteren ze, na een knipbeurt, op een nieuwe plek, ergens bij 
de hertjes.  
 
Heeft Frodo een speciale band met Kerst? “Tja, niet heel specifiek 
eigenlijk, ik heb misschien meer met de zonnewende, met de wisseling 
van de seizoenen. Vorig jaar hebben we hier bijvoorbeeld met een 
aantal buren een midwintervuur gemaakt. Heel ongecompliceerd, daar 
houd ik van. De verhalenverteller die met Kerst hier bij de kapel komt, 
vind ik ook mooi. Ik denk dat dat is waar mensen behoefte aan hebben. 
Aan elkaar opzoeken, aan verbonden zijn met elkaar. Dat gevoel hoort 
voor mij het meest bij de Kerstperiode.” 
 

  



 

 
  



 
 
Noteer alvast in je agenda: 

Zondag 18 
december 

18.00 
uur 

Opening grote Kerststal en start 
kerststallenroute. Kinderen lopen vanaf Best 
Zoo met lampionnen onder begeleiding van de 
pastor en een herder naar de grote Kerststal. 
Daar zingt kinderkoor De Gouden Appeltjes 
liedjes, wordt een gedicht voorgedragen én 
wordt een cheque uitgereikt aan de 
Voedselbank van € 500,--. Dit is de opbrengst 
van de kaarsen uit de kapel en de knikengel van 
vorig jaar. 
Vanzelfsprekend zijn er beschuit met muisjes, 
warme chocolademelk en glühwein. 

Zondag 25 
december  

13.30 
– 
17.00 
uur 

verhalenverteller bij de grote kerststal bij de 
kapel. 

Woensdag 28 
december 

18.30 
– 
20.30 
uur 

Meezing-avond op verschillende locaties langs 
de route en bij de kapel. Kijk voor de precieze 
locaties op www.kerstindevleut.nl. 

Vrijdag 6 januari 18.00 
uur 

Vuur en Verhalen (voor kinderen uit De Vleut). 
Inschrijven kan tot 20 december via 
vleutkids@gmail.com 

Vrijdag 6 januari 19.30 
uur 

Gezamenlijk proosten op het nieuwe jaar (voor 
deelnemers van kerststallenroute). Aanmelden 
is niet nodig. 

Ook zo’n zin gekregen om mee te doen? 

Aanmelden voor de kerststallenroute kan nog bij Herma van der Vleuten: 
- bel of app 06-10595557, of 
- mail naar kerstindevleut@gmail.com, of 
- doe een briefje in de brievenbus op de St. Oedenrodeseweg 10. 

Zorg ervoor dat jouw kerststal op zaterdag 17 december om 17.00 uur 
klaar staat. 
Wil je helpen in de herberg? Mail naar ansvandervleuten@gmail.com.  
 
Ben je muzikaal, zing je bijvoorbeeld graag of bespeel je een 
instrument? Je kunt je ook nog aanmelden voor de meezing-avond op 
28 december. Dit kan via kerstindevleut@gmail.com. 
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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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AGENDA 

 

Datum Activiteit 

Donderdag 8 december Ladiesnight SKV 
Dinsdag 13 december  Kaarten buurthuis SKV  
Woensdag 14 december Kerstkienen 
Dinsdag 20 december Kerstdiner 55+ 
Zondag 18 december Opening grote Kersstal en start 

kerstallen route  
Dinsdag 27 december  Kaarten buurthuis SKV  
Woendag 28 december Meezing avond kerstallen route  
Vrijdag 6 januari 3 koningen met verhalen in de 

vleut (meer info volgt)  
Dinsdag 10 januari  Kaarten buurthuis SKV  
Zondag 15 januari Wandeltocht  
Dinsdag 24 januari  Kaarten buurthuis SKV  

 

Heb je vragen mail dan naar activiteitenskv@outlook.com of benader 

een van de bestuursleden.  
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WIJ FELICITEREN IN DECEMBER 

1 Mees van Diessen, Sebastiaan van der Tas, Peer  Verhoeven & 

Marian Janssen - van de Velden 

 2     Marinus van Oirschot  

 5 Britt Michielsen & Leonie Groenen 

 6 Tessa Dickens 

7      Tom Bressers & Niels van Dun 

 8 Lotte Pijnenburg & Ria Roosenburg 

11 Marit Janssen, Susanne Scheepers - van Genugten & Will 

 Gerrits 

12 Bertha van de Louw- van de Biggelaar & Hans Toebes 

13    Renske Crone 

14 Joost  van den Brand  

15 Jos de Greef & Wout van Genugten 

19 Maarten  van  Genugten 

21 Harry  Aerts 

22    Noud  Bressers & Willie van Oirschot- Bijsterbosch 

23 Jan  van Genugten 

25 Judi  van  Loosdregt  

26 Teun van Laarhoven & Youssef Seljouri 

27 César Bachmann 

29 Hilda Smits, Jessie Eltink & Jamie Groenen 

30 Loek  Beekx & Kas van de Laar  

31 Lenie van der Ven 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  



 


