Het Eikeltje.

28ste jaargang Juni 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
Het is weer een hele tijd geleden dat ik weer een standaard buurtinfo
heb mogen schrijven/vullen.
Gelukkig met het 50-jarig bestaan heb ik mogen genieten van al jullie
leuke inzendingen en heb ik ook leuke foto’s erbij mogen zoeken. In
deze buurtinfo hebben we weer een woordje van onze voorzitter. Lees
dit goed want info over een mogelijke, maar wel aangepast,
feestweekend wordt hierin vermeld. Kunnen we rekenen op ook jullie
hulp? Verder een lang verwachte doorgeef pen van Lena Kemps-van
Hak, verschillende personen die zich even willen voorstellen en hebben
jullie de ooienvaar al gespot in de Vleut? Weer veel leesplezier en tot de
volgende maand!
Kopij voor het boekje van januari kan ingeleverd worden tot 20 juni bij:
redactieskv@outlook.com

MEDEDELINGEN
Kleur/knutsel wedstrijd
Wij willen graag alle kinderen bedanken die de kleur/knutsel plaat
hebben ingeleverd bij het buurthuis. Omdat wij niet konden kiezen uit de
mooiste, zorgen we ervoor dat elke inzending een kleinigheidje thuis
krijgt.
Besloten Facebookpagina
Vele van jullie zijn al lid van onze besloten pagina, maar volgens mij nog
niet iedereen. Meld je aan zodat je ook via onze Facebookpagina op de
hoogte wordt gesteld. Wanneer men zoekt naar Buurtvereniging SKV, is
de pagina te vinden onder Groepen.

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.
Advertentie mogelijkheden
We hebben weer wat plekken vrij voor nieuwe advertenties. Wil je hier
gebruik van maken neem dan contact op met de redactie.

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

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Wat heb ik genoten van de inzendingen voor het boekje van het 50 jarig
bestaan van S.K.V., ik hoop jullie ook!
Dankjewel voor de leuke inzendingen, we hebben leuke reacties terug
gekregen dat men het erg leuk vond om deze verhalen te lezen. Tevens
hebben we reacties gehad dat het presentje in goede handen is
gevallen en er menig flesje mee open gemaakt is.
We hadden graag een flesje met jullie samen opengemaakt , maar
helaas was het even niet anders, en is onze de gezondheid van alle
buurtleden veel belangrijker.
I.v.m. Corona hebben we als bestuur ook besloten om ook dit jaar geen
groot feestweekend te organiseren, maar dit in een kleiner vorm
plaats te laten vinden in het weekend van 13/14/15 augustus. Het hoe
en in welke vorm is ons ook nog niet helemaal duidelijk, maar dit zal
mede liggen aan de versoepelingen die de komende tijd op ons af
komen. Gelukkig gaan we de goede kant op!
Je moet er aan denken dat we anders in januari al bezig zijn met de
voorbereidingen, zoals alle benodigdheden te reserveren en comités bij
elkaar te roepen. Nu mogen we als bestuur nog niet bij elkaar komen en
spreken we elkaar alleen via de computer.
Maar we gaan kijken wat we kunnen en mogen binnen de regels om er
met zijn allen toch een leuke happening van te maken.
Op dit moment mag het buurthuis nog niet open en zijn er ook nog geen
inkomsten, alleen uitgaven wat het voor een buurtvereniging er niet
makkelijker op wordt.
We hopen in de zomer meer vrijheid te krijgen die we met elkaar kunnen
vieren.
Hebben jullie ideeën of suggesties houden we ons erg aanbevolen, want
we kunnen niet zonder jullie!

DE DOORGEEFPEN
Hallo Buurtleden,
Ik ben dus Lena Kemps van Hak die nu een stukje in dit blad mag
zetten.
Een echte Vleutse, en heb al heel mijn leven in de Vleut gewoond.
Als oudste uit het gezin van 9 kinderen van Marinus van Hak en Bertha
van Heesch met 5 broers en 3 zussen.
Ik ben geboren in 1929 in de boerderij aan de Hogevleutweg 4 en daar
ook mijn jeugd doorgebracht.
Intussen is er in de Vleut veel veranderd. Waar nu de kapel staat was
vroeger voor 1950 nog een brandkuil ; "de Blèèk" .
Dat er in 1938 elektriciteit werd aangelegd was een hele ingrijpende
gebeurtenis. In ieder huis moesten overal leidingen aangelegd worden.
Het was een hele vooruitgang, men had toen ineens veel meer licht in
vergelijking met daarvoor.
In de laatste jaren van de lagere school,(toen de 7e en 8e klas) heb ik
nog voor naaister mogen leren. In de tijd vlak na de oorlog met veel
schaarste, heb ik bij verschillende mensen in de Vleut toen als naaister
veel kleding hersteld.
Dan verdiende ik voor een hele dag ; een rijksdaalder (2,50) en altijd een
kwartje fooi. Dat kwartje mocht ik dan thuis zelf houden, de 2,50 moest
je afgeven voor het gezin.

In 1960 ben ik getrouwd met Jan Kemps ,ook uit de vleut.
We zijn gaan wonen op de boerderij van de Fam.Kemps aan de
StOedenrodeseweg 61, en hebben 4 kinderen gekregen, en later 8
kleinkinderen.
Voor het hele gezin, en ook voor de Missie, heb ik altijd veel kleren
genaaid of gebreid.
Verder als hobby had ik altijd lezen en kruiswoord puzzelen maar dat
lukt niet meer nu ik inmiddels 91 jaar ben.
Ik woon nog steeds op hetzelfde adres bij onze Anton en Jolanda , die
mij goed verzorgen en heb het hier nog altijd goed naar mijn zin, geniet
van de bloemen en de vogeltjes en vind het fijn als mijn familie en
dierbaren op bezoek komen.
Dan wou ik de doorgeefpen graag geven aan mijn neefje Marcel van
Hak, die me nog regelmatig eens komt bezoeken.

EVEN VOORSTELLEN:
WIJKCOÖRDINATOR GEMEENTE BEST
Beste inwoner van Best,
Mijn naam is Abdallah Helal. Vanaf 1 oktober 2020 ben ik de nieuwe
wijkcoördinator van de gemeente Best.
Als contactpersoon voor wijk en inwoners is het mijn rol om bij te dragen
aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Dat doe ik uiteraard
samen met u als inwoner.
U woont immers in de wijk en weet wat er speelt, en wat er beter kan.
Om mijn werk goed te kunnen doen ben ik dan ook graag veel in contact
met de inwoners van Best.
Leefbaarheid en uw idee of initiatief
De gemeente vindt het belangrijk dat onze inwoners in een fijne
omgeving wonen. Daar doen we ons best voor. Maar u hebt misschien
ideeën om de leefbaarheid nog verder te verbeteren en verwacht daarbij
de gemeente nodig te hebben. Dan kunt u met mij contact opnemen. Ik
kan met u sparren, uitleggen wat de rol van de gemeente kan zijn en u in
contact brengen met collega’s die u kunnen helpen.
Ook met initiatieven kunt u bij mij terecht. Misschien wordt uw initiatief
nog niet breed in de wijk gedragen. Neem dan toch gerust contact met
me op. Ik denk graag met u mee over wat nodig is om uw initiatief te
realiseren. Ik kan u bijvoorbeeld in contact brengen met collega’s of
externe partners of u wijzen op subsidies zoals het buurtbudget. Kijk ook
alvast eens op https://www.gemeentebest.nl/tips-voor-uw-initiatief .
U kunt mij bereiken via indewijk@gembest.nl of via 0499 360 482.

EVEN VOORSTELLEN:
BUURT SPORTCOACH
Mijn naam is Branco Kalem. Vanaf 1 december 2020 ben ik de nieuwe
‘buurt’ sportcoach vanuit team TUURLIJK. Als onderdeel van TUURLIJK
wil ik graag het Sport- en Beweeg- gedeelte opzetten in de wijk. Ook wil
ik graag betrokken raken bij jullie dus mochten er vragen en/of
opmerkingen zijn omtrent sport ben ik ook het aanspreekpunt hiervoor.
Op naar een sportieve verbinding in de wijk.
Als (buurt)sportcoach en/of cultuurcoach hebben wij een aantal wijken
ter beschikking. Mijn wijken zijn: De Salderes, De Leeuwerik, De Vleut
en Het Centrum.
Wat is team Tuurlijk?
Ons team bestaat uit 4 sportcoaches en 2 cultuurcoaches.
Bijvoorbeeld voor wijk activiteiten, de verbinding vanuit de verenigingen,
scholen en nog veel meer.
Iedereen is welkom en mag meedoen. Het organiseren van sport-,
beweeg-, kunst- en cultuur activiteiten, dat doet TUURLIJK voor alle
Bestenaren.
Waar zijn wij te vinden?
Overal binnen Best; Best Onderwijs, Heerbeeck College, de
verenigingen en naTUURLIJK de wijken.
Wat kunnen wij betekenen voor jou als inwoner van Best?
We denken graag met je mee voor de mogelijkheden en voor de huidige
activiteiten kijk op: Tuurlijk_Best (Instagram) & Tuurlijk Best
(Facebook)
E: Branco.kalem@bestonderwijs.nl
TEL: (06) 16 11 86 19.

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

EEN OOIENVAAR?
Hebben jullie de ooievaar in de Vleut al gezien?
Hij is al meermalen gespot en volgens
menige ook al ingeburgerd? Dus wie
weet hebben we binnenkort wel veel
nieuwe jonge buurtleden?
Hebben jullie meer nieuws over deze
mooie gebeurtenis, dan wil de
redactie graag op de hoogte
gehouden worden!

Als we het toch over de ooievaar hebben en geboortes…….
Dan willen wij graag weten als er iemand geboren wordt, verhuist, of
gaat samen wonen, of de gezinssamenstelling wijzigt. Zodat we onze
administratie up to date houden.
Een mailtje naar Administratie@BV-skv.nl (voor de administratie) en een
mailtje naar redactieskv@outlook.com (voor een melding in het boekje)
wordt erg gewaardeerd.

EVEN VOORSTELLEN: HEIN EN GERTIE
Wij zijn Hein en Gertie van Zutphen. Hein (zoon van Harrie van Zutphen
en Cato van Beerendonk) is geboren en getogen aan de SintOedenrodeseweg waar nu zijn oudste zus Riky met haar man Mari van
Hak woont. Ik ben een dochter van Jan Stabel en ‘Zus’ Wouters (de
kapster, zoals de meesten haar kenden).
Sinds ons huwelijk in 1982 ben ik ook naar de Vleut getrokken. De
eerste 3 jaar van ons huwelijk woonden we in een klein gedeelte van
Hein zijn ouderlijk huis en later verhuisden we naar de
Klaverhoekseweg. Na 38 jaar hebben we De Vleut verruild voor een huis
in het dorp aan de Kapelaan Heerenstraat. Na een forse verbouwing
hebben we het ook daar weer heel goed naar ons zin.
Honden zijn altijd onze hobby geweest. Ruim 22 jaar hebben we met
heel veel plezier Border Collies gefokt. Momenteel hebben we nog 1
Border Collie en 1 Pumi (Hongaars herdershondje, zie foto).
Al van jongs af aan leerde ik de honden die we thuis hadden allerlei
trucjes en kunstjes. Dit heeft zich later doorgezet in het volgen van
allerlei cursussen en het geven van training in verschillende disciplines:
puppytraining, G&G, agility, dogdance, obedience, showen, treibbal,
schapendrijven en momenteel Hoopers.

Hoopers is een nog jonge hondensport waarbij je vanuit een afgebakend
vak je hond op afstand een bepaalde route door een parcours stuurt dat
door een keurmeester is bepaald. De kunst is dit foutloos en zo snel
mogelijk te doen. Het parcours bestaat uit een aantal te nemen
toestellen, te weten: hoops (soort bogen), tonnen, hekjes en een
tunneltje. De afstand tussen de toestellen wordt, naarmate het niveau
vordert, steeds groter. Dit geld ook voor de afstand vanuit het vak.
Sinds 1 maart trainen we op het (voorheen) voetbalveld van SKV.
We zijn superblij met deze geweldige locatie!!

Groetjes, Hein en Gertie

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/

GEFELICITEERD
Wij feliciteren in juni:
1 Jan van de Wetering & Michelle van de Oetelaar
2 Els van Rijssel- van Beers
3 Ria Gerrits
6 Ria Hubers- Walravens, Aukje Schepens
Kjeld en Neanne de Haas, Renée Beekx & Emma de Greef
7 Gert van Schie & Elise Haze
8 Jan Schepens & Sandrina de Wert- Nagtegaal
9 Monique van Lochem- Rovers & Rob Spanjaart
10 Tonnie Hulsen- Rovers
11 Liz Janssen
14 Erik van de Louw & Noor Kweens
16 Pierre van Genugten & Kees Rommelse
17 Frans van de Heuvel
18 Tonny Groenen- van de Biggelaar
19 Fleur van Laarhoven
20 Stefan Aerts
21 Lois de Fouw & Mia de Greef
22 Mark van Heesch, Frits - Jan van de Wassenberg, Marc van der
Vleuten & Koen Bolwerk
24 Ilse Janssen & Bart Swinkels
25 Lena Kemps- van Hak & Jos Sprankenis
26 Chiel van Kollenburg
27 Jip van de Laar
28 Remy van Laarhoven, Joep Toebes & Jaimey Meulenbroeks
29 Corne van Dijk & Niels Canters
30 Tamar Gerris
.

