
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Het Eikeltje. 

 

29ste   jaargang november 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 klok is weer verzet, de dagen worden de korter, de blaadjes vallen 
van de boom en zal het ook kouder gaan worden? Als het kouder gaat 
worden hebben we gelukkig enkele activiteiten op de planning staan in 
ons gezellige buurthuis, voor jong & oud en zelfs iets voor alleen de 
dames in de buurt. Lees snel verder! Ook hebben we weer leuke 
stukken binnen gekregen van onze leden, super bedankt hiervoor. Er is 
weer genoeg om te lezen en te zien.  
 
Stukken voor het boekje kunnen worden ingeleverd tot 20 november bij:  
redactieskv@outlook.com 
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MEDEDELINGEN 
 
Woensdag 16 november is de volgende bestuursvergadering om 
19.30 uur, in ons buurthuis aan de Oude Baan 10.  
 
 

 

 

 

 

Nog een keer iedereen super bedankt voor het stemmen tijdens de Rabo 
ClubSupport! Dit jaar hebben we met zijn alleen het mooie bedrag van 
€439,80 bij elkaar gestemd. 
 

 
 
 

In Memoriam 
 
Cees van Kempen 
 
  
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

 
  

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 
 

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.  

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  

  

mailto:e.rooyakkers@planet.nl
mailto:Buurtverenigingskv@outlook.com
mailto:redactieskv@outlook.com
mailto:sandry-92@hotmail.com
mailto:toonenwilma@home.nl
mailto:sandra-merks@hotmail.nl
mailto:d.peeters@menszzorg.nl


 

 
 
 

  



SINTERKLAAS IN DE VLEUT 

Op zondag 20 november om 14.00 uur komt sinterklaas naar het 
buurthuis O.V.S op de Steenovenseweg 7a. Komen jullie ook met papa 
en/of mama? Aanmelden kan vanaf nu!  
Kinderen t/m groep 5 mogen een verlanglijstje maken. Oudere broers en 
zussen zijn natuurlijk ook welkom op onze gezellige sinterklaas middag! 
Dit jaar mogen jullie een cadeautje van max 10 euro uitzoeken op 
www.lobbes.nl . Stuur 3 cadeau opties door met de naam van het 
product, artikelcode en zet ook het linkje van het product erbij om het de 
pieten makkelijk te maken.  
 
Mail even de onderstaande gegevens door voor 5 november naar 
vleutkids@gmail.com 
Naam kind: 
Leeftijd kind: 
3 cadeau opties: 
 
 
 
 
Groetjes Sint en Piet  
 

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!! 
 

 

mailto:vleutkids@gmail.com


 



 

LADIESNIGHT 

Hallo collega ondernemer uit de Vleut! 
  
Heb jij zin om samen met mij een 
ladiesnight te organiseren op donderdag 
8 december in het buurthuis van SKV? 
  
Of wil jij graag meedoen met je 
onderneming hoor ik het ook graag! 
  
Zodat wij samen met z’n allen een 
gezellige avond bezorgen voor de dames uit de Vleut! 
  
Stuur een mail naar mvdvelden112@hotmail.com 
  
Groetjes, 
Marian Janssen - vd Velden  
 

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.  
 

 

BARDIENST DRAAIEN?   

 
We zijn op zoek naar mensen die een lekker bakje koffie en een pilske  
kunnen verzorgen tijdens de kaartavonden 
die om de dinsdag plaatsvinden. Het zou 
gaan om een bardienst van 19.00 uur tot 
23.00 uur. Als het heel gezellig is wordt 
het misschien wat later. 
 
Wil je ons helpen meld je dan aan bij een 
van de bestuursleden.  
 
Namens alle kaarters bedankt. 

KOMT ER WEER EEN WINTERWANDELING? 

Vele van jullie zullen de leuke winterwandelingen nog wel kennen? Er 
werd altijd van alles uit de kast gehaald om een griezelige, smakelijke of 
hele mooie wandeling neer te zetten voor alle leden van jong tot oud. 
Vanuit het bestuur lijkt het ons leuk om deze traditie weer voort te zetten, 
maar dit kan alleen  met de hulp van jullie!  
Wie lijkt het wat om zich aan te melden voor de winterwandeling 
organisatie?  
 
Je mag altijd vrijblijvend komen binnen lopen tijdens de 
bestuursvergadering (16 november) of neem contact op met een van 
onze bestuursleden.  
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Pieten-Best 

🎶🎶zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 🎶🎶🎶 

Dag opa´s, oma´s, papa´s en mama´s, Sinterklaas en zijn pieten zitten 
nog in Spanje, maar sinterklaas is met al zijn pieten al aan het 
voorbereiden op hun vakantie in Nederland. Ook is de planpiet allang 
bezig met de agenda om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met ons 
huisbezoek. En ook wij zijn dit jaar weer te boeken! 
Wilt u meer informatie over hoe het huisbezoek eruit zal zien in 2022 kijk 
dan op onze site. Waar komen wij: Best, Oirschot, Liempde, Boxtel, Sint-
Oedenrode en Eindhoven woont u ergens anders kunt u ons altijd 
berichten. Wij zijn dit jaar te boeken via (het liefste via de site) 
Bellen: 06-15582442 
Email: zwartepietbest@outlook.com 
En via onze site: www.pietenbest.nl 

🎶🎶🎶rijdt toch niet stilletjes ons huisje voorbij 🎶🎶🎶 

HERFSTUKJES  

Bij onze buurtvereniging SKV is voor iedereen iets te beleven, 
woensdagavond 19 oktober was het tijd om een prachtig bloemstuk te 
maken.  Onder de professionele begeleiding van Marian Schepens 
gingen we met de groep aan de slag om een prachtig herfststuk te 
maken. Een kistje rijk gevuld met bloemen en de kleuren van de herfst. 
Eerst een bakske koffie en daarna de handen uit de mouwen!  
Laag voor laag, stap voor stap en bloem voor bloem kwamen er steeds 
completere, vollere en mooiere bloemstukken op tafel te staan, en wat 
het leukste is, iedereen voegt zijn eigen smaak toe zodat alle 
bloemstukken er toch allemaal net wat anders uit komt te zien! Er werd 
druk gewerkt maar ook flink gekletst natuurlijk.  
Marian bedankt! Want met deze donkere 
avonden ziet het er toch extra gezellig uit op 
tafel met deze pronkstukken.  
 
 
 

mailto:zwartepietbest@outlook.com
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DIEREN IN DE VLEUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag 12 oktober zijn we op bezoek geweest bij Billy’s 
Boerderij.  
We hebben kennis gemaakt met zijn konijnen, pluimvee, schaap, ezel, 
varkens en paarden. 
Naast het kennismaken mochten de kinderen de dieren ook eten geven.  
Jaapie (een van de varkens) vond het aaien door de kinderen nog een 
beetje spannend.  
 

 



 

  



 

NOG EEN KERSTSTALLEN STUKJE 

Kerst is de mooiste tijd van het jaar 
Ken je de Kerststallenroute, dan ken je ook de tuin van Toon en Maria 
van de Wiel aan de Broekdijk. Al vanaf de start in 2013 zijn zij 
enthousiast deelnemer en op het moment dat je dit leest, is de kans 
groot dat zij al volop bezig zijn met de voorbereidingen. 
Bij Toon en Maria aan de keukentafel blijkt meteen hoezeer zij gehecht 
zijn aan Kerst en aan de kerststallenroute. Net terug van een vakantie in 
Oostenrijk laten ze de nieuwste aanwinsten zien: twee prachtige kleine 
handgemaakte houten kerststalletjes. Maria vertelt: “We liepen in 
Oostenrijk door een dorpje en zagen een klein winkeltje vol met 
kerstspullen. Tja, daar willen we dan wel graag naar binnen”. Toon vult 
aan: “Het viel ons op dat in Oostenrijk al veel Kerst te zien is, het was er 
heel sfeervol.” 
En van die bijzondere sfeer houden zij. Met Kerst versierden ze hun huis 
en tuin altijd al, deelnemen aan de route was een kleine stap . De eerste 
kerststal vonden ze bij een kringloop en inmiddels komen vele mensen 
hun kerststal brengen. Toon geeft aan: “De meeste mensen hebben een 
kerstboom en willen geen kerststal meer. Als er dan iemand in een 
familie overlijdt, brengen ze de kerststal naar ons. Mensen weten ons 
goed te vinden.” 
 
Toon houdt ervan om met bestaande materialen een kerststal te maken. 
Zo zijn er kerststallen onder een oud dakvenster of op een dakpan. De 
grootste kerststal is maar liefst 2 x 1 meter en de kleinste is een 
eierdopje. Samen zijn ze inmiddels een ervaren team, waarbij Toon de 
kerststallen klaar zet en Maria zorgt voor de aankleding. Daar trekken ze 
toch wel drie weken voor uit. Maria: “Wat eigenlijk het meeste werk is, is 
de verlichting. Het is niet alleen vrij veel, het moet ook watervrij blijven, 
anders gaat het stuk. Gelukkig gaat dat goed, er is nog nooit iets 
uitgevallen.” 
 

Toon vult aan: “Het is een hele klus om alles voor te bereiden, maar we 
beleven er veel plezier aan. Tijdens de route zijn we zelf in de schuur 
met de kachel aan. Het is een gezellig komen en gaan van vrienden en 
familie.”  
  



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
De route trekt ‘goed volk’, op de vraag of er ooit iets is misgegaan volgt 
een direct en stellig ‘nee’. Nog nooit is er een onvertogen woord 
gevallen, iets kapot gemaakt of gestolen. En dat is knap, want ze krijgen 
veel bezoekers. Een paar jaar geleden hebben ze het bijgehouden. “Dat 
waren er 2.200, en de afgelopen winter met de coronamaatregelen 
waren het er nog veel meer”, weet Maria. Ze vervolgt: “Natuurlijk komen 
er mensen uit Best zelf, maar we krijgen ook bezoek uit België. En wat 
ieder jaar ook een leuk gezicht is, zijn de hardloopgroepen. Die zijn zelf 
ook verlicht en gaan op een drafje door de tuin. Dat is voor ons weer 
leuk om naar te kijken.” 
In januari, als de kerststallenroute is afgesloten, is het zaak om alles 
goed op te bergen, zodat ze volgend jaar weer flink kunnen uitpakken. 
“Belangrijk is dat we de juiste Jozefs en Maria’s bij elkaar houden. Wij 
gaan niet vreemd, dus zij ook niet!”, besluit Toon lachend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  



 

KIEKJES VAN DE MAAND OKTOBER 

 
 
  

Dierenzegening – 4 oktober 

Halloween Rooijseweg & SKV – 

22 oktober 



 

 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
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 

Dinsdag 1 november  Kaarten buurtbuis SKV  
Zaterdag 5 november Opschoondag, start bij OVS 

09:00 uur 
Dinsdag 15 november  Kaarten buurtbuis SKV  
Zondag 20 november Sinterklaas in de Vleut 
Dinsdag 29 november  Kaarten buurtbuis SKV  
Donderdag 8 december Ladiesnight SKV 
Dinsdag 13 december  Kaarten buurtbuis SKV  
Woensdag 14 december Kerstkienen 
Zondag 18 december Opening grote Kersstal en start 

kerstallen route  
Woendag 28 december Meezing avond kerstallen route  
Vrijdag 6 januari 3 koningen met verhalen in de 

vleut (meer info volgt)  

 

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

een van de bestuursleden.  
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WIJ FELICITEREN IN NOVEMBER 

1 Thijs van den Brand & Maurits Mulder 

3 Anette de Haas 

4 Pieter van Loosdregt & Queeny Rooyakkers 

5 Jolanda de Leest 

6 Djuul Scheepers 

7 Paul Veraart  

9 Nick Schepens & Bram van Rooij 

10 Gerrit Appeldoorn & Diny van der Velden 

12 Eva Mulder 

13 Angelique van de Rijt 

14 Jolanda Kemps & Thom van Overbeek 

15 Leon Hubers, Toon Hulsen & Mariet van den Biggelaar 

17  Linda Timmermans 

18 Ria van de Sande 

20   Zus Baayens en Linda Evers 

21 Gerald van Kessel, Fieke Schepens & Pim van Genugten 

23 Ad Walravens  

24 Annie van Overbeek 

25 Jan Paul van de Laar & Zus Geboers 

28 Cees de Beer, Romy Eltink, Twan Bressers & Anke 
Rooijakkers 

29 Ine van Genugten 

30 Koos van Schie, Bart Pijnenburg & Madelein Verwimp 

  
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  



 


