Het Eikeltje.

S.K.V. – 6 april 1971 – 6 april 2021
Wat een mijlpaal, onze mooie buurtvereniging bestaat 50 jaar! Wat
eigenlijk een jaar had moeten worden van natuurlijk een groots feest en
wie weet wat voor andere leuke activiteiten, ideeën etc. we voor dit
feestjaar bedacht konden krijgen heeft jammer genoeg het corona virus
ervoor gezorgd dat we (te) erg beperkt zijn. Maar niet getreurd wanneer
we mogen zullen we zeker nog langer stilstaan bij het 50 jarig bestaan.
Om het toch niet zomaar voorbij te laten gaan hebben we samen met de
hulp van onze leden een speciaal Buurt infoboekje/”Eikeltje” kunnen
uitgeven. We hebben ook een mooie verzameling van boekjes van meer
dan 25 jaar terug en vooral oude foto’s door verschillende leden
aangeleverd gekregen, waarvan we hebben geprobeerd om bij de
ingezonden stukjes toepasselijke foto’s te plaatsen. (waar al niet zelf
foto’s waren bijgestuurd) We hopen dat jullie, net als ons, heel veel
leesplezier zullen hebben en hopelijk tot snel allemaal!
Het Bestuur

MIRANKA DE LEEST
WOORDJE VAN DE VOORZITTER

S.K.V. 50 jaar, wie had 50 jaar geleden gedacht? Ik niet, toen ik
blauwbekkend langs de lijn stond te kijken naar mijn vader en moeder
die aan het voetballen waren. Wat ik mij nog heel goed kan herinneren
was dat San van Kol (van de VIVO) haar been brak in de eerste
wedstrijd op het veld op de Kelderhoevenseweg. Maar dit weerhield mij
niet om later ook te gaan voetballen. Van dat blauwbekken kwam een
eind toen we een buurthuis kregen, waar we maar al te graag zondags
waren, want dan was er altijd wel een zakje chips of mars te scoren.
Maar niet alleen het voetballen had een belangrijke rol in ons
buurtschap, ook kaarten, kienen en paaseieren zoeken kan ik mij nog
goed herinneren. Voor alle leeftijdsgroepen werd iets georganiseerd. En
ook mijn eerste carnaval, dat grootst gevierd werd in het buurthuis kan ik
nog goed voor de geest halen en misschien wel mijn eerste kus
gekregen?
Maar het werd steeds groter met alle activiteiten, We hadden op een
gegeven moment 5 voetbalteams en wat denk je van zeskamp met 2
teams en het touwtrekken, wat een heel feestweekend werd met de
truckshow en het oude boeren leven dat nog een keer helemaal
nagespeeld werd. Later kwamen de avonden er nog bij als de Play-Back
show en een onvergetelijke avond met een hypnotiseur.
Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ik hoop in dit boekje nog veel
meer te lezen over herinneringen en anekdotes van de afgelopen 50 jaar
van andere buurtleden.
En zou het niet mooi zijn dat er over 50 jaar nog een buurtvereniging
bestaat waar nog steeds jong en oud met elkaar activiteiten organiseert
en we er voor elkaar zijn wanneer het nodig is. Al merk je dat het steeds
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, mensen hebben het druk.

Moeten langer doorwerken en social media gebeuren heeft hierop ook
veel invloed. Maar laten we wanneer er tijd is weer met elkaar sociale
en creatieve activiteiten organiseren, zodat oud en jong elkaar weer
kunnen vinden en er een sociale verbinding kan ontstaan. Dus heb je
nog een gaatje in je agenda, en heb zin om een leuke activiteit te
organiseren voor je kinderen, je ouders, of buurtleden, geef je op. We
staan er als bestuur erg voor open om met elkaar leuke activiteiten te
organiseren. Wij kunnen het niet alleen!

Lees nu wat de herinneringen zijn van andere buurtleden en laat je
inspireren!

SJANNIE VAN DER PASCH- VAN DE VEN
BUURTLID

Omdat de SKV dit jaar 50 jaar bestaat kreeg ik de vraag om wat oude
koeien uit de sloot te halen.
Ik ben daarom op zoek gegaan naar oude foto’s van ons thuis.

De eerste is van ons moeder met haar zus Dina die ongeveer 35 jaar
geleden in juli is genomen tijdens een pauze (zie boterham) toen op de
voetbalvelden het boerenleven werd nagespeeld, compleet met koeien
die door Jo Wal werden gemolken.
Maanden van tevoren werd een stuk land ingezaaid met koren om
tijdens dit evenement te worden geoogst zoals dat vroeger gebruikelijk
was. Het dorsen werd gedaan door Theke Wal. Mijn moeder en haar zus
hielpen met het samenbinden van de schoven. Er werd ook een
boerderijbrand nagespeeld die met vereende krachten werd geblust.
Op de tweede foto staat ons pa tijdens zijn uitje in het buurthuis toen hij
kwam kijken hoe onze Theo en ik voetbalden tijdens carnaval bij de
S.K.V. De derde helft kon hij niet overslaan en zat hij heerlijk te keuvelen
met zijn maatje Gusta de Leest.

Het kwam vaak voor dat hij, na de nodige citroentjes (wel tot de rand
gevuld!), pas huiswaarts keerde als het buurthuis werd gesloten en hij
voldaan en met een goed humeur binnenkwam. Dit konden op we dat
moment niet altijd van ons moeder zeggen….
Op maandag ging ons pa met Martien Hubers het voorbereidende zware
werk doen voordat de poetsclub kwam om het buurthuis weer op orde te
brengen.
Dit is wat ik me herinner, of het ook precies zo heeft plaatsgevonden
weet ik niet. Ik kan het niet meer navragen omdat de meeste mensen
waarover het gaat er helaas niet meer zijn.
De tijden zijn jammer genoeg veranderd, het voetbal tijdens carnaval is
er helaas niet meer en ook de elftallen zijn verdwenen. Het poetsen
wordt gedaan door mensen van buitenaf. Vanwege corona zijn er
momenteel geen activiteiten en onze vlooienmarkt is garagesale
geworden. Laten we hopen dat we snel weer terug kunnen naar elkaar
persoonlijk ontmoeten in de buurt
Groeten en blijf gezond!

RENÉ VAN LAARHOVEN
BUURTLID
Een dag om nóóit te vergeten…..

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van onze buurtvereniging,
besloot het bestuur om met alle leden een dagje uit naar de Efteling te
organiseren. Met 5 touringcars vol leden variërend van jong tot oud
togen we richting Kaatsheuvel.
Het was een perfecte dag voor ons bezoek (schitterend weer en weinig
drukte) en ieder lid genoot op zijn of haar met manier met volle teugen.
Zo ook een drietal “senior-leden” uit onze buurt, te weten Pietje
Overbeek, Walter Suetens en Teeke Walravens. Ik kwam ze al
wandelend door het park tegen en vroeg of ze zich vermaakten.
“Inmiddels gao’t wel wir un bietje” zei Piet “Mer we zen tenauwernood
bekomme van de schrik: Teeke ha zowa bekant un hartverzakking!”
“Maar hoe dat zo?” informeerde ik.
Walter vertelede me dat ze eerder die dag al een ritje hadden gemaakt
met de stoomlocomotief, vervolgens een rondvaart over het water met
de Gondoletta en dat ze daarna nietsvermoedend ook in de wachtrij
aansloten bij een voor deze drie heren onbekende attractie.
Ze zagen op een pleintje een grote vogel en vroegen zich af wat deze
attractie hen zou brengen. Gelet op de vogel bij de entree dacht men
aan “een soort van ritje met een treintje of een rustig kabbelend bootje
dat langs volieres met kleurrijke vogeltjes zou voeren. “Dè kos best nog
wel ’s heel arrig zen” zei Walter.
En zonder te beseffen dat ze in de rij stonden voor een achtbaan, om
vervolgens nietsvermoedend in te stappen, had het drietal nauwelijks
nog de tijd om na te denken. Toen eenmaal de beugels automatisch
vergrendeld werden kreeg Pietje al argwaan maar toen was het te laat
en werden de karretjes gelanceerd. De drie mannen op leeftijd hadden
hun vuurdoop van een eerste echte “thrill-ride” gehad, in u raadt het al:
de Vogelrok!
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PIET VAN OIRSCHOT
BUURTLID
Wat herinneringen aan 50 jaar SKV
Ik was nog een jonge twintiger toen ze kwamen vragen of ik zin had om
met de avondcompetitie in Best namens de Vleut, schans en klaverhoek
mee te voetballen.
Dit gebeurde op allerlei knollenvelden in best, met en zonder
voetbalschoenen, ook toen was de saamhorigheid al zo groot dat we
kampioen werden.
Wat later is daar onze buurtvereniging uit ontstaan, naar voorbeeld van
de Heikant en Aarle die al enkele jaren bestonden.
Onder de bezielende leiding van Toon van de Biggelaar werd een oude
houten noodwoning in de Zandstraat afgebroken, en weer zo goed als
het ging weer in elkaar gezet, dit gebeurde op het huidige terrein.
In de loop der jaren steeds gerenoveerd, zelfs tot nu toe, en er staat nog
meer in de planning.
Het begon allemaal met voetbal, maar omdat er weinig anders te doen
was in die tijd , kwam er al vlug van alles bij zoals droppings,
orientatietochten, fietstochten kindermiddagen, kienen ,kaarten
competitie voetbal met 2 heren en 2 dames elftallen en ook nog een
jeugdelftal. ook in die jaren waren er veel voetbaltoernooien voor de
dames en heren ploegen.
Sinterklaas, paaseieren zoeken, het gewone kienen,
winterwandeltochten met schitterende uitgevoerde posten, culinaire
fietsrondje,
Lezingen, dia presentatie ,s ja teveel om compleet te zijn.
In de zomer werd in Best de grote zeskamp georganiseerd, waar we
altijd aan mee deden.
Gaandeweg weg werd de jaarlijkse feestavond uitgebreid tot wel vier
dagen, er was een koffietafel met optreden al dan niet met eigen talent.
Vooraf was in de Vleutse kapel de H.mis begeleid door de harmonie het
Odulphus koor ons eigen Vleuts klompendanskoor.
Jarenlang hebben op zaterdag de in Vleut wereldberoemde play back
wedstrijden gehad , dat was een ongekend succes.
Wat te denken van de grote truckshows met truckerszeskamp en onze
eigen jeugdzeskamp, dat later een dorps gebeuren werd.
Ook al vele jaren op het voetbalveld een grote maar gezellige
vlooienmarkt, met op de maandag kienen in een volle tent en kaarten in
een overvol buurthuis.

S.K.V. heeft vele jaren de natte catering tijdens het handmelken verzorgt
dit 3 daags evenement voor Beste missiezusters en priesters werd altijd
met wel 60 S.K.V ers probleemloos en met veel plezier gedaan.
S.K.V. leden bouwen al 25 jaar de levensechte kerststal op bij de
Mariekapel die door heinde en ver bezocht wordt
Wat recentelijke is de kerststalroute waar veel leden met hun buiten
geplaatste kerststal aan meedoen, dit in samenwerking met O.V.S.
Ook nu als er straks geen corona meer is zal S.K.V. weer bruisen als
altijd, daar staan de vele leden in deze fantastische buurt voor in, zullen
beginnen met een reunie van leden en oud leden?
Uiteraard met alle medewerking van het bestuur.
S.K.V. proficiat op naar de volgende mijlpaal.

RIET EN GUSTA
OUD VOETBALSTERS

Geheugen opfrissen ,, Damesvoetbal ˊˊ SKV
WIST JE DAT….
Dat het de bedoeling was dat er eenmalig gevoetbald werd tegen OVS
Dat het zomaar voor de gein was maar wel met 11 – 0 verloren en een
gebroken enkel op leverde voor de tegenpartij ( onkunde misschien !!! )
Dat het uiteindelijk toch vele jaren voetbal opleverde met zelfs 2 Dames
elftallen
Dat we een heuse trainer hadden waardoor we steeds beter werden
Dat er zelfs gestart werd met een competitie tussen Best – Oirschot
Dat er in loop van tijd 16 elftallen mee deden
Dat we al vroeg moesten voetballen op ,n weiland met karrensporen
dat soms nog bevroren was en waar het ijs nog in stond
…..brrrrr
Dat het eerste elftal deze competitie ,n keer gewonnen heeft
Dat we een HELE grote

kregen waar veel bier in kon en dus

regelmatig geproost werd
Dat we een vaste scheidrechter uit Son hadden
Dat we menig toernooi gespeeld hebben zelfs bij o.a. Bedaf – vrije
teugel waar veel supporters mee naar toe gingen maar niet allemaal om
het voetbal te zien
Dat we met z,n allen niet alleen voetbalde maar ook veel lol hadden
Dat we zelfs voor de finale van een toernooi ,n beetje te diep in het
glaasje gekeken hadden
Dat we met karnaval in het buurthuis ook goed vertegenwoordig waren
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Dat het meestal ( te ) laat werd en dus niet helemaal nuchter meer naar
huis

Dat er soms blauwe gum uit gedeeld werd zodat iedereen zag dat je van
kleur veranderde
Of een nep drol op je stoel gelegd werd waar je geen erg in had
Dat we al met al serieus gevoetbald hebben maar ook lol gehad en door
het voetbal de ,, Vleut-Bewoners ˊˊ in positieve zin hebben leren kennen
Dat we na vele jaren voetbal allemaal een andere sport – hobby kozen
maar het een

HELE LEUKE TIJD GEWEEST IS!
Hieronder foto’s van enkele verschillende Teams van SKV door de jaren
heen:

THEA APPELDOORN
BUURTLID
Waar blijft de tijd.
Om hierbij stil te staan moet ik ver terug in de tijd.
Mijn allereerste herinneringen bij S.K.V. zijn toch wel de jeugdzeskamp
waar onze jongens aan deelnamen.
Maar ook de voetbaltoernooien van de jeugd met Theke Wal als leider
en dan na afloop met alle kinderen bij Theke in de Simca naar de
friettent frietjes eten.
Het 20-jarig bestaan van S.K.V. met de hypnotiseur die Renee van
Kollenburg over de tafels liet lopen in een overvolle feesttent.
Hoogte punt was toch elk jaar het feestweekend.
We hebben er van alles meegemaakt, van geweldige playback shows
met oa optredens van wie kent hem nog “Polleke”, maar ook van veel
eigen talenten.
Ook een hoogtepunt waren de Truckdagen met veel deelnemers uit heel
Nederland.
2 voetbalvelden vol met trucks en het publiek kwam van heinde en verre.
Jaren later werden we er nog over aangesproken van: wat was het toch
gezellig bij S.K.V.
Later werden er de “Vleutse dagen” georganiseerd met een prachtig
toneelspel over een boerderij en het oogsten van het koren.
Ook carnaval is in het verleden groot gevierd, meedoen met de optocht
met heel vaak de 1e prijs.
Maar ook in het buurthuis was het groot feest. Op carnavalsmaandag
kwamen bussen vol af en aangereden en wisten we er soms geen raad
meer mee en lieten we de jeugdleden van de federatie in de bus zitten
met een doos Mars en chips.
Ook de boerenbruiloften werden uitvoerig gevierd, kortom carnaval was
een grote happening met heel veel buurtleden.
We hebben ook een festival Carribian gehad op het voetbalveld. De
organisatie hiervan lag bij anderen maar op zaterdagmorgen was de
organisatie foetsie en moest S.K.V. het werk noodgedwongen
overnemen.
We zetten er met z’n alle de schouders onder en niemand die er erg in
had.

Zeker niet te vergeten zijn alle activiteiten voor de jeugd.
Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
De winterwandeling was ook een enorm succes met als hoogtepunt de
Winterefteling, Geweldig.
Maar ook de “foute Kerst” en die met de ijskoningin en die met de
doodskist.
Het is allemaal teveel om op te noemen.
Wat ik zeker niet wil vergeten is het 40-jarig bestaan.
We wisten niet zo goed “wat” te doen.
We besloten met de bus naar de Efteling te gaan. Met 1 volle bus waren
we al tevreden.
Het werden er 5 .
De kleinste lag in de kinderwagen en voor de oudste werd de rollator
onder in de bus gelegd.
Het was een geweldige dag met mooi weer en 250 tevreden leden.
50 jaar S.K.V.
Er gebeurde heel veel. Te veel om op te noemen.
Maar één ding is zeker met heel veel inzet en hulp van alle leden is het
gelukt om er een mooie vereniging van te maken.
Ik wens S.K.V. bestuur en alle leden proficiat met dit jubileum.

TOM LASSING
BUURTLID
Mijn twee 'belevenissen"...
Als heel veel jaar stond op mijn "bucketlist" het meedoen aan de
playbackshow van SKV.
Eigenlijk al ver van voor we hier in De Vleut woonden, was dat een wens
van me. Altijd was er echter een reden het niet te doen... Vooral de
reden dat anderen niet durfden en dat was dan voor mij het excuus om
ook maar weer een jaar niet mee te doen.
Eindelijk, eindelijk had ik er genoeg van en deed ik mee. Uiteraard
alleen, want iedereen die ik vroeg kon niet, wilde niet of durfde niet.
Dan ook maar 'all in' gegaan als vrouw en niet alleen play back, maar
ook zelf zingen. Fuck it, als je maf doet, dan ook goed!
Ik werd derde van drie en het was tevens de laatste keer dat de
playbackshow onderdeel was van het SKV feestweekend... Dat was dus
écht
met de hakken over de sloot.
En neen, dat het de laatste keer was, lag niet aan mij, het lag aan die
twintig anderen die mee hadden moeten doen, maar het niet deden!
Heel jammer, ik had veel vaker mee moeten doen! Maar ja, achteraf is
het mooi wonen.
Mijn tweede belevenis was de solex tour rit op de zaterdagochtend van
het SKV feestweekend.
Mijn overbuurman René nodigde mij in 2012 uit en regelde een Solex
voor
mij. Hij had een iets snellere... Geen probleem... dacht ik.
Er was echter een klein probleem.
Ik kon die bordjes van de route nergens vinden. Dat waren keurige rode
bordjes die ze overal in het groen langs de kant van de weg weggezet
hadden...
Ik heb werkelijk op alle standen op die Solex gezeten om maar zo veel
mogelijk snelheid te houden. Remmen in de bocht? Neen, dat was voor
watjes. Dan zou René te ver op me uit lopen.
Het is mijn enige keer geweest dat ik meegedaan heb. De stress....
Het was leuk, maar de stress... Ik had geen telefoon bij me. Geen idee
waar ik was. Ik MOEST René bijhouden!
Ik durfde de rit daarna nooit meer aan. Veel te gevaarlijk voor mijn
medeweggebruikers, zo'n kamikaze op een Solex!

ANS VAN DE VLEUTEN
BUURTLID

Nu bestaat SKV 50 jaar, maar zolang ken ik SKV nog niet.
Toen ik verkering had met Toon, was hij scheidsrechter van het
buurtvoetbal. Ik ging op zondagmorgen met hem mee naar het
buurthuis. Ik kende daar toen nog helemaal niemand en zat dus in mijn
eentje voor de raam naar het voetbal te kijken. Al gauw kwam Toon
Biggel mij een kop koffie brengen, (ik heb heel lang gedacht dat hij zo
ook heette). Hij maakte dan een praatje. Volgens mij net zo interessant
voor hem als voor mij. Het werd een wekelijks ritueel. En op deze manier
maakte ik ook kennis met meerdere bezoekers van het buurthuis op
zondagmorgen. Jarenlang ben ik zo op zondagmorgen naar het
buurthuis gegaan.
Toen wij getrouwd waren ben ik mee gaan voetballen met het
dameselftal van SKV. Veel van hen zijn nu ook nog lid van de
buurtvereniging. Gusta, Miranka, Sjannie, Ans, Riet, Corrie, Jose en Mia
zijn namen die mij zo te binnen schieten. Mijn zus kwam ook bij het
voetballen, zij kwam elke week vanuit Nistelrode om mee te voetballen.
In die tijd waren er nog twee dames elftallen.
Toen de kinderen geboren werden was het wat mij betreft gedaan met
het voetballen, maar ik kwam toch nog bijna elke zondag in het
buurthuis. De kinderen vermaakten zich er ook prima. Judith speelde
met andere kinderen en Gerly zat altijd te lezen. Als de wedstrijd van de
dames was afgelopen wisten ze precies dat ze binnen moesten zijn. Dan
kwam nl Sjannie ook naar binnen en kregen ze van haar een zakje
chips. Ze noemden haar dan ook al snel Sjannie chip.

Elk jaar gingen de kinderen met SKV op reis, meestal naar
Bobbejaanland. Dat is ook de reden dat ik daar nog nooit ben geweest.
De kinderen kwamen daar toch al. Toen ik een keer als begeleidster
mee zou gaan, gingen ze net dat jaar naar de Efteling. SKV
organiseerde ook een paar keer een gezinsreisje naar de Efteling ter
gelegenheid van een jubileum. Ook aan die reisjes namen veel leden
deel. Na afloop samen eten en zo ging er weer een gezellige dag de
geschiedenisboeken van SKV in.
Carnaval was ook elk jaar een feest bij SKV. De kinderen deden dan op
zaterdagmiddag mee met de kinderoptocht. Na afloop kregen ze dan
friet met iets erbij. Voor de grote was er op zondag de optocht. Weken
ervoor, tot uren ervoor, werd er gewerkt aan de wagen. SKV viel toen
vaak in de prijzen.

Na afloop ging men allemaal naar het buurthuis. Het was er dan een
gezellige boel. Carnaval werd er niet alleen op zaterdag en zondag
gevierd, maar ook op maandag en dinsdag zat het buurthuis vol. Je
moest echt op tijd komen om nog een plekje te krijgen. Vaak kwamen er
bussen met verenigingen uit het dorp om SKV te bezoeken. Ook met de
boerenbruiloft deed SKV mee. Vaak ging men na afloop van het feest in
het buurthuis nog met een groep ergens op de eieren of de zult. Ik
herinner me nog dat we bij Ad Bressers met een groep op de zult
gingen. De zult lag nog in de diepvries en met een bijl werd er een stuk
vanaf geslagen. De zult werd verwarmd en iedereen smulde ervan. Ik
niet, want ik lust geen zult en al helemaal geen warme zult.

Op een gegeven moment werd er ook een buurtblaadje uitgegeven door
SKV. Ik heb daar ook een aantal jaren aan meegewerkt. Lenie vd Ven
zal wel weten welke jaren, zij heeft nl alle boekjes bewaard. Het was
veel werk, maar wel leuk. Je was ook goed op de hoogte wat er speelde
in de buurt. Op een gegeven moment kreeg ik het te druk met school en
ben ik ermee gestopt.
Het evenement van SKV was toch wel het feestweekend. Iedereen had
daarbij wel een taak. De vlooienmarkt was mijn onderdeel.
Ik verzorgde/verzorg de kraamhuur en het maken van de plattegrond
hiervoor. Elk jaar geef ik duidelijk aan dat het opgeven hiervoor pas kan
vanaf 1 mei en elk jaar bellen ze al in februari of ze een kraam kunnen
bespreken, ook dit jaar weer. Afgelopen jaar was het ivm Corona een
garagesale. Wat het dit jaar gaat worden is nog niet bekend. Of er nog
een parkeerplaats zal zijn is bovendien ook nog niet duidelijk ivm de
verkoop van de wei die altijd werd gebruikt.

Wat ook al jaren vaste activiteiten van SKV zijn is het kaarten en het
kienen. Altijd hele gezellige avonden, waarbij de buurtleden elkaar
ontmoeten. Dit ontmoeten is toch een van de doelstellingen van onze
buurtvereniging. De laatste jaren zijn daar, ook in dit kader twee
activiteiten bij gekomen: Eten wat de pot schaft en het buurten op
dinsdag middag.
De eerste is gezamenlijk eten voor de 60 plussers, waarvoor begrijpelijk
veel animo is. De tweede is op dinsdagmiddag samen koffiedrinken en
een spelletje doen. Hiervoor is ook belangstelling maar het kan echte
nog wel wat meer. Er worden allerlei spelletjes gedaan, net waar
iedereen zin in heeft.
Ivm Corona liggen nu veel activiteiten stil.
Door Corona was er wel een andere activiteit. Vorig jaar rond april
hebben Herma vd Vleuten en ik voor alle alleenstaande 65 plussers van
SKV en OVS een deksel van een potje omhaakt met daarop een
kikkertje. De potjes waren gevuld met snoepjes en bedoeld als
opkikkertje in deze tijd (toen wisten we nog niet dat het zolang zou
duren). Het bestuur heeft ze rondgebracht.
Dit waren een aantal dingen die mij te binnen schieten als ik denk aan
SKV. Ze staan niet in chronologische volgorde en er zijn er vast een
groot aantal die ik vergeten ben. Dat is dan aan anderen om er iets over
te schrijven.
Ik wil graag het bestuur, en alle voorgaande besturen, bedanken voor
hun inzet voor onze buurtvereniging.

TINY VAN DE RIJT
BUURTLID
Foto uit de oude doos:

ISABELLE VLASSAK
BESTUURSLID
Het moet ergens rond 2002/2003 zijn geweest, de jeugd commissie
bestond uit Gerry en Jolanda, hun kinderen waren allemaal in de leeftijd
van de basisschool en daar op het schoolplein als ze met de moeders bij
elkaar waren ontstonden de leukste ideeën, zoals vossenjacht in
Oirschot en een speurtocht mét logeren in het buurthuis. Gerry en
Jolanda troffen alle voorbereidingen voor de speurtocht, verkleedkleding,
koeienogen , rauwe kippen pootjes , ze zetten de route in elkaar en
zorgden voor eten én dat iedereen een luchtbed met dekens en pyjama
meebracht. Het was een prachtige avond in september, stiekem hadden
we allemaal al heel veel plezier want iedereen had er veel zin in , ik
mocht me verkleden als heks en zat vooraan in het bos met een dik
boek een verhaal voor te lezen over wat er allemaal kon gebeuren, ik
wachtte en wachtte tot ze kwamen en ja, hoor daar kwam het eerste
groepje aan , ik hoorde ze al van ver aankomen, want het was best stil
en natuurlijk al donker want anders is er toch niks aan ? Voordat ze bij
mij aankwamen werden ze verrast door Nancy Versantvoort zij liet ze
keihard schrikken want ze lag in de sloot ze op te wachten , niet veel
later kwamen ze bij mij, ik vertelde mijn verhaal en ze liepen weer verder
naar de volgende post, daar heb ik niet zoveel van meegekregen omdat
ik aan alle groepjes het verhaal moest voorlezen. Toen iedereen het bos
uit was kon het grote logeerfeest beginnen, wat was dat leuk !!!! Het
mooiste van alles is, nu jaaaaaaren later ik hen nog steeds bij SKV
tegenkom ze zijn nu tussen de 20 en 30, hebben soms zelf al kindjes en
helpen nu mee met van alles wat er binnen SKV georganiseerd wordt en
misschien als hun kinderen dadelijk groter zijn ook zulke leuke dingen
organiseren bij SKV , het bijzondere is ook dat het een hechte
vriendengroep is gebleven. Jammer dat onze huidige jeugd commissie
het laatste jaar niets heeft kunnen organiseren maar hopelijk is het vlug
achter de rug en kan iedereen jong en oud weer deelnemen aan een
activiteit!!! Op naar nog maar eens 50 jaar SKV.

BOERENDAG
BOERENDAG 13 aug 1989
Rond die tijd werd er een frisse wind door het feestweekend gehouden,
en er werd een Boerendag gehouden .
Er werden allerlei demonstraties gegeven en er werden oude ambachten
uitgevoerd en er was een uitvoering van het volksdansen.
Tevens was er een dressuurshow met eenden en een schaapherder die
demonstreerde met een kudde schapen. En de KVO was ook aanwezig
Iniatiefnemer was Frans van de Sande. Met als comité, Jan van de
Sande, Ria van de Sande, Marjo Welvaarts en Joop Peijnenburg en Piet
van Overbeek.
De opbrengst van dit evenement ging naar de Stichting Behoud
Odulphes-kerk.
Het slotstuk van deze dag was een demonstratie van de beste vrijwillige
brandweer , een nagebootste boederijbrand, waar de boederij in de
“hens”ging!
Later werd het Boerendag en werd er zelfs een klucht (wagenspel)
gespeeld. Hier voor werd een heel jaar geoefend. Daarna nog een
aantal jaren als Vleutse dag verder gegaan met veel spektakel
En nog steeds op YouYube te vinden:
Zoekterm: groot vluts spectakel’
https://www.youtube.com/watch?v=-nnygeAEjC0

CORRIE VAN KRONENBURG
Buurtlid
Beste buurtbewoners,
50 jaar buurtvereniging SKV, het zou een mooi feest zijn om met z’n
allen te vieren. Corona gooit ook dit jaar roet in het eten. Jammer maar
de gezondheid van ons allemaal gaat boven alles. Hopen dat we snel de
inenting mogen krijgen zodat we weer wat meer vrijheid krijgen om
elkaar te kunnen ontmoeten. Wat mij als voorzitter van SKV altijd is
bijgebleven dat we een groep buurtbewoners zijn die samen met het
bestuur zich inzetten om samen mooie activiteiten te organiseren. Het
bestuur deed nooit ter vergeefs beroep op de leden. Het buurthuis is een
thuis voor onze jongste jongeren met Pasen, Sinterklaas en natuurlijk
met het feestweekend werd er in de mais gespeeld en de op de kramen
van de vlooienmarkt gespeeld. Niets leukers. Ook de wat oudere jeugd
is zeer betrokken bij ons als buurt, samen op dansles, musical en
bierpongen. Daarnaast zijn er velen andere activiteiten zoals kaarten,
fietsen, eten wat de pot schaft, culinair rondje en het hoogtepunt is ieder
jaar toch wel het feestweekend. Jong en oud bezoekt dat weekend de
feesttent en geniet daar met volle teugen van.
Als oud-voorzitter wens ik iedereen alle goeds en hoop iedereen snel
weer te ontmoeten.

CLAUDIA VAN GENUGTEN
BUURTLID
Beste SKV leden,
Bij de skv is/ was het altijd heel gezellig, als kind paaseieren zoeken
maar ook de sint die kwam. Ik vond het geweldig.
Een leuke buurt met veel kinderen, en altijd even gezellig samen dingen
doen.
Wat ik een keer geregeld heb is een jongeren avond bij de skv.
Samen met Frank van de Wiel had ik dat georganiseerd.
Er was muziek en Slappe klets en veel gezelligheid, het was niet super
druk, maar het was een keer wat anders.
We hadden shoarma besteld en veel gelachen.
Wat bewonder ik alle mensen die zich voor de buurt hebben ingezet.
Wat een vrijwilligers. Dat waardeer ik enorm, zelf heb ik altijd graag het
buurtboekje gemaakt vroeger en ook de vrijdag avond georganiseerd
van het feestweekend.
Maar tijden veranderen en staan er andere mensen op om weer van
alles te organiseren. En dat maakt de SKV zo geweldig.

INGRID LUIJS & ANGELIQUE VAN DE RIJT
BUURTLEDEN

Hoi allemaal,
Wat missen we het toch: ons
mooie buurtfeest! Laten we hopen
dat we snel weer gezellig bij
elkaar kunnen komen en een
biertje/wijntje kunnen drinken,
kunnen eten, feesten, zingen,
dansen, solexen en fietsen,
rommelmarkten en kienen.
Maar wat ik het meeste mis: De Playbackshow! Het was al een aantal
jaren niet meer, maar wat hebben we altijd een hoop pret gehad samen.
Op de avond zelf: gezonde spanning, roseetje voor de goede moed,
samen ons pekske aantrekken en giechelen achter de gordijnen, maar
vooral de pret vooraf: het bedenken, oefenen, kleding maken maar
vooral heel erg veel lachen!
Bijgaand 3 foto’s: in 2010: de
Toppers met Shine met lichteffect
dmv kerstlampjes in onze
kostuums, in 2011 stonden we als
Earth Wind & Fire op het podium
compleet met instrumenten,
pruiken en heeeeeel veel schmink
en in 2012 de eerste prijs met de
Andre Rieu Medley. Compleet met
prachtige jurken, echte
instrumenten, houten violen en
een echte dirigent (Jo van Kan).
Wat een prachtige avond was dat!

SKV: Proficiat met het 50 jarig bestaan en ik hoop dat we elkaar snel
weer zien! (en stiekem hoop ik dat de Playbackshow weer terug komt,
dan zijn we weer van de partij!!
Liefs

En ook van deze leuke optredes zijn er nog filmpjes te vinden op
youtube:
Zoekterm: Toppers buurtvereniging SKV Shine
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hSHgfeuAxTM
Zoekterm: Boogie Wonderland buurtvereniging SKV
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tiCuzd2zPfI

LEON SCHEPENS
BESTUURSLID
Wat ik mij van deze jaren o.a. kan herinneren.
Dat er toen ik nog jong was er al veel werd georganiseerd voor ons.
Zoals dat wij met alle kinderen uit de Vleut enkele keren naar
Bobbejaanland zijn geweest. Dit was altijd gezellig en goed
georganiseerd.
Door de jaren heen zijn er leuke dingen geweest, zoals o.a. de
hypnoseshow, zeskamp, boerendag ,truckshows, kindercarnaval etc.
In 2012 ben ik met mijn gezin weer lid geworden van SKV en merkte
toen dat het nog steeds een actieve en gezellige vereniging was voor
jong en oud.
Ik heb toen ook samen met mijn kinderen enkele keren meegedaan aan
diverse activiteiten, zoals het paaseieren zoeken, sinterklaas en de
kinderoptocht, waarbij we toen verkleed waren als de paddestoelen.
Bij het 45 jarig bestaan zijn we met alle gezinnen naar de Efteling
geweest, wat toen ook heel erg gezellig en goed geregeld was.
Kortom het is nog steeds een van de leukste en gezelligste verenigingen
binnen Best. En laten we er samen nog een hele leuke tijd van maken,
waarin we nog vele leuke dingen samen kunnen doen.

Eline Aerts
BESTUURSLID
Als ik aan SKV denk ik, komt bij mij vooral de gezelligheid die we nu,
maar ook vooral vroeger hadden naar boven. Een van de hoogte punten
vond ik altijd wel het meedoen aan de (jeugd) Zeskamp. Elk jaar met
meerdere teams sterk deden wij mee en wat waren we fanatiek! Samen
met de coaches namen we altijd de spellen goed door om onze tactiek te
bespreken, wie welke spellen niet mee kon doen (door de aantallen) en
wie waar in een bepaald spel zou moeten worden ingezet. Moesten we
ergens naar toe worden gedragen (of iets dergelijks) werd ik vaak als
kleintje naar voren geschoven, wat ik totaal niet erg vond het liefst wilde
ik met alle spellen meedoen. Behalve het modderbad, lange tijd stond ik
vooraan als er iemand zou moeten afvallen. Op een gegeven moment
moest ik 1 jaar door dat modderbad en wat zag ik er tegen op, maar wat
vond ik het leuk nadat we er met zijn allen door waren geploeterd. En
eerlijk gezegd dat waterbad was nou ook niet echt leuk als het weer niet
echt meezat.
Maar wat hebben we vooral een plezier gehad! Met als afsluiter en/of
tussendoor altijd een ijsje van de Roma, heerlijk!

Wist U dat….?
- Er ooit tuinwedstrijden werden gehouden tussen de verschillende
buurtverenigingen van Best. Waarbij onze leden van S.K.V. vaak in
de prijzen vielen.
- Er zelfs een Kat-cursus voor beginners is gegeven en dat er hierop
volgende ook een H.K.O.-Cursus (Hogere Kat Opleiding) gegeven
werd in het buurthuis van Aarle.
- Dat we in 1995 tijdens de Jeugd Zeskamp de volgende prijzen
hebben binnen gehaald: Leukste aankomst op het Zeskamp Terrein
en 1ste prijs onder leiding van coach Tineke van Doren. (Die als
bedankje in het zwembad werd gegooid).
- Er jaarlijks een sportdag werd georganiseerd bij Marietje van de
Meulengraaf aan de Molenkampseweg 10, de volgende sporten
werden beoefend: Tennissen, Jeude Boulles, darten, tafeltennis,
joulen en beugelen.
- Er vroeger altijd goed gebruikt werd gemaakt van de Spaarkas bij
S.K.V.
- We in 2000 een 11-11 ballen hebben gehouden met het geld wat er
door de sporters bij elkaar was gelapt na het winnen van de
Zeskamp dat jaar.
- De kinderen zelfs een keer in het buurthuis hebben geslapen
tijdens het zogenoemde Overlevingskamp.
- Dat Theke Wal in zijn 1tje een heel jeugdelftal meenam in zijn auto
(en nee het was geen grote stationwagen).
- We veel activiteiten vroeger al hadden en nu nog steeds zoals: het
Kienen, Kaarten, Sinterklaas, Paaseieren zoeken etc.
- Er ook nieuwe terug kerende activiteiten zijn bijgekomen: Bierpong
toernooi, Eten wat de pot schaft, culinair rondje etc.

Kleur/knutselwedstrijd
Wij willen alle kinderen van S.K.V. willen vragen om onderstaande
tekening zo mooi en creatief mogelijk te versieren en deze in te leveren
in de brievenbus bij het buurthuis. Wij zullen van de ingezonden tekening
een winnaar uitkiezen en deze zal een presentje ontvangen.

