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  incasso’s

- arbeidsrecht

- huurrecht
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AANNEMER AFVALBEHEER

Voor VACATURES zie:

bitumineuze en mastiek daken

- Nieuwbouw - Renovatie

- Onderhoud - Isolatie

Dak Lek?

Dakbedekkingsbedrijf

H. van Stratum

24-uurs service
10 jaar verzekerde garantie!

Vrijblijvend advies en gratis

dakinspectie.

0499-373248
(06-12059049)

info@mutsaers-best.nl     0499-37 20 55     www.mutsaers-best.nl

    Uitvaartverzorging

Mutsaers
Wij staan dag en nacht voor u klaar!
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Uw afval afvoeren?

Tel. 040-205 44 40

Steamcleaning
ronsbandencentrale.nl  

tel. 0499-372344

31 januari

KOOPZONDAG

Bosseweg 1 5682 BA Best

(0)499 82 02 08  

info@bestlaw.nl   

www.bestlaw.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 

betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR

Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

Twee avonden vermaak in Prinsenhof

Tonpraters trekpleister op

zittingsavonden Klompengat 

Er zijn dit jaar geen tonpraatavonden in het Klompengat. Een aantal jaren geleden was het een festijn dat 

met gemak meerdere avonden in Prinsenhof vulde. Dit jaar waren de tonpraters de trekpleisters op de 

Klompengatse Best(s)e Bonte Avonden van Prins Rutger d’n Urste. Vijf tonpraters stonden in ‘de ton’. Het 

programma werd verder gevuld met muziek van eigen bodem. De hoogtepunten van de Blèravond deden 

het goed.
Lees verder op pagina 3

In zalencentrum Prinsenhof werd vorige week donderdag een in-

formatiebijeenkomst gehouden over de door de gemeente nieuw 

te ontwikkelen visie op dienstverlening. De gemeente polste al di-

verse groeperingen over hoe de dienstverlening er in de toekomst 

moet uitzien en op welke plek die fysiek moet worden onderge-

bracht. Donderdag waren de inwoners aan de beurt om hun me-

ning te geven. De opkomst was groot.

Enige tijd geleden presenteerde 

het college van burgemeester en 

wethouders een plan om de dienst-

verlening bij de gemeente beter in 

te richten. Het voorstel was o.a. de 

begane grond van het gemeente-

huis anders vorm te geven en ook 

Bestwijzer bij de planvorming te 

betrekken.

De gemeenteraad stak daar een 

stokje voor. Eerst moest er naar de 

mening van de meerderheid van de 

raad een breed gedragen visie aan 

de plannen ten grondslag liggen. 

Ook het kostenaspect lag zwaar op 

de maag van de raad.

“We zijn de afgelopen zomer een 

traject gestart om de dienstverle-

ning anders in te richten”, legde 

wethouder Van de Loo uit. “We 

hebben een enquête gehouden on-

der de inwoners, we hebben een 

avond belegd met de gemeenteraad 

en de medewerkers en met de ge-

bruikers en partners van Bestwij-

zer. Ook de mening van onderne-

mers en inwoners is van belang.”

Stemkastjes
Met behulp van stemkastjes werd 

de mening van de aanwezigen ge-

peild over een aantal stellingen. 

Daarna discussieerde men in groe-

pen verder over het ideale plaatje. 

“Hoe ziet de dienstverlening in 

Best er over vijf jaar uit?” gaf wet-

houder Peet van de Loo het thema 

van de avond aan. Als peilers kwa-

men naar voren dat o.a. betrouw-

baarheid, inlevingsvermogen, ze-

kerheid, uitstraling en snelheid 

centraal moeten staan. 

Alle input wordt door de gemeente 

verzameld en uitgewerkt in een 

visie. De nieuw ontwikkelde visie 

wordt in mei door de gemeente-

raad behandeld.

Zaterdag in Quatre Bras

Uitreiking ’t Pluimke 

Zaterdag 30 januari vindt in zaal 

QB van Quatre Bras de jaarlijkse 

uitreiking van ’t Pluimke plaats. 

De onderscheiding wordt voor de 

eenentwintigste keer uitgereikt aan 

een Bestenaar die zich het afgelo-

pen jaar op verschillende terreinen 

verdienstelijk heeft gemaakt. 

De onderscheiding is een initiatief 

van de vereniging van ex-Prinsen 

‘De Aouw Steeke’ en de Ere-Dur-

dauwers van ’t Klompengat. En 

hoewel anders doet vermoeden, 

is ’t Pluimke geen carnavalsonder-

scheiding. 
De bijeenkomst begint om 16.00 

uur, terwijl de uitreiking om 17.00 

uur plaatsvindt. De bijeenkomst 

wordt om 18.00 uur beëindigd. Ie-

dereen is welkom. 

KANTOREN TE HUUR
Ind. Terrein Breeven

Van 24 t/m 800 m2

De Tongelreep 1 – tel. 329905

Grote opkomst in Prinsenhof

Informatiebijeenkomst nieuwe visie op 

dienstverlening druk bezocht

Op eenzame hoogte; Wichard de Benis en zijn zoon Tonnie

Uw Best(s)e weekblad!
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Uitvaartverzorging

Mutsaers
Wij staan dag en nac

ht voor u klaar!

Oirschotseweg 33

Tel. 0499-377412

maandag: gesloten

dinsdag: van 09.00 tot 18.00 uur

woensdag: van 09.00 tot 18.00 uur

donderdag: van 09.00 tot 20.00 uur

vrijdag: van 09.00 tot 18.00 uur

zaterdag: van 09.00 tot 16.00 uur

GRATIS
SPREEKUUR:

donderdag

(17.00 - 18.00 uur)

SPECIALISTEN IN:

familierecht

arbeidsrecht en

bemiddeling

Eindhovenseweg 32a te Best Tel. 0499-379111 www.Kehrens-Snoeks.nl

Uw afval afvoeren?

Tel. 040-205 44 40

bitumineuze en mastiek daken

- Nieuwbouw - Renovatie

- Onderhoud - Isolatie

Dak Lek?

Dakbedekkingsbedrijf

H. van Stratum

24-uurs service
10 jaar verzekerde garantie!

Vrijblijvend advies en gratis

dakinspectie.

0499-373248
(06-12059049)

Hans Stacey Best(s
)e deelnemer Dakar

Alle ‘Bestse’deeln
emers aan demonsterrally Dakar

2016 zijn bij de finish

aangekomen. Zij hebben allemaal te kampen gehadmet tegenslag,

maar eenmaal aan de eindstreep overheerste toch de euforie.

Zonder iemand tekort te willen doen, mag gesteld worden,

dat Hans Stacey de
beste prestatie he

eft neergezet.

Verderop in deze kra
nt komen ze alle vijf nog ev

en voorbij.

Best

Elke
zondag
openvan
12.00 tot
17.00 uur!

Elke
zondag
openvan
12.00 tot
17.00 uur!

Enige tijd geleden presenteerde

het college van burgemeester en

wethouders een plan om de dienst-

verlening bij de gemeente beter in

te richten. Het voorstel was o.a. de

begane grond van het gemeente-

huis anders vorm te geven en ook

Bestwijzer bij de planvorming te

betrekken.
De gemeenteraad stak daar een

stokje voor. Eerst moest er, naar de

mening van de meerderheid van de

raad, een breed gedragen visie aan

de plannen ten grondslag liggen.

Ook het kostenaspect lag zwaar op

de maag van de raad.

"We zijn de afgelopen zomer een

traject gestart om de dienstverle-

ning anders in te richten", legde

wethouder Van de Loo uit. "We

hebben een enquête gehouden on-

der de inwoners, we hebben een

avond belegd met de gemeenteraad

en met de gebruikers en partners

van Bestwijzer. Ook de mening

van ondernemers en inwoners is

van belang."

Uitnodigen
Bij dienstverlening gaat het over

de manier waarop zaken worden

geregeld en hoe men vragen kan

stellen. Hoe een vergunning kan

worden aangevraagd? En hoe de

zorg wordt geregeld? Maar ook het

aanvragen van subsidie voor een

vereniging hoort daar bij.

"Op 21 januari willen we van men-

sen horen hoe ze daarover denken.

Dus ik wil mensen uitnodigen deze

avond te bezoeken, uiteindelijk

gaat het om de dienstverlening aan

de Bestenaren." Met de onderne-

mers wil de wethouder ook keu-

kentafelgesprekken houden.

Diepte
"Met de enquête hebben we via

meerkeuzevragen verzameld, wat

mensen belangrijk vinden", aldus

Van de Loo. "Nu gaan we de diepte

in. De toekomstige tijd vraagt om

andere zaken. We doen het als ge-

meente nu goed, maar we moeten

met de tijd meegaan. Daarbij wil-

len we met partners samenwerken.

Medewerkers van het gemeente-

huis en medewerkers en partners

van Bestwijzer kunnen met elkaar

samenwerken in een nieuw dienst-

verleningsconcept."

De nieuw ontwikkelde visie wordt

in mei door de gemeenteraad be-

handeld.

21 januari informatiebijeenkomst in Prinsenhof

Gemeente ontwikkelt nieuwe visie
op

dienstverlening

Op donderdag 21 januari wordt in zalencentrum Prinsenhof om 19.00 uur

een informatiebijeenkomst gehouden over de door de gemeente nieuw te

ontwikkelen visie op dienstverlening. W
ethouder Peet va

n de Loo (D66)

roept organisaties, vere
nigingen, ondern

emers en burgers op naar de

avond te komen om mee te denken bij het ontwikkelen van die nieuwe vi-

sie. "Mensen kunnenmeedenken en aangeven hoe zij vinden dat de dienst-

verlening er uit moet zien."

Sint Antoniusweg 24 Best
Tel. 391565 of 06-1130747

2

www.vandersteenschilderw
erken.nl

De voorstellingen waren in eer-

ste instantie gepland in december

van 2015, het jaar waarin de Nar-

rekap haar 40-jarig bestaan vierde.

Nu stonden ze in februari op het

programma, maar ook dat is nog

geen haalbare kaart gebleken. Het

bestuur van de Narrekap heeft dan

ook, in samenspraak met de spelers

en met het bestuur van ’t Tejaterke,

besloten de jubileumvoorstellingen

een jaar uit te stellen. In januari

2017 staat ‘Bergen’ in het Tejaterke

op de planken.

Blijspel
Ondertussen beginnen de repetities

voor een ander blijspel: ‘Ketchup

en Sangria’, over de belevenissen

van een aantal hotelgasten aan de

Spaanse kust. Omdat het gezel-

schap nogal divers van samenstel-

ling is, ontstaat er al gauw een Ba-

bylonische spraakverwarring, die

onvermijdelijk leidt tot de nodige

verwikkelingen en hilariteit. Deze

productie zal op 30 september

2016 in première gaan en wordt in

totaal 7 keer gespeeld in de week-

enden van 30 september, 7 en 14

oktober.

Meer info:
www.narrekap.nl o

f Facebook

’t Tejaterke niet op
tijd klaar

De Narrekap verzet

jubileumproductie ‘Bergen
’

Ondanks dat er al
bergen werk verzet zijn in ’t Tejaterke, heeft

toneelver-

eniging De Narrekap ‘Berg
en’verzet. Dit besl

uit is genomen nu gebleken is

dat de verbouwing en inrichting van ‘t Tejaterke langer duren dan van te-

voren gepland. Niet alle
technische voorzieningen die nodig zijn voor zo’n

grote toneelprodu
ctie zullen tijdig gereed zijn.
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Mutsaers
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t voor u klaar!
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Voor VACATURES zie:

Kosteloos incassere
n

van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best

(0)499 82 02 08

info@bestlaw.nl

www.bestlawincasso.
nl

bitumineuze en mastiek daken

- Nieuwbouw - Renovatie

- Onderhoud - Isolatie

Dak Lek?
Dakbedekkingsbedrijf

H. van Stratum

24-uurs service
10 jaar verzekerde garantie!

Vrijblijvend advies en gratis

dakinspectie.

0499-373248
(06-12059049)

Wichard de Benis in Va
lkenswaard (Foto, H

arrie van der Sande
n)

Vijfde plaats voor
de ‘Doewane’

Afgelopen vrijdag vond in een bomvolle zaal Lavrijsen
inValkenswaard het

Brabants KampioenschapTonpraten plaats.Wichard de Benis als de ‘Do
ewane’

is door de vakjury
met de vijfde plaats

beloond. Het nive
au was erg hoog,

de nummers drie tot enmet vijf behaalden bijna een ex aequo.

Het ‘dubbeltje’ vie
l voorWichard helaas net de verk

eerde kant op.

Wel ging hij met de publieksprijs
naar huis en dat geeft aan dat hij de lachers

op zijn hand had; daarmee versloeg hij zelfs Berry Kna
pen, die zich dit jaar

voor de zevende k
eer kampioen van Brabant mag noemen.

STEAMCLEANING
ronsbandencentrale.nl

Tel. 0499-372344

Svegra is een pro
fessionele organis

atie in de keuken
branche met zo’n

25 vestigingen in

Nederland en Bel
gië. Svegra groeit

, zowel organisato
risch als innovatie

f en wil zich verde
r

professionaliseren
. Wij zoeken daar

om voor ons hoof
dkantoor in Best e

en enthousiaste:

Spreekt deze gev
arieerde functie

jou aan?

reageer dan nu vi
a info@svegra.nl

of per post Svegra
B.V. Postbus 349,

5680 AH Best, Ne
derland

o.v.v. vacature fin
ancieel administra

tief medewerker.

Reacties die niet
voldoen aan de fu

nctie-eisen worde
n niet in behande

ling

genomen. Aquisit
ie n.a.v. deze vaca

ture wordt niet op
prijs gesteld.

Functieomschrijv
ing

U bent verantwoo
rdelijk voor de ge

hele financiële

administratie van
diverse franchise

filialen.

Uw werk omvat a
lle voorkomende

administratieve

werkzaamheden
zoals boekingen,

factureren,

debiteuren- en cr
editeurenbewakin

g, financiële

rapportages. Het
betreft een afwis

selende en

zelfstandige baan
met een grote va

riëteit aan taken.

U bent in staat om
zelfstandig event

uele problemen

op te lossen en vr
agen te beantwoo

rden.

Functie-eisen

U bent in staat om
op verschillende n

iveaus en met ee
n

grote diversiteit a
an mensen te com

municeren.

Dit vraagt om een
tactvolle aanpak.

Wij vragen:
• afgeronde HBO

opleiding

• 3 jaar ervaring m
et

administratieve w
erkzaamheden

• een enthousiast
e, flexibele

en kritische werk
instelling

(geen half 9 tot 5
mentaliteit)

• een pro-actieve,
servicegerichte ho

uding

• goede contactue
le eigenschappen

• beheersing MS O
ffice Professional,

Word, Excel, Acces
s

• zelfstandigheid
en accuratesse

• goede beheersin
g van de Nederla

ndse taal.

FINANCIEEL
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
Fulltime m/v

Raadhuisstraat 14 - Best

Tel. 0499-707030

Maatwerk trainingsprogramma’s

iedereen kan verantwoord bewegen!

Organisatoren zijn verplicht tot het melden van een evenement bij de gemeente

MAART 2017

Meld je evenementen GRATIS aan via evenementen@bestbijzonder.com

MAD SCIENCE 
VAKANTIE
DAGEN 
Voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar
‘t Boshuys
Van 09:30 - 15:30

Entree € 39,50 p. dag

go-kids.nl/eindhoven/agenda

1
2 EN 3 MAART

HOE STAAT 
HET MET UW 
PENSIOEN?
Informatie door 
Seniorenraad
Prinsenhof
Aanvang 14:00 

Entree € 2,00

www.seniorenraadbest.nl

10
MAART

BACK TO THE 
SIXTIES

Live muziek en 
dansen
Quatre Bras
Vanaf 14:00 uur

Entree € 5,00

 www.quatrebras.nl

5
11, 12, 19, 25 EN 26

JAMSESSIE

Neem je 
instrument mee
Jc Todo
Van 20:00 -01:00 uur

Gratis Entree 

 www.jctodo.nl

10
MAART

MUZIEK OP 
ZONDAG 
MIDDAG
Live muziek

Rode Kruis gebouw
Van 14:00 - 16:00

Gratis entree

www.rodekruis.nl/afdeling/best

5
MAART

MEELOOPDAG 
GENERATION 
FOOD
Opleiding tot food 
professional
SVO Best (De Dieze 28)
Van 10:00 - 14:00

Gratis entree

www.svo.nl

7
MAART

IVN: BELEEF 
DE SEIZOENEN 
WANDELING
Rondje landgoed

Vertrek Prinsenhof
Vanaf 13:30 uur

IVN leden gratis
Niet leden € 2,50

 www.ivnbest.nl

9
MAART

IVN: 
WANDELING

Op zoek naar 
voorjaarbloeiers
Vertrek D’n Ekker
9:30 - 12:00

IVN leden gratis
Niet leden € 2,50

 www.ivnbest.nl

19
MAART

CD 
PRESENTATIE 
NICK KOOT

Quatre Bras
Vanaf 14:00

Gratis entree

 www.quatrebras.nl

18
MAART

FULL MOON 
PARTY

Party voor  14 - 17 
jaar
Jc Todo
20:30 - 01:00

Gratis entree

 www.jctodo.nl

24
MAART

VOORJAARS 
CONCERT

Seniorenkapel 
Best
Prinsenhof
14:00 - 16:00

Gratis entree

 www.prinsenhofb est.nl

26
MAART

SHOWCASE 
ROCK 
ACADEMY
Live muziek 
leerlingen BMEC
Jc Todo
20:00 - 01:00

Gratis entree

 www.jctodo.nl

25
MAART

SEIZOENS 
OPENING 
SPELEBOS 
Nieuwe spellen en 
opdrachten
Achter ‘t Boshuys
Vanaf 10:00

Entree € 4,50

 www.spelebos.nl

26
MAART

SUNDAY 
SESSION

Onbetaalbare live 
muziek
Jc Todo
20:00 -23:00

Gratis entree

 www.jctodo.nl

26
MAART

LADIESDAY 
OPENINGS
DAG
Golfdag en 
modeshow
Best Golf & Country 
Club
Vanaf 08:30

 www.bestgcc.nl

28
MAART

DISCO
ZWEMMEN

Voor kinderen t/m 
12 jaar
ZIB zwemcentrum
19:00 - 20:30

Entree € 6,75

 www.zibzwemcentrumbest.nl

25
MAART

BEURSVLOER 
BEST 
OIRSCHOT
Voor lokale 
organisaties
Quatre Bras
Vanaf 19:00 uur

Gratis entree

 www.beursvloer.org

30
MAART

SALSA BREEZE

Latin & Urban 
dance party
Beachclub Sunrise
Van 18:00 - 00:00

Voorverkoop € 12,00

 www.salsabreeze.nl

5
MAART

PUSSY 
LOUNGE

Met oa Paul Estak 
en Darkraver
Aquabest
Van 12:00 -23:00 uur

Entree € 39,50 

www.b2s.nl

11
MAART

BLOKHUT
CROSS

Crosswedstrijd 
AVGM
Joe Mannweg
Van 10:30 - 13:00

Leden gratis
Niet leden € 2,00

 www.avgm.nl

12
MAART

KLETSKOEK

Tech en Deep 
house
Beachclub Sunrise
Van 15:00 - 01:00 uur

Entree vanaf € 17,50

 www.fi rstvison.nl

18
MAART

OPENINGS 
WEEKEND 

Oorlogsmuseum

Bevrijdende Vleugels

Entree € 6,00

 www.bevrijdendevleugels.com 

25
EN 26 MAART

PVGE: 
CONTACT 
MIDDAG
Met live muziek 
en quiz
Kadans
Vanaf 13:30 uur

Entree € 7,50

 www.best-pvge.nl

30
MAART

Horecabon
maart

www.bestbijzonder.com

IVN: HET 
EDELHERT

Lezing

‘t Tejaterke
Van 20:00 - 22:00

IVN leden gratis
Niet leden € 2,50

www.ivn.nl/best

7
MAART

bibliotheek - cursussen
muziek en dans - lezingen

Kijk voor maandprogramma
www.cultuurspoorbest.nl


