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Wij feliciteren onze kampioen

KARO

Foto: Foto Aartsen

met de Preuvenemint Award 2012

Een lange rij bomen langs de sloot (Foto, Foto Aartsen)

Monsterklus voor Bernardusleerlingen

80 populieren geplant in De Vleut
Tijdens de Boomplantdag vorige week woensdag zijn op twee plaatsen bomen geplant. 84 leerlingen van de Bernardusschool mochten maar liefst 80 populieren planten, bijna één boom per leerling. De bomen zijn nu bijna vier
meter hoog en moeten in de loop van de tijd 25 tot 30 meter hoog worden. Naar verwachting worden de bomen 35
jaar oud en wellicht worden ze dan verwerkt tot klompen, zodat Best in haar eigen klompenhout kan voorzien.

Gerrit van de Veenstraat 21
Best
Kijkduinstraat 10
Best
Akkerwinde 7
Best

namens alle collega’s van

Italiaans restaurant NAPOLI
Hoofdstraat 30 • Best • Tel. 0499-399993

Eerste prijs voor kok
restaurant Napoli
Assistent-chef-kok Karo Iskedjian van restaurant Napoli aan de Hoofdstraat
heeft in Maastricht de Preuvenemint Award 2012 gewonnen. Karo Iskedjian,
die aan het ROC nog een koksopleiding volgt, toonde in Maastricht aan tot
de toppers te behoren. De eerste prijs in de categorie koken in een veld van
deelnemers uit het zuiden van het land en België is daar het bewijs van.
Restaurant Napoli heeft in de maand april een aanbieding. Van 1 april tot
en met 30 april staan de finalegerechten die Karo Iskedjian bereidde voor
19,95 euro op de kaart.

De klas in pyjama voor de winkel

Voor een ontbijtje in de Boterhoek

Klimboom in pyjama naar
Bakker Bart
Afgelopen vrijdag had Bakker Bart in de Boterhoek een bijzondere aktie.
Iedereen die zich voor 10 uur zou melden in pyjama kreeg een gratis ontbijt.
Groep 8 van De Klimboom, inclusief juffrouw, is daar in pyjama heengegaan
en heeft daar lekker zitten smikkelen.

De klas voor de winkel in de Boterhoek (Foto, Foto Aartsen)

Fotografie als thema op
De Paersacker

Dinsdag 20 maart is groep 3 van de Paersackerschool op visite geweest bij
Foto Aartsen. Deze groep heeft op dit moment fotografie als thema. Dan is
het natuurlijk helemaal mooi, als je dit in de praktijk kunt zien. Ze kwamen
bij Foto Aartsen in de winkel en de studio. Ze mochten van elkaar pasfoto’s
maken. De juffen moesten er ook aan geloven. De mensen van Foto Aartsen
kregen een heel leuk bedankboekje als dank voor de leuke activiteit.
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Waar wonen als thuis voelt !

’Kinderhulp’ op
zoek naar extra
collectanten

De landelijke collecte van
het Nationaal Fonds Kindera
hulp wordt in 2012 gehoua
den in de week van 22 tot en
met 28 april. Vrijwel overal
in Nederland is nog drina
gend behoefte aan extra vrija
willigers voor deze collecte.
Daarom doet Kinderhulp
een oproep aan iedereen die
een paar uurtjes vrij kan maa
ken voor kinderen met mina
der kansen, om zich aan te
melden als collectant.
Kinderhulp zet zich al meer
dan 50 jaar in voor kinderen
in Nederland die te maken
krijgen met jeugdzorg. Maar
liefst 1 op de 20 kinderen zit
zodanig in de problemen dat
professionele hulp noodzaa
kelijk is. In (pleeg)gezinnen
met financiële beperkingen
of jeugdzorginstellingen is
vaak geen geld voor extraa
tjes.
Een dagje uit, Sinterklaas, lid
zijn van een sportclub, een
computer of zelfs zwemles
is niet voor elk kind vanzelfa
sprekend. Kinderhulp maakt
dit mogelijk door een finana
ciële bijdrage te leveren.

Loopt u ook mee?

Vindt u ook dat alle kinderen
in Nederland recht hebben
op een beetje geluk? Heeft u
een paar uurtjes tijd? Word
dan collectant voor Kindera
hulp. Collecteren hoeft echt
niet veel tijd te kosten. U bea
paalt zelf hoeveel tijd u wilt
besteden. Samen met de cola
lecteorganisator in uw eigen
wijk of woonplaats overlegt
u welke straat/straten u voor
uw rekening wilt nemen.
Aanmelden kan bij Eefje
van Dam, telefoonnummer
391313. Aanmelden via ea
mail kan ook:
info@kinderhulp.nl

De winnaar met zijn baas voor het restaurant (Foto, Foto Aartsen)

VERKEERSSCHOOL Jan Nonnekes

Nu gratis proefles!
• Gratis theorie ondersteuning (les) • Lessen in een Toyota Auris

www.autorijles.nl 06-28348865
besluitenlijst college B&W
Positieve grondhouding principeverzoek
herontwikkelen achterterrein Oranjestraat

Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van drie bergingen
ter plaatse van het bestaande oude bijgebouw op het perceel kadastraal
bekend gemeente Best, sectie H, nummer 6321 gelegen aan de Oranjestraat
75. Het verzoek is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Het college
spreekt een positieve grondhouding uit ten aanzien van het verzoek omdat
de beoogde functie van berging goed aansluit bij de huidige bestemming
'Wonen'. Tevens sluit de uiterlijke vorm van het beoogde gebouw aan bij
de bestaande bebouwing op de hoek van de Oranjestraat - Zomereik. Het
college heeft besloten een positieve grondhouding uit te spreken over het
principeverzoek voor het slopen van het bestaande oude bijgebouw en het
realiseren van drie bergingen ter plaatse aan de Oranjestraat 75 ten behoeve van de bestaande drie appartementen van het gebouw op de hoek van
de Oranjestraat - Zomereik.

