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Nieuw in ‘t Wilhelminadorp 
De beide bewonersoverleggen Kantonier en Wilhelminadorp gaan 
voortaan dit boekje gezamenlijk uitgeven. De beide stichtingen 
blijven wel zelfstandig werken. Dit omdat het voor de burgers 
duidelijker is wie ze in hun wijk aan kunnen spreken. De reeds geplande 
inloop avonden voor de bewoners blijven voor beide Bewonersover-
leggen apart bestaan.

Nieuw bij de barbier
Sinds juni dit jaar is de Julianaweg  een mannenkapper rijker. Kon men 
eerst bij  Joyce van Traditions en madelon / Hairmoodz terecht nu ook 
bij dhr. Saluman.  Specialist in baardtrimmen, scheren en knippen van 
mannen. Blackmast gezichtreiniging en masage is zijn specialisme. 
Gewoon binnenlopen zonder afspraak. Vaak werken ze met 2 of 3 man. 
Dus geen lange wachttijden. Momenteel kunnen er alleen mannen ter-
echt. Mogelijk in de toekomst ook vrouwen.

Openingstijden
Maandag: 11: tot 18:00
Dinsdag: 09:00 tot 18:00
Woensdag: 09:00 tot 18:00
Donderdag: 09:00 tot 20:00
Vrijdag: 09:00 tot 20:00
Zaterdag: 09:00 tot 18:00
Zondag gesloten
……………………..
Tel: 0499-324569
Whatsapp: 06-87072136
Fb: @barbershopdeluxe83
Insta: @barbershopdeluxe83
barbershopdeluxe.nl



Nieuw Restaurant
Ja, echt nieuw zijn ze niet, maar ik moest natuurlijk even een kijkje ne-
men bij restaurant BElla Napoli. Samen met mijn kinderen hebben we 
heerlijke pizza’s gegeten in het nieuwe restaurant langs Rose Garden op 
de Kon. Julianaweg. Het is een zeer sfeervolle aanwinst voor het Wil-
helminadorp. Mooie kalkfresco’s in reliëf en een warme uitstraling is 
voor mijn beleving de beste weergave.

De eigenaren, David en Susan, zijn reeds bij vele bekend om hun vrien-
delijkheid en snelle  hulp met verse op maat gemaakte pizza’s pasta’s en 
heerlijke toetjes. 

Ook qua eetgelegenheid is het dus goed vertoeven in ons winkelcentrum 
Behalve heerlijke broodjes bij Bufkes, voortreffelijke chinees tot en met 
broodje kebab en de bekende snackbar de Smulhoek. Nu dus ook lekker 
tafelen in de pizzeria Bella  Napoli op de Kon. Julianaweg.





Nieuw op Wilhelminaplein
Hallo,  Mijn naam is Noortje Mensinck en ik ben 25 jaar oud.

Medio november open ik een vers winkel op Wilhelminaplein 11 te Best.
Voorheen zat in dit pand de Marskramer. Hoofdzakelijk ga ik me richten 
op vlees, daarnaast brood en kaas. Als randassortiment groente & fruit, 
noten, chocolade, wijnen etc. Alle productgroepen onder een dak, een 
one stop shopping winkel!

Het idee erachter is  dat de consument in deze winkel slaagt voor al zijn 
of haar dagelijkse boodschappen.

Afgebakken brood met vers  gesneden vleeswaren uit de slagerij of een 
plak Hollandse kaas, een goed stuk vlees met broccoli en krieltjes, een 
gegrilde kippenbout met een goede saus, een flesje wijn met een stuk 
buitenlandse kaas en nootjes, een bakje salade met daarbij behorende 
toastjes of stokbrood etc.

Of wat dacht je van een (zelf samengesteld) cadeaupakket met als in-
houd onze heerlijke producten. Ik hoop u graag te ontmoeten wanneer 
de winkel geopend is. Zodat u zelf kunt proeven en ervaren van onze 
producten. Er is in elk geval dagelijks genoeg te proeven in de winkel!

Tatoo artiesten Wilhelminaplein 2
Opent op 1 november haar deur. HIGH END TATTOO STUDIO’S is 
gespecialiseerd in realistische tattoos door artiesten van internationaal 
topniveau. Voor info en boekingen bel/app 06-11893565 
Behalve het vertrouwde adres van Tattoo Marty op de Kon. Julianaweg 
nu ook op het Wilhelminaplein creatieve kunstenaars!



TODO/het jongerenwerk
Mijn naam is Sami Sezin en sinds september ben ik terug in Best als 
jongerenwerker bij WBO/TODO. Ik heb twee collega’s die ook jongeren-
werker zijn: Thijs Schaffers en Lotte Baerwaldt. Het is onze taak om de 
jeugd uit Best te ondersteunen bij het opgroeien. Dat doen wij onder an-
dere door samen te werken met verschillende organisaties: zowel profes-
sionele als vrijwilligersorganisaties. Het spreekt voor zich dat wij er voor 
alle jeugd uit Best zijn, dus ook voor de jeugd uit uw wijk.

Wij helpen de jeugd hun plek te vinden in deze ingewikkelde wereld en 
dat doen we met leuke activiteiten die tegelijkertijd ook leerzaam zijn. 
Of met een training of workshop. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
workshop “Aanspreken van hangjongeren” die wij voor winkeliers en 
bewoners van uw wijk hebben mogen verzorgen. Verder houden wij ons 
bezig met allerlei thema’s zoals gezond leven, pesten, alcohol en drugs, 
sport, muziek, jongensdingen en meidendingen. Meestal werken wij 
in en rondom JC TODO, maar wij zijn ook regelmatig in de wijken te 
vinden.

Wij merken dat onze activiteiten niet altijd goed bekend zijn. Een greep 
uit het brede activiteitenaanbod:
- Ladies Night en Meiden Event (voor tienermeiden)
- Kickboksen, Freerunning, Zaalvoetbal
- Plexat (jonge vluchtelingen ontmoeten Bestse jeugd)
- Club Soda (leuke, alcoholvrije manier ‘op stap gaan’ voor 12 t/m 15

Meer informatie www.jctodo.nl, op Facebook via @Jongerencentrum 
Todo, op Instagram via bestjctodo en regelmatig zijn er flyers of posters 
te vinden op centrale plekken in Best zoals Bestwijzer en de bibliotheek.

Als u nog vragen heeft over TODO of het jongerenwerk, laat het ons 
weten! Bel Sami op 0499-745802  Met jeugdige groet namens de jonge-
renwerkers van WBO/TODO,
Sami Sezin
   



Rechtswinkel in de Kadans
 
Bij de rechtswinkel in de Kadans kunt u terecht voor allerlei juridische 
vragen. Zij starten geen rechtszaken maar geven advies. De stagiaires 
worden begeleid door ervaren juristen. Open op zaterdagochtend.



Evenementenkalender 
Wilhelminadorp 2018
 
•	 Sinterklaas,	woensdag	2 december Plein en Julianaweg

•	 Kersttocht	zaterdag	15 december 17u - 19u St. Jozefstr.

Evenementen kunt u aanmelden via 0499-330660 of
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl

De kliko vraag
Veel mensen ergeren zich aan huidig vuilophaal beleid van de gemeente. 
Maar wat doen we er zelf aan?

Uitslag van de enquête is dat veel mensen zich totaal machteloos voelen 
omdat het grootwinkelbedrijf de consument “VERPLICHT” om alles 
verpakt te kopen. Slechts af en toe kan men groente onverpakt kopen. 
Maar voor de rest is alles dubbel of zelfs viervoudig verpakt. Een grote 
bron van irritatie voor velen die bewust met het milieu om willen gaan. 
Toch vind het merendeel het wel makkelijk. Men ziet het huidige recy-
clen niet zitten. De echte winst is volgens vele te halen in minder voor-
verpakt in plastic verkopen. Immers de betaler bepaald en dat is U.

Op gesprek bij de burgemeester
De besturen hebben 25 okt enkele zaken besproken die al lang liggen en 
tot een grote bron van irritatie leiden. Plaatsvervangend Burgemeester 
Hans Ubach heeft alles aangehoord en beloofd op 29 november met een 
antwoord te komen. Dit houd in dat er dus ook gezegd wordt wat niet 
haalbaar is. Behandelde onderwerpen zijn Veiligheid, geluid overlast, 
invulling pand de Wig, achterstallig onderhoud.  Volgend boekje meer.



Opruimen a.u.b.
 
Er moet mij als inwoner iets van het hart. Ik heb gehoord dat er door 
makelaars wordt verteld dat onze wijk niet meer gewild is. Men kan zich 
afvragen waar dit door komt. Nu hebben wij recent natuurlijk heftige 
gebeurtenis op de Melde gehad, maar naar mijn mening zit de oorzaak 
veel dieper. Als je een rondje door de wijk loopt zie je dat er nogal het 
een en ander kan verbeteren.

Tuinen en bestrating om het huis die verpauperen. Overhangende tak-
ken waardoor paden niet meer of slecht te belopen zijn. Vuilnisbakken 
die in voortuinen staan en stinken. Fietsen en andere vervoermiddelen 
in de voortuin. 

Is dit zoals wij de wijk willen zien? Willen wij straks onze huizen niet 
meer kunnen verkopen of nog erger laten we ze opkopen, waardoor ze 
(tijdelijk) verhuurd (moeten) worden.

Dit zijn geen zaken die een gemeente of een ander maar op moet lossen. 
Mensen kom in actie. Houdt de tuinen en achterpaden bij. Hoeveel werk 
is het nou om even te vegen, snoeien enz. Niet alleen je eigen tuin, maar 
veeg ook eens de stoep voor het huis of een stukje langs het trottoir. 
Woont er iemand naast je die het zelf niet kan, biedt dan hulp hierbij. Of 
werk met je buren samen. Is nog gezellig ook.

Meld het als je ziet dat een stoeptegel losligt of een straatlantaarn het 
niet meer doet. Dit is in het belang voor ieders veiligheid. Denk niet dat 
doet een ander wel, maar kom zelf in actie.

Gooi vuilnis in de daarvoor bestemde bakken, gooi geen peuken op 
straat. En ga zo maar door. Zie je iets dat niet in de haak is, meld het bij 
de juiste instanties. Enfin dit zijn allemaal open deuren die iedereen kan 
bedenken.

Laten we met zijn allen proberen de wijk weer op de kaart te zetten en 
ervoor zorgen dat we met trots kunnen zeggen ik woon in de Kanton-
nier. Het is onze eigen woon en leefomgeving waar we samen nog lang 
van willen genieten.

Een brief van een bezorgde inwoner uit de wijk kantonnier.

U kunt uw inzendingen sturen naar secretariaat@kantonier.nl



Prijspuzzel

U kunt de oplossing tot 30 november mailen naar: natascha@wilhelmi-
nadorp-best.nl. Onder de juiste inzending wordt een prijs verloot.



Airport
De geluids- en stankoverlast blijven voor veel mensen tot veel gesprek-
stof leiden. De een beleeft het als vanzelfsprekend of weinig overlast 
terwijl de ander er  ‘s nachts wakker door ligt. Sommige kunnen gewoon 
uitslapen met het donderend geraas van opstijgende vliegtuigen op 
zondag 7 u ‘s ochtends en de ander stapt geïrriteerd uit bed.

Voor een inwoner is de maat vol in het winkelcentrum als er vrachtwa-
gens lossen en krijsende kinderen niet naar moeders luisteren. Anderen 
gaan op het terras zitten en kijken naar een vermakelijk schouwspel.

Sommige trappen vloekend en tierend in een hondendrol die men 
(weer) niet heeft opgeruimd. Iemand anders loopt er gewoon omheen of 
schuift hem netjes onder de bosjes. Of een emmer water erover en klaar.

De een schrijft boze brieven naar de gemeente over te kleine kliko’s en 
tegelijkertijd zijn er mensen die hun vuil nog beter weten te scheiden. 
Of kopen bewust minder spullen, minder voorverpakte spullen en eten. 
Hun huishouden is enkele honderden euro’s per jaar goedkoper uit. En! 
Deze gezinnen hebben veel minder afval.

Wijkbeleving
Hoe beleeft u onze wijk? Wij zijn op zoek naar mensen die een artikel 
willen schrijven over hoe zij hun wijk beleven.  U kunt uw verhaal 
mailen naar: secretariaat@wilheminadorp-best.nl of inleveren bij 
Bloemerie Best Kon. Julianaweg 31

_________________________________________________________
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Contact
Bewoners overleg Kantonnier:
Info Voorzitter: Dhr. Jos van Spelde
Telefoon: 0610020663   e-mail: jos@dekantonnier.nl
Secretariaat :Mw. Astrid Buijs-Edel  secretaris@dekantonnier.nl
Penningmeester:  Dhr. Jan Buijs  jan@dekantonnier.nl
Lid: Annelies Reekers    annelies@dekantonnier.nl
www.kantonnier.nl

Wie  moet u waar voor bellen of mailen?
112     voor spoedeisende gevallen
0900-8844   algemeen nummer van politie voor niet urgente zaken
wijkagent mail: miranda.vugts-van.dooren@politie.nl
14-0499    de gemeente belt u voor klachten zoals: vuil-, geluid-, en 
stank overlast, volle prullenbakken, niet opgeruimde afvalcontainers,etc.  
www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten

Heeft u een vraag over het buurtbudget voor bijvoorbeeld een zitbank,  
speeltoestel,  honden uitlaatveld of een ander idee waarmee we samen de 
leefbaarheid in de wijk kunnen vergroten? Stuur dan een mail naar: 
secretariaat@wilhelminadorp-best.nl    of    secretaris@dekantonnier.nl

Contact Bewonersoverleg Wilhelminadorp:
Informatie Bewonersoverleg Wilhelminadorp: 0499-330660
Voorzitter@wilhelminadorp-best.nl  Peter Bouman
Penningmeester@wilhelminadorp-best Harald Moelans
Secretariaat@wilhelminadorp-best.nl   
www.wilhelminadorp-best.nl    
                                

Gezocht
Bestuur zoekt nog vrijwilligers die mee willen helpen om de site in de 
lucht te houden, aan het boekje willen werken of ander wijktaken willen 
vervullen.  Lijkt dit je wat?  Bel 330660 Peter of kom naar de Bloemerie.


