
Gezamenlijke uitgave
EDITIE  2e KWARTAAL 2019



Kadans van en voor de buurt
U weet misschien al vanuit de media dat er sinds vorig jaar een aantal 
nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld in en om buurthuis Kadans. Activi-
teiten die op initiatief van bewoners tot stand zijn gekomen of in ont-
wikkeling zijn met ondersteuning van WBO.

Bokkentuin
Vorig jaar zijn 25 bewoners gestart met de herontwikkeling van de tuin 
van Kadans. In het verleden was er al eens een bokkentuintje maar deze 
stond er de laatste jaren overwoekerd en leeg bij. Inmiddels is de bok-
kentuin weer helemaal opgeknapt en lopen er geitjes en kippen rond. 
De geiten, die in bruikleen zijn, zijn afkomstig van de kinderboerderij 
Wilhelminapark waar nauw mee samengewerkt wordt. Dagelijks worden 
de dieren onderhouden door buurtbewoners. 

Pluktuin
In het kader van vergroening van Best is er inmiddels een prachtige 
Pluktuin ontstaan die door heel veel vrijwilligers met veel energie en 
kennis is aangelegd. De Pluktuin is een vrij toegankelijke tuin met al-
lerlei fruitbomen en struiken. Maar er zijn ook groentes en kruiden 
gepland en zullen er later in het jaar mooie bloemen bloeien. In de tuin 
zijn er ook insectenhotels aangebracht en een winteronderkomen voor 
egels. Ook hangen er vogel- en vleermuizenhuisjes. Naast een nieuw 
aangelegd terras met zitjes, staan er ook informatieborden over de flora 
en fauna zodat de tuin ook leerzaam is. U kunt zowel in de  pluktuin als 
bokkentuin vrij binnenlopen. Als straks het fruit e.d. rijp is mag u zelf 
het fruit plukken en meenemen. Ook de Pluktuin wordt onderhouden 
door een grote groep vrijwilligers.
De officiële opening staat gepland op zondag 23 juni als alles in volle 
bloei staat. Nadere informatie hierover volgt later via allerlei media.



De buurtkamer
Op woensdag 22 mei gaat de Buurtkamer in Kadans open. De Buurt-
kamer is een gezellige ruimte in Kadans waar u zonder verplichtingen 
kunt binnenlopen om een praatje te maken, te biljarten, de krant of 
leesmap te lezen of zelf iets anders met anderen te organiseren. Er zijn 
geen consumptieverplichtingen. Nadere informatie over de opening en 
de openingstijden kunt u tijdig lezen in Groeiend Best, 
www.kadansbest.nl en www.pleinbest.nl.
Voor de buurtkamer zoeken wij nog gastvrouwen en gastheren die 
wekelijks de bezoekers willen verwelkomen.

Wat is er nog meer in Kadans
Op de donderdagochtend kunt u gebruik maken van het huurders - 
spreekuur. Als u vragen heeft over huurderszaken dan kunt u advies 
vragen bij een deskundige vrijwilliger.

Houdt u van lezen, dan kunt u in Kadans een boek uit de boekenkast 
pakken en meenemen naar huis. Terugbrengen hoeft niet. U mag er ook 
boeken inzetten die u thuis niet meer nodig heeft.

In Kadans is tevens een servicepunt gevestigd van Medipoint voor 
uitleen van hulpmiddelen en een afhaalpunt van BENU apotheek. 
Bloedprikken is mogelijk van maandag t.m vrijdag tussen 08.00 en 09.30 
uur.

Heeft u problemen met het invullen van formulieren, dan kunt u op 
dinsdag- en donderdagochtend terecht bij het formulierenspreekuur in 
Kadans. Dit is wel op afspraak via het infopunt van WBO, 0499-770110.
Informatie

Heeft u nog vragen over de activiteiten in en om Kadans of wilt u zelf 
een nieuw initiatief opzetten, neem dan contact op met WBO/ Kadans 
Peter de Leeuw, 0499-745806 of p.de.leeuw@wbo.nl.



200 jaar Wilhelminadorp
Op vrijdag 14 juni fleurt de Winkeliersvereniging Wilhelminadorp de 
Avond4daagse nog eens extra op. Zo organiseren ze een Walking Dinner 
ter ere van het 200-jarig bestaan van Best. Voor, tijdens en na afloop van 
de Avond4daagse worden er versnaperingen uitgedeeld aan de deel-
nemers, ook worden de wandelaars feestelijk onthaald door Phoxy, de 
mascotte van PSV! Op het Wilhelminaplein is daarnaast de nodige 
reuring met attracties en een DJ. 

Wil jij helpen het winkelcentrum extra feestelijk te maken tijdens de 
Avond4daagse? Tot en met woensdag 21 mei  kan iedereen zijn oude, 
te kleine of niet meer zo hippe schoenen inleveren bij de deelnemende 
winkeliers: Albert Heijn, Aquarium Coenen, Bloemenshop Best, Bloe-
merie Best, Bufkes Best, Danimo’s  en Vogels Maatwerk. Na afloop van 
de actie worden nog bruikbare schoenen geschonken aan een goed doel.

Kort verhaal over het onstaan Wilhelminadorp met dank aan bv WD25.
http://www.wilhelminadorp-best.nl/geschiedenis/



Heeft u oude foto’s ?
Heeft u oude foto’s van het Wilhelminadorp of de Kantonnier die leuk 
zijn om te presenteren? Lever ze in een envelop met uw naam, adres, in
bij Ton van Erp “Dye van Best” Gerard Douwstraat 5 of  bij Bloemerie 
Best op de Kon. Julianaweg. Ton maakt er een scan van met uw toestem-
ming en zorgt dat ze weer bij u terug komen.

De presentatie wordt gehouden in de Wig op 14 juni tijdens de afsluiting 
van de wandelvierdaagse. Een grootse happening met dj, springkussen, 
ballonblazer en talloze andere attracties.

De Wig is open op:
vrijdag  14 juni van 15u  tot 21u.
zaterdag 15 juni van 11u tot 17 u.
zondag 16 juni van 11u tot 17u.

U krijgt een gratis kopje koffie aangeboden door de samenwerkende 
organisatie ’s:

Antonius in Beweging
Bewonersoverleg Kantonnier
Bewonersoverleg Wilhelminadorp
Avondwandelvierdaagse
Stichting Evenementen Wilhelminadorp
Braderie commissie
Buurtvereniging WD25
Winkelcentrum Wilhelminadorp



Zelfhulp netwerk Best

Wie ben ik
Ik ben een naaste van een familielid met een verslaving. 
Was altijd en alleen maar bezig met zijn verslaving. Hij moest en zou 
stoppen! Ik kwam in contact met een lotgenoot. Met haar kon ik praten, 
we begrepen elkaar. Daardoor ben ik de dingen anders gaan doen. Ik 
heb de verslaving een plekje gegeven, meer geaccepteerd. En nu gaat het 
beter. Je kent je familielid, weet hoe hij is. Maar zijn verslaving heeft hem 
ook een ander gezicht gegeven.





Evenementenkalender 
Wilhelminadorp 2019
 
    2 juni braderie van 12 tot 17 uur
  14 juni grandioze finale avondwandelvierdaagse
 
  14 -15 -16 juni Tentoonsteling in de Wig

Meedenkers gevraagd
Bent u niet tevreden over uw buurt qua groen voorziening, speeltuin, 
verkeer of maatschappelijke invulling? De gemeente gaat een nieuwe 
gebiedsvisie opstellen voor het Wilhelminadorp/Kantonnier. Een mooie 
gelegenheid om uw wensen voor de komende 10 jaar op papier te zetten.

Bewoners overleggen staan op 2 Juni tijdens de braderie voor de Wig 
met gratis koffie/thee om uw wensen te noteren.

Ook op 14-15-16 juni tijdens de foto tentoonstelling in de Wig staan 
diverse mensen u graag te woord.

WhatsApp buurtpreventiegroep de Kantonnier
Deelnemers gezocht!
Buurtbewoners gebruiken steeds vaker een WhatsApp-groep om elkaar 
te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Zo is iedereen in de 
buurt snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatrege-
len nemen. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun licht 
aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte 
situatie is gesignaleerd.



In diverse wijken in Best zijn al WhatsApp buurtpreventiegroepen actief. 
In onze buurt nog niet! Om ook onze woon- en werkomgeving veiliger 
te maken willen we daarom ook in onze buurt een groep opstarten. Doe 
ook mee!
Over de WhatsApp buurtpreventiegroep: de groep bestaat maximaal uit 
256 deelnemers, aangestuurd door een coördinator.
WhatsApp is een inwonersinitiatief; de politie komt alleen direct in actie 
wanneer een melding via 112 wordt gedaan. De politie en gemeente 
geven de volgende tips:
• Gebruik de WhatsApp alleen bij verdachte situaties. Dat zijn situa-
ties waarbij je een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat personen of situaties 
de veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het 
alledaagse straatbeeld.
• Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voer-
tuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op je 
overkomen.
• Voordat je met 112 gaat bellen let je op het signalement van de 
dader(s), ook kleine details zijn van belang, eventuele vervoermiddelen 
met kentekens, de locatie, het adres, eventuele zaken die men bij zich 
heeft, de reden waarom je belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht 
ophouden etc.) en een mogelijke vluchtroute.
• Laat met een WhatsApp-bericht in de groep ook aan elkaar weten dat 
112 is gebeld. Dit voorkomt dat er een regen van 112 meldingen plaats-
vindt.
Ervaringen uit andere dorpen leert dat er maar 1 à 2 keer per maand een 
bericht geplaatst wordt op de WhatsApp-groep. Dat is ook de kracht, als 
er dan iets geplaatst wordt, dan ben je ook meteen alert!
Meld je aan! Ben je enthousiast geworden, woon of werk je in onze 
buurt, ben je minimaal 16 jaar en wil je meedoen in de WhatsApp-
groep, meld je dan direct aan bij Bart via 0628268784.



Kleur deze  kleurplaat van Buurtvereniging WD25 mooi in en maak 
kans op een leuke prijs van Choco en Zoet. Deze kunt u inleveren 
tijdens de fototentoonstelling op 14, 15 en 16 Juni in de wig.

naam:                               leeftijd:      telnr:



 



Contact
Bewonersoverleg Kantonnier:
Telefoon: 0638324210    
Secretariaat :    secretaris@dekantonnier.nl
Voorzitter: Annelies Reekers  voorzitter@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

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    
                                

 


