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Verslaving
Mensen zijn hopeloos vatbaar voor allerlei soorten verslaving. Behalve 
de bekende drug/alcohol/rookverslaving zijn er veel minder bekende 
zoals tv (vooral overmatig slecht nieuws )/gok/gameverslaving. Vooral 
die laatste is een sluipmoordenaar en openbaart zich niet altijd goed. 
Om een voorbeeld te noemen: Uw kind zit rustig op de bank en u denkt 
goed bezig te zijn. Helaas kost dat gamen uw kind veel energie wat weer 
ten koste gaat van de  groei zowel in sociaal-emotionele omgang als 
gewoon fysieke lichaamsgroei. Veel  info hierover kunt u vinden op 
diverse websites. Maar beter is het als u duidelijke afspraken hierover 
maakt met uw kind qua uren gamen en televisie kijken.

Vooral tijdens deze corona tijd is overmatig veel binnen zitten  extreem 
slecht. Zowel voor het kind als de volwassene. 

Gezonde voeding
In deze tijden is gezonde geestelijke ontspanning net zo belangrijk als 
onze voeding. Weinig beweging zorgt voor slechte spijsvertering. Dus ga 
regelmatig wandelen, fietsen, liefst in onze mooie bossen rondom Best 
of maak een korte wandeling, bijv. door het Wilhelminapark. 
Voor lekkere gezonde voeding vindt u ook op het web veel adviezen. 
Neem vaker een groentesnack in plaats van een vetsnack en zorg dat er 
altijd vers fruit in de mand ligt voor u en uw kind.

Beste inwoner van Best,

Mijn naam is Abdallah Helal. Vanaf 1 oktober 2020 ben ik de nieuwe in-
wonerscontactfunctionaris van de gemeente Best. Ik volg hiermee Ingrid 
de Graaff op. Zij gaat binnen de gemeente Best een andere rol vervullen. 
https://www.gemeentebest.nl/nieuws/2020/10/27/even-voorstellen-abdallah-helal



Community Art Wilhelminadorp
Community art is kunst voor, door en met de buurt zelf. Het zijn  
projecten waarbij kunstenaars en buurtbewoners samen optrekken om 
kunst te creëren. 
In het Wilhelminadorp en de Kantonnier gaan we van start met een 
wijkproject en willen we blijvende kunstwerken aanbrengen, zoals 
bijvoorbeeld een muurschildering. De organisatie werkt samen met 
kunstenaars, bewoners en instellingen in de wijk om te werken aan 
verbinding en welzijn. Op een maatschappelijke vraag wordt een creatief 
antwoord gegeven. Bijv. het nieuwe logo van onze “oude” Paersacker.

Verhalen uit het Wilhelminadorp
Bij het project verhalen uit het Wilhelminadorp draait het om de bijzon-
dere en mooie verhalen van wijkbewoners. De verhalen worden omgezet 
in een korte tekst of een gedicht. Deze teksten worden als schildering 
aangebracht op beschikbare plekken in de wijk. 

Tot slot komt er één grote muurschildering en zal deze worden onthuld 
tijdens een buurtfeest.

Wil je meedenken over een muurschildering? Weet u een geschikte plek 
voor een kunstwerk? Hebt u een verhaal over deze mooie wijk? Wilt u
meedoen met een workshop graffiti? Geef u op! Zowel jong en oud is 
van harte welkom om deel te nemen. Stuur een mail naar: 
communityartwilhelminadorp@gmail.com 



Verschraling winkelaanbod
Beste medebewoners Wilhelminadorp en Kantonnier,

De laatste tijd is het aanbod van winkels sterk verminderd. Er gaat alleen 
detailhandel weg en komt er meer van het zelfde voor terug: 
bijv. 3 bloemisten, 4 kappers  en 6 horecagelegenheden.

Vind u dit wenselijk? Zo niet, waar zou u dan behoefte aan hebben?
Laat uw mening horen. Mail hiervoor naar:
 secretariaat@Wilhelminadorp-best.nl of secretariaat@Kantonnier.nl

De nieuwe winkels Kon. Julianaweg
Vorig jaar startte de Turkse kapper in het voorjaar en later kwam onze 
TOP slijter Gérard ernaast met een winkel vol specialiteiten voor de 
dorstige mens en cadeauartikelen. Zijn specialiteiten zijn whisky’s en 
speciaalbier (zo’n 700 verschillende op voorraad) en natuurlijk kan je 
daar ook terecht voor heerlijke wijnen en sterke drank.

De nieuwe inhoud/functie van het voormalige Pand van de Almi is op 
dit moment nog niet bekend. Volgens de eigenaar staan alle opties open.



In oktober startte Zonnestudio Wilhelminaplein
Na de herfstvakantie opende op het Wilhelminaplein5 een zonnebank- 
studio haar deuren in het oude pand van Marktzicht. Van harte welkom.

foto ‘s Nili Peled

Kapsalon Madelon
Natuurlijk ken iedereen Madelon al van Wilhelminaplein bij voormalig 
kapper Looimans. Nu is zij 5 deuren verderop begonnen met een wat 
grotere kapsalon. Madelon is een bekend gezicht en haar nieuwe salon 
ziet er super uit.

 
Sinds afgelopen juni heb ik Choco & Zoet overgenomen.
Een winkel vol heerlijke chocolade, heel veel snoep en gezellige cadeau-
tjes. Vanaf het allereerste begin heb ik me zo welkom gevoeld op dit heel 
gezellige Wilhelmina plein. Gezellig, door de diversiteit van winkels 
maar ook door alle attente en enthousiaste collega’s. En ondanks dat het 
dit jaar allemaal anders zal zijn dan normaal, kijken wij enorm uit naar 
de sfeervolle decembermaand. Tot ziens,   Daniek Meulendijks.



Zwerfafval
Leuk mondkapjes, minder leuk is dat die nu veelal op straat belanden.

Ergert u zich hier ook zo aan? Heeft u momenteel tijd over? Meldt u dan 
aan als ZwerfAfvalPakker via teamschoon@debries.eu.

De gemeente zorgt voor handschoenen, afvalgrijpers, afvalzakken, 
afvalzakhouder en veiligheidsvestjes en halen de volle afvalzakken met 
zwerfafval op. 

BLADKORFMISBRUIK
Het is gelukkig niet de nieuwe
normaal. Maar sommige ASO ’s
snappen niet dat een bladkorf
alleen voor blad is.

Het woord zegt het al: blad.... korf
Dus een korf voor blad.

GEEN stoelen, traphekjes, latten

Oud papier
Elke 3e vrijdag  van de maand wordt dit opgehaald aan de openbare weg
Opvallend is dat sommige mensen oud papier niet aan de weg zetten. 
Papier wat niet AAN de straat of weg staat of neergezet wordt bij achter-
paden wordt NIET opgehaald!

Politiek
Best Open toonde zich zeer betrokken bij ontwikkeling van onze wijken 
en gaat in november kritische vragen stellen aan het gemeentebestuur. 
Er is goed overleg geweest met hun betreft verbetering van onze wijken.



De donkere dagen
Nu de dagen beginnen te korten neemt vaak het aantal inbraken en 
vandalisme weer toe. Check daarom regelmatig of uw woning nog veilig 
is en ook voldoende is verlicht ‘s avonds. Let ook op onze meldingen via 
bijv FIXI of buurtpreventie - app

Achterpadverlichting
Na uitgebreid testen, hebben we een armatuur gevonden dat vandalisme 
bestendig is en voorzien is van  ZEER ZUINIGE LED. Wilt u uw oude 
armatuur vervangen of een nieuwe plaatsen? Vul dan onderstaand in:

naam____________________________________________________

adres_____________________________________________________

telefoonnummer____________________________________________

e-mail____________________________________________________

handtekening ______________________________________________

Ik ga akkoord met een eigen bijdrage van 25,- (lamp t.w.v. 139,50 Euro) 
en zorg zelf voor veilige aansluiting in het pad achter of aan de zijkant 
van mijn woning. Maximaal 2 per woning in Kantonnier en W’dorp.
Het bewonersoverleg is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.
Dit formulier kunt u ingevuld en ondertekend inleveren inde Bloemerie
Peter Bouman, Kon. Julianaweg 31



Gezocht: enthousiaste leden voor onze wijken
Leden hoeven niet persé deel uit te maken van het bestuur om toch een 
active rol in het Wilhelminadorp en Kantonnier te vervullen. Voor onze 
beide wijkoverleggen zoeken wij enthousiaste leden die copy aanleveren 
voor ons boekje, de website en evt. social media zoals pleinbest.nl
Aanmelden kan simpel via mail secretariaat W’dorp of Kantonnier.

Stimuleringslening
Wilt u langer zelfstandig thuis wonen? Wilt u uw woning (nog) beter 
beveiligen tegen inbraak of brand? Of bevat het dak van uw woning 
nog asbest? De gemeente helpt  graag om uw woning te verbeteren en 
uw wooncomfort te vergroten. Dat doen we door woningeigenaren een 
lening aan te bieden. Hierbij werkt de gemeente samen met Svn: 
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

U kunt een lening aanvragen om bijvoorbeeld een slaap- en badkamer 
op de begane grond te realiseren. Of om uw deuren rolstoel breed te ver-
breden en drempels te verwijderen. Of om uw woning te voorzien van 
gecertificeerd hang- en sluitwerk en brandbeveiliging. U kunt de lening 
ook aanvragen om het asbest op het dak van uw woning te verwijderen. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de hoogte van het leen-
bedrag, de mogelijkheden en voorwaarden? Kijk dan op www.gemeen-
tebest.nl/stimuleringslening. Hier leest u hoe u een aanvraag indient en 
wat u daarvoor nodig hebt. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met de 
gemeente via telefoonnummer 140499. Of mail  info@gemeentebest.nl



Mondkapjes
Ze functioneren maar op 1 manier goed.

1. Pak het mondkapje bij de elastiekjes vast en doe deze met 1 beweging 
achter de oren over de kind en knijp het ijzer strak om de neus zodat er 
absoluut geen adem boven/links/onder kan ontsnappen.

Houdt het op tot u alleen bent en gooi het dan bij het chemisch afval. Zo 
hebben we nu tonnen extra chemisch afval erbij.

Fout
 - men bewaardt het voor een  2x gebruik
 - pakt het met de vingers vast 
 - stopt het in de (broek-)zak of tas
 - maakt er zelf eentje van stof
 - zet het onder de neus
 - leent het uit



De buurtpreventie-app
Hallo omwonenden en buurtgenoten van het Wilhelminadorp. Ik zal me 
even voorstellen aan diegene die mij niet kennen. Ik ben Wim Verbakel 
en woon aan het Wilhelminapark en ben al geruime tijd bezig met  een 
aantal buurtgenoten en de Jeugdgemeenteraad om het Wilhelminapark 
weer wat speelser en levendiger te maken.

Zoals de meesten inmiddels al gemerkt hebben is dat duidelijk zichtbaar  
in het park. Bij de voorlichtingsavond in 2019 werd bezorgdheid geuit 
over mogelijke extra drukte/overlast/onveiligheid .

We hebben toen gezegd dat we in de toekomst een buurtpreventie app
zullen opzetten om overlast te kunnen melden en dat men dan 
vandaaruit mogelijke stappen kan ondernemen naar eventuele oplossin-
gen in samenwerking met de Gemeentelijke instanties of politie.

We zijn zover!  Rest de vraag wie er zich bij ons wil aansluiten.

Meer informatie staat ook op de website van de Gemeente met daar in 
de richtlijnen hoe een buurtpreventiegroep te werk gaat. 
https://www.gemeentebest.nl/buurtpreventie

Op dit moment wil ik de coördinatie op mij nemen maar aangezien ik in  
ploegen werk zou ik graag daar hulp bij krijgen van geïnteresseerden.
Heb een mailadres aangemaakt  : BuurtpreventieWilhelminapark@
gmail.com waarop geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

De Kantonnier heeft zelf al een buurtpreventie-app. Ook hier zoekt men 
nog (meer) vrijwilligers die mee willen helpen.

Groetjes Wim Verbakel
Prinses Beatrixlaan 24 
5684GK Best 



€nergie = G€ld
Nu we vaker (en hoogstwaarschijnlijk blijven) thuiswerken zal de kachel 
overdag vaker op kantoortemperatuur zijn. Daarom is het zeker nu, zeer 
interessant om eens te kijken waar uw dure energie euro’s weglekken.

Sluipmoordernaar
Lekkende huizen zijn moordend voor je eindejaarsfactuur. Daarom 
heeft bewonersoverleg Wilhelminadorp en Kantonnier een IR camera 
gekocht die u gratis kunt lenen. Vorig jaar hebben wij enkele huizen er-
mee bekeken en ook dit jaar willen wij u deze GRATIS uitlenen. U krijgt 
hierdoor een uitstekend beeld op welke plaats isolatie nodig is. Vooral 
in oude wijken (alle jaren 50-60 huizen) valt veel te besparen. Zonne-
panelen zijn leuk, maar energie besparen en nul op de meter begint bij 
een goede isolatie van uw huis. Dat kan energietechnisch interessant zijn 
Mail natascha@wilhelminadorp-best.nl voor een dagje gratis ir-camera.

Huis Regoutstraat: 

Buiten is het 1,4 graden, het rondje in het midden geeft 13,2 graden 
geveltemperatuur!!! Op beide verdiepingen lekt hier veel warmte weg.

De zolder                                                                                     Ramen van
is paars dus                                                                                 dubbelglas=ok
dat is koud                                                                                  de gevel is geel 
                                                                                                      dus kost geld

Het advies zou dus zijn; bijv. gevel spouwmuur isolatie .                          



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,  hondenuitlaatveld 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.nl Harald Moelans
Secretariaat@wilhelminadorp-best.nl   
www.wilhelminadorp-best.nl    
                                

 


