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UITSLAG ENQUÊTE
BUURTKAMER KADANS
In onze nieuwbrief van juli hebben wij u
geïnformeerd over ons idee om in
buurthuis Kadans een buurtkamer te
realiseren. De buurtkamer wordt een
gezellige ruimte in Kadans waar
wijkbewoners zonder verplichtingen
binnen kunnen lopen om elkaar te
ontmoeten, een kaartje te leggen, de krant
en leesmap te lezen, een spelletje te doen
of gewoon gezellig te kletsen.
De buurtkamer is er ook om met elkaar
nieuwe initiatieven te ontplooien. Nieuwe
initiatieven zal WBO, als dat nodig is,
ondersteunen en waar mogelijk faciliteren.
Onderzocht wordt of er ook een biljart in
de buurtkamer gerealiseerd kan worden.

VOORWOORD

Sinds de zomer is er veel gebeurd in en rondom Kadans waarover wij jullie in deze
nieuwsbrief zullen informeren. Zo werd er met veel enthousiasme, inzet en deskundigheid
van vrijwilligers het dierenverblijf “De Bokkentuin” opgeknapt, een terras aangelegd en
gestart met het realiseren van de pluktuin. Uit de in juni gehouden enquête komt naar
voren dat wijkbewoners de ontwikkeling van Kadans belangrijk vinden en ook ideeën
hebben voor activiteiten. Ruim 30 mensen meldden zich aan om als vrijwilliger actief te
worden in en om Kadans. Op 9 oktober werden deze mensen uitgenodigd om met WBO
te praten over hun wensen en ideeën. Verderop in deze nieuwsbrief de uitkomsten uit de
enquête. De ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. In november zijn we in
samenwerking met BENU apotheek gestart met een uitgiftepunt voor medicijnen en in
samenwerking met Medipoint een afhaalpunt voor zorg- en welzijnshulpmiddelen.
Daarnaast beginnen we medio december ook met een formulierenspreekuur. Op dinsdag
en donderdag kunt u hiervoor terecht bij een van onze medewerkers. Meer informatie
over de medicijnverstrekking, de zorg- en welzijnshulpmiddelen en het
formulierenspreekuur staat verderop in deze nieuwsbrief.
Samen maken we Kadans weer het sociale hart van de wijk!
Peter Kuijs, directeur WBO

GELUKKIGE BEESTEN IN “DE
BOKKENTUIN”

Een van de eerste initiatieven vanuit bewoners was om de oude
bokkentuin weer nieuw leven in te blazen. Een groep enthousiaste
vrijwilligers heeft hier het afgelopen jaar flink aan gewerkt en
inmiddels lopen de geitjes en de kippetjes er tevreden rond. Kom
gerust eens kijken. U kunt de tuin zelf inlopen en de geitjes gewoon
aaien. Voeren hebben wij liever niet, dat doen de vrijwilligers zelf
zodat zij weten wat en hoeveel de beesten te eten krijgen.
De gezondheid van de dieren staat voorop!
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Uitgangspunt voor WBO was, dat er
voldoende draagvlak moest zijn vanuit de
wijken Wilhelminadorp, Batadorp en
Kantonnier. Daarom is er voor de
zomervakantie een enquête gehouden.
De uitslag was bemoedigend en daarom
heeft WBO besloten de plannen door te
zetten. Van de 181 retour ontvangen
enquêtes gaven 170 mensen aan de
buurtkamer belangrijk voor de buurt te
vinden, 4 personen twijfelen. 138 Personen
gaven aan geregeld gebruik te willen gaan
maken van de buurtkamer. 27
Wijkbewoners vinden het voor de buurt
wel belangrijk maar denken er zelf geen
gebruik van te zullen maken.
Op de vraag of er bewoners zijn die als
vrijwilliger actief willen zijn bij activiteiten
van de buurtkamer, reageerden maar liefst
34 wijkbewoners positief en gaven
23 bewoners aan dit nog te overwegen.
Ook kon men aangeven welke activiteiten
belangrijk gevonden worden en welke
andere ideeën er leven. De volledige uitslag
van de enquête vindt u op de website
www.kadansbest.nl.

KADANS HEEFT
EEN EIGEN WEBSITE

Naast de bestaande site van WBO,
www.wbo.nl, heeft Kadans sinds kort een
eigen website: www.kadansbest.nl.
Bezoek deze website regelmatig, dan blijft
u op de hoogte van de ontwikkelingen en
activiteiten die hier plaatsvinden.
De website is nog volop in ontwikkeling en
zal de komende periode nog verder
uitgebreid worden.

MEDISCHE VOORZIENINGEN IN
KADANS

In Wilhelminadorp leeft al lange tijd de behoefte aan paramedische/
medische ondersteuning. Het gemis van een huisarts en apotheek
wordt daarbij vaak genoemd. In dit kader is WBO in gesprek gegaan
met een aantal aanbieders. Dit heeft geresulteerd in het aanbieden
van een tweetal diensten die inmiddels gestart zijn. Naast deze twee
nieuwe diensten zijn de wijkverpleegkundigen van Archipel Thuis en de Trombosedienst al
langer actief in en vanuit Kadans.
Uitgiftepunt medicijnen
Wij zijn blij u te kunnen informeren dat er in Kadans sinds 15 november gestart is met de
samenwerking tussen de Benu apotheek en WBO om te komen tot een medicatie
afhaalpunt. Dus vanaf nu bent u in Kadans welkom om uw medicatie op te halen.
Uitleenpunt ondersteuningsmiddelen
Met het wegvallen van het uitleenpunt vanuit Bestwijzer waren inwoners van Best
aangewezen op een tweetal uitgiftepunten in Eindhoven. Samen met Medipoint heeft
WBO de mogelijkheden bekeken om in Kadans deze service aan te bieden zodat de
inwoners van Best lokaal de mogelijkheid hebben om hun hulpmiddelen op te halen, c.q.
te huren. Sinds 6 november zijn wij gestart met deze service. Nadere informatie vindt op
de website www.wbo.nl en www.kadansbest.nl.

HET FORMULIERENSPREEKUUR
VAN WBO, NU OOK IN KADANS

Het formulierenspreekuur komt nu ook naar het
Wilhelminadorp!
U kent het wel. U krijgt steeds vaker te maken met
allerhande formulieren. Zowel op papier als ook, en steeds
meer, digitaal.
Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering waarvoor u
binnenkort weer moet bekijken of de huidige nog voldoet,
of is het verstandig een ander pakket te kiezen? Misschien
wilt u huurtoeslag aanvragen? Voor veel instanties heeft u tegenwoordig een DigiD nodig
om iets aan te vragen. Krijgt u een aanslag van de gemeentelijke belastingen en heeft u
mogelijk recht op kwijtschelding?
Als u niemand in de buurt heeft die u hierbij kan helpen, dan kunt u gebruik maken van
het formulierenspreekuur. Op dinsdagmiddag is er al een formulierenspreekuur in
Bestwijzer, waar getrainde vrijwilligers u helpen om samen met u, uw formulier(en) in te
vullen. Vanaf 11 december staan enthousiaste vrijwilligers ook in buurthuis Kadans voor u
klaar. En dat zelfs twee keer per week: op dinsdag- en donderdagochtend. Wilt u een
afspraak maken? Dat kan via het infopunt van WBO in Bestwijzer (Zonnewende 173).
Het infopunt is elke werkdag open van 8.30-12.30 uur. Bel of mail naar: 0499-770110,
infopunt@wbo.nl. Ook aan de balie van buurthuis Kadans kunt u een afspraak maken.

HEBT U VRAGEN OVER WONEN,
WELZIJN OF ZORG

In Kadans kunt u naast Bestwijzer voortaan ook terecht voor al uw
vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hiervoor kunt u een
telefonische afspraak maken met of een mail sturen aan
opbouwwerker Peter de Leeuw, 0499-745806, p.de.leeuw@wbo.nl.
Op dinsdag en donderdag en vrijdagochtend is Peter veelal aanwezig
in Kadans. U kunt dan gerust even binnenlopen. Samen kijkt hij naar
uw vraag en zoekt hij met u naar een antwoord.

WIJ ZOEKEN JOU:

-M
 edewerker social media voor het regelmatig plaatsen van
berichten op de Facebook- en Twitterpagina van Kadans. Hebt u
interesse, dan horen wij dat graag van u.
- Verspreiders nieuwbrieven. Wij willen één maal per kwartaal een
nieuwsbrief uitgeven over activiteiten die betrekking hebben op de
activiteiten van WBO in de buurt en in en om Kadans. Lijkt het u
leuk om al wandelend met een doel door uw wijk te lopen, dan
horen wij ook dit graag van u

HOE VERDER MET DE
REALISATIE
BUURTKAMER

Nu duidelijk is dat er voldoende draagvlak
is voor het realiseren van een buurtkamer,
worden in de komende periode de plannen
verder uitgewerkt. Dit doen wij in
samenwerking met een werkgroep
bestaande uit betrokken bewoners uit
Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp.
Ook zullen wij tussendoor de buurten
informeren en de mogelijkheid bieden om
te kunnen reageren op de vervolgstappen.
Zodra de verbouwplannen in Kadans
beginnen, zullen wij u nader informeren.
Dit geldt ook voor de uiteindelijke
inrichting van de buurtkamer.

PLUKTUIN
KRIJGT
VORM

De pluktuin wordt een
tuin waar veel
fruitbomen, een
moestuin en andere
mooi groen komt te
staan. Wijkbewoners mogen daar gebruik
van maken. Ook zal de pluktuin en de
realisatie van een bijenhotel in het voorjaar
van 2019 voor educatieve doeleinden
gebruikt gaan worden door de nabij
gelegen school, kinderopvang en
peuterspeelzaal.
Een groep van 10 enthousiaste vrijwilligers
is inmiddels gestart met de aanleg van de
pluktuin. De tuin is gelegen tussen
buurthuis Kadans, basisschool De
Paersacker en kinderopvang Little People.
Ook de bokkentuin bevindt zich hier. De
planning is dat de aanleg van de eerste
fase pluktuin medio december gerealiseerd
zal zijn, zodat het fruit en dergelijke in het
voorjaar tot wasdom kan komen en we
volgend jaar de eerste vruchten kunnen
plukken. De aanleg van de moestuin komt
dan ook in beeld.

RUILBOEKENKAST IN
KADANS

Heb jij nog boeken die je kwijt wil? Of lees
je graag boeken? Wij zijn momenteel bezig
om op korte termijn een ruilboekenkast in
de gang van Kadans te plaatsen.
De bedoeling is dat er twee boekenkasten
komen. Eén voor kinderboeken en één
voor volwassenen boeken. De boeken die
aanwezig zijn mogen gratis meegenomen
worden en zou het fijn zijn als hier een
ander boek voor teruggeplaatst wordt.
Graag zelfs, maar hoeft niet

