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Baarschot-Diessen-Haghorst 
Theresiastraat 11 
5087 BV  Diessen 
www.wij-wel.nl 
info@wij-wel.nl 
Nieuwsbrief ook digitaal? Mail: info@wij-wel.nl    

 

Nieuwsbrief 1 – 2022 februari 2022 
Interview met dorpsondersteuner Jacqueline de Wit 
 

Het is woensdag en de kerkklok luidt 12.00 uur als ik “De Eenhoorn” binnen 
loop. Jacqueline de Wit is al een uur bezig. Wij hebben voor een interview 
afgesproken, want de dorpsondersteuner hoort bij Wij-wel. We hebben tijd 
tot 13.00 uur, daarna moet ze naar iemand toe. Ik heb maar drie vragen en 
de tijd vliegt om.  
 

-1- De informatie op de site van Wij-wel, is die nog actueel?  
Jacqueline gaat de gegevens van de buurtondersteuners opfrissen en die veranderingen moeten dan op de site 
worden aangepast. Verder kloppen de gegevens met de folder die ze me geeft.  
Ze drukt me op het hart, duidelijk aan te geven, dat ze dorpsondersteuner is voor alle inwoners van Diessen en 
Baarschot. Ze lacht: ”voor iedereen ‘van 0 tot 100’”. Ze geeft aan een hekel te hebben aan de drempels die in ons 
hoofd zitten, voordat we een vraag stellen. “Mensen mogen mij gerust iets vragen als ze me tegenkomen bij de 
Plus, of als ik de hond uitlaat. Ik ben 24/7 ondersteuner”. Je kunt zelfs een briefje in de bus van De Eenhoorn 
gooien.  
Op de site staat: “wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, valt onder de aandachtsgebieden”. Dat is nogal wat. 
Jacqueline geeft aan veel contact te hebben met allerlei instanties, die haar input of ondersteuning geven en 
soms vragen stellen, zoals  gemeente, Contour De Twern, school, consultatiebureau, politie, GGD en GGZ, 
huisarts. Ze is voor iedereen benaderbaar, maar werkt onafhankelijk voor Wij-wel.  
  
-2- Hoe zijn je ervaringen als dorpsondersteuners, zeker tijdens deze heftige corona-periode?   
Gelukkig kunnen de mensen haar vinden, maar ze geeft aan: “Zorgen voor en met elkaar, betekent ook dat je iets 
moet doen met je hoofd, hart en onderbuikgevoelens. Het begint ermee, dat je je druk maakt over iemand (buik), 
omdat je om die mens geeft (hart). Dan moet je met je verstand (hoofd) bedenken, wat je met dat gevoel kunt 
doen”. Maak jij je druk over jezelf, neem dan contact op met Jacqueline. Gaat het om iemand anders, kijk dan niet 
weg, maar leg je zorg ook bij haar neer, in de vorm van een mailtje of een telefoontje. Het uitgangspunt blijft dat 
de betreffende zich niet overvallen voelt. Het persoonlijke vertrouwen is van belang om gezamenlijk iets te 
ondernemen. Vaak gaat ze op huisbezoek.   
Zoals we allemaal op tv hoorden, brengen eenzaamheid en psychische zorgen, zeker tijdens de corona -periode, 
mensen in problemen. Dat is ook aan onze gemeenschap niet voorbijgegaan.  
  
Daarnaast is er nog de monitor van de GGD, die haar bezighoudt. Daaruit blijkt, dat Hilvarenbeek hoog scoort op 
het gebruik van middelen. De score is hoger dan het landelijk en regionale gemiddelde. Ook hier geeft ze aan: 
“Wacht niet tot het te laat is, maar neem contact op voor jezelf, of voor een ander waar je je druk over maakt. 
Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn, die zich zorgen maakt over zijn / haar kind. Maar (verborgen) gebruik, denk 
aan alcohol of pillen, kent geen leeftijdsgrenzen.”  
  
-3- Waar hoop je op voor de komende periode?  
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Vol trots zegt ze: “Het eerste lustrum sinds 01-11-2016 is gevierd en ik wil graag nog langer door.”   
Als we ons gewone leven weer op kunnen pakken, moeten we bouwen aan:  
- Het wennen om naar buiten te gaan. - Elkaar weer ontmoeten.  - De loop naar het spreekuur weer inbouwen.  
Maar daar heeft Jacqueline alle vertrouwen in.   
De Eenhoorn kan een ontmoetingsplek worden voor alle leeftijden. Biljarters, diamond-painters, krantlezers en 
koffiedrinkers, maar ook jonge moeders. Voor de laatste groep is nu nog geen “koffiemomentje aan de 
ontmoetingstafel”, maar wie ideeën heeft, kan dat ook melden.  
Ze hoopt, dat ook kwetsbare dorpsgenoten elkaar in De Eenhoorn 
kunnen vinden. Ze wil de eerste helft van 2022 gebruiken om de 
bewoners van de kernen, in notendop advies te geven en zwakkeren 
in de breedste zin van het woord, te helpen. Denk aan mensen met 
psychische problemen, aan jongeren die als mantelzorger belast zijn, 
aan dorpsgenoten die niet meer mee kunnen in de digitale wereld, 
aan ouders die zorgen hebben over het gedrag van hun kinderen, of 
aan dorpsgenoten die taalproblemen hebben.  
Hoe herken je signalen. Wat doe je daarmee. Waar kun je je vragen 
en zorgen neerleggen.  
En bedenk; geen enkele vraag is raar, vreemd of belachelijk. Dat zijn 
alleen de drempels die in ons hoofd zitten.  
Het inloopspreekuur Wij-wel  bij Jacqueline de Wit 
Iedere woensdag: 11.00 uur tot 13.00 uur - De Eenhoorn, Theresiastraat 11, Diessen  06-16084720  
Email: spreekuur@wij-wel.nl  Website: Wij-wel | Kwaliteit van ons dorp dat zijn we samen  
  

Plus boodschappenpakketten en inzameling boodschappen. 

 

Het inzamelen van boodschappen verloopt dit jaar boven alle 

verwachtingen. Er zijn al duizenden losse boodschappen ingeleverd. Ook 

veel mensen uit de andere dorpen van de gemeenten Hilvarenbeek 

hebben al veel boodschappen naar onze adressen gebracht. Jac 

Linnemans is al een aantal keren naar Quiet in Hilvarenbeek gereden om 

een volle auto met boodschappen af te geven. Quiet is een organisatie 

die het leven van onze arme medemens in de Gemeenten Hilvarenbeek 

een beetje leuker maakt. Ze krijgen o.a. kleding, bioscoopkaartje of een 

keer uit eten. Ook de voedselbank wordt regelmatig verrast met een 

lading boodschappen.  

 

Waar kun je boodschappen inleveren: 

Haghorst Karel Verhoeven St. Josephstraat 9 

Baarschot Jac Linnemans Baarschotsestraat 5 

Diessen De Eenhoorn Theresiastraat 11 ( In de Hal staat de Box) 

Bart Kuijpers Willibrordusstraat 14 

Wil Hendrikx Lombartsstraat 11 

Jan Nooijens Roseval 2 ( achter de dierenartsenpraktijk) 

 

Plus boodschappenpakketten. 

Ook dit jaar weten weer veel mensen de zegelzuil bij de uitgang van de Plus te vinden. Een aantal 

boodschappenpakketten zijn in Diessen al afgeleverd bij mensen die het financieel even moeilijk hebben. 

Iedereen was weer blij om iets extra’s met de Kerstdagen te krijgen. Hebt u zelf al een pakket gespaard, doe dan 

uw zegels in de zuil. U maakt er mensen die het financieel moeilijk hebben blij mee. U kunt tot zondag 20 februari 

de zegels en de boodschappen inleveren. 

 

mailto:spreekuur@wij-wel.nl
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Hulp bij digitale problemen, voor iedereen: Welkom bij de DigiHulpLijn 0800 – 1508 
 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u gewezen op de Digihulplijn. De DigiHulplijn 

helpt mensen met digitale vragen, zodat iedereen online kan  blijven 

meedoen. Gratis en met deskundigen. Inmiddels heb ik verschillende 

reacties gekregen van mensen die met succes naar dit nummer hebben 

gebeld. Je wordt goed geholpen, met de meest uiteenlopende vragen. 

Wacht niet, schaam je niet, maar bel. ( Doe ik ook ) 

 

Nu wil ik u wijzen op : https://www.veiligbankieren.nl/.  
Deze site is gemaakt als voorlichtingsplatform en wordt betaald door alle 
banken. Ga eens naar deze site. Je kunt klikken op het tekstblok, of op de 
blauwe link in de vorige regel. Maar dat kan natuurlijk alleen als je (ook) 
de digitale versie van deze nieuwsbrief hebt ontvangen. Wilt u dat, mail dan naar info@wij-wel.nl  
Veilig online bankieren is een super belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Niemand wil slachtoffer 

worden van een of andere oplichterstruc. Een van de items op deze site is: Fraude. Als je die aanklikt, is het 

tweede wat je leest: Whatsapp-fraude. Het gezicht van de vrouw op de foto is sprekend. Dit wil je niet zelf 

meemaken. Zij ook niet, maar toch….Hoe kan dat nou?  

Van belang zijn ook de richtlijnen: “Wat, als ik er toch ingetrapt ben?”.  

 

Hulpspreekuur Wij-wel 
Elke derde donderdag van de maand is er in de Diessense Eenhoorn een 

hulpspreekuur van 13.30 tot 15.30 uur. Hier kun je terecht voor hulp of 

advies op het gebied van computers, financiën en formulieren. Maar ook 

voor andere hulpvragen zoeken we met u naar een oplossing. Er is altijd 

deskundige hulp aanwezig. 

 

Werkzaamheden bij de Reusel 
Ook nieuwsgierig wat waterschap De Dommel gedaan heeft bij de Reusel?. Loop dan lekker door de modder om 

het zelf te zien of lees dit artikel. Het gaat om het gebied vanaf het zuiden van Moleneind tot aan de Hooghuisweg 

bij Diessen. Daar waar er voldoende ruimte is, gaat de Reusel weer meanderen. Stuwen krijgen een speciale vislift, 

zodat de vissen een groter leefgebied krijgen. Ook zorgt het Waterschap dat de Reusel kan meebewegen met het 

veranderende klimaat, zodat tijdens perioden met veel regen óf veel droogte, de schade voor landbouw en natuur 

minder wordt. 

Japanse Duizendknoop 

De Japanse Duizendknoop is een uitheemse plantensoort. De wortels van de plant tasten gebouwen, bruggen en 

constructies voor waterbeheer aan. De plant kan wel drie meter hoog worden en elk klein afgebroken takje kan 

eenvoudig ergens anders weer aangroeien. De meest effectieve manier om de plant te verwijderen is de planten 

compleet met wortels afgraven en de grond te zeven. De plant, de wortels en de grond met hele fijne wortels zijn 

afgevoerd en verbrand. Het gat dat overblijft, is aangevuld met nieuwe grond. Ook heeft bestrijding met 

elektrocutie plaatsgevonden. De duizendknoop wordt dan met behulp van stroom vernietigd. In een periode van 

2 tot 3 jaar wordt gecheckt of er geen nieuwe planten opkomen.  

Landbouwbrug vervangen door wandelbrug 

De landbouwbrug achter de Zijthorst is verwijderd en vervangen door een wandelbrug. 

Poelen 

Oostelijk van de Zijthorst liggen nu, in het perceel van Brabants Landschap, twee nieuwe poelen. De poelen zijn 

met archeologische begeleiding uitgegraven. Ten zuiden van de Watermolenweg en bij het Moleneind, ligt ook 

een nieuwe poel. Poelen zijn belangrijke stapstenen in de natuur, ze bevorderen de biodiversiteit. Een poel mag 

best eens droog vallen, maar niet teveel. Daarom moet de poel voldoende groot en diep zijn. Hiervoor wordt 

https://www.veiligbankieren.nl/
mailto:info@wij-wel.nl
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onder andere naar de grondwaterstanden in de omgeving 

gekeken. Dit zorgt ervoor dat een poel er op de ene plek wat 

anders kan uitzien dan op een andere plek. Het zand van de 

poelen aan de Zijthorst is gebruikt in het vispaaigebied in de 

visvijver bij ’t Turkaa . De visplas is gedeeltelijk ondieper 

gemaakt, waardoor jonge vis betere groeimogelijkheden 

heeft. 

Feldbissbreuk 

De poel aan het Moleneind is niet gegraven op de daar aanwezige Feldbissbreuk. Dit is een breuklijn in de 

aardkorst die door Duitsland, België en Nederland loopt. Deze breuklijn heeft onder andere als gevolg dat de 

grondwaterstand aan de ene zijde van de breuk veel lager is dan aan de andere zijde. Dit betekent dat als je er 

een poel wilt graven waar water in moet staan, je aan de ene zijde van de breuk veel dieper moet graven dan aan 

de andere zijde. 

Visliften  

Drie visliften zijn geplaatst, bij de Gijselstraat, 

ten noorden van de Baarschotsestraat en ten 

zuiden van de Hooghuisweg. De visliften zijn een 

soort wenteltrap, waardoor vissen kunnen 

passeren. Door de stuwen kunnen vissen niet 

stroomopwaarts en stroomafwaarts. De liften 

zorgen nu dat de vissen wel hun leefgebied 

kunnen uitbreiden. Bij het Turkaa is geen vislift 

geplaatst. Vissen kunnen door de Turk, dwars 

door het Turkaa en vermijden zo de stuw (achter 

de Watermolenweg). 

Maaiveldverlaging 

Op drie locaties is de bovenste voedselrijke bodemlaag (bouwvoor) afgegraven. Het gaat hierbij om een 

ruigteveldje in het Turkaa, een perceel ten zuiden van de Watermolenweg waar ook een poel is gegraven en een 

perceel aan de Gijselstraat. Door het afgraven wordt het geheel schraler en komt het lager te liggen zodat het 

natter wordt, zodat vochtig hooiland zich hier kan ontwikkelen. 

Een breder onderhoudspad 

De onderhoudspaden zijn breder gemaakt, deels door de Reusel smaller te maken. 

Meanderen 

Een deel van de Reusel wordt meanderend door de begroeiing in de Reusel deels te laten staan. Daar waar 

planten staan krijgen waterdieren meer kans, en het meegevoerde materialen naar de bodem zinken. 

 

Gezond en gelukkig ouder worden in de gemeente Hilvarenbeek Bron: Het PON & Telos   
deze info komt uit een enquête, gehouden onder bewoners tussen 60 en 79 jaar 

 

In een open vraag hebben we de respondenten gevraagd of ze bepaalde vrijetijdsactiviteiten in de gemeente 

Hilvarenbeek missen. De meeste respondenten geven aan dat ze een ontmoetingsruimte voor senioren missen. 

Denk hierbij aan een soort buurthuis of binnenloop-café waar senioren een kopje koffie kunnen drinken, of waar 

activiteiten kunnen worden georganiseerd voor en door senioren. Activiteiten die bijvoorbeeld georganiseerd 

kunnen worden zijn: kookclubjes, creatieve clubs, biljarten, bridgen, spelletjes, etc. Daarnaast benoemt een aantal 

respondenten dat ze graag wat meer cultuur willen ervaren in Hilvarenbeek op het gebied van concerten en 

theater bijvoorbeeld. Ook vinden een aantal respondenten het leuk als er wat meer maatschappelijk/politieke 
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clubs komen waar bijvoorbeeld debatavonden door georganiseerd kunnen worden.  

Als u na het lezen van bovenstaande ideeën hebt, mail die dan naar Jac Linnemans: jaclinnemans@outlook.com 

Statushouders komen nu niet naar de nog te ontwikkelen Vroonacker IV en De Welder 

Het Brabants Dagblad bevatte recent een bericht waaruit gelezen kon worden dat statushouders nu naar nog te 
ontwikkelen Vroonacker IV Diessen en De Welder Haghorst zouden komen. Welnu, dat is onjuist.  
Statushouders komen niet naar de nog te ontwikkelen Vroonacker IV en De Welder. Wat gebeurt er wel? Uit ons 
overleg met wethouder Leon van de Moosdijk blijkt dat de gemeente Hilvarenbeek wel degelijk een taakstelling 
heeft bij de opvang van statushouders. Er moet iets gebeuren.  
Het College heeft daarbij gekeken naar flexwoningen (45/60 m2), die gebruikt kunnen worden door inwoners die 
tijdelijk een flexwoning nodig hebben en door statushouders, waarbij een grote doorstroming wordt nagestreefd.  
 
De gemeente is op zoek naar geschikte locaties voor deze flexwoningen en is op zoek naar een bouwer. 
Realisering kan in kleine en grotere aantallen, afhankelijk van geschikte locaties. Dat gaat op korte termijn niet 
lukken, dus moet er een andere oplossing worden gevonden voor statushouders. Op dit moment zijn er geen 
beschikbare woningen, dus wordt een tijdelijke oplossing gezocht in recreatieve bedden.  
Waar en hoe wordt binnenkort duidelijk. 

Zorgspullen van Wij-wel 

De werkgroep zuster heeft zoveel 

zorgspullen verzameld dat onze 

opslagruimte te klein wordt. Daarom willen 

we daarvoor een oplossing zoeken. Wellicht 

kunnen wij hiermee mensen blij maken 
Voor informatie bel Toon of Hannie de Laat 0653985538 

Prijs voor leden Niet 

leden 

elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed  €  10,00   €   25,00  

scootmobiel 3-wieler  €  10,00   €   25,00  

scootmobiel 4-wieler  €  20,00   €   40,00  

sportrolstoel  €  10,00   €   20,00  

Luxe RVS badsteun rechts of links  €  25,00   €   50,00  

veiligheidshandgreep voor douche €      0,00 gift 

telefoon met grote cijfers €      0,00 gift 

apparaat om boeken digitaal te lezen €      0,00 gift 

vergrootglas clip voor op de bril €      0,00 gift 

allerlei soorten brillen €      0,00 gift 

douchestoelen €      0,00 gift 

kousen aantrekhulp. €      0,00 gift 

 

mailto:jaclinnemans@outlook.com
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Voor informatie bel Toon of Hannie de Laat 0653985538 

 

 

 

 

 

 

Lid worden van Wij-wel, dan ben je automatisch lid van Thebe extra. 

Wij hebben als Wij-wel een convenant afgesloten met 

ledenorganisatie Thebe Extra. Voor €18,- kun je lid worden van 

Wij-wel en Thebe Extra (dit is wat anders dan Thebe). Zij houden 

voor ons een ledenadministratie bij en ondersteunen ons. Je 

kunt je opgeven via www.ledenconsulent@thebe-extra.nl, dan 

wordt het gehele gezin lid en ontvang je ook van Thebe-Extra een 

paar keer per jaar hun magazine met veel info en kortingen op 

zorgspullen, pedicure of opticien aan huis, korting op 

rijbewijskeuring of hoorwinkels en zelfs 25% korting op een 

bezoek aan de Beekse Bergen. Neem voor je eigen korting eens 

een kijkje op:  

https://www.thebe-extra.nl/ledenvoordeel-categorie/overzicht-alle-ledenvoordelen  

Wij van Wij-wel, vinden dit een heel goed idee, dus geef je op en praat erover op het eerst volgende 

familiefeestje. Wist je, dat als je lid wordt van Thebe extra, je automatisch lid ben van Wij-wel.  

Nou Ja, het moet niet gekker worden. 

Voorop deze nieuwsbrief staat deze QR-code. Aha, je had hem dus wel gezien.  
Daarmee kun je rechtstreeks naar de site van Wij-wel. 
Met uw mobiel, alsof je een foto maakt, maar je hoeft niet te “klikken”. 
Er komt dan een melding:  
“Webpagina 
Tik hier om naar qrcode.ly te gaan in uw webbrowser”. 
 

Doe dat. Je ziet eerst “Gratis QR” – even wachten - en daarna opent zich de site van Wij-wel. 
Je kunt natuurlijk ook een QR code reader gebruiken. 
We zijn bezig om de site weer actueel te maken. Heb je ideeën, of klopt er iets niet, bijvoorbeeld een contact 
adres, mail dat dan a.u.b. door naar: info@wij-wel.nl 
  
  
  
  
  
  
 

“Wij-wel” voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. 

Maar wel “ voor elkaar en met elkaar”. Zelfredzaam: natuurlijk. Samen redzaam: ja graag. 

Een fantastisch voorbeeld 

van onderstaande tekst.  

 

Dank voor ieders bijdrage. 

http://www.ledenconsulent@thebe-extra.nl
https://www.thebe-extra.nl/ledenvoordeel-categorie/overzicht-alle-ledenvoordelen
about:blank

