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Nieuwsbrief 3 – 2021 november 2021 
Interview met Jac Linnemans, voorzitter Wij-wel  

Op 19 september is De Eenhoorn in Diessen officieel 

geopend en werd een open dag gehouden. 

Jac Linnemans, voorzitter van Wij-wel en naast Chris en 

Patricia Aerts een van de stuwende krachten achter dit 

prachtige project, hield een toespraak.  

 

Daarom aan hem de vraag gesteld: “En hoe nu verder ?” 

Voor de bewoners van Benjamin is dat duidelijk, maar hoe 

geven we het andere deel betekenis, zonder concurrent van 

Hercules te zijn of worden. 

 

De Eenhoorn heeft nu twee vaste groepen “hoofdbewoner”: Wij-wel ( voor iedereen ) en KBO. 

Hieronder geeft Jac een overzicht van de lopende vaste “Wij-wel activiteiten” en doet hij een oproep aan 

iedereen die, zonder voorwaarden, aan deze activiteiten wil meedoen. Bel de contact persoon en kom een keer 

vrijblijvend meedoen. We noemen eerst de vrijwilligers, die zorgen dat er activiteiten kunnen plaatsvinden in De 

Eenhoorn. Wij zijn erg blij met hun inzet. 

Conciërges ( vrijwilligers ) zijn: Toon Linnemans op Ma – Di / Tini Wagenmakers op Woe /  

Nog geen naam hier. Wie geeft zich op voor de Donderdag ? / Frans Driessen op Vrijdag.  

 

Daarnaast zij er Gastvrouwen om de activiteiten te begeleiden. Hier is een grote vraag naar  

Contact: Jac Linnemans 06 41416537 

• Dagbesteding “Ons Trees” op Maandag en Vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Hier is nog plaats.  

Contact: dorpsondersteuner Jacqueline de Wit 06 16084720 

• Dagbesteding “Huiskamerprojekt” op Dinsdagmiddag 13.30 tot 16.00 uur.  

Contact: Toos Comperen 06 46670767 

• Dagbesteding “Welfair” Woensdagmiddag 

Contact: Jeanne van Doormaal 06 53493102 

• Biljarten Ieder voormiddag en Donderdagavond is er vrij biljarten.  

Op Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagmiddag is er competitie biljarten 

Contact: Harrie van Hoof 013 5041930 

• Diamond painting op Woensdagmiddag. 

Contact: Mien Vingerhoets 013 5041271 

• Sjoelen tijdens de wintermaanden op Dinsdagavond ( tussen het klokverzetten ) 

Contact: Fam. van Hest: 013 5042813 

Voor alle 

activiteiten geldt: 

onder voorbehoud 

van de nieuwe 

coronamaatregelen 
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• Eetproject: In de even weken op Woensdagmiddag van 12.00 tot 14.00 

Contact: Theo Wagenmakers 06 15585971 

   
• Spreekuur van de dorpsondersteuner Iedere woensdag van 12.00 tot 14.00  

Contact: dorpsondersteuner Jacqueline de Wit 06 16084720 

• KBO activiteiten, die worden aangekondigd in de KBO nieuwsbrief en staan op hun website. 

Jac Linnemans heeft nog wel een toekomstbeeld, een ideaal:  

Hoe kun je in en rond De Eenhoorn, oud en jong bijeenbrengen. 
De Opvang en de School liggen tegenover De Eenhoorn en misschien is het kippenhok wel de eerste stap om deze 
leeftijdsgroepen elkaar te laten ontmoeten. Wie weet is daar het eerste ei al gelegd voor nieuwe ideeën. 
 

Gebruik je een scootmobiel of rolstoel en heb je dringend vervoer nodig. 
Ben je slecht ter been, of kun je alleen naar buiten in een rolstoel of scootmobiel, moet je dringend ergens heen, 
maar kun je geen vervoer regelen. Wat dan ?  Twee werkgroepen, Haghorst en Baarschot/Diessen, bieden de 
helpende hand. Als u daadwerkelijk neen hebt gekregen bij uw eigen vervoer; neen bij vervoer van de buren, 
neen bij vervoer door uw kennissenkring, neen bij openbaar vervoer, neen bij de regiotaxi, dan is er misschien nu 
toch vervoer. Niet gratis, alleen overdag en vooraf af te spreken. 

 
De Wij-wel werkgroep Vervoer heeft de beschikking over het 
Benjamin busje, op tijden dat Benjamin het busje niet gebruikt. Er 
kan in deze vrije uren, rolstoelvervoer geregeld worden, maar wel 
onder de strenge, bovenstaand, genoemde voorwaarden. 
 
Dringend behoefte aan chauffeurs (voor bus of met eigen vervoer) 
De vrijwilligers van werkgroep Vervoer hebben dringend behoefte 
aan aanvulling. Vast iets voor u. Geen druk vrijwilligerswerk, maar 
wel belangrijk. Omdat er nu ook al meerdere mensen vervoerd 

worden in prive auto’s (bijvoorbeeld voor het eetproject) vragen we niet alleen buschauffeurs, maar ook mensen 
die met eigen vervoer willen rijden. Meld u a.u.b. aan bij: 
Diessen/Baarschot: Hannie de Laat   013-5042069 
Haghorst:  Wilma Paulissen  013-5041695 
 

Welkomsttas 
Zijn er nieuwe mensen bij u in de straat komen wonen en wilt u hen helpen wegwijs te 

worden in het dorp? Haal dan voor hen een welkomsttas op bij de dorpsondersteuner 

en ga met deze tas in de hand kennismaken bij uw nieuwe buur.  

 

Ondernemer, vereniging , e.d. en nog geen informatie in de welkomsttas gestopt?  

Doe het dan nu 

Contact: dorpsondersteuner Jacqueline de Wit 06 16084720 
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Repair café  ( onder voorbehoud van de nieuwe coronamaatregelen ) 
 

   
 
Op zaterdag 27 november van 13.00 tot 16.00 uur is er weer een Wij-wel repair café in Hercules.  

Vrijwilligers, met ( letterlijk) handigheid, proberen kapotte, maar nog waardevolle spullen 

weer aan de praat te krijgen. Er is een Technische Hoek, een Hout Hoek, een Textiel Hoek, 

een Computer Hoek en zelfs een “Keep them rolling” Hoek ( voor al uw wielproblemen ). 

 

Iedereeen is welkom, want naast het repareren gaat het ook om contact.  

Dus, noteer de datum 27-11-2021 en verzamel wat gerepareerd kan worden.  

 

Hulp bij digitale problemen, voor iedereen: Welkom bij de DigiHulpLijn 0800 – 1508 
 

De DigiHulplijn helpt mensen met digitale vragen, zodat iedereen online kan  

blijven meedoen. Gratis en met deskundigen, die de tijd nemen aan de 

andere kant van de telefoon.  

Misschien herkent u de posters die we her en der hebben opgehangen.  

 

Mensen zijn meer dan ooit aangewezen op digitaal contact. WhatsApp, 

Facebook, mail, videobellen met (klein-)kinderen, boodschappen bestellen, afspraken met ziekenhuis of 

gemeente maken en niet te vergeten de belastingdienst. Overal is een APP voor, of dient er via de website, op 

een bepaald account, met een bepaald wachtwoord, iets geregeld te worden.  

 

Maar wat als dat niet lukt, waar kun je dan 

terecht, wie kan jou dan helpen, terwijl je thuis 

zit met je probleem ? 

Bij de DigiHulpLijn krijg je via de telefoon, 

echte mensen te spreken. Probeer het maar. 

Het gratis telefoonnummer 0800-1508 is 

momenteel dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 

17.00 uur. 

De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van 

maatschappelijke organisaties (Het Nationaal 

Ouderenfonds, SeniorWeb en de Koninklijke 

Bibliotheek), private partijen (VodafoneZiggo 

en ContactCare) en de Alliantie Digitaal 

Samenleven. Schaam je niet, bel gerust. Wij doen het ook. 

 

Onze “Wij-wel” computerspecialist Gerard van Nunen is blij met deze DigiHulpLijn, omdat er op deze manier meer 

mensen geholpen kunnen worden, op het moment dat ze daar behoefte aan hebben.  
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PLUS boodschappenpakketten en inzameling boodschappen. 

Ook dit jaar gaan wij met Wij-wel weer bij de PLUS in Diessen 
zegels voor boodschappenpakketten verzamelen. Wij doen dit 
in de mooiste supermarkt van Hilvarenbeek en omstreken : de 
PLUS in Diessen. Diessen kan terecht trots zijn op deze 
voorziening in ons dorp. 
Ook gaan wij weer losse boodschappen inzamelen. 
Wij geven de pakketten en boodschappen aan mensen die het 
financieel moeilijk hebben. 
Zegels 
Bij de PLUS staat bij de in/uitgang weer de speciale zuil waarin u 
uw zegels of spaarkaarten kunt stoppen. Wij verwachten dat wij 

ook dit jaar weer een aantal mensen, die het financieel moeilijk hebben, hiermee blij kunnen maken. Vooral in 
deze coronatijd is dat extra nodig. Kent uw iemand die het financieel moeilijk heeft bel dan naar onze 
dorpsondersteuners: Jacqueline de Wit ( 0616084720 )  
of Veerle Moeyaert- van der Loo ( 0629308449 ). 

Inzamelen losse boodschappen. 
Vanaf 1 december a.s. kunt u losse boodschappen inleveren. Wij geven 
de boodschappen aan de Voedselbank en Quiet in Hilvarenbeek. Quiet 
maakt o.a. een kerstpakket voor mensen in de Gemeente Hilvarenbeek  
( die het financieel moeilijk hebben) 

Wat kun je doen? 

• Kijk eens in je voorraadkast. Er staat vast iets wat je niet gebruikt?  

• Bij de Plus koopt u 2 producten voor de prijs van 1 en geef je 1 artikel aan de voedselbank. 
 

• Alle houdbare producten zijn welkom 

• Pasta’s, peulvruchten, soep en groenten in blik, suiker, bloem, koffie en thee 

• Wasmiddelen, tandpasta, zeep, shampoo enz. 
 

• Alcoholische dranken en aangebroken verpakkingen NIET inleveren. 
 

Waar inleveren? 
Vanaf 1 december staat bij de voordeur of de groene brievenbus van onderstaande adressen een grote Box waar 
u uw producten in kunt leggen. 

✓ Haghorst  Karel Verhoeven  St. Josephstraat 9 
✓ Baarschot  Jac Linnemans   Baarschotsestraat 5 
✓ Diessen  De Eenhoorn   Theresiastraat 11 ( In de hal staat de box) 
✓ Diessen  Bart Kuijpers   Willibrordusstraat 14 
✓ Diessen  Wil Hendrikx   Lombartstraat 11 
✓ Diessen  Jan Nooijens   Roséval 2 

Samen kunnen we veel mensen blij maken! 

“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. 


