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Zegelactie boodschappenpakketten supermarkt PLUS.
Ook dit jaar gaan we met Wij-wel weer bij
de PLUS in Diessen pakketten verzamelen
die we zullen afgeven bij mensen die het
in deze tijd goed kunnen gebruiken.
Andermaal bestaat deze actie uit 2
onderdelen:
Zegels: bij PLUS staat bij de in-/uitgang
weer de speciale zuil waarin u uw zegels
of volle kaarten kunt stoppen. Wij
verwachten dat we ook dit jaar weer een
aantal mensen, die het financieel even
moeilijk hebben, hiermee erg blij kunnen
maken. Vooral in deze coronatijd is dat extra nodig.
Vragen? bel onze dorpsondersteuners Jacqueline de Wit (06 16084720) en Veerle Moeyaert-van der Loo (06
29308449)
Artikelen: Als je artikelen hebt uit de gespaarde pakketten die je niet lekker vindt of weg wilt geven, geef ze dan af
voor de voedselbank. De voedselbank is hier, vooral in deze tijd, zeer blij mee.
De volgende goed houdbare artikelen zijn zeker welkom: soepen – voedsel in blik – peulvruchten – pasta’s en rijst
- suiker en bloem – koffie en thee – wasmiddelen – zeep - tandpasta – shampoo – drank
Niet inleveren: alcoholische dranken, artikelen die over de
datum zijn, artikelen die al aangebroken zijn.
De artikelen zijn in te leveren bij:
Haghorst: Fam. Verhoeven, St. Josephstraat 9
Baarschot: Fam. Linnemans, Baarschotsestraat 5
Diessen: Fam. Hendrikx, Lombartsstraat 11
Fam. Kuijpers, Willibrordusstaat 14
De Eenhoon, Theresiastaat 11 (in entreehal)
De eerste bak zit al bijna vol!

Samen kunnen we veel mensen blij maken!
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Uitwerking van uw toekomstdromen
1. Dorpsactief Gildewei
De ondersteuner bij deze droom heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken.
We zijn op zoek naar menskracht. Iets voor U?
2. Permanent aan de slag met zwerfvuil opruimen
We zijn breed op zoek naar vrijwilligers, die enkele keren per jaar, gezamenlijk op pad gaan en zwerfvuil
opruimen. Meld je aan. Zie onderstaand artikel
3. Een fietspad aan het zandpad tussen de Toekomstweg en de Paardse hei (Middelbeers)
We hebben informatie verzameld en aan de gemeente Hilvarenbeek aangeboden.
Binnenkort volgt een gesprek met de wethouder.
4. Een rolstoelpad van Zijthorst naar Turkaa
Het waterschap is druk bezig met de Dommel tussen Baarschot en Diessens Broek. We zijn in overleg met
waterschap De Dommel en zien mogelijkheden.

Samen het zwerfafval opruimen.
Begin 2020 hebben we via de dromenvangers een aantal reacties binnengekregen. Eén suggestie was om te
beginnen in onze 3 kernen met het verzamelen van zwerfafval. Na contant met de gemeente willen we beginnen
met een werkgroep Zwerfafval. Deze werkgroep wil voor elke kern een werkgroep. De werkgroep voor Haghorst
gaan we in samenspraak doen met de Coöperatie Haghorst. Voor Baarschot is de werkgroep klaar. Met de
Baarschotse groep willen we nog in 2020 een eerste ronde maken. Voor Diessen en Haghorst willen we aan de slag
in 2021. Elke groep bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen; zowel oud als jong is welkom. Daarvoor zijn alle
vrijwilligers welkom. Wil je meedoen of heb je meer informatie nodig? Bel: Jac Linnemans 06 41416537.

Welkomsttas voor nieuwe inwoners van Baarschot, Diessen en Haghorst
Zodra er een nieuwe bewoner in uw buurt komt wonen, kunt u dit melden bij de dorpsondersteuner. U haalt de
welkomsttas op bij de dorpsondersteuner, en gaat op bezoek bij de nieuwe buur.
In deze welkomsttas vindt de nieuwe inwoner nuttige informatie over de gemeente en onze kernen. Verenigingen
en bedrijven vullen de welkomsttas. Ontbreekt uw bijdrage en wilt u uw steentje bijdragen? Stuur dan een mail
naar welkomsttasbdh@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.
De dorpsondersteuner regelt een jaarlijkse bijeenkomst met alle bekende nieuwe bewoners, deze wordt
georganiseerd zodra de coronaregels dit toelaten.
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De Rabo ClubSupport actie 2020 heeft voor Wij-wel het mooie
bedrag opgebracht van €1020,88. Dit bedrag willen we, zoals beloofd,
gebruiken voor leuke attributen voor de dagbesteding in de Diessense
Eenhoorn. We hebben 3 verschillende dagbestedingsgroepen in de
Diessense Eenhoorn.
Zowel het Huiskamerproject, de Welfare als Ons Trees kunnen met dit
bedrag de dagbesteding een extra dimensie geven. Bedankt voor uw
bijdrage!

Bericht van de provincie

Rabo-Jaarkalender 2021
In de centrale ingang van de Eenhoorn staat een doos vol met jaarkalenders van de Rabobank. Om alle
liefhebbers te kunnen helpen kunt u maximaal twee kalenders meenemen.
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Gouden damesring gevonden
Gevonden in de Diessense Eenhoorn: een gouden damesring.
Meer informatie te verkrijgen bij Jac Linnemans 06 41416537

Hallo Haghorst viert Kerst
Beste inwoners van Haghorst.
We willen allemaal iets moois maken ook van deze KERST. We hebben een bijzonder jaar achter de rug
waarin vooral niks doorging. Het heeft ons stil gemaakt en in ons zelf gekeerd. Ook wel eens goed, maar
misschien wel juist nu de gelegenheid om vooral met KERST iets te doen wat het dorp en iedereen in
het dorp blij maakt.
Laten we gaan voor die KERSTCREATIE in de tuin of achter het raam. Het hoeft niet hoogdravend te zijn,
maar mag wel. Zet KERST in het licht dit jaar. Doe mee.
HALLO Haghorst wil graag een TOCHT organiseren langs al die kerststallen en kerstversieringen.
Daarvoor hebben we jullie nodig.
Meld je aan als deelnemer VOOR 16 DECEMBER, MET NAAM EN ADRES via deze link https://hallohaghorst.nl
Bij voldoende aanmeldingen schrijven we die tocht uit, die wandelend, fietsend of met de auto gevolgd
kan worden. Alles met in achtneming van de coronaregels natuurlijk, dat spreekt voor zich.
Je noteert wie volgens jou de mooiste, origineelste of meest bijzondere kerstversiering heeft en daarmee
de UITBLINKERPRIJS verdient. Leuk toch zo’n uitdaging.
De UITBLINKER krijgt naast eeuwige roem zijn prijs tussen kerst en de jaarwisseling uitgereikt.
We trappen zoals gewoonlijk af op de zondag voor kerst. Dit jaar op 20 december. De tocht en
deelnemerslijst is vanaf 18 december te downloaden via https://hallo-haghorst.nl onder het kopje KERST
INN 2020.
Op pad ga je wanneer het jou uitkomt. Maar, uiterlijk 24 december willen we via de link https://hallohaghorst.nl van je weten wie jij tot UITBLINKER hebt uitgeroepen. Of je deponeert je formulier met je
voorkeurstem na je tocht in de brievenbus van D’n Deel.
Ik zou zeggen: DOEN!
Bij de KERSTSTAL naast de voormalige kerk komt een WENSBOOM. Daarin kan iedereen op een kaartje
zijn kerst- en nieuwjaarsgroet hangen. Er mag een WENS op worden gezet voor jezelf of voor een ander.
Na de feestdagen wordt een selectie van deze wensen geplaatst in de nieuwsbrief van de coöperatie met
de oproep of inwoners van Haghorst de WENS in vervulling kunnen laten gaan. Mooie gedachte om een
stil jaar mee af te sluiten.

Wij-wel wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2021.
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Hoe veilig loopt u over straat?
De gemeente wil graag weten hoe het staat met de toegankelijkheid van de voetpaden. Om dat te
beoordelen laat de gemeente eerst de gemakkelijk meetbare gegevens in kaart brengen, bijvoorbeeld de
breedte van het voetpad.
De tweede stap is inventariseren hoe u de voetpaden en/of trottoirs ervaart. Kunt u vanuit uw huis veilig
te voet naar vrienden, familie, de winkels, Eenhoorn, kerk of een andere plek waar u moet zijn. En hoe
lukt dat met uw rollator, kinderwagen, rolstoel of bolderkar? Zijn er obstakels in de vorm van putdeksels,
verhogingen, boomwortels, stoepranden, lantaarnpalen of auto’s? Kunt u veilig oversteken en hoe zit dat
voor uw kinderen. Heeft u het idee dat u veilig naar uw plek van bestemming kunt lopen of ervaart u
onveiligheid?

Laat het ons weten!
Als u als voetganger knelpunten ervaart geef ze dan door. Als u een oplossing in gedachten heeft vinden
we het heel fijn als u die met ons deelt. Samen kunnen we er een steentje aan bijdragen uw veiligheid.
Als een verkeerssituatie voor voetgangers verbetert is horen we dat natuurlijk ook graag. Misschien kan
de gekozen oplossing ook op andere plekken in de Wij-wel-dorpen toegepast worden.
Stuurt u uw informatie naar het emailadres info@wij-wel.nl, bel Ad van Korven: 06 50955288 of doe een
briefje in de bus bij Van der Lindenstraat 14.

Wat doet de gemeente met de informatie?
Een adviesbureau verzamelt alle gemakkelijk meetbare gegevens. Daar worden de door u aangedragen
knelpunten bijgevoegd. Vervolgens wordt een plan opgesteld voor verbeteringen met daarin een
volgorde van belangrijkheid. He tis daarna aan de gemeente om het plan over te nemen en uit te voeren.
Natuurlijk zal Wij-wel erop toezien dat onveilige en onprettige verkeerssituaties voor voetgangers echt
opgelost
worden.
Wij houden u op de
hoogte
van
de
ontwikkelingen.

De Van der Lindenstraat werd veiliger voor voetgangers door samenwerking met de gemeente. Buurtbewoners
benoemden de aspecten van onveiligheid én kwamen met een oplossing. Een visueel duidelijk en toegankelijk
voetpad zonder obstakels en auto’s die aan één kant van de weg geparkeerd worden.
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Fotostichting Diessen is nu STICHTING ERFGOED DIESSEN
De vertrouwde naam van Fotostichting
Diessen is onlangs veranderd in
Stichting Erfgoed Diessen. Deze
nieuwe naam past beter bij hetgeen
wij nastreven: het behouden en
vergroten van de kennis over het
lokale en immateriële erfgoed in onze
dorpen
Diessen,
Haghorst
en
Baarschot.
Dat deden we in het verleden met
foto’s, boeken, films en ander beeldmateriaal. In onze uitgaven van Hers en geens dur Diessen (deel 1 t/m
28) gaven we al blijk van onze betrokkenheid met de geschiedenis van onze dorpen. Een nieuw initiatief
van onze stichting is het eerbetoon aan elf Franse soldaten die in mei 1940 hun leven gaven voor de
vrijheid van ons dorp. Dat zal bestaan uit nieuwe brugleuningen aan de brug over de Reusel aan de
Beerseweg, die voorstellingen zullen dragen van de strijd tussen de Fransen en de Duitsers. De brug zal,
als de omstandigheden dat toelaten, op 12 mei 2021 officieel worden onthuld en dan de naam ’12 mei
1940-brug’ gaan krijgen. In de laatste uitgave van Hers en geens dur Diessen deel 28, die onlangs uitkwam,
schrijft bestuurslid en initiatiefnemer Wil Vennix uitgebreid hierover.
De nieuwe Stichting Erfgoed Diessen heeft nog meer plannen. Deze staan allemaal beschreven op de
nieuwe website www.erfgoeddiessen.nl. Deel 28 van Hers en geens dur Diessen is à € 8,50 verkrijgbaar
bij de Heb! en bij boekhandel Peter Swaanen in Hilvarenbeek. Ook de andere uitgaven zijn nog
verkrijgbaar bij Peter Swaanen of via de webwinkel van onze site. Overigens liggen alle 28 deeltjes ook op
de leestafel in de Nieuwe Eenhoorn. We hopen allemaal dat we daar spoedig weer naar toe kunnen.
Thuis nog foto’s liggen of ander “erfgoed”. Lever bij ons in, wij laten ons graag verrassen.

Wie heeft er volgens u een kleinigheidje verdiend?
Voorgaande jaren was er voor alle inwoners van de
gemeente Hilvarenbeek de kerstboom actie in Elckerlyc.
Vanwege de coronamaatregelen kan deze dit jaar niet
doorgaan. Daarom hebben de dorpsondersteuners
besloten om een andere actie op te zetten en de
dorpsgenoten die volgens u een kleinigheidje verdienen
rond de kerstdagen te verrassen. Dus: Welke lieve
dorpsgenoot die steeds voor iedereen klaarstaat komt
hiervoor in aanmerking? Of wie zou u een hart onder de
riem willen steken?
Meldt uw dorpsgenoot uit Haghorst, Diessen of
Baarschot vóór 16 december aan bij uw
dorpsondersteuner:
dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com
of
spreekuur@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.
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