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Nieuwsbrief 2 – 2021 publicatie in juli 2021 

 

Brug over de Reusel, Julianastraat: Oorlogsmonument.  

Blijvend eerbetoon aan elf Franse helden in Diessen 
Op 12 mei onthulde Luis Vassy, de Franse ambassadeur het oorlogsmonument. Hij deed dit in aanwezigheid van 
Ina Adema, de Commissaris van Koning in Noord-Brabant en van de Evert Weijs, burgemeester van de gemeente 
Hilvarenbeek en het bestuur van St. Erfgoed Diessen. Wil Vennix hield (in het Frans) een toespraak voorafgaand 
aan de onthulling. Wil zei in zijn toespraak: "Elf Franse kameraden verloren hierbij het leven. Het is 81 jaar geleden. 
Op deze plaats en rond deze tijd van de dag."  Voor een filmimpressie op www.erfgoeddiessen.nl; zie 
https://youtu.be/_b67Vkai57w 
 

Interview met Ad Braber, werkgroep Verkeer 
Ad Braber is onlangs toegetreden tot de werkgroep Verkeer van Wij-wel. 

Samen met Ruud de Bruin en Ad van Korven bemannen ze samen nu de 

werkgroep. Ad woont met echtgenote Annemarie aan de Zijthorst 

nummer 38. Ad is recent met pensioen gegaan, na 43 jaar gewerkt te 

hebben als politieagent. Vanuit zijn ervaring en interesse is verkeer en 

verkeersveiligheid een logisch aandachtspunt voor Ad.  

 

Een eerste aandachtpunt is uitgegaan naar de verkeersveiligheid van de 

Waterstraat. De oversteek van een voetpad vanuit Vroonacker III naar de 

Leemskuilen levert een verkeersonveilige situatie op, zeker vanwege de 

nabijheid van een onoverzichtelijke bocht. Daarnaast is de 

verkeersintensiteit hoog, vanwege de verkeersafwikkeling richting 

Kempen en zijn er veel verkeersdeelnemers die een snelheid van 60 niet 

respecteren. Op de weg bevinden zich o.a. wandelaars en fietsers vanuit 

Hilvarenbeek die een rondje Leemskuilen lopen of fietsen, die veelal de 

onveiligheid ervaren, evenals de aanwonenden.  

Op papier is alles nu beschreven, als nieuw lid van de werkgroep is het nog even zoeken naar de juiste 

contactpersonen bij de overheid, om het bestaande probleem daadwerkelijk tot een oplossing te brengen. Een 
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aantal meldingen over verkeersveiligheid heeft de werkgroep onder de aandacht weten te brengen van de 

Gemeente Hilvarenbeek, door inschakelen van de bel en herstellijn. Niet alle meldingen zijn nog verwerkt en voor 

niet alle meldingen zijn oplossingen realiseerbaar.  

Ook interesse in verkeer, kom dan bij de werkgroep. Kent u verkeerssituaties die voor verbeteringen vatbaar zijn, 

Ad hoort ze graag van U. 

 

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, mail naar welkomsttasbdh@gmail.com 

 

 

ZAP-ers Baarschot 
Elke 3 maanden wordt door een groep mensen uit 

Baarschot, het zwerfafval opgeraapt. Inmiddels zijn 

we al een paar keer met succes op pad geweest. Ook 

verschillende kinderen helpen mee. Via de gemeente 

krijgen we een aanhangwagen waar alle spullen in 

liggen zoals plastic zakken en handige grijpers. Voor 

de kinderen is er zelfs een klein maatje. Het geeft 

veel voldoening en het is gezellig want een kopje 

koffie/thee of iets fris met wat lekkers na afloop 

hoort er natuurlijk bij.  

Ik ergerde me al langere tijd aan al het zwerfafval 

langs de weg tijdens het wandelen. Bij thuiskomst zei 

ik dan tegen Marleen: “Wat ligt er toch veel troep 

langs de kant van de weg”. Haar antwoord was: “Dan 

moet jij het misschien maar oprapen”. Dat vond ik een wijs antwoord en sindsdien neem ik een plastic zakje mee 

en raap het afval op als ik ga wandelen. Wil je ook meehelpen om Baarschot schoon te houden dan mag je contact 

met me opnemen via 06 57228987. We doen dit de 1e zaterdag van het kwartaal om 14.00. In groepjes lopen we 

dan een route van ongeveer 1½ uur. Je komt er dan ook weer achter hoe mooi schoon Baarschot is, vooral als je 

achterom kijkt        Gerard Smits 

ZAP-ers Diessen 
Mijn naam is Peter Martens. Ik woon met mijn vrouw en 
twee kinderen in Diessen. Al sinds 15 jaar zijn wij actief 
in het opruimen van zwerfafval.  Via “Wij-wel”  kreeg ik 
de vraag of ik deze opruimactie in Diessen wilde gaan 
opzetten. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. 
Samen met mijn vrouw Sandra en een grote groep 
vrijwilligers hebben we tot nu toe twee zaterdag 
ochtenden gelopen door het centrum van Diessen. Maar 
ook in het buitengebied zijn we actief geweest. 
 
Mocht je geïnteresseerd zijn om een keer een ochtend 
mee te helpen , dan ben je van harte welkom.  Stuur dan 
aub een mailtje naar diessenruimtop@gmail.com.  

We hebben op deze ochtenden de beschikking over de mooie ingerichte aanhanger van de Gemeente Hilvarenbeek. 
Ik hoor graag van jullie! 

welkomsttasbdh@gmail.com
mailto:diessenruimtop@gmail.com
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Eenhoorn en Benjamin Open Dag zondag 19 september 
Eindelijk kunnen we aan iedereen laten zien hoe we de oude Eenhoorn aangepast 

hebben tot een mooi en fijn gebouw voor de Benjamin en De Diessense Eenhoorn. 

Met veel energie ( wel 4000 vrijwilligers uren ) en een goede samenwerking tussen 

eigenaar Leystromen, bouwer Ansems en de vele vrijwilligers is er in het hart van 

Diessen een mooie aangepast gebouw gerealiseerd. 

Zondag 19 september is iedereen welkom van 12.00 tot 17.00 uur. 

 

We moeten i.v.m. de coronamaatregelen dan nog wel kijken op welke manier we 

dat gaan doen.  

 

Waar wilt u een bankje plaatsen? 
Het hout van gevelde eiken Beerseweg ligt te drogen. Volgend jaar kunnen daar banken van gemaakt worden. Op 

welke plaatsen in Baarschot, Diessen en Haghorst, zowel binnen de kern als in het buitengebied, zou u een bank 

plaatsen. Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@wij-wel.nl 

 

Werkgroep Zuster en zorgspullen  
In 2020 hebben we met vrijwilligers een opslagruimte op de oude 
kinderspeelplaats van de kinderopvang achterin bij Hercules gemaakt.  
Maar ondertussen hebben we zoveel zogspullen gekregen dat deze 
ruimte helemaal vol zit. We hebben alle spullen genummerd en 
tegelijkertijd bekeken of deze niet (of bijna niet) gebruikt wordt.  
Hieronder een overzicht.  
Leden van Wij-wel kunnen die zorgspullen tegen een kleine vergoeding krijgen. 
 
1 elektrisch verstelbaar ziekenhuisbed; 
1 scootmobiel; 
2 rolstoel; 
4 sport rolstoel; 
5  veiligheidshandgreep voor douche; 
6  telefoon met grote cijfers; 
7 apparaat om boeken digitaal te lezen; 
8 vergrootglas clip om op de bril te zetten; 
9 allerlei soorten brillen; 
10 douche stoelen; 
11 kousen aantrekhulp.  
 
 
Voor informatie bel Toon of Hannie de Laat 0653985538 
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Ledenwerf-actie: Wij-wel en Thebe Extra 
Wij-wel in vanaf 2014 actief in Diessen, Haghorst en Baarschot. Toen is er een 

convenant afgesloten met Thebe Extra. Vele gezinnen (ruim 900) in onze kernen 

waren al lid van Thebe Extra. Thebe Extra heeft veel zorgspullen met korting 

(telefoon, GPS-alarm, rolstoel, scootmobiel), heeft bij veel bedrijven een korting 

op de toegangsprijs bedongen (o.a. Beekse Bergen, Rondvaart Biesbosch, 

theaters), veel beweegactiviteiten met korting en zelfs korting op de 

zorgverzekering. Uw voordeel kan oplopen tot meer dan €200. Vier keer per jaar 

brengt Thebe Extra het blad “Leefstijl” uit.  

In de eerste 2 jaren groeide het ledental naar bijna 1100 gezinnen. Maar door 

allerlei oorzaken is het aantal gezinnen dat lid is van Wij-wel en Thebe Extra nu 982. Wij-wel krijgt van Thebe 

Extra een ondersteuningsbedrag per lid. Daarom deze speciale oproep om lid te worden van Wij-wel en Thebe 

Extra. Wij-wel wil graag nog heel lang op allerlei manier de leefbaarheid in onze kernen op het gebied van wonen, 

zorg en Welzijn samen met u verbeteren.  

Help Wij-wel en word lid voor € 16,- van Thebe Extra.  
Kijk op:https://www.thebe-extra.nl/word-lid-van-ledenvereniging-thebe-extra of bel 088-3747576 

Mailen naar info@wij-wel.nl kan ook 

 

Zon op de Hilver (Duurzaam en Groen) 
De coöperatie Zon op de Hilver is met een eerste postcoderoosproject bezig. Bij ons eerste project 

(zon op Baarschot) komen er 222 zonnepanelen op de daken bij Handboogsport Van Dorst. Alle 

kernen van onze gemeente horen bij deze postcoderoos en kunnen meedoen. Bij dit eerste project 

krijgen inwoners van Baarschot de eerste kans. Als dit eerste project volgeboekt is en dat is nu bijna 

het geval, gaan we een tweede project beginnen waarschijnlijk in Diessen. 

 

We geven participaties (van 250 kWh) uit 

voor € 200,- per stuk.  

Via verkoop van de stroom en een subsidie 

van het rijk verwachten we over een 

periode van 15 jaar een aantrekkelijk 

financieel plaatje met ±7 % rente te hebben.  

 

Voor het project in Diessen vormt Wij-wel 

een aparte werkgroep die (samen met het 

bestuur van de coöperatie Zon op de Hilver) 

een mooi project (Zon op Diessen) gaat 

maken.  

 

Voor meer informatie en opgeven voor de werkgroep mail of bel Jac Linnemans jaclinnemans@outlook.com of 

064146537  Kijk op www.zonopdehilver.nl 

Wil je al meedoen met ons eerste project in Diessen schrijf je dan in via de site bij het menu “Meedoen” 

https://zonopdehilver.nl/meedoen/ 

 

 

 

 

“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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