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Een vraag, groot of klein? Wij helpen u graag!
Bij de publicatie van de vorige Wij-Wel nieuwsbrief half maart stonden we net aan het begin van een
aparte tijd. Wat hebben we ondertussen met z’n allen veel meegemaakt! Zorgen, ziekte, angst,
eenzaamheid… Maar ook mooie initiatieven van samenwerking en steun en mensen die aanboden om
boodschappen te doen voor een dorpsgenoot of op een andere manier te helpen. Wellicht heeft u
zomaar een kaart of tekening van een onbekende mogen ontvangen, was u heel blij met dat
onverwachte telefoontje of zwaaide u terug naar de mensen die uw woning zwaaiend passeerden.
Inmiddels kan en mag er weer steeds meer, maar misschien merkt u dat het voor u nog niet zo
makkelijk gaat. De dorpsondersteuners en vrijwilligers staan nog steeds klaar om u te helpen bij al uw
vragen : grote of kleine vragen, corona-gerelateerde of ‘gewone’ ondersteuningsvragen.
Dorpsondersteuner Diessen/Baarschot: Jacqueline de Wit: 06-16084720, spreekuur@wij-wel.nl .
Vanaf woensdag 10 juni hervat zij weer het inloopspreekuur in de Eenhoorn. Volgt u de aanwijzingen
in de Eenhoorn.
Dorpsondersteuner Haghorst: Veerle van der Loo: 06-24744397:
dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com.

Mantelzorgcompliment
Mantelzorger zijn in deze periode is intensief. Laat het weten als we u kunnen ondersteunen! En
vergeet uw mantelzorgcompliment niet op te halen bij uw dorpsondersteuner.

De Coronacrisis ruilmarkt
Door de Corona zijn her en der de rode cijfers zichtbaar geworden in de
huishoudportemonnees. Ook is er een opruim “woede” ontstaan. Er zijn
dus volop mooie spullen aanwezig. Wij gunnen iedereen een mooie Sint en
Kerst, ook met een lege portemonnee. De eerste plannen liggen op tafel
om medio november een Coronacrisis ruilmarkt te organiseren.
Een voorbeeld:
lever je 1 boek in, krijg je een ruilbon. Daarmee kun je een hele fiets scoren.
lever je 1 fiets in, heb je een ruilbon. Daarmee kun je een boek scoren.
Wordt vervolgd. Mee een werkgroep bemannen? Meld je aan!
“Jouw ‘zooi’ is voor een ander mooi”.
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Welke toekomstdroom hebt u aan ons doorgegeven?
De Corona-crisis en onze actie toekomstdromen liepen tegelijk op. Verrassend was de reactie van een
aantal inwoners: “daar hebben we nu mooi tijd voor”. Het liep echter niet storm met ingediende
dromen. Maar Wij-wel is blij u de navolgende ontvangen dromen te kunnen voorleggen:
Een mooie toekomstdroom zou voor mij zijn:
1. de pastorietuin openstellen voor publiek. Het zou mooi zijn als de schoonheid van zo’n mooie
plek midden in de kern van Diessen gedeeld mag worden met de inwoners,
2. een verhard pad langs de Reusel waarmee ik met mijn rollator vanuit de Zijthorst naar de
Turkaabrug kan wandelen.....,
3. en om het nog mooier te maken een wandelmogelijkheid, met zitbanken geschikt ook voor
ouderen met rollator op de twee braakliggende akkertjes tussen de huizen op de Zijthorst en
de Reusel,
4. dat zou een mooie mogelijkheid zijn voor de ouderen om niet alleen in het dorp te kunnen
lopen met de rollator maar ook een stukje in de natuur,
5. Dorpsactieve Gildewei:
de bouwstraat na 30 jaar eindelijk afgewerkt, de “Heuvelstraat” kant eindelijk bebouwd,
speelvoorzieningen voor kinderen, jeu-de-boule baan en verder alles om de Gildewei
levendig te maken,
6. de Gildewei vind ik een heel mooie plek om samen te komen met mensen en oefeningen te
doen om lichaam en geest gezond te houden, iets wat in deze tijd alleen maar extra van belang
is voor iedereen! Buiten samenkomen heeft als grote voordeel dat we dan voldoende afstand
kunnen houden tot elkaar EN de energie van de lente als extra anti-virus inademen! 🌱🌞
Ik zou het liefst elke dag een half uurtje samen komen met mensen om oefeningen te doen.
Het zou leuk zijn als die oefeningen steeds door iemand anders begeleid worden. Ik kan zelf
wel het een en ander aanbieden, maar ik denk ook aan sportleraren, yoga en tai chi-docenten
en andere leraren die met beweging bezig zijn, en nu ook tijdelijk zonder werk zitten of alleen
on line iets kunnen aanbieden. Wat zou het mooi zijn om zo met elkaar verbonden te blijven
en niet alleen bezig te zijn met voorkomen maar ook met genezen, geestelijk en lichamelijk,
daar waar onze maatschappij nu echt gedwongen tot stilstand komt. Ik zie dat ook als een kans
om naar binnen te keren en op een ANDERE manier contact te maken met elkaar...,
7. permanent aan de slag met zwerfvuil opruimen,
8. ik droom van een fietspad aan het zandpad tussen de Toekomstweg en de Paardse hei
(Middelbeers),
9. zon op Diessen
Twee onderdelen:
Omdat aan deze
onderdelen kosten
verbonden zijn om
de plannen concreet
uit te kunnen gaan
werken een gesprek
aangaan met de
gemeente en een
startsubsidie vragen voor
A. Hercules en Willibrordusschool vol zonnepanelen.
B. postcoderoos  daken van particulieren/bedrijven zoeken die we vol gaan leggen met
zonnepanelen en Wij-wel leden kunnen meedoen.
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De indieners worden uitgenodigd om te bezien of een droom werkelijkheid kan worden. Daaraan kunt
u ook meewerken. Meldt u als u mogelijkheden ziet om van droom tot werkelijkheid te komen. Samen
gaan we dan in werkgroepen aan de slag. We zijn benieuwd wat we samen gaan realiseren.

Materialen ZUSTER in nieuwe opslag
ZUSTER staat voor Zorg Uitleen Spullen Thuis Elkaar Reserve
Zuster is een werkgroep die een aantal jaren geleden in het
leven is geroepen. De werkgroep is ontstaan toen wij als WIJwel erachter kwamen dat vele medische hulp zomaar
weggegooid worden als ze niet meer nodig zijn. Wij zijn ze
gaan verzamelen en hebben voortaan een uitgebreide
collectie. Het doel van ZUSTER is zorgspullen behouden,
opslaan in een uitleendepot en uitlenen aan de inwoners van
de kernen Haghorst, Baarschot en Diessen. Gewoon in
Diessen en direct beschikbaar.
De materialen van werkgroep ZUSTER stonden bij de
Eenhoorn en staan nu in een nieuwe opslag bij Hercules.
Hannie en Toon de Laat beheren de zorg-materialen, en zijn bereikbaar op: tel. 0135042069 of
0653985538. Vrijwilligers van ons Repaircafé worden ingeschakeld bij onderhoudsklussen. De
verzameling zorgspullen groeit al aardig. In de voorraad hebben we bv. twee scootmobiels, twee
grootbeeld leeshulp-apparaten, een staande leesloep, een opstapstoel, leesloep met lamp, verstelbaar
zorgbed, vier rollators, grootcijfertelefoon, een paar orthopedische schoenen, vier douche-stoelen,
een postoel, rolstoel en loopband. Iedereen kan en mag deze zorgspullen gratis tijdelijk gebruiken.
We gaan ervan uit dat deze spullen in goede staat teruggebracht worden. Een vrijwillige bijdrage is na
het gebruik natuurlijk welkom om eventuele onderhoudskosten te betalen. Hebt u nog goede
zorgspullen waarmee we anderen blij kunnen maken, dan horen wij dat ook graag!

Beroepsprocedure voor bomenkap
N395 ingetrokken.
Wij-wel, Vereniging Natuur
en
Milieu
Hilvarenbeek (VNMH) en het Biodiversiteitsteam
verzetten zich niet langer tegen het kappen van de
eiken aan de Beerseweg. Daarmee is een
rechtszaak die op 16 juni zou dienen van de baan.
Gemeente, provincie en de drie genoemde
‘beroepspartijen’ hebben een compromis bereikt.
Dit
compromis
behelst
verbeterde
verkeersmaatregelen en een extra compensatie
van de te kappen bomen. Van het te kappen hout
worden spullen gemaakt die op het grondgebied van Baarschot, Haghorst en Diessen geplaatst
worden.
Wij-wel voor het blok
De gemeente had de provincie een kapvergunning voor de bomen aan de Beerseweg geweigerd. In de
zomer van 2019 bleek dat gemeente en provincie overeenstemming hadden bereikt over een pakket
van verkeerskundige vraagstukken in de gemeente Hilvarenbeek. Alsnog werd een kapvergunning
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verleend. Daarmee maakte de gemeente een 180 graden draai ten opzichte van het vele jaren,
grotendeels, vastgehouden standpunt. Wij-wel werd voor het blok gezet, was het daar niet mee eens
en kwam in het geweer. Evenals het B-team (Biodiversiteitsteam), een adviesorgaan van de gemeente
en de VNMH. Omwonenden van het bomentracé hadden zich inmiddels uitgesproken vóór de kap.
Naar de rechter
Tijdens een commissievergadering in november 2019 werden de bezwaren van Wij-wel over de
verkeersveiligheid voor het voetlicht gebracht. In het kort kwam het erop neer dat de bomen plaats
moesten maken voor onvoldoende verkeersveiligheid. Daarnaast werd de grote teleurstelling over het
buitenspel zetten van Wij-wel als trouwe gesprekspartner benoemd. B-team en VNMH brachten hun
bezwaren over de gevolgen voor natuur en milieu naar voren. Omdat het college volhardde in haar
standpunt werd door Wij-Wel beroep ingesteld bij de rechtbank. De andere groeperingen stelden
eveneens beroep in en een inwoner van de gemeente deed dat ook.
Tóch een compromis
In april van 2020 werden op initiatief van wethouder Ted van de Loo bespreking gevoerd tussen
gemeente, provincie en de beroepspartijen. Begin juni resulteerde dit in een compromis. Wij-wel wist
te bedingen dat de 50 km-grens verder in de richting Middelbeers, ter hoogte van de Wederloop,
gelegd wordt. Daarmee wordt bereikt dat het verkeer minder hard de bebouwde kom van Diessen in
zal rijden. Ook wordt voorkomen dat bij de uitrit van poelier Kapteijns de snelheid van 50 naar 80 km
per uur gaat. Daarnaast bekijkt de gemeente, samen met de omwonenden en Wij-wel of de
verkeersveiligheid bij de Schutweg verbeterd kan worden. Vanuit een smalle weg komt daar relatief
veel (vracht)- verkeer de N395 op en af. Ter compensatie van het verlies van natuurwaarden door de
te kappen bomen stelt de provincie 235.000 euro beschikbaar. B-team en VNMH bepalen in
samenwerking met de gemeente hoe natuurwaarden weer op peil gebracht of versterkt kunnen
worden. Het compromis werd mede ingegeven door het idee dat de bomenkap uitgesteld, maar
uiteindelijk op juridische gronden niet tegengehouden kon worden.
Moeizame geschiedenis
De uiteindelijke besluiten die geleid hebben tot de verkeersmaatregelen voor de N395, inclusief de
bomenkap, kent een lange voorgeschiedenis. Maar liefst twaalf jaar lang was Wij-wel, met als
voorloper Belangenorgaan Diessen, hierover in gesprek. Deze gesprekken verliepen vaak stroef en
vergden veel zitvlees omdat ze ellenlang konden duren. Zonder deze inbreng zou het huidige resultaat
nooit bereikt zijn. De discussie over de bomen kende door de jaren heen voor- en tegenstanders.
Tegenstanders van de kap van de bomen voerden natuur en/of verkeersveiligheid aan als argumenten.
Voorstanders van de kap beriepen zich ook op verkeersveiligheid.
Bankjes van bomen
Voor- en tegenstanders van de kap kunnen elkaar weer vinden in een project als bijproduct van de
bomenkap. B-team, VNMH en Wij-wel mogen samen zoeken naar bestemmingen van het hout.
Bankjes in de dorpen en in het buitengebied, speeltoestellen en een toren zijn de eerste ideeën die
spontaan geopperd werden. Er is nog tijd om ideeën uit te werken. De bomen moeten immers nog
gerooid, tot planken verzaagd en gedroogd worden voordat het hout een tweede leven krijgt.
Denk mee en breng uw idee in. Mail ons op info@wij-wel.nl.

Pum Donders heeft onlangs na jarenlange inzet voor Belangenorgaan Diessen en Wij-wel afscheid
genomen tijdens de Wij-wel algemene bestuursvergadering
4

HALLO Haghorst , zorg en welzijn in een tijd van afstand.
HALLO Haghorst zet zich in voor zorg en welzijn in Haghorst.
Dat heeft vooral veel te maken met mensen zien, mensen
met elkaar verbinden, weten wat er voor mensen nodig is,
aandacht hebben voor elkaar. Rekening kunnen houden
met elkaar en in kunnen springen waar nodig is, voor de
individuele inwoner van Haghorst maar ook voor groepen
mensen. Dorpsondersteuner Veerle van der Loo en de
werkgroep HALLO Haghorst werken er samen aan om dit
voor Haghorst vorm te geven en te ondersteunen. Afstand
houden van elkaar past niet in een zorgzame samenleving
en toch is dat op het moment hetgeen waar we het mee
moeten doen. Dat valt niet mee. Daar hebben mensen last
van. We zien elkaar misschien te weinig; weten te weinig
hoe het met elkaar is. Er is geen koffie-inloop, geen
eetproject, er kunnen geen contactmomenten worden
georganiseerd.
HALLO Haghorst heeft daar zorgen over. Er werden kaartjes
rondgebracht in Haghorst om elkaar te steunen en om te laten zien dat er aandacht is voor iedereen.
Heel leuk om te zien dat aan de oproep om de kaarten te kleuren en voor de raam te hangen gehoor
werd gegeven. Op veel plekken hingen de gekleurde kaarten op het raam! Vanuit de koffie-inloop ging
HALLO Haghorst rond met koffie, op gepaste afstand werd aan de voordeur koffie geschonken en een
appelflap aangeboden. Op deze manier was er toch contact met de mensen die gewoonlijk de koffieinloop bezoeken of mensen die wel een kopje koffie konden gebruiken. Gelukkig zijn er ook andere
initiatieven om het contact in Haghorst op een manier die mag volgens de regels te onderhouden. De
1,5 meter afstand zal nog wel even regel blijven. Daarom is het moeilijk om koffie-inloop en eetproject
weer op te starten. Dat vindt HALLO Haghorst jammer en een beetje verdrietig. Daarom een oproep
voor iedereen:
Hebt u het moeilijk in deze tijd omdat u te weinig van huis kunt; omdat u te weinig mensen ziet; bent
u eenzaam of hebt u zorgen … HALLO Haghorst wil samen met u of de dorpsondersteuner kijken wat
we kunnen betekenen. Zijn er mensen in uw omgeving waar u zich zorgen over maakt omdat ze lijden
onder de regels van deze tijd, neem contact op, misschien kan HALLO Haghorst als werkgroep hier iets
betekenen.
Hebt u ideeën over dingen die binnen de regelgeving georganiseerd kunnen worden, deel het met
HALLO Haghorst of de dorpsondersteuner. (06-24744397)
De overheid zegt dat we het samen moeten doen, dat geldt natuurlijk ook voor ons dorp en HALLO
Haghorst wil daar graag iets in betekenen.
Houdt u haaks…

Wij-wel dorpskopieermachine
I n de Eenhoorn staat onze kopieermachine. De Wij-wel
kopieermachine mag - bij wijze van proef - gebruikt worden door al
onze leden. Bij de kopieermachine staat een spaarpot. Betaal tien cent
per kopie en stop die in de spaarpot.
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REPAIRCAFÉ
Het volgende repaircafé staat gepland op zaterdag 3 oktober in Hercules.

Benjamin en De Diessense Eenhoorn
De coronacrisis heeft hier veel gevolgen in de opstartfase
De Eenhoorn in Diessen is grondig
verbouwd tot de Nieuwe Eenhoorn.
De Woningstichting heeft de
ruimten aangepast. Wij-wel en
Benjamin hebben met het
verzamelde geld (€430.000,-) de
gebouwen netjes en toekomstgericht aangepast. Een deel is voor
de jongeren met een beperking
(Benjamin) en een deel is voor de
senioren (de Nieuwe Eenhoorn).
Benjamin is gedeeltelijk bewoond
en er is met de dagbesteding
begonnen, ook de nachtzorg is
aanwezig.

Stichting de Diessense Eenhoorn
Deze stichting gaat het deel de Nieuwe Eenhoorn huren van Leystromen en
verder beheren. Om alles goed, soepel en veilig te laten verlopen, zijn er een
paar veranderingen voor de gebruikers gekomen. Omdat we de huur, het
onderhoud en de energiekosten moeten gaan betalen, hebben we de
consumptieprijzen wat verhoogd. Betalen moet voortaan met pinnen.
Vanaf begin juni is de dagbesteding bij de Diessense kamer op maandag gestart
en kan men weer meedoen aan het vrije biljarten op alle ochtenden en op
donderdagavond. De meeste andere activiteiten zullen na de grote vakantie hopelijk weer echt van
start kunnen gaan. We zullen nog bekijken wanneer we dit mooie verbouwde gebouw gaan openen
en een “open dag” kunnen regelen.
Oud en jong in het warme hart van Diessen  een gouden combinatie.
Het komende jaar zullen we samen
(senioren en Benjamin’ers)
de samenwerking tussen oud en jong gaan uitwerken.

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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