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Nieuwsbrief 2 – 2019 publicatie in maart 2019 

 

Eiken aan de Beerseweg gaan niet weg N395: Geen vergunning voor boomkap oostkant Diessen 

In tegenstelling tot wat heel veel mensen gelezen hebben in artikelen over de kap van de bomen langs de  

N 395, worden de ruim 80 eiken aan de oostkant van Diessen niet gekapt. De Gemeente Hilvarenbeek heeft 

geen kapvergunning afgegeven. Vier opeenvolgende wethouders hebben de kap afgewezen. De provincie 

Noord-Brabant heeft een bezwaar ingediend tegen de weigering van de Gemeente Hilvarenbeek om een 

kapvergunning af te geven. Ook de onafhankelijke Bezwarencommissie heeft dat bezwaar van de provincie 

ongegrond verklaard. Het besluit om geen kapvergunning af te geven blijft daardoor gehandhaafd. Van de 

80 gezonde bomen zal wel een klein aantal op verzoek van aanwonenden gerooid worden, om het zicht op 

de weg of het in- en uitrijden te verbeteren. De huidige wethouder Ted van de Loo heeft aangegeven nog 

gesprekken te hebben met de provincie over deze kwestie. Hij wil graag ruzie tussen twee overheden 

voorkomen. Wij-wel is van mening dat overheden er voor de burgers zijn en niet andersom. De ruzie tussen 

twee overheden mag hier geen argument meer zijn na zoveel jaar duidelijkheid. 

Wisselgeld 

Voor een aantal inwoners van de kern Diessen is dat alles toch reden om te vrezen voor het alsnog kappen 

van de bomen als onderhandelingsonderwerp (‘wisselgeld’) voor grotere en andere belangen tussen 

gemeente en provincie. Het zou de geloofwaardigheid in de politiek reduceren tot een uiterst bedenkelijk 

niveau. Wij-wel hoopt dat het zo ver niet hoeft te komen, dat de bomenrij een natuurlijke en unieke 

verkeersremmer blijf voor ons dorp en zal dit dossier op de voet blijven volgen. 

Bij recente verkeersconroles op de route Diessen-Middelbeers werden snelheden van 120 en meer gemeten. 
Met een top van 160. Zorgelijk! 

 

In 2020 bestaat Diessen 1650 jaar, kom donderdag 11 april naar de 

voorbereidingsavond! 

Een geweldige gelegenheid om er met zoveel mogelijk mensen een prachtig 

feest van te maken. Het wordt geen doublure van Diessen 1625 in 1995, want 

we hebben andere plannen. Stichting Diessen 1650 zoekt samenwerking met 

de verenigingen om dat op te zetten. Door aan te haken bij de diverse 

activiteiten van Diessense verenigingen  ontstaat vanzelf een uniek programma 

met festiviteiten door het jubileumjaar heen, waar iedereen, jong en oud, plezier aan kan beleven. Enkele 

verenigingen hebben hun medewerking al enthousiast toegezegd! Benieuwd wat zij in petto hebben? Of 

heeft u een leuk idee? Geïnteresseerd om ook met uw vereniging aan te haken in de festiviteiten? Of wilt u 

eerst wat meer informatie?  De Verenigingsraad Diessen en de Stichting Diessen 1650 hebben speciaal voor 

besturen van de verenigingen van Diessen, Baarschot en Haghorst een voorlichtingsavond georganiseerd om 

u, tijdens een gezellig samenzijn, te informeren over de mogelijkheden voor uw vereniging. Niet alleen sport-

, jeugd- en welzijnsverenigingen maar ook buurtverenigingen zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. 

Kom donderdag 11 april om 20.00u naar de voorbereidingsavond in Hercules in Diessen. We gaan nu de 

jaaragenda samenstellen en vragen bij deze verenigingen uit Diessen, Baarschot en Haghorst die mee zouden 

willen doen zich te melden via info@diessen1650.nl; we nemen dan contact met jullie op. Laten we er met 

z’n allen een mooi feest van maken! 

http://www.wij-wel.nl/
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    2 april Mantelzorg: geen vraag is te gek 

Mantelzorgondersteuning Hilvarenbeek nodigt u graag uit voor deze informatieavond 

met het thema: Geen vraag is te gek over … MANTELZORG! 

Wanneer? Dinsdagavond 2 april van 19.30u tot 21.30u (inloop 19.00u) 

Waar?  Hercules / Gildezaal, Rijtseweg 1, 5087 BJ Diessen 

De avond wordt verzorgd door mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner Ineke Verhagen en  

Brigitte Vermeulen  & Luuk Touw van Thebe Extra.  

Zij vertellen aan de hand van concrete voorbeelden over 4 gebieden:   

ORGANISATIE - WELZIJN - WONEN – FINANCIËN 

Voor en na de pauze gaan we aan de slag met twee gebieden en aansluitend een panel, waarin alle vragen 

die u heeft, gesteld kunnen worden. Geen enkele vraag is te groot, te klein en zeker niet te gek! De gemeente 

(WMO), Leystromen, en anderen willen graag antwoord geven op uw vraag over de mogelijkheden die er 

zijn in de gemeente Hilvarenbeek. Ook na afloop van het programma is er de mogelijkheid om verder te 

praten. Meer weten?  Namens Mantelzorgondersteuning Hilvarenbeek, Marie-Jeanne Zuidervaart  

T: 06 -83168873  E: mariejeannezuidervaart@contourdetwern.nl 

 
Gratis workshop op 17 april in de Willibrordusschool over opvoeden 

Interactieve presentatie ‘Je macht loslaten, opvoeden zonder straffen en belonen’ 

door Eline Weijers van Ouderschap vanuit je Hart www.ouderschapvanuitjehart.nl 

 

Wil jij je kind opvoeden zonder straffen en belonen? Zou je willen dat het meer 

een samenspel is met je kind in plaats van dat jij de politieagent bent? Merk je 

wel eens aan jezelf dat je uit frustratie of onmacht gaat dreigen met straf om 

iets gedaan te krijgen van je kind? Of je probeert het op een positieve manier, door je kind te verleiden met 

een beloning? Maar het werkt niet. Je bent het liefdevolle contact met je kind even kwijt en je voelt je erna 

vaak rot. In deze interactieve presentatie word je meegenomen in de wereld van opvoeden vanuit verbinding 

en gelijkwaardigheid. Wat het jou, je kind en je gezin kan brengen en wat het betekent als je je macht loslaat. 

Wat kun je verwachten tijdens deze avond? Eline wil je een andere, nieuwe kijk op opvoeden geven, namelijk 
opvoeden vanuit gelijkwaardigheid. Daarom vertelt ze over het essentiële verschil tussen opvoeden met en 
opvoeden zonder straffen en belonen. Eline gebruikt hiervoor praktische voorbeelden uit gezinssituaties 
zodat je er een beeld bij krijgt. Natuurlijk kun je vragen stellen en worden er veel praktische tips gegeven! 
Wanneer: woensdag 17 april 2019, 19.45u – 21.15u, inloop vanaf 19.30u 
Waar: Basisschool Willibrordus, Molenstraat 8, 5087 BN  Diessen Kosten: gratis 
Inschrijven: via een e-mail naar eline@ouderschapvanuitjehart.nl 
 
Dorpswerkgroep Belangenorgaan Diessen gaat verder in andere vorm 
In de werkgroep Verkeer en de werkgroep Whatsapp worden twee taken van de dorpswerkgroep 

Belangenorgaan Diessen voortgezet. De dorpswerkgroep als zelfstandige werkgroep houdt op te bestaan. 

Alle voorkomende taken worden opgepikt door het Wij-wel bestuur of door zelfstandige werkgroepen. 

 

Website Wij-wel nu geschikt voor PC, laptop en telefoon                  
Kijkt u wel eens op www.wij-wel.nl. NIET? Misschien nu doen, dan ziet u meteen hoe actief uw 

medeburgers zijn. Ziet u iets op de site wat kan worden verbeterd? Laat het ons dan horen! 
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28 mei Gratis workshop: Mantelzorger? Hoe voorkom je overbelasting? 

Voor wie 

Deze workshop is voor alle leden van Wij-wel in Diessen, Haghorst en Baarschot.  

Overbelasting 

Er zijn ruim 4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Eén op de tien helpers voelt zich 

zwaar belast door de zorgtaak. Zorgen voor een ander betekent dat je naast je eigen 

leven ook nog eens voor een ander gaat zorgen. Maar hoe organiseer je dat en hoe 

zorg je ervoor dat het niet teveel voor je wordt?  

Wat leer je? 

In deze workshop ontdek je wat je allemaal kunt inzetten om niet alleen goed voor 

de ander, maar ook goed voor jezelf te blijven zorgen. Je leert wat jij nodig hebt om 

in balans te blijven, niet alleen op dit moment, maar ook op langere termijn. 

Wanneer en waar 

Dinsdag 28 mei van 13.00u tot 15.00u. Locatie: Hercules in Diessen.  

Aanmelden 

Deze workshop wordt aangeboden door Wij-wel in samenwerking met 

Coachpraktijk Irene Bex. Meer informatie en aanmelden via Agenda op 

www.coachpraktijkirenebex.nl 

 
 

 “De Vergeten Tuin”  

Neen, dit artikel gaat niet over tuinieren. Maar over dementie. Iedereen kan in zijn/haar omgeving in 

aanraking komen met dementie. “De Vergeten Tuin” is een belangenorganisatie, die graag het taboe bij 

dementie wil doorbreken. Door openheid komt er begrip voor de mantelzorger en de mens met dementie. 

Wat doen we: Handvatten bieden aan mantelzorgers op alle terreinen zoals: omgang met dementie, inzicht 

geven in het ziekteproces, maatschappelijk ondersteuning bieden. Tijdens de bijeenkomsten worden experts 

uitgenodigd. De mens met dementie is hierdoor in staat om langer thuis te blijven wonen, omdat de 

mantelzorger zich ondersteund voelt en kennis heeft gekregen van dementie en praktische handvatten heeft 

gekregen hoe daarmee om te gaan. 

Wat bieden we: Een luisterend oor en lotgenotencontact. Door informatie te verstrekken en ruimte te 
bieden is er gelegenheid om persoonlijke ervaringen te delen met elkaar en de expert. 
Thema avonden: Elke laatste dinsdag van de maand in de bibliotheek van de 
Elckeryc van 19.00u tot 20.30u. 
 
Meer informatie? Kijk op www.devergetentuinhilvarenbeek.nl 
e-mail; devergetentuinhilvarenbeek@gmail.com 
 
Verslag praktische avond over dementie op woensdag 6 februari 2019 

Op woensdag 6 februari werd er een praktische avond over dementie gehouden in Hercules. De avond werd 

georganiseerd in samenwerking met dementievriendelijke Gemeente Hilvarenbeek, De Vergeten Tuin en 

Wij-wel.  Deze avond was een aanvulling op het toneelstuk over dementie ‘Ons kan niks gebeuren’ op 23 

januari in Hercules. Dit toneelstuk werd door ruim 150 mensen bezocht.  

Ook de avond op 6 februari is goed bezocht met ruim 70 bezoekers. Koffie en thee werden op deze avond 

gesponsord door de Rabobank. Bij deze avond ging het om praktische zaken omtrent dementie. Er werden 

drie presentaties gehouden; Corrie Aarts vertelde over Techniek; welke hulpmiddelen zijn er en kunnen 

worden ingezet bij mensen met een vorm van dementie. Dit kan bijv. een licht-ledstrip zijn van het bed naar 

de wc om ’s nachts dwalen te voorkomen maar ook een lamp die nacht- en dagritme aangeeft.  Meer 

hulpmiddelen zijn te vinden bij De Geheugenwinkel Tilburg; zie http://www.geheugenwinkeltilburg.nl/ 

http://www.coachpraktijkirenebex.nl/
http://www.devergetentuinhilvarenbeek.nl/
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Vervolgens gaf Irene Bex een presentatie over de overbelasting die kan ontstaan bij mantelzorg. Om dit te 

visualiseren, kreeg zij ondersteuning van een vrijwilligster uit het publiek die “al die extra taken” in de vorm 

van kersenpitzakjes mocht opvangen in een schort en dus aan den lijve ondervond hoe zwaar mantelzorg 

kan zijn. Als laatste gaf Helmi van de Loo een presentatie over hoe belangrijk bewegen bij dementie is. (Wilt 

u in het bezit komen van het beweegboekje; u kunt dit ophalen bij Contour de Twern, Vrijthof 11).  

De avond werd afgesloten met een “dementiemarkt”.  Op deze dementiemarkt waren diverse stands 

aanwezig. Wij bedanken iedereen voor de deelname aan deze dementie-avond; Vergeten Tuin, Corrie Aarts 

met de Techniek-koffer, Project Cotrain, Helmi van de Loo met de dementie-beweegwijzer, Irene Bex, de 

dorpsondersteuners, de Rabobank, de notaris, Thebe, de Wederloop, Ambrosiushof, WMO-zorg van de 

Gemeente Hilvarenbeek,  De Diessense kamer, SSB 60+, Werkgroep Zuster van Wij-wel, mantelzorgpunt en 

Contour de Twern. 

 
16 maart 2019: Wij-wel vierde haar eerste lustrum 

Op 16 maart 2019 vierden we met onze vrijwilligers, met sleutelfiguren in de gemeenschap en met u ons 

eerste lustrum. Om 13.30u startten we met een gezellig bakje koffie en thee en daarna gaven we de ruimte 

aan kahoot-vragen en nieuwe pitches. 

Een kringloop-/ruilwinkel, een hondenuitlaatplaats,  Talent scans en digitale publicatieborden werden 
gepitcht. In onze volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. 

 

De Diessense Eenhoorn 

 

Wij-wel wil samen met Benjamin geld verzamelen om de Eenhoorn zodanig te aan te passen dat een groep 

kinderen met een beperking en een aantal maatschappelijke groepen  (zoals KBO, Wij-wel en 

dagbestedingen) weer voor jaren een goed onderkomen hebben. Daarvoor proberen we vóór het eind van 

2019 €300.000,- bijeen te krijgen. We zijn nu bezig een aantal grote fondsen te benaderen en met de 

aannemer zijn gesprekken gevoerd om een aantal werkzaamheden bij de verbouwing door vrijwilligers te 

laten doen. Wij gaan samen met alle betrokkenen werken aan een warm Hart voor Diessen. Daarom rekenen 

we erop dat velen ons zullen ondersteunen. Wij zijn blij met elke gift. Deze giften zijn bij de belasting 

aftrekbaar, omdat zowel Wij-wel als Benjamin een ANBI-status hebben.  
 

 

 

 

 

 

We onderscheiden de volgende bedragen (met sleutelhanger en/of certificaat) 

• Vrij bedrag, met sleutelhanger   

• € 100,- ❤verwarmer (sleutelhanger en certificaat) 

• € 250,- ❤veroveraar (sleutelhanger en certificaat)  

• € 500,- ❤edief (sleutelhanger en certificaat) 

• € 1.000,- ❤svriend (vermelding bedrijfsnaam op website, gedurende 6 maanden) 

• € 2.500,- ❤stocht (blijvende vermelding bedrijfsnaam in De Nieuwe Eenhoorn) 

Voor meer informatie over mogelijkheden tot doneren: www.wij-wel.nl/denieuweeenhoorn 

Gemeenschappelijke rekening t.n.v. Stichting Benjamin    IBAN: NL14 RABO 0324 141 017 

http://www.wij-wel.nl/denieuweeenhoorn

