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Boodschappenpakkettenactie
De PLUS-actie was ook dit jaar weer een geweldig succes. We hebben weer veel personen, die het even financieel
moeilijk hebben, kunnen helpen. Mede door de coronaproblemen was dat vooral dit jaar extra hard nodig. De actie
bestond uit 2 delen:
 De boodschappenpakketten: ook dit jaar hebben weer zeer veel pakketten en zegels gekregen van PLUSklanten. Wij hebben als werkgroep gemaakt dat al deze pakketten een goede bestemming hebben
gekregen.
 De ingezamelde losse artikelen: dit onderdeel werd een geweldig succes. 4 keren is met een volle auto met
dozen naar Quiet in Hilvarenbeek en de voedselbank in Tilburg gereden. Meer dan 3000 artikelen kregen
zo een zeer goede bestemming.
Dank aan alle gulle gevers! Mede door uw hulp hebben we als Wij-wel weer een mooie actie kunnen houden!

De Diessense Eenhoorn
De Corona-crisis heeft gemaakt dat alle KBO-plannen in de mooi verbouwde Eenhoorn niet
door konden gaan. De KBO kon geen opening houden en - nog erger - alle andere activiteiten
(zoals eetproject – dagbesteding – kaarten - bingo - filmvoorstellingen - biljarten – gezellig
koffiedrinken) werden vanwege de lockdown uitgesteld.

-

De Diessense Eenhoorn bestaat uit drie gedeelten:
D’n Inloop waar een grote tafel staat en die bedoeld is om gezellig samen te komen om te lezen, te buurten en
samen koffie/thee te drinken;
De grote zaal voor biljarten, kaarten, bingo, eetproject en andere grotere bijeenkomsten;
De huiskamer voor de dagbesteding bij het huiskamerproject, de welfare en Ons Trees.
Inmiddels is begonnen met de corona-inentingen en hopelijk kan de KBO alle mooie plannen later gaan uitvoeren.
Zo gauw het kan en mag, zullen KBO en Benjamin samen een open dag houden, om aan iedereen de vernieuwde
Eenhoorn te kunnen laten zien.

Mantelzorgcompliment
Bent u mantelzorger voor een inwoner van de gemeente Hilvarenbeek? Dan mag u ook dit jaar weer een
mantelzorgcompliment op komen halen. U kunt daarvoor terecht bij uw dorpsondersteuner.

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.
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Tuinmannen of -vrouwen gezocht
Vindt u het leuk om in de tuin bezig te zijn? Heeft u er plezier in om met anderen
kennis over wat er groeit en bloeit uit te wisselen? Wilt u tijdens het werken in de
tuin soms ook even tijd vrijmaken voor een kopje koffie en een praatje? Dan zijn wij
op zoek naar u! Verschillende dorpsgenoten kunnen ondersteuning gebruiken en
willen samen met u in hun tuin aan de slag. Iets voor u? Neem contact op met
Jacqueline de Wit, tel. nr. 0616084720.

Dromenvangers
In februari 2020 hadden we nog volop energie, zodat we dit jaar zeer actief verder konden gaan. Om dat een goed
impuls te geven, hadden we als bestuur een leuk initiatief bedacht. Op diverse plaatsen in de kernen zijn
dromenvangers gehangen. We hadden de hoop dat er veel dromen binnen zouden komen over wensen in de
toekomst. Maar toen kwam de corona. De volgende dromen zijn er gemeld:
1. De pastorietuin openstellen voor publiek.
Uitwerking verdient zorgvuldig overleg met pastoor en kerkbestuur.
2. Een verhard pad langs de Reusel waarmee we met onze rollator vanuit de Zijthorst naar de Turkaabrug kan
wandelen.....,
3. en om het nog mooier te maken: een wandelmogelijkheid met zitbanken geschikt ook voor mensen met rollator
op de twee braakliggende akkertjes tussen de huizen op de Zijthorst en de Reusel,
Enkele wensen waar Waterschap de Dommel mee aan de slag gaat:
Poelen
De twee poelen wat verder van de woningen afschuiven (meer richting de Reusel)
Creëren van poelen akkoord, mits op voldoende afstand van de tuinen van de woningen
Wandelpaden
Breed pad vanaf Zijthorst naar de Turkaabrug rolstoelvriendelijk maken, dit pad is in de winter heel vochtig
Vlakbij zit ook Benjamin, een project voor jongeren met een handicap. Ook voor hen is een
rolstoelpad vanaf de Zijthorst een verrijking. Kansen op realisering zeer lastig.
Bankjes
Nieuw bankje plaatsen aan de overzijde van de Reusel (de oostzijde), kijkend naar de Zijthorst
Een wandelmogelijkheid, met zitbanken geschikt ook voor ouderen met rollator op de twee
braakliggende akkertjes tussen de huizen op de Zijthorst en de Reusel.
Overleg met Waterschap De Dommel heeft plaatsgevonden. Kansen op realisering worden lastig.
4. Dorpsactieve Gildewei: de bouwstraat na 30 jaar eindelijk afgewerkt, de “Heuvelstraat” kant eindelijk bebouwd,
speelvoorzieningen voor kinderen, jeu-de-boules-baan etc. om de Gildewei levendig te maken.
5. De Gildewei is een heel mooie plek om samen te komen met mensen en allerlei oefeningen te doen.
We zoeken een kartrekker. De Gildewei is een dorpshart, en verdient een kloppend dorpshart.
6. Een werkgroep in alle kernen om het zwerfafval langs de belangrijkste wegen op te ruimen. Is gestart.
7. Een fietspad aan het zandpad tussen de Toekomstweg en de Paardse hei (Middelbeers).
Na overleg met de gemeente Hilvarenbeek, is het overleg verplaatst naar de gemeente Oirschot, die
grondeigenaar blijkt. Plaatsing op een voorkeurslijst is gerealiseerd. Wordt iets van lange adem.
8. Zon op Baarschot en Diessen. Zonnepanelen op grote daken leggen en inwoners via certificaten laten meedoen
(de zgn. postcoderoos-regeling). Er wordt overlegd hoe en op welke manier we hiermee aan de slag kunnen gaan.
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Gezocht … een bouwer
Wij-wel is op zoek naar jou, als je interesse hebt in bouwen. Dorpen waarin gebouwd
wordt, zijn dorpen met een hart. En wat is er mooier om dat hart vorm te geven? Voor
Haghorst heeft zich al iemand gemeld. Voor Baarschot en Diessen is het toch geweldig
als je bijvoorbeeld Vroonacker IV mee vorm kunt geven.
Stuur je reactie naar info@wij-wel.nl.

Beloning: eeuwige roem.
JONGERENCAMPAGNE
NIET LEKKER IN JE VEL? PRAAT ER OVER!
De dorpsondersteuner is er voor iedereen!
Haghorst
Veerle van der Loo
Tel.: 06 24744397
dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com

Baarschot en Diessen
Jacqueline de Wit
Tel.: 06 16084720
spreekuur@wij-wel.nl
Elke woensdag spreekuur
Van 11.00 – 13.00 u in de Diessense Eenhoorn

Fotopuzzel: “Hoe goed ken je Diessen en Baarschot?”
Noud van den Heuvel heeft 48 foto’s in Diessen en Baarschot gemaakt. Het zijn foto’s van kunstwerken in tuinen,
namen op gevels van huizen, fiets- en wandelroutepaaltjes etc. Alle foto’s zijn vanaf de openbare weg gemaakt.
Het is de bedoeling dat je te voet of met de fiets op pad gaat om te ontdekken waar de foto’s exact zijn gemaakt.
Dus een straatnaam alleen is niet voldoende zet er een huisnummer bij waar die betreffende foto gemaakt is. De
fotopuzzel is geen route, alle foto’s staan willekeurig door elkaar.
Je kunt alle informatie betreffende de puzzel digitaal vinden op
www.diessenheefthet.nl
Maar als je liever alle informatie en foto’s op papier wilt hebben, dan
zijn deze verkrijgbaar op de volgende adressen:
1.
Heb, drogisterij & parfumerie, huishoud- en speelgoed.
2.
In de hal van de Eenhoorn. De kosten zijn € 1,50 ter plaatse
contant te voldoen.
Stuur de oplossing van de fotopuzzel via de site of in de groene
brievenbus van Noud van den Heuvel Gulden Akker 18 Diessen.
Insturen tot 15 juni 2021.
Natuurlijk zijn er leuke prijsjes te verdienen, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Veel plezier!

Wij-wel is op zoek naar talenten
Uw dorp heeft uw/jouw talenten nodig. Wij-wel werkt met werkgroepen.
Elke werkgroep werkt zoveel mogelijk zelfstandig en krijgt een budget.
Omdat ons werkterrein (zorg, welzijn en wonen) breed is en we vele
wensen van onze inwoners willen realiseren, hebben we vele talenten nodig, om plannen te kunnen waarmaken.
Ook in het overkoepelend bestuur zijn veel talenten nodig. Helaas zijn we in het bestuur een aantal waardevolle
talenten kwijtgeraakt, aanvulling is noodzakelijk. Het bestuur vergadert 4 á 5 keren per jaar en bestuursleden
maken veelal deel uit van een werkgroep. Kom eens kennismaken met Wij-wel, en zet je in voor je dorp. Iedereen
kan zich aanmelden via info@wij-wel.nl of bel ons voor een kennismakingspraatje.
Zet je talenten in voor je dorp!
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Werkgroep ZUSTER
Zorgspullen gooi je niet weg, die zet je opnieuw in. Begin 2020 is door een aantal
vrijwilligers, achter bij Hercules, een aparte ruimte gebouwd. De gemeente heeft de
goedkeuring hieraan gegeven en het benodigde geld beschikbaar gesteld. In korte tijd is
de opslagruimte gerealiseerd en konden alle zorgspullen hierin ondergebracht worden.
We hebben zoveel zorgspullen dat we in 2021 gaan bekijken “wat lenen we ook
daadwerkelijk uit” en gaan inventariseren of we met een aantal overbodige spullen leden van Wij-wel, die daar
behoefte aan hebben, blij kunnen maken. We hebben nu o.a. ziekenhuisbed, allerlei spullen voor douche en bad,
hometrainer, krukken, rollators, scootmobiel, lampen, telefoon met grote toetsen.
Wat doet de werkgroep Zuster? Heeft u bijvoorbeeld tijdelijk een rollator nodig? Wilt u eens uitproberen of een
douchestoel iets voor u is? Heeft u volgende week voor één dag een rolstoel nodig? Vraagt u zich af of een
scootmobiel uw mobiliteit zou kunnen vergroten? Neem dan contact op met Hannie en Toon de Laat op tel. nr.
0653985538. Zij kunnen u vertellen welke materialen beschikbaar zijn in de opslag.

Hoe veilig loopt u over straat?
In onze laatste nieuwbrief schreven we: “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! “ En dat deed u, waarvoor dank! We hebben al uw opmerkingen, berichten, aantekeningen doorgespeeld
naar de gemeente. We rekenen op een terugkoppeling.

Werkgroep ZAP-ers (Zwerf Afval Pakkers)
Via de dromenvangers kwam de wens bij Wij-wel om voor onze kernen werkgroepen te
maken die een paar keren per jaar bij de belangrijkste doorgaande wegen het werfafval gaan
verzamelen. In het najaar van 2020 is de werkgroep o.l.v. Gerard Smits in Baarschot gestart.
De bedoeling is om in elk kwartaal een verzamelendag te houden. Na de info in de vorige
nieuwsbrief hebben zich uit Diessen een 14-tal enthousiaste werkgroepleden gemeld. We willen in maart een
eerste ronde in Diessen gaan houden o.l.v. Peter Martens.
Er is een overzichtskaart van de kern aanwezig en er wordt een route voor de werkgroepleden gemaakt. De
gemeente is op de hoogte gebracht en zal het benodigde verzamelmateriaal ter beschikking stellen. In overleg
met de coöperatie Haghorst zal in de loop van dit jaar bekeken worden of ook in Haghorst een werkgroep gaat
starten.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Wat zou u willen dat de politieke partijen komende jaren gaan realiseren. Geef het aan ons door en aan de partij
van uw voorkeur. Nog een half jaartje en de partijprogramma’s worden weer geactualiseerd.

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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