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De Diessense Eenhoorn 

 

Wij-wel is volop bezig, samen met Benjamin, geld in te zamelen om de Eenhoorn zodanig aan te passen dat 

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

dagbestedingen) er voor jaren een goed onderkomen hebben. Ons doel is om vóór het eind van 2019 

€300.000,- bijeen te krijgen. Er zijn nu aanvragen onderweg naar de grote fondsen en we rekenen erop 

snel bericht te krijgen. Dankzij diverse giften en opbrengst van acties (zoals o.a. van Jong Nederland 

Diessen) stijgt de wijzer op “Ons Hart van Diessen”. 

Stand 6 januari 2019:  € 67.500,00 

Stand 15 mei 2019:   € 138.023,39 

Een Diessenaar heeft Benjamin via zijn werk helemaal gelukkig kunnen maken met 2 mobiele tilliften.  

 

Wij-wel en Benjamin gaan binnenkort ook een actie houden. De werkplaats De Makerij heeft ons een 

inzamelbus geschonken. Deze willen we bij de flessen inzamelplaats in de supermarkt zetten.  

Medio augustus mogen we de inzamelbus  plaatsen in de nieuwe  supermarkt.  

Idee:  spaar de lege flessen tot dat tijdstip en stop de tegoedbon in deze bus.  

Natuurlijk mag je ook de lege flessen al inleveren en de bonnetjes bewaren en later in 

de bus stoppen, wanneer die er staat. 

Je mag dit goede doel natuurlijk ook verrassen met een geldbedrag. 

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/
mailto:info@wij-wel.nl
http://www.wij-wel.nl/denieuweeenhoorn


Verbouwing Eenhoorn 
Uiteindelijk hebben we samen met Leystromen en de aannemer een planning kunnen maken over de 
verbouwing van de Eenhoorn. 
In week 23 (eerste volle week van juni) wordt een begin gemaakt.  
Het eerste wat aangepakt gaat worden zijn de diverse kamers waar o.a. het consultatiebureau in 
gehuisvest was. De Diessense Kamer en huiskamerproject kunnen tijdelijk in een van de Eenhoorn-
woningen terecht. 
De Grote zaal met biljarts en keuken blijven 
zolang mogelijk in stand. Vrij snel daarna 
worden de woningen gerenoveerd. In week 39 
(laatste week van september) moet de nieuwe 
grote zaal en keuken klaar zijn. In week 11 van 
2020 (half maart) moet de renovatie klaar zijn.  
Bij het uitruimen, het schoonmaken en 
inruimen hebben we veel vrijwilligers nodig. 
Wie mee wil helpen, kan zich opgeven bij Jac 
Linnemans. Alle spullen waarvan we denken 
dat ze  hergebruikt kunnen worden (o.a. kleine 
keukens) worden uit de Eenhoorn verwijderd 
en centraal opgeslagen. Op een later tijdstip 
organiseren we een kijk- en koopdag. 
 
 
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. 

 
 
Kringloop-/ruilwinkel 
Marian Hoozemans presenteerde het idee van een kringloopwinkel in Diessen. Het uitgangspunt is; "t Is 

toch sund". 

Belangrijk daarbij is; hergebruik van spullen, reparaties van spullen en elkaar helpen. Er werd volop 

gebrainstormd over nog andere mogelijkheden; bv. een ruilwinkel, een "happy hour" voor minder 

bedeelden maar ook een sociale functie van een kringloopwinkel. Denk daarbij aan een inloop/koffie-

tafel/praathoek. Direct gaven zich al 6 vrijwilligers op om dit concept verder uit te denken. 

Het allerbelangrijkste is nu de locatie. Heeft u een locatie? (bel met Marian Hoozemans 06-45693906) 

Deze groep gaat zich buigen over alle tips die binnenkomen en met elkaar in de vorm van een werkgroep 

kijken of we dit van de grond kunnen krijgen in Diessen. 

 

 

Hondenuitlaatplaats, ondersteunt u het idee van een hondenuitlaatplaats/losloopgebied? 

Siem Zwaard hield een pitch over een hondenuitlaatplaats/losloopgebied. Deze pitch 
ondervond veel ondersteuning. Een verzoek vanuit Wij-wel aan de gemeente om te 
komen tot realisering is in voorbereiding. Uw mening is van belang. Wat vindt u van een 
hondenuitlaatplaats/losloopgebied? reageer vóór 1 juli, zodat we spoedig aan de slag 
kunnen. Mail naar info@wij-wel.nl 
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Talent scans 
Ieder mens heeft talent. De vraag is:”Hoe gaan we deze mensen met talenten vinden en op de juiste 
manier inzetten?” Hiervoor zouden we talentenscans kunnen maken om zo in kaart te brengen welke 
talenten er hier in het dorp aanwezig zijn.Bij deze talentenscans kan het gesprek aangegaan worden en 
kunnen we gaan kijken of we matches kunnen maken.Dan kan de een de knopen voor mevrouw van 80 
aan de blouse zetten, omdat deze mevrouw niet zo goed meer ziet, maar toevallig kan deze mevrouw wel 
een heerlijke cake bakken en zo is er een match.  
Deze pitch wordt verder uitgewerkt zodra de nieuwe Eenhoorn is gerealiseerd. 

 
Digitale publicatieborden  
Niet iedereen is digitaal even handig of goed onderlegd. Zo kan het zijn dat je wel eens informatie mist die 
bijvoorbeeld alléén via digitale kanalen wordt gepubliceerd. Vraag is of er wellicht behoefte is aan een 
modern publicatiemedium, een modern ‘Gebooi’, een moderne rolkrant, gebruikmakend van reeds 
bestaande elektronische publicatieborden, bv. in het Medisch Centrum, de supermarkt, Hercules, de 
Eenhoorn, bibliotheek, horecazaken. 
De informatie via deze schermen zou vooral een attendeerfunctie moeten hebben, waarna de lezer de 
diepgang, de complete informatie elders kan inwinnen. 
Op deze pitch werd enthousiast gereageerd door aanwezigen. Zo werd de functie van de Fotostichting 
genoemd, om met foto’s de tekst/informatie ‘op te leuken’. Men vroeg zich echter ook af wie de redactie 
hiervan onder zijn/haar beheer zou moeten nemen, iemand die kritisch de informatie zou kunnen en 
durven filteren. 
Verder vroeg men zich af, wat de kosten zouden zijn en wie deze zou moeten dragen. 
We zijn op zoek naar een kartrekker, iets voor u? Laat het ons weten, mail naar info@wij-wel.nl 

 

Ouderschap vanuit je hart 

Op woensdag 17 april organiseerde Wij-wel i.s.m. de Willibrordusschool een interessante workshop 

"ouderschap vanuit je hart". De workshop werd gegeven door Eline Weijers (meer info via 

www.ouderschapvanuitjehart.nl). 

Hoe kun je je kind opvoeden zonder te straffen en 

te belonen? Hoe voed je op zonder een 

politieagent te zijn? En hoe zorg je ervoor dat je 

niet dreigt met straf uit eigen frustratie? 

In deze workshop werden talloze voorbeelden 

gegeven en leermomenten gedeeld. Wat als je zelf je macht loslaat en wat brengt dit dan? Eline Weijers 

gaf deze avond een kijkje op de nieuwe manier van opvoeden. Hiervoor gebruikte ze praktische 

voorbeelden uit de eigen gezinssituaties. Eline coacht ook individueel wanneer daar behoefte aan is. 
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Werkplaats de Makerij (Beekseweg 10b, 5087 KB Diessen) timmert hard aan de weg. Velen hebben deze 
werkplaats voor dagbesteding al weten te vinden. Nu blijkt dat er in Afrika een soortgelijke werkplaats 
bestaat, maar met veel minder goed gereedschap.  Werkplaats de Makerij gaat een actie houden om deze 
werkplaats te voorzien van goed gereedschap. 
 

Rolstoelpaden ’t Turkaa 

In 2016 is in ’t Turkaa een rolstoelpad gerealiseerd, van de brug over de 

Reusel op de Turkaaweg, richting de visvijver. Gezamenlijk hebben we die 

feestelijk geopend in het kader van het natuurbelevingspad ’t Turkaa, ook 

met stichting Annetje van Puijenbroek. Naar de mening van Wij-wel zijn er 

toen ook toezegging gedaan over een rolstoelpad in het bosgedeelte van 

’t Turkaa. Na aanpassing van ’t Turkaa, vooral vernatting, zou het 

bestaande schelpenpad opgewaardeerd worden naar een volledig 

rolstoelpad.  

 

Navraag bij de gemeente Hilvarenbeek levert op dat de toezeggingen niet 

bekend zijn. Wel is de gemeente momenteel in overleg met bosgroep Zuid om de paden te gaan herstellen. 

Voorheen was er een redelijk goed begaanbaar pad, ook voor rolstoelen, van schelpengrind. Door 

boomwortels was dit pad deels niet goed begaanbaar voor rolstoelgebruikers. De opdracht voor het 

herstellen van de paden is inmiddels gegeven aan bosgroep Zuid. In overleg beziet de gemeente in 

hoeverre het mogelijk is om de paden nog toegankelijker te maken. Daarover heeft de gemeente 

binnenkort een afspraak met bosgroep Zuid. 

 
Silentio - Yoga - Mindfulness - Meditatie -  

Thebe-extra heeft met Silentio een afspraak gemaakt over gunstige 
tarieven. Leden van Wij-wel kunnen ook van deze gunstige tarieven 
gebruikmaken.  
Interesse?  Kom langs bij Centrum Silentio, Julianastraat 1a in 
Diessen. Kortingen kunnen wel oplopen tot 30%. Zie voor meer 
informatie ook de website van Thebe-extra (lichaam, gezondheid en 
beweging) . 
 
 
 
‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar 

en met elkaar’.  Zelf redzaam: natuurlijk.  Samen redzaam: ja graag. 


