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De Diessense Eenhoorn 

 

 
 

Stem op Wij-wel, en de opbrengst gaat naar de nieuwe Eenhoorn, 

voor de inrichting. 

Stem op KBO Diessen, en de opbrengst gaat naar de nieuwe 

Eenhoorn, voor de werkgroepen. 

Stem op stichting De Diessense Eenhoorn, en de opbrengst gaat naar 

de nieuwe Eenhoorn, voor de dagbesteding. 

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


Voor deze actie kunnen alle leden van de Rabobank stemmen. Eind september krijgen alle leden een 

stemcode. Hiermee kunnen 5 stemmen worden uitgebracht en maximaal 2 stemmen voor dezelfde 

vereniging. 

 

Naast uw stem mag u ook doneren voor Benjamin en de nieuwe Eenhoorn. 
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 

 

 

Stand 6 januari 2019: € 67.500,00 

Stand 30 augustus 2019:  € 230.000,00 

 

 

 

Wij-wel en Benjamin houden ook een actie bij de flesseninzamelplaats in de supermarkt. 

.  

Idee:  stop de tegoedbon van lege flessen in deze bus.  

 
Repair Café is weer geopend op zaterdag 26 oktober van 13.00 tot 

16.00 uur in Hercules. 

Zaterdag 26 oktober is het weer zover. Het Repair Café vindt plaats bij Hercules. Diverse 

vrijwilligers zitten klaar voor al uw reparaties. U kunt uw kapotte spullen repareren en 

zelf meehelpen met de reparatie waar mogelijk. Er kunnen reparaties worden verricht 

op het gebied van kleding, elektra, hout en fietsen. U bent van harte welkom! De 

reparatie op zich is gratis voor leden van Wij-wel. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom 

maar niet verplicht. De materiaalkosten van de reparatie worden wel in rekening 

gebracht. 

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


Een boek voor een boek 

Tijdens het Repair Café op zaterdag 26 oktober van 13.00 tot 

16.00 uur in Hercules is er een mogelijkheid om boeken te 

ruilen. Hoe werkt het; je neemt uit je eigen boekenkast 5 tot 

max. 10 boeken mee die je wilt ruilen voor boeken die je 

graag wilt lezen. Door op deze middag de boekenlezers 

samen te brengen, willen wij bereiken dat boeken geruild 

kunnen worden. Dus zonder koop of verkoop! Op deze 

manier komen jouw boeken in goede handen terecht bij 

mensen die ook graag lezen en heb je zelf de gelegenheid en 

mogelijkheid om nieuwe boeken mee naar huis te nemen om te lezen. De boeken wisselen dus van eigenaar 

en hoeven ook niet terug naar de eigenaar. 

Let op; zijn je boeken niet geruild dan neem je ze weer mee naar huis. Het is niet de bedoeling dat er boeken 

achtergelaten worden op deze ruilmiddag. 

Graag tot zaterdagmiddag de 26e in Hercules! 

 

Kringloopwinkel in Diessen? 

Tijdens het vijfjarig bestaan van Wij-wel is er een pitch geweest over een kringloopwinkel in Diessen. Een 

aantal enthousiaste vrijwilligers heeft dit plan onderzocht en wij denken dat dit haalbaar en mogelijk is. 

Prachtig zou het zijn als er een inloop-/koffie-morgen voor inwoners uit Diessen die daar zin in hebben, bij 

zou kunnen komen.  

Echter, we hebben geen locatie! Wij zijn op zoek naar een ruimte in Diessen die gratis ter beschikking gesteld 

wordt. Dit kan ook voor een tijdelijke periode zijn. Ook moet er een mogelijkheid zijn voor opslag.  

Het doel van de kringloopwinkel zal zijn: 

1. Spullen kopen/verkopen tegen lage prijzen met het oog op duurzaamheid  

2. Ontmoetingsplek  

Wie heeft er een idee voor een mooie locatie? 

De opbrengsten zullen geheel ten goede komen van de Stichting Wij-wel zodat wij daar weer mooie 

activiteiten voor kunnen ondernemen in Diessen, Haghorst en Baarschot. 

 

Hondenuitlaatplaats, een werkgroep is aan de slag 
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief, is er een werkgroep gevormd. De werkgroep 
gaat een voorstel hondenuitlaatplaats voorbereiden. Wordt vervolgd. 
 

 

 

Werkgroep Zuster naar nieuwe locatie 

Het doel van ZUSTER is zorgspullen behouden, opslaan in een uitleendepot en uitleen aan de inwoners van 
de kernen Haghorst, Baarschot en Diessen. En dat alles snel, flexibel, dichtbij en tegen een vrijwillige 
bijdrage. Hannie en Toon de Laat zijn degenen die de zorgspullen innemen, beheren en uitlenen. Hannie en 
Toon zijn bereikbaar op telefoon 06 53985538. Vrijwilligers van ons Repair café worden ingeschakeld bij 
onderhoudsklussen. De verzameling zorgspullen groeit al aardig. In de voorraad hebben we b.v. twee 
scootmobiels, twee grootbeeld leeshulp-apparaten, een staande leesloep, een opstapstoel, leesloep met 



lamp, verstelbaar zorgbed, vier rollators, grootcijfer-telefoon, een paar orthopedische schoenen, vier 
douche-stoelen, een po-stoel, 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 onze onderhoudskosten te betalen. In de nieuwe Eenhoorn is geen 
plaats meer voor Zuster. Achter Hercules (op de speelplaats van de voormalige kinderopvang Kwetternest) 
is een ruimte die we mogen gaan gebruiken. Die moet eerst nog wel worden gebouwd. 
 
 
Hilverportal 
Op zoek naar informatie wat er allemaal te doen is in onze gemeente? Ga dan naar de HilverPortal en kijk 
op ‘agenda’. 
Op zoek naar een Vereniging binnen onze gemeente? Ga dan naar de HilverPortal en kijk op ‘groepen’. 
 

 De doelstelling van de digitale community Hilvarenbeek kan worden omschreven als: Het bijdragen 
tot een betekenisvolle versterking en intensivering van het werk- woon- en leefklimaat binnen de 
gemeente Hilvarenbeek.  
De versterking en intensivering van het werkklimaat kan worden gespecificeerd als het bevorderen 
van contacten en relaties tussen burgers, ondernemingen en instellingen in onze gemeente. De 
versterking en intensivering van het woon- en leefklimaat kan worden gespecificeerd als  
het ondersteunen van de sociale en sociaal-culturele samenhang van individuen en instellingen in 
de gemeente Hilvarenbeek  

 het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van individuen en instellingen in de gemeente 
Hilvarenbeek  

 het bevorderen van de participatie van individuen en instellingen in de gemeente Hilvarenbeek aan 
ruimtelijke, economische en maatschappelijke processen  

 het voorkomen en bestrijden van een sociaal isolement van (kwetsbare) individuen in de gemeente 
Hilvarenbeek  
 

Kennis delen, elkaar vinden en aansluiten is het motto! 

 
 
 
 
 
‘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. 


