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Beste inwoners, door de maatregelen rondom het Corona virus verloopt het leven even anders. De
onderlinge hulp in Baarschot, Diessen en Haghorst is al groot. Maar hebt u door de maatregelen bijvoorbeeld
behoefte aan een telefonisch gesprek of een belmaatje? Of hebt u dringend een boodschap of
boodschappen nodig? Of een andere vraag… Mail, bel of app ons gerust. Vrijwilligers staan klaar om te
helpen. Neem
contact
op
met
onze
dorpsondersteuners:
Veerle
van der
Loo
dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com of 0624744397 of Jacqueline de Wit spreekuur@wij-wel.nl of
0616084720.

Korte termijn: waaraan moet Wij-wel nu gaan werken  laat uw droom hierover horen.
Lange termijn: waar moet Wij-wel over 15 jaar staan  laat uw droom hierover horen.

Welke toekomstdroom wilt u aan ons doorgeven?
Wat vindt u van uw leefomgeving, wat vindt u van uw dorp?
Als Wij-wel blijven we hier graag aandacht voor hebben. Zijn er dingen in uw omgeving die aandacht vragen, heeft u
wensen of ideeën voor de verbetering van de leefbaarheid in ons dorp? We komen en blijven graag met u in gesprek.
Vertel ons uw dromen. Mail naar info@wij-wel.nl .
Uw dromen worden besproken met Comité Baarschot en Coöperatie Haghorst.

N395: Provincie heeft veel over voor bomen en weinig voor verkeersveiligheid
De Provincie Noord-Brabant biedt voor een bedrag van circa € 235.000 natuurcompensatie voor de te kappen bomen
aan de Beerseweg. Dit in ruil voor het intrekken van de bezwaarschriften bij de rechtbank onder andere door Wij-Wel.
Natuurlijk vinden we natuurcompensatie belangrijk als de eiken langs de N395 worden gekapt. Wat de provincie over
het hoofd lijkt te zien: het bezwaar van Wij-wel richt zich op de verkeersveiligheid van de N395. Volgens Wij-wel kan
en moet die een stuk beter gewaarborgd worden in het nieuwe plan. De provincie wil daar niet meer naar kijken want
dat is volgens haar ‘een gepasseerd station’. Merkwaardig, vinden wij. Zonder handreiking voor de verkeersveiligheid
kan Wij-Wel niets met het provinciale voorstel.
Eerder was er al juridisch gesteggel bij de voorlopige voorzieningenrechter. Wie gaat er over de kapvergunning? De
gemeente Hilvarenbeek heeft die verleend, de provincie dacht ook dat de gemeente dat moest doen maar de rechter
denkt dat de gemeente er mogelijk, op basis van de Boswet, niet over gaat. Wordt vervolgd.

‘Wij-wel”-actie Plus Boodschappenpakketten

De boodschappenpakketactie van “Wij-wel” in Diessen groot succes.
De “Wij-wel” boodschappenpakketactie is weer een groot succes geworden. Gedurende 10 weken stond er voorbij de
kassa bij de Plus in Diessen een zegelzuil waar iedereen zegeltjes van
de boodschappenpakket actie kon deponeren. De pakketten waren
voor mensen die het financieel moeilijk hebben.
De pakketten zijn uitgedeeld in Baarschot, Diessen, Haghorst, op de
adressen die bij “Wij-wel” zijn aangemeld.
Wij hebben verder pakketten mogen geven aan Quiet in
Hilvarenbeek, Vluchtelingenwerk Hilvarenbeek en de Voedselbank
Hilvarenbeek.
Quiet is een organisatie die het volgende voor onze arme medemens
nastreeft: Door lokale sponsors enthousiast te maken kunnen ze
armere gezinnen regelmatig iets geven wat ze zelf niet kunnen
betalen, denk aan een tweedehands fiets, kleding, een theaterkaartje,
een knipbeurt of een keertje uit eten. Daarnaast willen ze als Quiet
Hilvarenbeek mensen in armoedesituaties de kans geven om hun
talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger;
goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee
helpen.
Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen in Hilvarenbeek bij hun
asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.
Ook bij de Voedselbank in Hilvarenbeek waren ze erg blij met de
boodschappenpakketten.
Op de foto overhandigt Noud Heuvelmans onze bijdrage aan Simone
Basemans-Verhoeven.
“Wij-wel” is trots en dankbaar dat zoveel mensen zegeltjes hebben gespaard voor mensen die het financieel moeilijk
hebben. Een aantal extra boodschappen is voor hen een stimulans om de toekomst weer iets zonniger tegemoet te
zien.

Welkomsttas voor nieuwe inwoners van Baarschot, Diessen en Haghorst
In navolging van de andere kernen van de gemeente Hilvarenbeek gaan Wij-wel en coöperatie Haghorst binnenkort officieel
starten met het uitdelen van welkomsttassen aan nieuwe inwoners van Baarschot, Diessen en Haghorst.
In deze welkomsttas vindt de nieuwe inwoner nuttige informatie over de gemeente. Bijvoorbeeld:
Waar kan ik mijn hobby uitoefenen? Waar kan ik winkelen? Waar vind ik, indien nodig, de juiste zorg? Allemaal veel gestelde
vragen van nieuwe inwoners, die we met de welkomsttas hopen te beantwoorden. De afgelopen weken is al een flink aantal
verenigingen en ondernemers benaderd met de vraag om een bijdrage te leveren aan de welkomsttas in de vorm van bijvoorbeeld
een flyer, brochure of gadget. Heeft u nog geen bericht ontvangen, maar wilt u wel graag uw steentje bijdragen? Stuur dan een
mail naar welkomsttasbdh@gmail.com. Wij nemen
dan contact met u op.

Burgemeester Weys ontving tijdens de dorpentour
het eerste exemplaar uit handen van de
dorpsondersteuner van Haghorst.

Kom eens buurten!
Eén van de beleidsdoelen van Wij-wel voor het aankomend jaar is het gevoel
van veiligheid in de wijken en de sociale controle in de buurten te vergroten. De
afgelopen jaren is daar al een start mee gemaakt met de inzet van
buurtondersteuners en het opstarten van de buurtveiligheidsapps. Maar voor
beide thema’s geldt dat er nog blinde vlekken op de kaart zijn.
Deze willen wij gaan invullen, maar dat kunnen wij niet alleen! Daar hebben wij de hulp van de inwoners bij nodig!
Dus … bent u betrokken bij de buurtvereniging of liggen de thema’s u na aan het hart, maar woont u in een straat
zonder buurtvereniging, kom dan eens buurten. Samen moet het ons vast lukken!
Kom eens buurten!
Wanneer: maandag 20 april om 19.30 uur
Waar: in de Eenhoorn (ingang via achterzijde)
Voor wie: afgevaardigden van buurtverenigingen of betrokken
inwoners van straten waar geen buurtvereniging is.
Wat komt er zoal aan de orde: buurtondersteuners,
buurtveiligheidsapp, welkomsttas, dromen over de toekomst. Zie in
deze nieuwsbrief ook de info over dromenvangers.
Wij hopen deze avond een brede afvaardiging van de Diessense en
Baarschotse buurten te mogen verwelkomen. Alle inbreng is van harte
welkom! Want … Wij-wel, voor elkaar en met elkaar.
Mocht u deze avond niet aanwezig kunnen zijn, maar wilt u wel iets aan ons kwijt. Mail dan naar: info@wij-wel.nl

Eind mei start een 3-jarig project met dit vervoer voor alle kernen
van Hilvarenbeek. Dit zou de oplossing kunnen worden van het
noodlijdende buurtbusvervoer.
Gestart wordt met 4 busjes die allen vertrekken vanuit het callcentrum aan de Vrijthof in Hilvarenbeek.
In de komende periode zal hier veel publiciteit aan worden
gegeven. Scholen in Bladel, Oisterwijk, Tilburg en Goirle liggen in
de route en ook ziekenhuis en verzorgingscentra. Voor het
toerisme kan dit een mooie gelegenheid toevoegen de kernen van
Hilvarenbeek te bezoeken. Zowel Arriva als de provincie ondersteunen dit project van harte om zo te bekijken of deze
manier de oplossing is voor het toekomstige vervoer buiten de grote steden in Brabant. Als we hier voldoende gebruik
van gaan maken kunnen we het vervoer in onze kernen ook voor de toekomst veilig gaan stellen.
Dus ga gebruik maken van 6KV! Binnenkort meer informatie hierover.

De Nieuwe Eenhoorn
Benjamin
Beheer:
Stichting De Diessense Eenhoorn
Stichting Benjamin
Financiën: 6 januari 2019 € 67.500,00  8 maart 2020 € 356.212,84
Bedankt voor uw geweldige steun!!
Tot nu toe heeft Wij-wel een belangrijke taak gehad bij de renovatie en geldverwerving van de Eenhoorn.
De Eenhoorn is nu bijna klaar voor de toekomst en bestaat dan uit 2 delen:
1. De Nieuwe Eenhoorn voor Senioren
2. Benjamin voor bewoners met een beperking.
De Nieuwe Eenhoorn wordt beheerd door een nieuwe Stichting  De Diessense Eenhoorn. Deze stichting gaat
namens de senioren het voorste gedeelte beheren en inrichten. Op een paar kleine afwerkingsonderdelen na zijn we
daarmee klaar en kan vanaf nu gelukkig alles weer normaal doorgaan.

Hilverportal is een digitale community in de Gemeente Hilvarenbeek. Het is ontstaan op verzoek vanuit coöperaties,
verenigingen en gemeente. Het motto is; kennis delen, elkaar vinden en aansluiten is het motto.
U vindt op het Hilverportal informatie over allerlei zaken die spelen in de zes kernen van de Gemeente Hilvarenbeek.
Agenda, vrijwilligerswerk, nieuws etc. etc. ‘

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.

