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Baarschot-Diessen-Haghorst 
Theresiastraat 11 
5087 BV  Diessen 
www.wij-wel.nl 
info@wij-wel.nl 
Wil je deNieuwsbrief  
ook digitaal ontvangen?  
Mail naar: info@wij-wel.nl  

 

Nieuwsbrief 2 – 2022 juni 2022 
Interview met dorpsondersteuner Veerle van der Loo. 
 

De kerkklok luidt 11.00 uur als ik 
van Veerle een melding krijg, dat 
het een half uurtje later wordt, 
omdat haar huidige gesprek 
uitloopt. Om 11.30 lopen Veerle en 
ik “De Eenhoorn” binnen. We 

hebben een uurtje tijd, dus geen koffie of klets. Ik heb voor Veerle 
drie hoofdvragen, maar een Dorpsondersteuner is met zoveel 
verschillende zaken bezig, dat het gesprek alle kanten “op-Veerlt”.  
 
-1- De informatie op de site van Wij-wel, is die nog actueel?  
In Haghorst, werken we niet met buurtondersteuners. We proberen vrijwilligers te koppelen aan 
mensen die vragen, of hulp nodig hebben. Van kleine praktische probleempjes, tot kwesties die niet na 
één telefoontje, of bezoek zijn opgelost. We hebben “Hallo Haghorst”, mensen die in Haghorst bekend 
zijn en daarom benaderd worden en zich vrijwillig inzetten. Hallo Haghorst organiseert activiteiten. 
Gelukkig kan dat weer in deze tijd na corona. Mensen komen weer samen. Denk aan -Koffie inloop, -
Samen eten of -Begeleid bewegen. Als je mensen bijeenbrengt, vanuit een ontspannen sfeer, dan 
gebeurt er iets en komen de vragen. Ik ben dan als Dorpsondersteuner ook makkelijker aanspreekbaar 
en vragen worden veel spontaner gesteld. Een inloop-uurtje om met mij te praten, werkte niet en daar 
ben ik mee gestopt.  
 
Als iemand of een gezin met vragen zit, of problemen heeft, kom je daar niet makkelijk mee naar buiten. 
Daarom ga ik zelf naar buiten. Ik ben regelmatig aanwezig in het dorp en maak met mensen een praatje. 
Dan kom je veel meer te weten, door goed te luisteren en actief vragen te stellen. Mensen spreken ook 
wel hun zorg uit. Dat is geen bemoeizucht, maar betrokkenheid. Een mens leeft niet alleen, wij hebben 
anderen nodig om gelukkig te zijn. Daarom ben ik blij met een initiatief als: “Coöperatie Haghorst”.  
Ook mensen die zich inzetten voor een leefbare omgeving, vanuit “drie maal W”: Welzijn, Wonen en 
Werk. Daarbij blijf ik steeds opletten, dat de privacy van de mensen niet in de knel komt. Vragenstellers 
blijven anoniem. Er wordt geen dossier aangelegd. Die administratietijd, gebruik ik om contact te 
onderhouden. 
 
Natuurlijk kan en doe ik dit niet alleen. Er zijn zorg-instanties, zoals de huisarts, gemeente, de politie, de 
school, waarnaar ik verwijs, waar ik contact mee kan leggen en waardoor er mensen geholpen kunnen 
worden. Juist de samenwerking zorgt voor een breder aanbod en betere aangepaste hulp. 
De dorpsgrens zorgt in eerste instantie voor afbakening, maar bij te grote persoonlijke betrokkenheid, 
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helpen de Dorpsondersteuners in de gemeente Hilvarenbeek elkaar. Marie-Jeanne Zuidervaart, is 
Dorpsondersteuner bij ContourdeTwern en zo vind je op de gemeentesite: Hulp in de buurt . We werken 
met verschillende manieren van begeleiden ( bv; Autisme ), vanuit verschillende vragen ( bv; Begeleid 
wonen ), maar met het doel, gericht hulp te bieden. Als Dorpsondersteuner denk je mee. Je kent de 
lokale welzijns- zorg- en vrijwilligersorganisaties. En met tijd, geduld en oprechte interesse, kom en blijf 
je in contact met mensen. Fijn ook dat we vanuit Haghorst samenwerken met Wij-wel voor een aantal 
initiatieven zoals Zuster, boodschappenactie, repair-café, enz. 
 
De psychische kant van de begeleiding is opvallend intensiever geworden. Zo is de 
eenzaamheidsproblematiek toegenomen. En ik wil benadrukken, dat dat niet alleen voorkomt bij 
ouderen. Nee, en onderstreep dit maar: de ondersteuning die wij geven, is er voor alle leeftijden.  
Ook zijn de vragen in aantal toegenomen, want; hoe beter ze je kennen hoe meer vragen je krijgt. We 
hebben een ruimer takenpakket gekregen en de nazorg is belangrijker geworden. Daarom is de relatie 
met de huisarts ook zo belangrijk. 
 
Dat mensen eerst “googlen” om hun probleem in beeld te krijgen, is heel goed, maar soms kom je niet 
altijd bij het juiste loket. Dan kunnen we hierin ondersteunen. Ook is het de bedoeling, dat, voordat een 
probleem schrijnend wordt, we dit eerder in beeld hebben en er sneller zorg kan worden ingezet. 
Natuurlijk in samenwerking met vrijwilligers, met Hallo Haghorst, met de JOOB (jeugd, ouders, opvoed, 
begeleider), de school etc. Er dient gerichte hulp geboden te worden en het is zelden één probleem 
alleen. Vaak is het complexer dan je aanvankelijk denkt. 
 

Zo worden In Diessen vluchtelingen opgevangen in “De Nieuwe Erf”. In Haghorst in “Den Deel”. Ik ben 
daar nu als vrijwilliger bij betrokken. Vanuit die groep is de vraagstelling naar de Dorpsondersteuner nog 
niet duidelijk. Ik denk wel dat we in de toekomst hierbij meer betrokken gaan worden. 
 
-2- Wat is volgens jou kenmerkend voor Haghorst 

Veerle hoeft hier niet lang na te denken: De verbondenheid en daadkracht. Kijk naar “Den Deel” die 
omgetoverd is naar woonplek. Door donaties in materiaal en menskracht. Samen optrekken. Er wordt 
veel georganiseerd: Zie : Haghorstonsdorp.nl. In coronatijd is er gedacht vanuit wat mogelijk is. Veerle 
schiet in de lach: “Neem de stoepkrijt tekeningen die met drone gefilmd zijn”. De carnavalsvereniging 
die een tocht voor kinderen organiseert, of nu in deze tijd de dorpstuin. The dJAH ( een stichting voor 
jongeren met activiteiten na schooltijd ) maakt een doorstart. Haghorst is een open gemeenschap. 
Kortom: “Waar een klein dorp groot in is”. ( Klik hier voor de link naar de Wij-wel site voor de foto’s ) 
 

-3- Waar hoop je op voor de komende periode?  
Hopelijk blijft de functie Dorpsondersteuner bestaan. Ik voel het als een echte toegevoegde waarde. Je 
kunt snel antwoord geven. Je bent zelf onderdeel van menselijk contact. Je levert hulp dichtbij. We 
willen meer verbindingsactiviteiten, meer hulp bij psychische problemen. Hopelijk blijft het gezamenlijke 
overleg van de Dorpsondersteuners in Hilvarenbeek, dat eens in de 6 weken plaatsvindt en waarbij 
regelmatig instanties aansluiten zoals de afgelopen keer de wijkagent. 
 

Veerle geeft aan dat ze haar eigen tijd kan indelen en daardoor soms direct kan handelen. Ze is 
Dorpsondersteuner tot in het puntje van haar tenen. 
 
Veerle op Facebook 
Mailen kan ook naar dorpsondersteunerhaghorst@gmail.com  

of bel of app Veerle van der Loo: 06-24744397. 
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De Verenigingsraad gaat samenwerken met Wij-wel. 

De Verenigingsraad bestaat ruim 30 jaar en is destijds opgericht in het 
belang van de verenigingen in Diessen, Haghorst en Baarschot op 
cultureel- sport- en welzijnsgebied. In de loop der jaren zijn door de 
Verenigingsraad adviezen gegeven, is bemiddeld bij onderlinge 
problemen, is succesvol gezocht naar nieuwe bestuurders en is op allerlei 

gebied voorlichting gegeven, de laatste keer over inbraakpreventie in verenigingsgebouwen. Ook hebben wij in 
2017 de Beursvloer Hilvarenbeek georganiseerd. 
 
Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe ideeën. 
Vandaar dat wij een gesprek zijn aangegaan 
met het bestuur van Wij-wel en er is 
besloten om dit jaar te gaan samenwerken, 
als werkgroep van Wij-wel. Samen staan we 
immers sterker. Deze samenwerking zal in 
2023 worden geëvalueerd. 
De Verenigingsraad bestaat uit: 
Henriëtte Timmermans (secretaris), 
Jan Beekmans  
Ad van Doormaal,  
Liesbeth Kies ( voormalig lid ) 
Jacqueline Reijrink,  
Jan Jacobs (penningmeester), 
Ine Gimbrère (voorzitter). 
 
De VR heeft gebrainstormd over wat we in het komende jaar voor verenigingen zouden kunnen doen.  
Nadere info daarover volgt binnenkort. 

 

Hulp bij digitale problemen, voor iedereen, voor alle leeftijden en niveaus. 
Wie nu leeft, in 2022 heeft iedere dag te maken met digitale vaardigheden. We zijn druk bezig, met 

onze telefoon en computer. Nederlanders vinden hun telefoon inmiddels onmisbaar. Meestal zijn het 

korte en snelle acties, zoals appen, foto’s maken, nieuws lezen, gamen, films kijken enz. Hiermee 

hebben we geen problemen. We weten precies welke button waar zit en hoe de app werkt. 

 

Gaan we informatie opzoeken, dan wordt er meer van ons verwacht. We moeten weten welke site. 

Dus Googlen we alles, maar weten niet zeker of de gevonden info “fake” is. We moeten omgaan met 

de cookies vraag, zelf opletten of we veilig surfen en zeker geen downloads maken, zodat onze 

apparatuur besmet wordt met een virus. Maar dit lukt ons meestal nog prima. 

 

Waar we allemaal onze digitale vaardigheids-grenzen tegenkomen, is de communicatie met instanties 

om ons heen. Iedereen kent verhalen over een aanvraag die je moet doen, je inschrijven voor een 

opleiding, bij de overheid een officieel formulier downloaden en daarna ingevuld en ondertekend 

weer uploaden, je rijbewijs verlengen, of vastlopen in een digitale aanvraag procedure. 

 

Daarom hebben Wij-wel en de bibliotheek de koppen bij elkaar gestoken en gekeken of en hoe we hier de 

inwoners van Haghorst, Diessen en Baarschot kunnen helpen. Iedereen weet dat de digitale wereld ons leven 

steeds meer gaat beheersen en dus wordt er ook steeds meer van ons verwacht. Sommige mensen vragen hulp 

aan kinderen en kleinkinderen, we volgen tutorials, of proberen net zo lang tot het wel lukt. Er zijn veel manieren 

om iets te kunnen en/of te leren. Daarom hebben we gevraagd aan de bibliotheek, wat daar al is ontwikkeld aan 

materiaal en hulpvormen. De bibliotheek is namelijk door onze Overheid aangewezen om iedereen in de digitale 

https://verenigingsraaddiessennl.wordpress.com/
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samenleving een manier te bieden om met onze overheid te kunnen communiceren. 

Daarom heeft Wij-wel twee info momenten om het digitale bibliotheek aanbod te laten zien.  

• dinsdagavond 5 juli van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Eenhoorn 

of 

• donderdagmiddag 7 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur in De Eenhoorn 

Voor beginners, voor gevorderden, voor jong, voor belegen, voor oud, zijn er 

cursussen bij de Bieb. Maar voor Wij-wel heeft als doel, om uiteindelijk de cursus 

“Digisterker” te kunnen volgen. “Digisterker” is speciaal ontwikkeld om met de 

overheid digitaal te kunnen communiceren. Het is te vergelijken met autorijden. 

Als je eindelijk het rijbewijs hebt en je alleen in je auto zit, blijkt het verkeer best 

wel complex. Zo ook met onze digitale vaardigheden, niemand kan met zijn ogen 

dicht en twee vingers in zijn neus bij de belastingdienst een probleem oplossen.  

 

Ons verzoek is, om je aan te melden voor een van deze info momenten, zodat we weten hoeveel koffie en thee 

we moeten zetten. Doe dat door een mail te sturen naar: digitaal@wij-wel.nl met daarin je naam ( namen ) en 

welke infobijeenkomst je komt bezoeken. Het betreft louter informatieve bijeenkomsten, we gaan op deze 

momenten zelf nog niets doen. Na deze bijeenkomst kun je zelf beslissen óf je meedoet, en vooral hóé je 

meedoet. 

Speciale uitnodiging voor, de buurtondersteuners en de besturen van de buurtverenigingen, omdat…. 

dit leggen we graag uit op de bijeenkomst.   

Tot ziens. 

 

Welkomst tas 
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.  

 

Ondernemer, vereniging , hebben jullie nog geen informatie in de welkomsttas gestopt?  

Doe het dan a.u.b. door contact op te nemen met de dorpsondersteuner. Veerle staat hierboven. 

of Jacqueline de Wit 06 16084720 

 

De film Dr. Kees komt naar Diessen. 23 juni – 19.30 u - Zaal Hercules. 

 

 

 

Het thema van deze film is Euthanasie en Dementie. In deze film is dokter Kees zoekend naar de wil van Willy. Is 

Willy nog wilsbekwaam en kan hij zelf nog beslissen of hij wil leven? Of voldoet Willy aan wat hij ooit heeft 

opgeschreven en mag hij op basis van zijn wilsverklaring euthanasie krijgen?  

De film is gemaakt door Jesse van Venrooij en duurt een uur. 

• Kees is specialist ouderengeneeskunde. Hij geeft begeleiding aan senioren met psychische problemen en 

gedragsproblemen.  

Een documentaire over de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt. 

Deze film kunt u zien op donderdag 23 juni 2022,  

Zaal Hercules is open vanaf 19.15 uur.  

Gratis kaartjes bestellen, mail naar Marian Hoozemans: hoosjesss@gmail.com 

o.v.v. uw naam, emailadres en aantal kaartjes 
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• Willy woont sinds ruim een jaar in een verzorgingstehuis. Hij heeft dementie en niet-aangeboren 

hersenletsel door meerdere valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft wisselend last van agressie, 

wanen en is vaak verzonken in zichzelf.  

• De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en vraagt zich af of dit dan 

het moment is voor Willy om euthanasie te krijgen.  

• Zijn vrouw en (pleeg)kinderen staan achter zijn wilsverklaring want hij heeft altijd gezegd zo niet te willen 

leven. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste is voor Willy.  

Deze film geeft een inkijk, omdat de documentairemaker op de meest kwetsbare momenten aanwezig mocht zijn 

en die vastlegde in een rauwe, intieme stijl.  

Deze film maakt duidelijk hoe belangrijk het is om zorgvuldig en 

met nuance naar het vraagstuk van euthanasie en 

wilsonbekwaamheid te kijken. Dokter Kees geeft inzicht in de 

complexiteit van dit dilemma voor zowel arts als familie. 

Euthanasie bij een wilsonbekwaam persoon komt in Nederland 

weinig voor. Omdat er aan alle zorgvuldigheidseisen van de wet 

moet worden voldaan, is er maar een kleine groep mensen die 

hiervoor in aanmerking komt en er is een nog kleinere groep artsen 

die bereid is om de euthanasie ook daadwerkelijk uit te voeren.  

De organisatie van deze avond is in handen van Wij-wel in samenwerking met De Vergeten Tuin. Huisarts Rens 

Henquet zal aanwezig zijn, zij is voorzitter van De Vergeten Tuin. Zo ook SCEN arts Floor Bols uit Hilvarenbeek, zij 

is specialist ouderengeneeskunde, arts palliatieve geneeskunde en SCEN-arts (Steun en Consultatie Euthanasie 

Nederland). Als SCEN-arts ondersteunt zij artsen, die een euthanasie willen gaan uitvoeren, met het mee 

beoordelen van de zorgvuldigheidseisen die er vastgelegd zijn voor euthanasie. De documentairemaker zelf is 

aanwezig en leidt u door de avond heen. Na afloop is er ruimte voor een gesprek en vragen 

De inloop is vanaf 19.15 uur bij Hercules in Diessen en de verwachting is dat de avond afgesloten kan worden om 

21.30 uur. We zitten in een tafelopstelling, omdat dat volgens Chris Aerts en documentairemaker Jesse van 

Venrooij het beste werkt. Om te weten hoeveel mensen er komen, dient u gratis kaartjes te bestellen via Marian 

Hoozemans email: hoosjesss@gmail.com met vermelding van uw naam, mailadres en aantal kaartjes. Op de 

avond zelf, kunt u zich melden bij Marian in Zaal Hercules. U hoeft  de kaarten van te voren NIET op te halen. 

 

Actie boodschappen pakketten was groot succes. 
Met dank aan iedereen die meegeholpen heeft, door een pakket of artikel in te leveren. Dank aan de 

inzameladressen. Dank aan de vrijwilligers, die heen en weer gereden hebben om de ingezamelde dozen naar de 

juiste plaats te brengen. Dank aan de Quiet om het op de juiste manier te verdelen. Inmiddels heeft er een 

bedankartikel voor Noud van den Heuvel in de Hilverbode gestaan en is er in de vorige nieuwsbrief ook aandacht 

aan besteed. De verwachting is dat deze actie weer een vervolg krijgt. 

 

Hulpspreekuur op het gebied van computers, financiën en formulieren. 
Elke derde donderdag van de maand is er in de Diessense Eenhoorn een hulpspreekuur van 13.30 tot 15.30 uur. 
Hier kun je terecht voor hulp of advies op het gebied van computers, financiën en formulieren. Maar ook voor 
andere hulpvragen zoeken we met u naar een oplossing. Er is altijd deskundige hulp aanwezig.  
De leden van de werkgroep zijn: 
Jac Linnemans   (coördinator)  
Gerard van Nunen  (computer, tablet, telefoon) 
Jos Comperen   (administratie, boekhouding, geldzaken)  
Ad van Doormaal  (formulieren, brieven, taal) 
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De data zijn: donderdag 16 juni – 21-juli – 18 augustus – 15 september – 20 oktober 

 

IDO spreekuur voor hulp bij aanvraag toeslag energiekosten. 
Vanaf 1 juni is het mogelijk voor inwoners van de gemeente Hilvarenbeek om een toeslag aan te vragen voor de 
energiekosten. De bedoeling is, dat er via de gemeentesite een formulier gedownload kan worden en de juiste 
persoonlijke gegevens kunnen worden geüpload. 
De verwachting is dat er inwoners zijn die dit moeilijk vinden en hierbij hulp nodig hebben. 
Daarom is er vanuit de bibliotheek  besloten om extra IDO spreekuren in te zetten. 
De volgende dagen - tijden zijn ingepland bij de bibliotheek in Hilvarenbeek 
 
Woensdag 1 juni 16.00-17.00 uur  IDO SPREEKUUR 
Donderdag 2 juni 16.00-17.00 uur  EXTRA IDO SPREEKUUR 
Vrijdag 3 juni  16.00-17.00 uur EXTRA IDO SPREEKUUR 
Woensdag 7 juni 16.00-17.00 uur IDO SPREEKUUR  

 

Wij-wel en Thebe Extra overeenkomst is ontbonden. 

 In 2014 heeft Wij-wel een overeenkomst afgesloten met Thebe Extra. 
Thebe Extra wilde als coöperatie met burgerinitiatieven een overkomst afsluiten 
om zo samen sterker de zijn. Ook kregen we als Wij-wel, jaarlijks een financiële 
bijdrage van €2500,-. Leden van Thebe Extra werden ook lid van Wij-wel en 
omgekeerd. Het eerste jaar brachten we het aantal leden van 900 naar bijna 
1100. 

 
01 - Maar de andere initiatieven in de regio hebben nooit zo’n overeenkomst met Thebe Extra afgesloten.  
Wij als Wij-wel hebben eigenlijk nooit het lidmaatschap van Thebe Extra of Wij-wel gebruikt om van de diensten 
van Wij-wel gebruik te kunnen maken.  
02 - Het bestuur van Thebe Extra is de laatste jaren geheel vernieuwd en heeft verder geen extra band meer met 
Wij-wel.  
03 - Daarom is besloten de overeenkomst te ontbinden.  
Dat betekent dat wij als Wij-wel, geen ledenadministratie gaan gebruiken.  
Iedereen uit de kernen Haghorst, Baarschot en Diessen kan gebruik blijven maken van de hulp en diensten van 
Wij-wel. Thebe Extra blijft het wel belangrijk vinden dat de burgerinitiatieven hun werk in de kernen kunnen 
blijven doen en zal ze ook jaarlijks financieel blijven ondersteunen. Dus voor Wij-wel verandert er in de praktijk 
niets. 

 

 

 

 

“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. 

Met deze QR code kun je rechtstreeks naar de site van Wij-

wel. Bijvoorbeeld om de foto’s te bekijken of de agenda. 

 

We zijn bezig om de site actueel te houden. Heb je ideeën, of klopt 

er iets niet, bijvoorbeeld een contact adres, mail dan a.u.b. naar: 

info@wij-wel.nl 

Om ook via een QR code de Drone opname te bekijken scan  
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