Jaarplan 2022
Eind februari werden de coronaregels verlaten en konden we plannen gaan maken
voor 2022. In onderstaande info een kort overzicht wat welke plannen we hebben en
welke activiteiten we dit jaar willen realiseren.
Een belangrijke en vaste activiteit van Wij-wel is en blijft onze dorpsondersteuner
Jacqueline de Wit. Elke woensdag heeft ze spreekuur van 11.00 tot 13.00 uur in
Diessense Eenhoorn. Naast het spreekuur is Jacqueline altijd telefonisch
bereikbaar. In de praktijk blijkt dat de corona voor velen een zware tijd is geweest en
daardoor wordt haar hulp en advies nu nog belangrijker.
Begin mei hebben we een gesprek gehad met Thebe Extra.
In de discussie hebben we samen geëvalueerd hoe we begonnen zijn
in 2014 (met een bestuurslid van Thebe Extra in ons bestuur) de
intensieve contacten met Brigitte Vermeulen de ledenconsulent van
Thebe Extra en de steeds verder afstand die wij als Wij-wel kregen met
Thebe Extra. Met de andere burgerinitiatieven in Brabant heeft Thebe
Extra wel contacten maar daar zijn geen overeenkomsten mee gesloten. Daarom is afgesproken
dat we de intentieovereenkomst gaan ontbinden We krijgen wel een financiële ondersteuning van
Thebe Extra van € 1,50 van het aantal leden dat zij in onze kernen hebben (ongeveer 1000). Als
Wij-wel gaan wij geen ledenadministratie bijhouden. Iedereen uit de kernen Haghorst, Baarschot
en Diessen kan een beroep doen op de hulp en ondersteuning van Wij-wel.
Samenwerking
Samen is voor Wij-wel het belangrijkste uitgangspunt. Daarom werken
we samen met andere instellingen of groepen die bij kunnen dragen
aan het realiseren van onze doelen. Een hele belangrijke partner is
natuurlijk de gemeente Hilvarenbeek. Jaarlijks zijn er gesprekken met
het bestuur van de gemeente en we krijgen ook een financiële
ondersteuning van €1500,-. De werkgroep Tussenheid
(zij
ondersteunen allerlei groepen in de gemeente met informatie en adviezen en willen daarvoor een
apart fonds maken om ook ondersteuning te kunnen geven bij de uitvoering van plannen) wil die
samenwerking meer concreet gaan maken. De Diessense Eenhoorn is de thuisbasis van Wij-wel.
In 2022 willen nog een overleg plannen met de coöperatie Haghorst.
Vrijwilligers zijn voor Wij-wel onmisbaar.
Dankzij de vele vrijwilligers (ruim 90) kunnen wij met onze werkgroepen
hulp en goede ondersteuning geven aan de inwoners die daaraan
behoefte hebben. We proberen de werkgroepen indien mogelijk
zelfstandig te laten functioneren. In september gaan we een speciale
dag voor deze groep organiseren. We laten ze o.a. een paar plannen zien en vragen of ze
suggesties hebben voor de uitwerking.
Werkgroep Vervoer
De groep vrijwilligers voor deze groep is door sterfte, ziekte en
werkwisseling veel kleiner geworden.
Ook zijn in Hilvarenbeek nieuwe initiatieven ontstaan om een eigen
Beekse vervoergroep op te staten.

We wachten de ontwikkelingen af en als het nodig mocht zijn onze eigen vervoersgroep uit te
breiden, gaan we actief nieuwe chauffeurs werven. Nu wordt onze eigen vervoersgroep vooral
gebruikt bij het eetproject en de dagbesteding in de Diessense Eenhoorn.
Werkgroep ZUSTER
Zorgspullen gooi je niet weg, die zet je opnieuw in.
We hebben een zeer rustig jaar gehad en zullen in de komende
nieuwsbrieven hier extra aandacht aan geven.
Werkgroep Hulpspreekuur.
In het afgelopen jaar is deze werkgroep gestart. Inwoners met vragen
op het gebied van computers, hulp nodig hebben bij het verwerken van
formulieren, vragen of hulp nodig hebben op het gebied van financiën
of met ander vragen of problemen hebben kunnen bij deze werkgroep
terecht. Elke derde donderdag van de maand (m.u.v. augustus) is er
voor deze onderwerpen hulp in de Diessense Eenhoorn aanwezig van 13.30 tot 15.30 uur. Als er
geen direct antwoord op een vraag is, wordt gezocht naar een goede hulproute.
Werkgroep (klooster) Torentje
De werkgroep is in ruste, alleen nog actief bij restauratie of schades.
Een onderhoudsbudget wordt hiertoe aangehouden.

Werkgroep Verkeer
Deze werkgroep is in 2021 actief geworden en heeft o.a. overleg gehad
met de gemeente en andere belangenorganisaties dit op betrokken
waren van de reconstructie van de provinciale weg. In overleg met de
omwonenden van de Schut weg is besloten om de verkeerssituatie in
de Schut weg niet aan te passen omdat de aanpassingen van de 395 zodanig zijn dat de huidige
situatie gehandhaafd kan blijven. Verder is afgesproken dat deze werkgroep jaarlijks een overleg
pleegt met de gemeente om eventuele geconstateerde problemen te bespreken.
Werkgroep Repaircafé
Een paar keren per jaar organiseren we een Repair café middag in
Hercules. Vooral wordt via de pers (ook in onze eigen nieuwsbrief)
kenbaar gemaakt. Op 2 april dit jaar hadden we de eerste middag die
goed bezocht werd. 2 of 3 keren per jaar organiseren we deze
activiteit. De volgende planning is op 8 oktober.
Werkgroep welkomsttas
Elke nieuwe inwoner in onze gemeente krijgt een welkomstas. Omdat
de coöperatie Haghorst dat op Haghorst doet, beperken wij ons tot de 2
andere kernen. We vragen de inwoners (of buurtverenigingen) om
nieuwe inwoners te melden. De melder wordt gevraagd of hij/zij deze
welkomstas
wil
gaan
overhandigen,
anders
gaat
onze
dorpsondersteuner dat doen.
Werkgroep Boodschappenpakketten
Rondom kerst en nieuwjaar zijn er altijd inwoners die een steuntje/
presentje kunnen gebruiken. Zegeltjes voor pakketten van supermarkt
Plus, kunnen worden afgegeven aan Wij-wel. Zowel de actie in januari
als in december was een geweldig succes. We hebben weer veel
mensen, die het even moeilijk hebben, kunnen helpen. Zowel de
mensen uit de groep die we kennen uit Haghorst, Baarschot en Diessen als de mensen van Quiet
in Hilvarenbeek en de voedselbank in Tilburg hebben we blij kunnen maken met de vele pakketten
en de losse artikelen die we gekregen hebben. Naast de pakketten zijn we ook losse houdbare

artikelen gaan verzamelen en afgelopen jaar was dat zo succesvol dat we dit in de komende
kerstperiode zeker gaan herhalen.
Werkgroep ZAP-ers (Zwerf Afval Pakkers)
Zowel in Baarschot als in Diessen is een werkgroep actief en beide
groepen hebben in de afgelopen maand een rondje gemaakt om het
straatvuil te verzamelen. De gemeente heeft een speciale aanhanger
hiervoor waarin alle attributen die je nodig hebt in verzameld is. Deze
wordt opgehaald en als de klus klaar is, mag alles weer naar de
gemeentewerf worden gebracht. Indien nodig wordt een keer per kwartaal de ronde gemaakt.
Werkgroep nieuwsbrieven.
Een paar keren per jaar wordt de nieuwsbrief gemaakt o.l.v. de
secretaris, gedrukt, in pakketjes geteld en naar de 40 rondbrengers
gebracht. Alle adressen in Haghorst, Baarschot en Diessen (ruim
2000) krijgen deze verzamelde informatie. De volgende nieuwsbrief
staat gepland voor september / oktober
Werkgroep buurtondersteuners.
De groep buurtondersteuners zijn de ogen en oren van de buurt. We
hopen met de buurtondersteuner het oog en oor in de buurt is en dat
we zo meer zicht te krijgen op aanwezige problematiek. Hoe eerder we
bepaalde problematiek bij personen kunnen signaleren hoe sneller we
hulp kunnen inschakelen. Het is nodig dat we deze werkgroep opnieuw
een begeleidingstraject aanbieden. In september gaan we hiermee aan de slag.
Werkgroep Themagroep
Als er speciale onderwerpen zijn , wordt er door de themagroep een
informatieavond georganiseerd.
Zo wordt er op 23 juni de film Dr. Kees vertoond in Hercules. Het
thema van deze film is Euthanasie en Dementie. Dit thema past goed
in ons voorlichtingscampagne zowel voor ouderen, hun kinderen als
mantelzorgers.
Werkgroep Verenigingsraad.
De bestaande stichting de Verenigingsraad heeft aan Wij-wel gevraag
om en werkgroep hiervan te kunnen zijn. Daarmee hopen een beter
netwerk te krijgen en gebruik te kunnen maken van de ervaringen en
PR van Wij-wel. Afgesproken is dat zij een jaar lang een werkgroep
worden en na een jaar zal geëvalueerd worden is er een vervolg op
deze manier komt.
Werkgroep Romeins Dorp
De St. Diessen 1650 heeft haar programma afgewerkt. Door de
corona heeft alles wel in een afgeslankte vorm moeten plaatsvinden
en zijn diverse activiteiten niet doorgegaan. Gelukkig is het
feestweekend, mede dankzij het mooie weer, wel een mooi slotfeest
geworden. Al in de statuten was vastgelegd dat een eventueel
overschot naar Wij-wel en de Verenigingsraad zou gaan. Ook de metalen Romeinen, die aan de
toegangswegen van Diessen staan, woeden aan Wij-wel geschonken alsmede de niet verkochte
Diessense vlaggen. Wij-wel heeft het plan om hiermee dit in een Romeinse plan uit t werken. Er
wordt een werkgroep gemaakt en wij zullen onze inwoners vragen mee t denken in de uitwerking.
Werkgroep Oekraïne.
In Diessen zijn in de Nieuwe Erf 61 Oekraïners ondergebracht en op
Haghorst is Den Deel zodanig met vrijwilligers verbouwd dat er 3

gezinnen gehuisvest kunnen worden. In korte tijd is een leegstaande zaal gebruikt om vooral
fietsen en kinderspeelgoed en -bedjes in te zamelen en gebruikers klaar te maken. Met hulp van
een aantal vrijwilligers van onze Repair Café hebben we ruim 50 fietsen kunnen maken en zijn
deze afgeleverd bij de Nieuwe Erf. Met medewerking van de parochie is van een bovenruimte een
kledingwinkel gemaakt waar de Oekraïners gratis kleding kunnen komen halen.
Werkgroep Warme Hart van Diessen.
De Eenhoorn is zodanig aangepast en ingericht dat het een mooie
tehuis is geworden voor Benjamin (kinderen met een beperking) en
senioren en dagopvang. Hier zijn aanwezig: de school, Ouderenbieb,
veel Na, dokterspost, zalencentrum Hercules, mooie ruime wijk de
Zijthorst en mooie ruime tuin van de Pastorie en de mooie Gildeweide.
De aanwezigheid van deze onderdelen zijn verwerkt in het mooie plan Het Warme Hart van
Diessen. Hiervan is een Film gemaakt. Er zijn 3 uitgangspunten die we hierin willen realiseren: 1
Jong en Oud een gouden combinatie, 24-uurszorg en een warmlevendig hart maken. We hebben
contact gezocht met Avans, maar die willen constante begeleiding en dat kunnen wij niet geven.
Daarna is de contact gehad met de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (Nu BUAS
Bredase University of Applied Sciences). Na eerste contact niets meer gehoord. Zal in juni
nogmaals contact opnemen. Maar het is een groots plan. Om het goed uit te kunnen werken zal
dit plan wel in kleinere deelplannen uitgewerkt moeten worden. We willen eerst dit plan uitwerken
en in een later stadium zullen we contact opnemen met de gemeente. Dit om te voorkomen dat we
in de uitwerking gestuurd worden door de gemeente. Deze film is te bekijken met de volgende link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N77sd_1XTA_1bNP3d20w5ABwAA6E5wts
werkgroep digitaal.
Wij-wel gaat samen met de bibliotheek Hilvarenbeek het begrip "digitale
identiteit" onder de aandacht brengen.
Dit omdat de Rijksoverheid en de Zorg steeds meer zaken digitaal
regelen. Wij-wel wordt daarom een lokale samenwerkingspartner met
de bibliotheek Hilvarenbeek. Naast het individueel kunnen volgen van
de online cursussen via de website van de bibliotheek, kunnen mensen zich ook opgeven voor
een "Klik&Tik" training.
Dit valt onder de basisvaardigheden. Daarnaast wil de bibliotheek Hilvarenbeek een IDO (
Informatiepunt Digitale Overheid ) inrichten in De Eenhoorn. Hier kunnen mensen met individuele
e-vragen en e-problemen terecht. Voor de verdere digitale ontwikkeling, zijn er de educatieve
programma's: Digisterker en Digivitaler.
Digisterker voor werken met de e-overheid en Digivitaler voor digitale zorg dichtbij.
Deze zullen, nadat er voldoende docenten hiervoor opgeleid zijn, ook als aanbod bekend gemaakt
worden en kunnen via de nieuwsbrieven en de website mensen zich hiervoor opgeven.
Voor Digivitaler zal er ook met de Huisartsen praktijk Diessen een samenwerking worden gezocht,
zodat het programma inhoudelijk aansluit bij de praktijk.
Hierbij is onze dorpsondersteuner onze eerste contactpersoon. Voor de digitale veiligheid met
betrekking tot bankieren is er contact met de Rabobank Mobiele bankservice.
Samen met Rabo contactpunt Hilvarenbeek zal gezocht worden naar een passende voorlichting.
Wij-wel algemeen
Omdat onze eigen kopieermachine in de Eenhoorn niet meer goed
functioneerde, laten we de nieuwsbrieven drukken bij Cyaan in
Middelbeers. Zeker als het op een A3 gevouwen verspreid wordt, ziet
dat er prima en aantrekkelijk uit.
De kopieermachine in de Diessense Eenhoorn is ingezet als
dorpskopieermachine, en kan door alle leden worden gebruikt, tegen betaling van €0,10 per kopie.
Van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen zijn de conciërges in de Diessense Eenhoorn en
kan er gekopieerd worden.

De ingekomen reacties met de Dromenvangers die betrekking hebben op het centrum zijn
verwerkt worden in het plan het Warme Hart van Diessen.
Daarom hier alleen de ingediende ideeën die betrekking hebben der realisering buiten het
centrum.
1. Een verhard pad langs de Reusel, waarmee we met onze rollator vanuit de Zijthorst naar de
Turkaa brug kunnen wandelen. Weinig kans om dit te realiseren. Waterschap de Dommel heeft dit
onderdeel niet meegenomen in de uitwerking van hun plannen m.b.t. de Reusel.
2. en om het nog mooier te maken: een wandelmogelijkheid, met zitbanken geschikt ook voor
ouderen met rollator op de twee braakliggende akkertjes tussen de huizen op de Zijthorst en de
Reusel. Weinig kans om dit te realiseren.
3. 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. Wordt wellicht iets van lange adem.
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Ria Blankers is als contactpersoon van Haghorst bij de bestuursvergaderingen.
Vele vrijwilligers zijn Wij-wel talenten geworden. Een leefbaar dorp zijn we samen.

