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fijne jaarwisseling en ’n goed 2022 ! 
 

Zo vlak voor de jaarwisseling kijken we even terug op het jaar 2021. Voor een fors deel werd 

ons leven ook dit jaar bepaald door corona. De beperkende maatregelen zorgden ervoor dat een 

aantal activiteiten niet door kon gaan. Dat is heel erg jammer, zeker voor mensen die voor hun 

sociale contacten afhankelijk zijn van die activiteiten. Gelukkig zijn er altijd weer mensen die 

oog hebben voor de medemens en daar naar handelen. Als Lierop Leeft proberen we ons steen-

tje bij te dragen. Dankzij onze vrijwilligers hebben we soms het verschil kunnen maken. Marie-

ke, onze dorpsondersteuner, heeft steeds geprobeerd haar weg te vinden en er te zijn op plaatsen 

en bij mensen die dat nodig hadden. Onze werkgroepen hebben daar waar het mogelijk was 

doorgewerkt. Een greep! De werkgroep Wonen is zich in blijven zetten voor de starters en seni-

oren. De werkgroep Zorg heeft samen met de KBO een succes kunnen maken van de Vitaliteits-

dag. Maar ook de dagbesteding, koffie-uurtje en andere activiteiten zijn zoveel mogelijk doorge-

gaan. De werkgroep Opvoeden & Opgroeien heeft een succesvolle beweegweek georganiseerd. 

De werkgroep Dienstverlening & Communicatie heeft 4 prachtige geluksroutes uitgebracht 

waardoor we tijdens het wandelen onze gedachten even kunnen verzetten. Mooie bijkomstigheid 

is dat ook vele wandelaars ‘van buiten’ Lierop deze mooie omgeving beter hebben leren kennen. 

Ons initiatief om 24 uurs zorg voor mensen met dementie te realiseren hebben we helaas niet 

waar kunnen maken. We blijven zoeken naar mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk in 

Lierop te laten wonen. 

 effe  
bijpraten 

lierop leeft maakt er werk van. . . ook voor jou !  

 

Het uitgangspunt van Lierop Leeft is dat we vraaggericht willen werken. Voor elkaar, met 

elkaar! Dit wil echter niet zeggen dat we niets doen voor de zogenaamde ‘zwijgende minder-

heid’. Het kan bijna niet anders of de ‘wat oudere jeugd’, jong volwassenen en 50-’ers hebben 

ook wensen, ideeën of problemen die ze alleen niet op kunnen lossen of uit kunnen werken. 

Uiteraard zijn we heel graag bereid om te helpen, maar we hebben hier wel input voor nodig. 

Heeft u ’n wens, idee, probleem of misschien iets totaal anders, neem dan contact op met één 

van de werkgroepen. 

’n Mailtje naar info@lieropleeft.nl mag natuurlijk ook. De overige contactgegevens vindt u op 

de website www.lieropleeft.nl 

 

Op deze site vindt u verder diverse informatie en wetenswaardigheden om eens rustig op uw 

gemak door te lezen.  

nieuwe website 
 

De werkgroep Dienstverlening & Communicatie is momenteel druk bezig met het vernieuwen 

van de website. De huidige site biedt inmiddels te weinig uitbreidingsmogelijkheden. 

Voor de nieuwe werkgroep Gezondheid & Leefomgeving is het moeilijk om ‘n plaats te creëren. 

Ook zou het fijn zijn om “de Huiskamer” een eigen pagina te geven waarop alle activiteiten 

vermeld staan. De ervaring leert dat het soms moeilijk is om bij de juiste info te komen. De 

nieuwe website maakt het u allemaal veel makkelijker. 

Dankzij de subsidie van de Stichting Steun Welzijnszorg is het mogelijk om dit project van de 

grond te krijgen. 

Wanneer de nieuwe website daadwerkelijk in gebruik genomen wordt leest u op 

www.lieropleeft.nl  

liederentafel in de huiskamer  
 

Zodra de situatie rondom corona het toelaat, willen we in “de Huiskamer” gaan starten met een 

‘Liederentafel’. 

Naar een idee van Martien Naus gaan we iedere eerste maandagochtend van de maand tijdens de 

open inloop samen zingen voor ons plezier, zonder serieuze repetities en met een kopje koffie 

bij de hand. 

Martien zal met zijn gitaar de meezingliedjes begeleiden. 

Wanneer we daadwerkelijk van start kunnen gaan, is nu nog onduidelijk. Hou daarom voor meer 

nieuws en informatie Slaponline of de website van Lierop Leeft in de gaten. 

En zodra het kan…….KOM GEZELLIG MEEZINGEN!  

  

De vele vrijwilligers 

en het bestuur van  

wensen u een  

Gelukkig Nieuwjaar 

Lierop Leeft 
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ondanks beperkingen maakt de dorpscoöperatie er 
het beste van 
 

Terwijl we vorig jaar rond deze tijd in een complete lockdown zaten is het momenteel jammer 

genoeg niet veel beter. 

Net nu we in Henricushof in onze nieuwe ‘Huiskamer’ het dagelijkse koffie-uurtje opgestart 

hadden, hebben we dit ook weer gedeeltelijk terug moeten draaien. Dit is namelijk voorlopig 

alleen toegankelijk voor de bewoners van Henricushof. Zo kunnen zíj elkaar toch een moment  

op gepaste afstand ontmoeten. Andere activiteiten, zoals b.v. het kienen en de dagbesteding, 

zijn voorlopig gestopt. De vrijwilligers van de dagbesteding hebben de mensen thuis een 

mooie attentie gebracht, Het spreekt voor zich dat ze er ook liever een mooie kerstviering van 

hadden gemaakt. Het Eetpunt om 12.00 uur kan nog wel gewoon doorgang vinden. 

 

Gelukkig hebben we nog wel het 

mooie initiatief van FrieslandCampi-

na door kunnen laten gaan. De fami-

lie Verstappen heeft samen met koe 

Ineke, verschillende mensen getrak-

teerd op warme chocomel met slag-

room. 

Wanneer het mogelijk is hopen we 

de reguliere activiteiten weer snel op 

te pakken, maar ieders gezondheid 

gaat boven alles. 

 

We hebben de laatste tijd vragen ontvangen wanneer het 55+ diner weer gestart kan worden. 

Dit diner vervult een belangrijke sociale rol. Het voornemen was om in november weer te star-

ten, maar ook hier heeft corona figuurlijk roet in het eten gegooid. Bij navraag aan een trouwe 

deelnemer of het diner gemist wordt reageerde ze als volgt: 

“Zeker wordt het diner gemist. Maar met de anderhalve meter afstand is het niet erg gezellig 

om samen te dineren. Ook kunnen er minder mensen deelnemen en de vraag zal zijn of het 

nog wel rendabel is voor de catering, die overigens ontzettend goed is”. 

 

Tot slot is het zeker de moeite waard om te vermelden dat op 9 november de uitleenpost aan de 

500ste aanvraag voor een hulpmiddel heeft kunnen voldoen. Hieraan is bijzondere aandacht 

besteed in de pers. Een mijlpaal. En tevens een bewijs dat de uitleenpost zijn diensten bewijst 

en niet meer weg te denken is in Lierop. Een dankwoordje aan de vrijwilligers van de uitleen-

post, die al die tijd klaar stonden en nog steeds klaar staan, is hier zeker op zijn plaats. 

 

Laten we samen hopen dat er in 2022 wat betreft al deze activiteiten wat meer ruimte zal zijn 

om het een en ander meer ongekunsteld te organiseren. 

wonen 
 

Tot grote spijt van iedereen is de informatieavond “Wonen en Bouwen in Lierop” uitgesteld. De 

reden laat zich raden: Corona. 

De hamvraag: “Hoe komen we deze avond als bewoners van Lierop in gesprek met het ge-

meentebestuur en woningbouwvereniging woCom over alles wat er speelt in Lierop en waar 

we naar verlangen”?  zal (onder voorbehoud) op 15 febr. gesteld kunnen worden. Voor de com-

plete invulling van de avond en de gespreksonderwerpen verwijzen wij u graag naar het nieuws-

bericht van 15 nov. op www.lieropleeft.nl. U kunt zich al voorbereiden door over de stellingen 

na te denken. 

 

Het tekort aan bouwlocaties is trouwens door de eeuwen heen al een 

groot probleem. Een timmerman uit Nazareth, Jozef genaamd, moest 

zo’n 2000 jaar geleden met zijn hoogzwangere vrouw al genoegen 

nemen met ‘n tochtige stal. Er is dus nog niet veel veranderd. 

 

In tegenstelling tot toen hebben we nu echter het “Energiehuis Slim Wonen”. Toon van den 

Hurk is één van de energiecoaches. Wat hij precies voor u kan beteken leest u onder het tabblad 

“WONEN” op www.lieropleeft.nl. 

 

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 

Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.  

Wie dan valt, heeft niemand om hem op te rapen.  

Wie dan schreeuwt, heeft niemand die hem hoort.  

Wie alleen loopt, gaat gebukt onder zijn last.  

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  

 

Twee voeten heb je slechts en twee armen. 

Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,  

heeft ieder duizend voeten. 

Loopt niemand alleen. 

 
 
We vonden dit gedicht van Patricia Kayo heel passend. 

Als het aan onze vrijwilligers ligt, loopt niemand alleen in Lierop. 

Heel veel dank daarvoor!  

Mogen wij in 2022 weer op jullie hulp en steun rekenen? 

Bestuur Lierop Leeft 

 


