
1e Lustrum Lierop Leeft 

 

De formele oprichtingsdatum van Dorpscoöperatie 

Lierop Leeft U.A., is 6 oktober 2014. 

Dit betekent dat het 1e lustrum een feit is. Geen 

reden voor een feestje, maar wel een moment om 

even bij stil te staan en terug te kijken op de 

afgelopen 5 jaar. 

De uitgangspunten die we indertijd als leidend 

hebben vastgesteld staan nog stevig overeind! 

Zo is de vraag nog steeds leidend. Via de 

Algemene Ledenvergadering en anderszins 

proberen we in overleg met onze leden te bepalen 

wat we belangrijk vinden en waar we aan gaan 

werken. Dit doen we samen met onze 

kernwerkgroepen; wonen, zorg, dienstverlening 

en opvoeden & opgroeien en de ongeveer 80 

vrijwilligers die op allerlei fronten actief zijn. Zij 

vormen het kapitaal van onze coöperatie en staan 

klaar als daar om gevraagd wordt. Heel veel dank 

aan al die werkers in de afgelopen 5 jaar. 

Inmiddels hebben we ruim 450 leden. Deze 

vertegenwoordigen samen ongeveer 1.100 

inwoners van Lierop. Dat is 50% van alle 

inwoners. Dank voor jullie inzet, jullie loyaliteit via 

het lidmaatschap en jullie morele steun. Wij allen 

weten ons gesteund door het bezoek van Z.M. 

Koning Willem-Alexander. Ook hij was onder de 

indruk van wat er gebeurt in het kader van Lierop 

Leeft. Een mooie en onvergetelijke steun in de 

rug! 

We doen het samen, voor elkaar en met elkaar, 

ieder op zijn eigen wijze en op zijn eigen moment, 

voor velen nu voor anderen ongetwijfeld later! 

 

Martien Kusters, voorzitter 

 

 

 

Nuttige infoavond drugs en alcohol 
 

Naast de vele professionals, jongeren-organisaties 

en begeleiders uit de regio waren ouders en een 5 

tal jongeren aanwezig op de infoavond 'drugs en 

alcohol' die op 4 mei in de Vurherd werd 

georganiseerd door onze werkgroep Opvoeden & 

Opgroeien. De avond werd door Helder Theater 

geregisseerd, waarbij Hester Dadema met 

levensechte sketches en concrete informatie 

ouders en jongeren de werkelijkheid heeft laten 

ervaren. Deze manier van presenteren liet zien 

hoe ouders en jongeren het onderwerp drugs 

benaderen.  
 

De aanwezigen waardeerden deze afwisseling en 

confronterende manier van presenteren. Ook de 

informatie en de “drugskoffer” van Novadic 

Kentron hadden na afloop veel aandacht.  
 

De werkgroep gaat in de toekomst nog meer 

moeite doen om meer jongeren en ouders bij dit 

onderwerp te betrekken, dat moet beter. De 

aanwezigen pleitten om het concept voor te 

zetten en het onderwerp in kleinere groepen 

bespreekbaar te maken. 
 

 

 

 
 

Activiteiten Werkgroep Wonen 
 

In de afgelopen periode zijn wij als werkgroep 

wonen met o.a. onderstaande activiteiten bezig 

geweest: 
 

• CPO 3 project aan de Vendelier waar zes 

woningen gebouwd gaan worden voor starters uit 

Lierop. 

• Overleg geweest met gemeente, dorpsoverleg 

Lierop en bewoners van Gildewijk over veiligheid, 

speelveld, groenvoorzieningen en invullen laatste 

bouwkavels e.d. 

• Betrokken geweest bij het Ontwerp woonvisie 

2030 gemeente Someren waarbij een aantal 
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doelstellingen uit de visie ons steun geven om de 

komende jaren de Lieropse behoeften te 

ondersteunen  

• Veilig wonen. Er heeft in de zomermaand een 

schouw plaatsgevonden met wijkagent Marianne 

van Kempen en gemeente Someren, Henriëtte 

v.d. Mortel om te kijken naar inbraak-gevoelige 

zaken. Met de wintermaanden op komst is het 

belangrijk om extra alert te zijn.  

 

De uitgebreide informatie van bovenstaande 

punten kunt u vinden op de site van Lierop Leeft 

en Slaponline. De werkgroep wonen vindt het 

belangrijk dat de leefbaarheid in Lierop 

gecontinueerd wordt voor de gemeenschap, 

school, winkels en verenigingen en heeft u vragen 

dan kunt u bij ons terecht. 

 

 

 

Dementvriendelijk Lierop,  

een absolute meerwaarde 

 

De werkgroep ‘dementievriendelijk Lierop’ 

probeert  door het organiseren van cursussen  en 

informatiebijeenkomsten het taboe rond dementie 

te doorbreken.  

Immers dementie herkennen kan ertoe bijdragen 

dat mensen zich langer staande kunnen houden in 

de samenleving. Je kunt iemand helpen als jezelf 

snapt wat er aan de hand is. We hopen daardoor  

dat de mensen met dementie dan ook zolang 

mogelijk deel uit maken aan onze samenleving 

om hun favoriete activiteiten kunnen voortzetten. 

 

Wil je meer weten over dementie? Waaraan 

herken je dementie? Hoe ga je ermee om?  

 

Kijk dan op diverse links op de website van Lierop 

Leeft onder de Tab ‘Zorg’ ‘Dementvriendelijk 

Lierop’ en vervolgens naar ‘Links’. 

http://www.lieropleeft.nl/?a=4&b=1 

 

Hier vindt je ook links over actuele thema’s. 

 

Voor wie nog interesse heeft in de cursus 

Samendementievriendelijk kan contact opnemen 

via het volgende mailadres zorg@lieropleeft.nl of 

bellen naar 0492-331465 T. Steenbakkers.  

Deze cursus wordt gratis aangeboden. 

 

 

 

Wonen met dementie 

 

Het proces om te komen tot 12 appartementen 

voor mensen met dementie en de bijbehorende 

algemene ruimtes vordert gestaag. De 

gesprekken met Wocom en Savant verlopen in 

goede sfeer, maar zaken als wie is waarvoor 

verantwoordelijk en wie betaalt welke kosten 

zorgen voor de nodige discussie. Dit hoeft geen 

probleem te zijn als het uiteindelijk maar leidt tot 

een goeie woonvoorziening voor de mensen in 

Lierop die helaas te kampen hebben met de ziekte 

dementie. In de komende maanden moet duidelijk 

zijn of elke partij z’n verantwoordelijkheid neemt 

en zouden we eind 2020 tot realisatie moeten 

kunnen komen. Dit betekent dat we aan het einde 

van dit jaar met het plan naar buiten willen 

komen en we concreet aan de slag gaan met 

informatie over; wie komt in aanmerking voor een 

appartement, wie zou er willen werken en vooral 

ook wie zou als vrijwilliger mee willen doen om 

activiteiten vorm te geven en te helpen bij de 

maaltijdvoorziening. Dan is Lierop dus echt aan 

zet! 

 

Heb je nu al vragen, bel gerust met Martien 

Kusters, 06-81276554. 

 

 

 

Automaatje of Vervoersmaatje? 

 

Inwoners van Asten en Someren kunnen via Onis 

een beroep doen op vervoer via Automaatje 

Asten-Someren.  

Inwoners uit Lierop kunnen ook terecht bij Lierop 

Leeft dat in principe op dezelfde manier werkt als 

Automaatje Asten-Someren. 

Wie gebruik wil maken van de vervoersdienst van 

de dorpscoöperatie neemt contact op met de 

dorpsondersteuner. De vrijwilliger (het 

‘vervoersmaatje’) haalt de klant thuis op en ze 

gaan samen op pad. De dienst verzorgt een 

bezoek aan bv ziekenhuis, een instelling, vrienden 

of een familierelatie. De vrijwilliger is voor u 

beschikbaar. Dat kan ook zijn voor een bezoek 

aan de apotheek, kledingzaak, of samen naar de 

bibliotheek, het gemeentehuis, het postkantoor of 

met elkaar op kerkbezoek. 

Voor het vervoer wordt een vergoeding van €0,25 

per km (+ evt. parkeergelden) in rekening 

gebracht. U betaalt rechtstreeks aan de vrijwilliger 

na iedere rit.  

Voor meer informatie of aanmelding: Marieke 

Linders (dorpsondersteuner), 06-53668150 of 

dorpsondersteuner@lieropleeft.nl 

 

 

 

Wat dit jaar o.a. nog meer voorbij kwam… 

 

Zie hiervoor ook de website www.lieropleeft.nl 

 

- Bezoek Koning aan Lierop Leeft 

- Vrijwilligersdag Lierop Leeft geslaagd 

- Uitstapje Dagbesteding ’t Höfke’ 

- Algemene Ledenvergadering 

- Gedeputeerde vd Sloot bezocht Lierop Leeft 

- Word lid van een werkgroep of onze coöperatie! 
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