werkgroep dienstverlening en communicatie
we ledenwerfcampagne. Hoe meer leden onze dorpscoöperatie heeft, des
te groter het draagvlak. De slogan “Lierop Leeft, maar niet zonder jou!” staat
nog als ‘n huis. Graag verwijzen wij u naar de website
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minibieb
(er is geen lidmaatschap
voor nodig) boeken lenen. Er zijn allerlei boeken voor
volwassenen te
Echt de
moeite om eens een kijkje te nemen!
Wil je boeken doneren aan deze minibieb?
Neem dan even contact op met Anke Winkelmolen;
06-45171560.

paar weken tijd veel minder zeker blijken te zijn. Voor Lierop Leeft gaat het
vooral om vrijwilligersactiviteiten die niet door kunnen gaan

24-uurs zorg
De realisatie van 12 appartementen stokt even. We staan op het punt dat
echt knopen moeten worden doorgehakt. Met name de financiering van de
zorg geeft de nodige hoofdbrekens. We zijn samen met partijen in gesprek
met Zorgkantoor, Gemeente en zelfs het ministerie van VWS om te kijken of
zij in bepaalde mate garant kunnen staan voor al te grote risico’s die vooral
op het bordje van Savant komen te liggen. We hopen daar binnenkort meer
omdat er begrijpelijkerwijs andere prioriteiten zijn.

samen sterk, samen voor elkaar, samen met elkaar
Naast de vele afgelastingen wegens het Coronavirus zijn er gelukkig ook
nieuwe activiteiten te melden:

 De Spar bezorgt de boodschappen thuis bij de mensen die niet in staat
zijn boodschappen te doen, omdat ze alleenstaand zijn of angstig, of geen
familieleden hebben die in de omgeving wonen. Wie hiervan gebruik wil
 Samen met de KBO en Lierop Leeft is er een belclubje opgezet. Nu men
noodgedwongen aan huis gekluisterd is en voor veel mensen activiteiten
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als alles anders is
Het is voor veel mensen, ook voor ons in Lierop, een spannende tijd. Alles is
in een keer anders geworden. Zaken die zo vanzelfsprekend waren, zijn weggevallen.
Alle

Samen moeten we deze crisis te boven komen door het navolgen van de
maatregelen die ons door het RIVM opgelegd worden.
Dit is niet altijd even gemakkelijk. In de kranten en op radio en t.v. worden
we dagelijks van uur tot uur op de hoogte gehouden. Op onze website
www.lieropleeft.nl treft u aanbevelingen en tips aan om de rust te bewaren
en hoe u anderen kunt helpen.
Laten we er samen de schouders onder zetten en goed voor elkaar en jezelf
zorgen. Dan hopen we straks allemaal de bevrijding van dit virus te kunnen
vieren.
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veranderingen uitleen duo fiets (werkgroep zorg)

werkgroep opvoeden en opgroeien

Per 1 april is de stichting Florançia
verhuist naar hun nieuwe locatie in
Meijel. Daarmee is een einde gekomen aan ‘n 5-jarige samenwerking
waarin de medewerkers van Florançia
zorgden voor een soepele en foutloze
uitleen van de duo fiets. Via deze
nieuwsbrief spreken wij onze grote
dank daarvoor uit. Wij wensen medewerkers en bewoners veel succes op
de nieuwe locatie.

Met veel enthousiasme hebben wij de geweldige ideeën gevolgd die onze
groep 7 en 8 leerlingen gepresenteerd hebben tijdens de “Kinderraad“.
Enkele kinderen gaan onze vergaderingen bijwonen om werk te maken van
deze geweldige initiatieven. Deze ideeën staan op onze website, lees daar
waar onze kinderen aandacht voor willen!

Per 1 mei a.s. komt ‘GewoonUNIEK’
in de boerderij aan de Heesvenstraat.
Zij verhuizen vanuit hun huidige locatie

zetten als het om concrete doelen gaat. De resultaten van het onderzoek zijn
digitaal beschikbaar via de website.

Wat motiveert jonge vrijwilligers?
Afgelopen half jaar hebben 2 studenten van de HBOV Nijmegen in opdracht
van Lierop Leeft een onderzoek uitgevoerd wat jonge leden motiveert zich in
zinvolle conclusies kunnen trekken. Het bestuur gaat met de aanbevelingen

werkgroep wonen
Wat speelt er op het moment:
 Zes starterswoningen aan de Vendelier.

2. ‘

3. ‘GewoonUNIEK’ wil net als Florançia een goede en sterke band opbouwen
met de Lieropse gemeenschap. Meer info: www.gewoonuniek.com
De reservering moet uiterlijk de dag ervoor vóór 20.00 uur op de
webpagina van “Lierop Leeft” ingevuld zijn! Reserveringen op de dag
zelf worden vanuit organisatorische redenen niet meer in behandeling genomen.

Wij vertrouwen op een fijne samenwerking met ‘GewoonUNIEK’ en hopen op
een soepele overgang naar de nieuw ontstane situatie!
en de overgang van Florançia naar GewoonUNIEK wordt de komende
periode de duo fiets alleen nog onder bepaalde voorwaarden uitgeleend. U kunt hierover contact opnemen met Ben van Bussel.

traging opgelopen. De starters hebben echter niet stil gezeten en zitten
op hete kolen om te kunnen beginnen met bouwen.
 Bungalows voor doelgroep senioren.
Er wordt door Stichting SAMENBOUWEN.IN gewerkt aan de uitwerking van
een plan met 4 óf 6 bungalows in plan Gildewijk. Na de inventarisatie van de
woonwensen heeft ‘Compen architecten’ de verkaveling én de basis plattegronden voor de woningen gemaakt
waarmee
‘Vastgoedregisseur’
en
‘Stichting SAMENBOUWEN.IN’ in overleg zijn getreden met de gemeente.
Naar aanleiding van dit overleg zijn de
tekeningen aangepast. Wij gaan er
vanuit dat de gemeente uiterlijk begin
april instemt met de aanpassingen.
Wij kunnen dan zo snel mogelijk een
nieuwe bijeenkomst organiseren
zodat belangstellenden gezamenlijk
de volgende stappen kunnen maken in het realiseren van hun nieuwe
(t)huis.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Stichting SAMENBOUWEN.IN
via 040-242 3223 of info@samenbouwen.in
 Bemiddeling en advies.
De werkgroep wonen blijft zich inzetten om op te komen voor de Lieropse
woonwensen. Dit resulteert in structureel overleg met de gemeente. Ook
voor advies m.b.t. het levensloopbestendig maken van uw woning staan wij
graag voor u klaar.
Voor ‘n uitgebreidere toelichting verwijzen wij u graag door naar de website
van onze dorpscoöperatie: www.lieropleeft.nl
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