werkgroep wonen.
 Aannemer Geven is gestart met de bouw van zes starterswoningen
aan de Vendelier. De oplevering staat gepland voor medio 2021.
 Op de kavel aan de Drievennestraat worden twee levensloop bestendige woningen gebouwd.
 In week 51 zal de gemeente een definitief besluit nemen over het
project van SAMENBOUWEN.IN voor het bouwen van zes levensloop
bestendige woningen. Vier aan het Gildeplein en nog twee aan de
Somerenseweg. Meer info is te verkrijgen bij Gwen Gudders van
Vastgoedregisseur,  040-2423223 of info@vastgoedregisseur.nl.
 Men is bezig met het bouwrijp maken van Gildewijk Fase 3. Waarschijnlijk zal in februari/maart 2021 na loting met de verkoop van
de kavels gestart worden. De gemeente probeert nog deze maand
de actuele verkaveling op hun site te zetten.
Voor uitgebreidere info verwijzen wij
graag naar de site www.lieropleeft.nl. We
blijven er op wijzen dat belangstellenden
voor een starterswoning, levensloop bestendige woning, huurwoning of een andere woning zich kunnen melden bij onze
werkgroep wonen@lieropleeft.nl.

realisatie 24-uurs zorg taai proces
Het optimistische verhaal in de vorige nieuwsbrief was
wat te voorbarig. Met WoCom en Savant zijn we in de
laatste fase van een overeenkomst. Dat gaat rond komen. Waar we nu
tegenaan lopen is de grondverwerving. Er zal grond aangekocht moeten worden van de Franciscusparochie. Wij hebben maar een klein
stukje nodig maar er moet ook grond aangekocht worden om de
school te kunnen verplaatsen binnen het parkgebied. Omdat onze appartementen vrij dicht bij de huidige school komen hebben we natuurlijk met elkaar te maken en is het voor ons van belang dat de school
zekerheid krijgt over de verplaatsing. Daarom probeert de gemeente
voor beide projecten de grond te verwerven van de parochie. Die onderhandelingen lopen traag of beter gezegd veel te traag. In eerste
instantie was de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Nu echter zit
de vertraging bij het bestuur van de Franciscusparochie. Doodzonde!
Feitelijk zitten we op onze handen omdat het onvoldoende zeker is dat
de grondverwerving rond komt en dat de school verder kan met verplaatsing. Daarna moeten wij met de school in overleg om afspraken
te maken over de bouw van de appartementen en de tijdelijke voorzieningen die nodig zijn om het voor de school aanvaardbaar te maken
dat wij tijdelijk wat dichterbij komen. Zij kunnen pas later gaan bouwen en dus verplaatsen omdat eerst het bestemmingsplan gewijzigd
zal moeten worden. Wij blijven duwen en trekken!
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De vele vrijwilligers en
het bestuur van Lierop Leeft

wensen U allen fijne Kerstdagen

en een gezond en goed 2021
geluksplekken
Samen met deze Nieuwsbrief ontvangt u ook de eerste van de vier
Geluksroutes. Na de eerste coronagolf deed de werkgroep Dienstverlening & Communicatie ‘n oproep aan alle Lieroppenaren om hun Geluksplek met anderen te delen. Er kwamen behoorlijk
wat reacties binnen. Zoveel zelfs dat de werkgroep
vier Geluksroutes uit heeft kunnen zetten. Voor elk
blad van het klavertje 4 één route met de Koepelkerk als centraal middelpunt. Nu we middenin de 2de
golf zitten is de eerste route klaar. Er is getracht om
zowel ‘n overzichtelijke plattegrond als een duidelijke
routebeschrijving te maken. We proberen in januari
ook route 2 en 3 klaar te hebben. De laatste Geluksroute zal waarschijnlijk in het voorjaar beschikbaar
zijn.
De wandelroutes kunt u op de website van Lierop Leeft downloaden.
Ook zijn ze bij de SPAR verkrijgbaar.
De werkgroep Dienstverlening & Communicatie wil bij deze de inzenders van de geluksplekken bedanken en wenst u hele fijne wandelingen toe.
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dorpsondersteuner in 2020
Hoe je het ook wendt of keert, linksom of rechtsom, bij alles wat we doen moeten we rekening
houden met het virus dat ons al een klein jaar in
zijn greep heeft. In het voorjaar van 2020 werden we hier allemaal door overvallen en werden
velen, vooral ouderen, in ons dorp geleid door
angst. Nergens naartoe, niet naar school, geen bezoek; zelfs niet van
de eigen kinderen, verenigingen, activiteiten en bezigheden die niet
meer door mochten gaan, ga zo maar door. Ook van mij, als dorpsondersteuner, werd verwacht om zoveel mogelijk zaken telefonisch op te
pakken. Dat viel niet altijd mee. Het is zo waardevol om bij mensen
aan de keukentafel te mogen zitten en iemand in de ogen te kunnen
kijken om te zien en te ervaren hoe het “echt” met iemand gaat.
Gelukkig werden er vanuit allerlei hoeken initiatieven bedacht zoals
een belcirkel in samenwerking met de KBO om in contact te blijven
met de ouderen. 2 x in de week een heel kleinschalig koffie uurtje bij
mooi weer in de binnentuin van Henricushof. Kinderen maakten vele
tekeningen en kaarten die bij eigen buurtbewoners of bij de inwoners
van Henricushof en ’t Alfort in de brievenbus terecht kwamen. Een
leuke berenjacht voor de kleintjes. Er werd een boodschappenservice
in het leven geroepen en mensen gingen spontaan koken voor elkaar,
kortom; er werd in ons Lierop goed naar elkaar omgekeken.
Nu tegen het einde van het jaar bevinden we ons nog steeds in coronatijd en hebben we te maken met allerlei beperkingen. Hopelijk kunnen we in de loop van januari weer denken in mogelijkheden zodat
we, passend binnen alle maatregelen, toch wat meer met elkaar kunnen ondernemen en elkaar in kleine groepjes kunnen ontmoeten.
Rest mij om iedereen, ondanks alles, hele fijne feestdagen te wensen
en alle goeds te wensen voor een mooi en vooral gezond 2021!!
Marieke Linders / Dorpsondersteuner Lierop.

kort verslag algemene leden vergadering
De naar 6 oktober uitgestelde Algemene Ledenvergadering van Lierop
Leeft is naar ieders tevredenheid verlopen. Ondanks de beperkingen is
het toch gelukt om een zinvolle vergadering te houden. Met 30 aanwezigen in de kerk en 27 online verbindingen hebben we de agenda af
kunnen werken.
Het jaarverslag en het jaarplan 2020-2021 werden toegelicht en goedgekeurd.
De vergadering reageerde eveneens positief op de presentatie van de
werkplannen van de 4 werkgroepen.
Ook het financieel jaarverslag en de begroting werden goedgekeurd.
Wegens afwezigheid van onze penningmeester Willy van den Elzen gaf
Martien Kusters enige toelichting en wist hij de vragen vanuit de vergadering duidelijk te beantwoorden.

(verder op pag. 3)

lierop leeft . . .(2)

De kascommissie laat het bestuur de uitdaging aangaan om naast de
24-uurs zorg ook andere projecten te presenteren voor de besteding
van het positieve banksaldo.
De schriftelijke herverkiezing (de leden kregen ‘n stemformulier in de
brievenbus) is uitstekend verlopen; 102 leden hebben gestemd en zowel Toon van de Ven (Werkgroep Wonen) als Willy van den Elzen
(Penningmeester) werden met een overweldigende meerderheid herkozen.
Het laatste punt van de agenda was de presentatie rond de stand van
zaken m.b.t. de realisatie van 24-uurs zorg in Lierop. Omdat de informatie niet van tevoren is gedeeld had het bestuur besloten om de leden nog één week de tijd te geven om op de plannen te reageren.
Hier is ook gebruik van gemaakt. De informatie zoals die is gepresenteerd in de vergadering is op de website van Lierop Leeft te vinden.
Aan het einde van de vergadering
stond de voorzitter even stil bij het
vertrek van Ferd Raaijmakers naar
Deurne. Hij memoreerde kort de verdiensten van Ferd voor Lierop Leeft
en overhandigde hem een bos bloemen. Tevens kreeg hij een bijzonder
lidmaatschap van Lierop Leeft. Ferd
is en blijft van harte welkom bij de
activiteiten van onze Dorpscoöperatie.

ervaringen dagbesteding
in deze coronatijd
Nadat we in het voorjaar een aantal weken in een lockdown zaten, is
op 14 juli de dagbesteding weer gestart.
De vrijwilligers en de deelnemers zagen ernaar uit om weer op de
dinsdagmiddag in HenricusHof bij elkaar te komen. Met inachtneming
van de nodige maatregelen was het voor iedereen toch even wennen.
Zeker ook omdat sommige activiteiten vanwege deze maatregelen niet
meer konden plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld het kaartspel en de vele
andere gezelschapspellen waar de deelnemers zo aan gehecht zijn.
Van de vrijwilligers werd nu ook de nodige creativiteit verwacht. Want
de hoofdzaak is om de mensen toch een fijne en gezellige middag te
bezorgen. Zo werden er o.a. zelf spellen in elkaar gezet waarover men
met elkaar in gesprek ging. Vooral als het over vroeger gaat komen de
tongen los.
Ondanks het missen van hun geliefde kaartspel wordt dit door de
meesten als heel positief ervaren. Zowel door de deelnemers als de
vrijwilligers. Men heeft elkaar veel beter leren kennen en binnen de
groep is er meer saamhorigheid ontstaan. Hoe raar het ook mag klinken hebben de maatregelen die men moet opvolgen m.b.t. corona wat
dit betreft positief uitgepakt. Want zonder dit zou het oude patroon
binnen de dagbesteding wellicht niet doorbroken zijn.
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