herstart activiteiten
Helaas hebben we als gevolg van de corona maatregelen een aantal
activiteiten van de werkgroep zorg in maart moeten stoppen. Nu de
maatregelen wat versoepeld zijn kunnen we ook weer een aanvang
maken met deze activiteiten. Met de vrijwilligers hebben we overlegd
hoe we hier uitvoering aan gaan geven.
gestart met een mooie groep
van 11 deelnemers. De dagbesteding start op 14 juli. Nu het ook weer
mogelijk is om op zondag in de kerk een mis bij te wonen willen wij
ook het koffiedrinken op de 3de zondag van de maand na de mis om
10.45 uur hervatten in Henricushof. Hiermee starten we nu op zondag
19 juli.
Wat het 55 plus diner betreft heeft de werkgroep besloten nog even te

namelijk wat meer tijd nodig om dit goed coronaproof te organiseren.
Wilt u meer informatie over deze activiteiten dan kunt u dit vinden op
de website van onze Dorpscoöperatie www.lieropleeft.nl
De vrijwilligers hebben er weer heel veel zin in, en hopen u bij een van
deze activiteiten te ontmoeten!

wonen
gesproken over de woonbehoeftes voor de toekomst in Lierop.
De
in de toekomst, speciaal ook voor de starters in Lierop, een
mogelijkheid te bieden om in Lierop te blijven wonen. Onze ervaring
heeft
Dus meld je aan via wonen@lieropleeft.nl als je in de toekomst hiervoor in aanmerking wilt komen.

duo fiets
In deze tijd van Corona met de 1,5 meter regel is het gebruik van de
duo fiets geen eenvoudig verhaal. We zijn constant in overleg met de
afdeling handhaving van de gemeente Someren en de veiligheidsregio
Zuidoost Brabant.
Er lijken voorzichtig wat openingen te komen met betrekking tot echtparen en duo’s in familieverband. Bij de laatste doelen we op vader/
dochter, moeder/zoon, broers, zussen etc. Voor vrijwilligers met
maatjes zou er een tussenscherm geplaatst moeten worden en daar
hangt een kostenplaatje aan.
Al met al is er nog het nodige voorbereidingswerk te doen, zeker ook
omdat we met de bewoners van GewoonUNIEK een nieuwe partner
hebben waar we mee moeten leren gaan werken. We richten ons op
zaterdag 1 augustus a.s. of zoveel eerder als mogelijk is. Kijk voor de
meest actuele info op www.lieropleeft.nl en www.slaponline.nl .
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weer sprake van versoepeling. Maar we zijn er nog niet. Laten we de
belangrijkste voorzorgsmaatregelen goed blijven navolgen en daarmee
de kans op een nieuwe uitbraak en dus beperkingen voorkomen. Onze
rol
een aantal activiteiten weer worden opgestart. Maar
voorzichtigheid blijft geboden!
Marieke, onze dorpsondersteuner, heeft de laatste tijd echt maatwerk
wij, maar vooral ook zij heel erg blij mee!
Het wordt vakantietijd. Dit zal anders zijn dan anders! Zeker nu wensen wij iedereen op zijn of haar manier een hele fijne vakantie!!

Martien Kusters, voorzitter

komst 24-uurs zorg gaat door!
van 12 appartementen voor mensen met dementie stokte. We hebben
goed nieuws. Na een intensieve zoektocht naar garanties voor een
eventueel tekort in de financiering van de zorg is het niet gelukt om
die te vinden. Maar Savant Zorg vindt het project dusdanig belangrijk
dat zij heeft besloten om tóch door te gaan en een eventueel jaarlijks
besluit.

.

Leeft zou in de toekomst wel eens een deel van de oplossing kunnen
zijn. Hulde aan Savant! We hebben inmiddels de draad weer opgepakt
mogelijk naar buiten komen met een ontwerp van het gebouw en de
kamers, zodat toekomstige bewoners, mantelzorgers, maar ook zorgmedewerkers en vrijwilligers die wij nodig zullen hebben, kunnen zien
hoe de toekomst er in fysieke zin uit komt te zien!
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geluksplekken

algemene leden vergadering dinsdag 6 oktober ‘20

Draag jij bij aan de nieuwe ‘Geluksroute’
in Lierop?

In verband met het Coronavirus hebben we de geplande Algemene
Leden Vergadering van 17 maart 2020 uit moeten stellen. Dat is erg
jammer! Naast de belangrijke agendapunten zou Wim Daniëls onze

Een virus raast over de wereld, zoals ook wij
voortraasden in het leven. Maar van de ene
op de andere dag was alles plotseling anders.
Het normale leven stond ineens stil! Onze
vrijheid werd ingeperkt en we mochten niet
meer gaan en staan waar we wilden. Ook
niet zomaar even naar dat plekje wat ons zo
dierbaar is, wat ons gelukkig maakt, waar wij tot rust komen, wat ons
ontroert of gewoonweg bijzonder is.

ledenvergadering.
Vergadering te houden op dinsdag 6 oktober 2020 om 20.00 uur. Om
voldoende plaatsen te hebben en toch de 1,5 meter afstand in acht
Koepelkerk. Bij voorbaat dank aan Pastor Jan en de Locatieraad.
Helaas is het niet mogelijk om in deze ruimte-oplossing Wim Daniëls
uit te nodigen. Deze voordracht houdt u nog tegoed.
met een aangepaste agenda!

Wij willen de inwoners van Lierop vragen om deze geluksplekjes met
rustig maakt. Enkele voorwaarden zijn wel dat het een plek is die voor
.
Wij van de groep Dienstverlening & Communicatie van
een route
maken die de geluksplekjes met elkaar verbindt.
Een geluksplek zou bijvoorbeeld kunnen zijn
het speeltuintje met de
Jeu de Boules baan in
de Slutelakker. Een
ontmoetingsplek voor
jong en oud. Een heel
fijne plek om sociaal
met elkaar verbonden
te zijn. Of de plek waar
je vanuit ‘t Jaspersport
de heide oploopt waar
je de weidsheid van de
van de uitgestrekte natuur die je ziet.
dorpsondersteuner in Henricushof ten name van Lierop Leeft, Geluksroute.
De inzendingen mogen anoniem en een toelichting is natuurlijk leuk,
maar niet verplicht.
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Reserveert u alvast de datum, 6-10-2020 in de Koepelkerk!

opvoeden en opgroeien
Kinderen tussen de 4 en 16 jaar in Lierop krijgen komend jaar extra
aandacht. Wij willen ons richten op ontwikkelkansen en talenten van
kinderen in deze leeftijdsgroep. Het zou mooi zijn als ouders en leden
van Lierop Leeft zich aansluiten bij de verschillende acties die gaan
komen. Uitnodigingen hiervoor worden in september aangekondigd.
Wij gaan na de vakantie van start met het
betrekken van kinderen door ze zelf inbreng
te geven in de activiteiten. Denk daarbij aan
bijwoont en met goede ideeën komt om de
leefbaarheid van Lierop nog beter te maken.






Maak van het park een ontmoetingsplek
voor jong en oud
Geef de jeugd een podium met optredens waar hun talenten
zichtbaar worden
Maak een beweeg-route waardoor Lierop in beweging blijft
De kinderraad voor Lierop moet blijven

Lierop Leeft wordt ondersteund door het landelijke project
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