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 effe  
bijpraten 

duofiets 
 
Op een feestelijke manier werd in 2015 door de stichting “Steun 
Welzijnszorg Helmond” de duofiets overgedragen aan Lierop Leeft. 
Een fantastische steun voor een fantastisch initiatief. 
Zo’n 5 jaren heeft de stichting 
Florançia samengewerkt met de 
werkgroep Duofiets en sinds 
2020 met de stichting 
“GewoonUNIEK”. Heesvenstraat 
22 is en blijft ons centrale uit-
leenadres. Door Corona werd 
2020 een zeer ongewoon en 
moeilijk organiseerbaar uitleen-
jaar. Met hulp van Bas Verstap-
pen hebben we de juiste Coro-
navoorwaarden rond de uitleen 
kunnen invullen. 
Velen hebben reeds gebruik gemaakt van de digitale manier van 
uitleen. En toch zouden wij nog VEEL MEER MENSEN ACTIEF willen 
zien op de duofiets. Binnen families, via buurtgenoten, verenigings-
leden of vriendenclubs zouden we meer mensen actief willen krijgen 
om gebruik te maken van deze bijzondere vorm van voortbewegen! 
Bezoek daarom de webpagina van Lierop Leeft en maak gebruik van 
het blokje rond de verhuur van de duofiets. Voor informatie en ove-
rige inlichtingen kunt u contact opnemen met de op de webpagina 
over de duofiets genoemde werkgroepleden Frans Cortooms of Ben 
van Bussel. 

24-uurs zorg al 5 jaar onderweg 
 
"Is de ALV van mening dat wij aan de slag moeten met een onder-
zoek naar de mogelijkheden om te komen tot 24-uurs zorg in Lierop 
waarbij de keuze voor een locatie en de keuze voor een doelgroep 
onderdeel van het onderzoek zijn?" De vergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
Dit is een stukje uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 21 april 2016.We zijn nu 5 jaar verder. Het was geen 
eenvoudig proces, maar partijen; Lierop Leeft, woCom en Savant 
hebben, in concept, een samenwerkingsovereenkomst liggen die het 
mogelijk maakt om te komen tot 12 appartementen voor mensen 
met dementie. Maar alvorens deze overeenkomst af te ronden en te 
ondertekenen willen partijen weten of de Gemeente voor ons een 
stukje grond kan kopen van het Parochiebestuur. Deze aankoop 
wordt gedaan door het Gemeentebestuur samen met de grondaan-
koop voor de nieuw te bouwen school. Daar wachten we nu al ne-
gen maanden op!! Taxateurs van beide partijen hebben zoveel tijd 
nodig dat we er mismoedig van worden. Ik had kort na Pasen een 
kennismakingsgesprek met onze nieuwe pastoor Steyaert. Ik heb 
hem uit kunnen leggen wat er speelt. Hij is erg enthousiast over ons 
plan. Hij snapt ons ongenoegen en geeft aan dat wanneer de Ge-
meente met een redelijk bod komt het Parochiebestuur voortvarend 
zal handelen. Hoop doet leven!  
 

Martien Kusters 

opvoeden en opgroeien 
 
Om jong en oud in Lierop te stimuleren om te bewegen heeft 
“Lierop Leeft” activiteiten bedacht waardoor we met z’n allen in be-
weging komen. In het weekend van 11/12 september wordt met 
een buitenactiviteit in het park het startsein gegeven voor de cam-
pagne “Heel Lierop Beweegt”. We hopen dat veel verenigingen mee-
werken aan dit project en dit dus ook stimuleren. Zo zal er een be-
gin gemaakt worden met de beweegtuin en krijgt iedereen een leu-
ke manier van bewegen gepresenteerd. Meer informatie volgt na de 
vakantie. 

kandidaten voor het bestuur 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2022 zijn 2 leden van ons 
bestuur, Marianne Welten en Martien Kusters, aftredend en niet 
meer herkiesbaar volgens het rooster van aftreden op basis van on-

ze statuten. Wij zoeken daarom 2 
mensen die gemotiveerd zijn om zich 
bestuurlijk in te zetten voor Lierop 
Leeft. Wij hebben een bestuur van 9 
personen en dat maakt het mogelijk 
om te werken met een goede taak-
verdeling en een aanvaardbare tijdbe-
steding. Wij zien uit naar verjonging. 
Lierop Leeft is er immers voor jonger 
en ouder. Heb je belangstelling en wil 
je praten over een bestuursfunctie 

laat het even weten via info@lieropleeft.nl of bel met de huidige 
voorzitter 06-81276554. 
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geluksplekken 
 
Ook bij déze Nieuwsbrief ontvangt u weer een Geluksroute. Het is 
de vierde en tevens laatste mooie wandeltocht die u aangeboden 
wordt door Lierop Leeft. Deze route voert u door het “noord-
oostelijke” gedeelte van Lierop, over de voormalige vuilstortplaats, 
de Kiviet en de Herselse Bossen. Wellicht zult u nog even geduld 
moeten hebben om de route daadwerkelijk te gaan wandelen daar 
het viaduct onder de A67 regelmatig afgesloten is. 
Deze en ook 3 de andere wandelroutes 
kunt u op de website van Lierop Leeft 
downloaden. Tevens zijn ze bij de SPAR 
verkrijgbaar. 
 
Op dit moment wordt nog de laatste 
hand gelegd aan het maken van de 
markeringspaaltjes. Bij elke Geluksplek 
wordt ‘n robuust paaltje met daarop het 
logo geplaatst. Met de motivering op de 
routebeschrijving en deze herkennings-
punten als hulpmiddel kunt u zich op de 
betreffende plek beter inleven in de ge-
dachten van de inzenders. 
Wanneer de paaltjes klaar zijn, en de 
coronamaatregelen het toe laten zal er 
‘n persmoment komen om het eerste 
paaltje te onthullen en zodoende de 
Geluksroutes officieel in gebruik te ne-
men. Hierover wordt u via de website 
van Lierop Leeft en Slaponline op de 
hoogte gebracht. 
De werkgroep Dienstverlening & Com-
municatie nodigt u uit om alvast ’n 
voorschot te nemen en wenst u hele 
fijne wandelingen toe. 

gezondheidsdag/vitaliteitstest 
 
Helaas kon in 2020 de gezondheidsmiddag door de corona maatre-
gelen tot twee maal toe niet doorgaan. Steeds is gezegd van uitstel 
komt geen afstel dus hebben we nu voor dit jaar een nieuwe da-
tum gepland en wel op dinsdag 12 oktober. Deze gezondheids-
dag wordt georganiseerd door de KBO Lierop in samenwerking met 
de dorpscoöperatie ‘Lierop Leeft’ en 
vindt plaats in de Vurherd.  
De deelnemers krijgen via diverse 
tests en metingen inzicht in hun ge-
zondheid en leefstijl. De metingen 
worden verricht door speciaal hier-
voor opgeleide vrijwilligers van KBO 
Brabant. Het programma duurt onge-
veer 1 tot 1,5 uur per persoon. Ook 
zal Ferd Raaymakers aanwezig zijn 
en er zal aandacht geschonken wor-
den aan valpreventie. Tevens is er de 
gelegenheid om aan de workshop 
‘bewegen op muziek’ deel te nemen. 
 
Voor deze dag hebben de 60 aangemelde personen van vorig jaar 
een nieuwe uitnodiging ontvangen. De deelnemers krijgen tijdig 
bericht op welk tijdstip men wordt verwacht. Mochten er nog men-
sen zijn die graag alsnog aan deze test deel willen nemen, dan 

(06-53668150) dorpsondersteuner@lieropleeft.nl of bij Driek 
Doezé (06-38590085) h.doeze1@hotmail.com  
Indien het aantal aanmeldingen meer dan 60 wordt zullen we 
waarschijnlijk een tweede bijeenkomst moeten plannen. Zestig is 
namelijk het maximum aantal deelnemers voor één dag. 
Hopelijk zijn we op 12 oktober weer dicht bij het ‘gewone normaal’ 
zodat het allemaal door kan gaan.  

agenda 
 
14 sept.  Algemene Ledenvergadering 
 
9  okt.   Vrijwilligersdag 
 
12 okt.  Gezondheidsdag 
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