
 
 
Inventarisatie woningbehoefte in Lierop  
De dorpscoöperatie Lierop Leeft wil graag een 
beeld krijgen wat de woningbehoeftes in Lierop 
zijn.  
Hiermee kunnen wij ons als dorpscoöperatie 
sterk maken naar gemeente en 
woningcorporaties om de leefbaarheid van 
Lierop wat betreft wonen voor nu en de 
toekomst zoveel mogelijk na te streven.  
Deze leefbaarheid is belangrijk voor oud en 
jong.  
 
Bij deze nieuwsbrief treft u het 
enquêteformulier aan.  
Wij hopen dat u de tijd neemt dit in te vullen 
en danken u hiervoor hartelijk. 
 
 

 
 
Uitleenpost Lierop Leeft een succes 
Sinds 1 mei 2015 heeft Lierop Leeft een 
uitleenpost medische hulpmiddelen in 
Henricushof. Al meteen vanaf het begin bleek 
er veel vraag naar de aanwezige medische 
hulpmiddelen. De bereikbaarheid via het 
mobiele telefoonnummer werkte goed. 
Aan het begin van 2016 kunnen we 
constateren dat via de uitleenpost er 54 
uitleningen en 2 verkopen zijn geweest en via 
zorgleverancier Medicura uit Nederweert werd 
10 keer voor leden bemiddeld. Klossen, 
krukken, rollators en rolstoelen zijn de meest 
gewilde uitleenartikelen, Verkocht werden 2 
keer de mannenurinaal. Via Medicura 
bemiddelde de uitleenpost in doorligkussens, 
hoog/laag bedden, drempelhulpen en andere 
op maat materialen. 
Veel hartverwarmende reacties kregen de 
vrijwillige medewerkers na afloop van de 
uitleenperiode. Dankbaarheid voor de geboden 
hulp en ondersteuning waren groot. 7 Dagen 
per week, 24 uren per dag bereikbaar was 
voor velen een grote steun.  

 

Alle vrijwilligers blijven enthousiast klaarstaan 
via het telefoonnummer  
06-20916737 
Blijf daarom bellen. Wij zijn er voor U! 
 

 
Dorpsondersteuner 
Met ingang van 1 januari 
2016 houdt onze 
dorpsondersteuner Anita 
Hurkmans kantoor in De 
Vurherd. Zij is niet alleen 
aanspreekpunt voor de 
leden van de dorps- 
coöperatie maar voor alle 
inwoners van Lierop.  
Heeft u een vraag, hulp 
nodig of behoefte aan een gesprek, bel dan 
06-53668150 of mail naar 
dorpsondersteuner@lieropleeft.nl. 
 
 

 
Contributie 2015 
Bij de leden die een machtiging hebben 
afgegeven wordt de contributie in de eerste 
week van februari afgeschreven van de door 
hen opgegeven bankrekening.  
De overige leden ontvangen in deze periode 
een factuur.  
Contributie 2016 (zelfde als in 2015):  
Fam./huishoudens 20,00 euro,  
Alleenstaanden 15,00 euro. 
 
 
 
Weekendactiviteit 
Sinds januari 2015 is er 
op de 3de zondag van de 
maand gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Een 
mooie onderbreking op 
de zondag. 
Wij wijzen er op dat deze 
activiteit met ingang van 
januari 2016 niet meer in Henricushof maar in 
de foyer van gemeenschaphuis De Vurherd, 
Offermansstraat 10, plaats vindt. 
  
 

Het tijdstip blijft ongewijzigd van 10.45 tot 
12.00 uur. 
Iedereen is welkom, ook als men geen lid is 
van de dorpscoöperatie. 
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Effe bijpraten…. 



 
De Vurherd als Huiskamer voor Lierop 
 

 
 
We hebben met De Vurherd een prachtige, 
multifunctionele voorziening in ons dorp!  
Elke avond is daar volop bedrijvigheid: er 
wordt gezongen, muziek gemaakt, gedanst, 
vergaderd. Het is er gezellig toeven! Overdag 
is het er nog erg rustig en daar wil de 
werkgroep Dienstverlening en Communicatie 
samen met de Beheersgroep en de KBO graag 
verandering in brengen: De Vurherd als 
Huiskamer van Lierop. 
 

 
 
Huishoudelijke hulp met korting 
Bent U 70 jaar of ouder (ook zonder 
WMO-indicatie!!) of heeft U een WMO-
indicatie of bent U  mantelzorger. Dan is 
het volgende voor U wellicht van belang. 
De gemeente Someren heeft een regeling om 
extra hulp in te kopen tegen een verlaagd 
tarief. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij 
het huishouden zoals het huis een grote beurt 
geven, de garage of zolder opruimen, 
gordijnen wassen, de ramen buiten lappen.  
U kunt dan bij een zorgverlener hulp inkopen 
tegen € 10,- of € 12,50 per uur. De gemeente 
betaalt aan de zorgverlener de méérkosten. 
Wilt u in aanmerking komen voor deze regeling 
dan moet u zelf contact opnemen met de 
zorgverlener waarmee de gemeente Someren 
een contract heeft afgesloten. 
Als u mantelzorger bent dient u zich eerst te 
registreren bij het mantelzorgsteunpunt van 
Onis; tel 0493-441246 of bij 
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of 0493-441253 
m.lenders@oniswelzijn.nl. 
Op de site van Peel 6-1 kunt U meer informatie 
vinden met de volgende link: 
www.peel6-1.nl/peel/U-heeft-ondersteuning-
nodig/Huishoudelijke-diensten-met-korting. 
Het is ook mogelijk om contact op te nemen 
met onze dorpsondersteuner Anita Hurkmans 
tel 06-53668150. Zij is van deze regeling op 
de hoogte en kan indien u dit wenst hierin 
verder helpen. 
 

 
Vraag en Aanbod 
 

 
 
Een mooi fenomeen op onze website Lierop 
Leeft is natuurlijk de pagina Vraag en Aanbod. 
Het is altijd interessant om daar te bekijken 
wat er in het Lieropse gratis aangeboden 
wordt. 
Nu de vlooienmarkt van A Capella niet meer 
gehouden gaat worden is dit DE plaats waar je 
je overbodige spullen kunt aanbieden.  
Je helpt er wellicht anderen mee? 

Het werkt simpel om daar je spullen aan te 
bieden en mocht het onverhoopt niet lukken 
dan kun je bij de ‘spelregels’ die onder 
dezelfde link zitten kijken hoe het werkt. 
 
 
 
CPO 2 in ontwikkeling 
 

 

 
 
Terwijl CPO 1, bestaand uit 10 
starterswoningen in de nieuwbouwwijk volop in 
ontwikkeling is (zie foto), is de vereniging 
achter de schermen al weer druk met het 
opzetten van CPO2.  
In dit tweede plan zijn behalve 
starterswoningen ook half-vrijstaande en 
senioren-woningen opgenomen en zijn we met 
gemeente en gegadigden in overleg om dit 
alles zorgvuldig in te vullen. 
 


