
 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

De Algemene Ledenvergadering van onze 

dorpscoöperatie zal plaatsvinden op 

donderdag 6 april 2017 (Witte Donderdag) 

in de Vurherd. 
 

 

 

Verlenging contract 

Dorpsondersteuner 

 

De gemeente Someren 

heeft ons voor het jaar 

2016 financieel in de 

gelegenheid gesteld om 

Anita Hurkmans te 

benoemen tot 

Dorpsondersteuner in dienst van de 

Dorpscoöperatie, maar werkend voor alle 

inwoners van Lierop. 

De voorwaarde voor voortzetting van deze 

financiële steun was, dat wij na een half 

jaar zouden komen met een evaluatie 

waaruit zou blijken dat een 

Dorpsondersteuner voor Lierop van grote 

waarde en belang is. 

De door ons ingediende en besproken 

evaluatie maakte veel indruk bij het 

gemeentebestuur. De hele aanpak, de 

vele contactmomenten en de verbindingen 

die gelegd zijn, toonden aan hoe 

belangrijk het is dat dicht bij huis, 

laagdrempelig en heel toegankelijk 

iemand beschikbaar is om mensen die dat 

nodig hebben een helpende hand te 

bieden. 

Het gemeentebestuur heeft daarom, met 

overtuiging, financiële middelen 

toegezegd om dit werk voort te zetten. 

Daar zijn we blij mee! 

Anita zal dus, ook na 1 januari 2017, haar 

werk als Dorpsondersteuner blijven doen! 

 

 

 

Contributie 2017 

 

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 2017 (zelfde als in 2016):  

Fam./huishoudens 20,00 euro,  

Alleenstaanden 15,00 euro. 
 

 

 

Gezondheidsmarkt in de Vurherd 

 

 
 

Op zondag 26 maart 2017 organiseert de 

Werkgroep Zorg een grote 

gezondheidsmarkt.  

Inwoners van Lierop kunnen op deze 

markt ontdekken wat er op het gebied van 

gezondheid, zorg en welzijn etc. in Lierop 

en directe omgeving beschikbaar is.  

Ruim 30 deelnemers presenteren dan hun 

producten en diensten en verstrekken 

informatie. 

Uiteraard informeren wij u nog nader , 

maar noteer deze datum alvast in uw 

agenda! 
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Beste wensen aan 
iedereen in 2017. 

Laat ook in het 
nieuwe jaar  

‘Lierop Leven’!  

http://www.lieropleeft.nl/


 

 
 

Op weg naar dementievriendelijk 

Lierop krijgt in 2017 z’n vervolg 

 

Nadat tijdens de ledenvergadering van 21 

april j.l. door de aanwezige leden van de 

dorpscoöperatie toestemming gegeven 

werd alle mogelijkheden te onderzoeken 

om te komen tot een dementievriendelijk 

Lierop, werd op 13 oktober een avond 

over dit onderwerp georganiseerd door de 

dorpscoöperatie en KBO Lierop. Ellen van 

Bree gaf tijdens deze bijeenkomst namens 

de GGD een mooie en vooral nuttige 

presentatie en Dré de Kort, vrijwilliger 

dementievriendelijk Bladel en 

ambassadeur dementie gaf daarna uitleg 

op praktische vragen bij het opzetten van 

een dementievriendelijk dorp. Vervolgens 

ging men in groepjes uiteen en volgde er 

aan de hand van diverse stellingen een 

discussie. Na inventarisatie van deze 

stellingen bleek dat er met name behoefte 

was aan meer kennis over dementie en 

bejegening.   

Op 8 december vond in de Vurherd een 

vervolgbijeenkomst plaats waarbij 25 

personen aanwezig waren. Op deze avond 

werden voor de pauze 3 presentaties 

gegeven. Sanne Stultjens, casemanager 

van Savant, vertelde een en ander over 

een aantal vormen van dementie (er 

bestaan zo’n 50 vormen!) en de 

diagnostiek. Vivian de Vree, casemanager 

bij de Zorgboog, ging met name in op de 

omgang met mensen die lijden aan 

dementie. Centraal daarbij staan begrip 

en meetellen. In de presentatie van Truus 

van Otterdijk van steunpunt mantelzorg 

Onis Welzijn, stonden ervaringen en 

ondersteuning van de mantelzorger 

centraal. Na beantwoording van een 

aantal vragen van de aanwezigen, over 

o.a. bejegening en diagnosticeren, kwam 

de centrale vraag aan de orde: Hoe nu 

verder, wat moet/kan er aangepakt 

worden? Hierbij werden een aantal 

suggesties geopperd waarmee een  

tijdens deze bijeenkomst geformeerde  

 

 
werkgroep onder leiding van Tiny 

Steenbakkers aan de slag gaat.  
 

Naast deze werkgroep is de projectgroep 

24-uurs zorg, in het kader van ‘wonen 

met dementie’, al enige tijd de 

mogelijkheden van een vorm van deze 

zorg in Lierop aan het onderzoeken. Zorg 

begint natuurlijk al in de thuissituatie, 

maar op een gegeven moment kan dit niet 

meer haalbaar zijn. Dan zou een 

woonvorm met 24-uurs zorg in Lierop een 

gewenste oplossing zijn.  

Wordt vervolgd in 2017 waarin dit thema 

een belangrijke plaats zal innemen bij 

onze dorpscoöperatie. 

 

 

 

Lid worden? 

 

Je profiteert als lid optimaal van de 

diensten van Lierop Leeft en tevens geef 

je aan solidair te zijn met het 

gedachtengoed: ‘Met elkaar en voor 

elkaar; daarmee zijn we Samen Sterker’.  

Opgeven kan via info@lieropleeft.nl of 

telefonisch: 06-53668150. 

 

 

 

Extra telefoonnummers uitleenpost 

hulpmiddelen 

 

Het komt wel eens voor dat u de 

uitleenpost eventjes niet kunt bereiken en 

de voicemail moet inspreken. Over het 

algemeen wordt u snel teruggebeld en 

wordt u snel geholpen. Als dit nu eens niet 

lukt  en u kunt ècht niet langer wachten 

belt u dan rechtstreeks met de volgende 

telefoonnummers 331957 of 06-

23184542. U krijgt dan contact met 

coördinator Ben van Bussel. 

 

 

 

In 2017 ook weer… 

 

Dagbesteding; Weekendactiviteit; Diner 

55+; Uitleenpost waaronder de duofiets; 

Open inloopochtend donderdags in de 

Vurherd; Maatjeshulp enz. 
 

Zie de website voor verdere info en  

laatste nieuws: www.lieropleeft.nl 
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