
 

 

We zijn dringend op zoek naar 

mensen die af en toe voor een paar 

uurtjes de zorg van een mantelzorger 

willen overnemen… 

 

Het delen van de zorg en het af en toe 

voor even overdragen van zorg is 

belangrijk om de mantelzorg vol te 

kunnen houden.  

Voelt u er iets voor om af en toe een 

mantelzorger te ontlasten? Stuur dan 

even een e-mail naar info@lieropleeft.nl of 

dorpsondersteuner@lieropleeft.nl. 

 
 

 

 

Vaste vrije dag voor 

Anita 

 

De inzet en toewijding 

van Anita als 

dorpsondersteuner 

wordt enorm 

gewaardeerd. Heel veel 

mensen hebben 

inmiddels al hulp en steun van haar 

ontvangen.  

Officieel heeft Anita een werkweek van 15 

uren maar de praktijk is vaak anders. 

Vrijwel iedereen weet haar te vinden, en 

dat is natuurlijk ook de bedoeling, maar 

daardoor werkt zij per week vaak veel 

meer dan de vastgestelde 15 uren. En dat 

is dan weer niet de bedoeling! 

Daarom heeft zij vanaf oktober een vaste 

dag in de week vrij: OP WOENSDAG. 

Dat betekent dat zij op woensdag niet 

bereikbaar is, maar u kunt natuurlijk wel 

haar voice-mail inspreken.  

Wij willen u vragen om die vrije dag van 

Anita te respecteren en  er rekening mee 

te houden. 

 

 

Beste leden… 
 

Bij het aanmelden als lid van Lierop Leeft, 

enkele jaren geleden, is iedereen 

vrijgelaten in de keuze om de contributie 

te betalen via automatische incasso of via 

een nota.  

Hier verandert niets aan maar toch doen 

wij een beroep op degenen die momenteel 

betalen via nota om Lierop Leeft te 

machtigen de contributie automatisch te 

incasseren. 

● Gezien de verlaging van de contributie 

per 1-1-2018, voor gezinnen van € 20,00 

naar € 15,00 en voor alleenstaanden van 

€ 15,00 naar € 10,00, wegen de kosten 

van een nota nog nauwelijks op tegen de 

contributie. Denk hierbij aan kosten van 

aanschaf drukwerk, distributie van de 

nota’s, bijhouden van de betalingen en in 

het ergste geval het nasturen van een 

herinnering; 

● Tevens is het voordeel van incasso dat 

de betaling redelijk simpel terug te 

draaien is wanneer je het, om een of 

andere reden, niet eens bent met de 

incasso. 
 

Wil je n.a.v. deze oproep Lierop Leeft 

machtigen om de contributie te 

incasseren, stuur dan een e-mail naar 

Annie van Bommel, emailadres: 

vanbommel.annie@gmail.com.  

Vermeld in de mail je naam en 

Bankrekeningnummer (IBAN).  

Ben je niet in de gelegenheid om te e-

mailen, dan kun je contact opnemen met 

Annie, telefoonnummer 0492-331632. 
 

Om e.e.a. tijdig te kunnen verwerken 

vragen wij u voor 1 januari 2018 te 

reageren.  
 

Willy v.d. Elzen, penningmeester  

Annie van Bommel, ledenadministratie 
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Ook niet-leden kunnen voortaan 

duofiets lenen  

 

 
Het is nu ook voor niet-leden van Lierop 

Leeft mogelijk om de duofiets te lenen. 

Niet-leden betalen € 10,- en kunnen de 

duofiets reserveren via het formulier op 

de website.  

 

Op dat formulier kan worden aangevinkt 

of men wel of niet lid is. 
 

 

 

Samen op weg naar een gezonde(re) 

leefstijl 

 

 
 

In Lierop is inmiddels gestart met 

“Wandelfit”  

  

Onder begeleiding van gezondheids- en 

beweegdeskundigen wordt er elke dinsdag 

om 13.00 uur vanaf het Kerkplein een 

wandeling van circa 45-50 minuten 

georganiseerd. 

Samen wandelen is gezellig, leuk en 

motiveert. 

Deelname is gratis en vrijblijvend. 

 

Na afloop is er gelegenheid om een kop 

koffie te drinken op eigen kosten. 

 

Voor vragen:   

Anita Hurkmans  06-53668150 

Ferd Raaijmakers 

Jan de Haas 
 
 

 

 

 

Wonen met dementie! 

 

Een werkgroep van Lierop Leeft is samen 

met Savant Zorg bezig om te onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn van een 

kleinschalige woonvoorziening in Lierop 

voor mensen met dementie. 

 

Wij willen graag een kleinschalige 

voorziening die past bij de omvang van 

Lierop en de behoefte die er is of zal 

komen. Daarvoor hebben wij een aantal 

uitgangspunten geformuleerd. 

 

Wij willen graag een voorziening die het 

mogelijk maakt dat bewoners hun hele 

laatste levensfase kunnen blijven wonen. 

Dit betekent dat er 24 uur per dag een 

bepaalde mate van zorg aanwezig moet 

zijn. Natuurlijk zijn wij bereid om te kijken 

of er voldoende vrijwilligers, samen met 

mantelzorgers, beschikbaar zijn om te 

helpen bij maaltijden en activiteiten. 

Wij vinden verder dat de appartementen 

voor iedere Lieroppenaar betaalbaar 

moeten zijn. 

 

Dit betekent dat er al snel een ondergrens 

is van ongeveer twaalf woningen om het 

plan haalbaar te maken.  

Omdat bij deze omvang de financiële 

haalbaarheid nog aan de krappe kant is 

zullen wij een beroep doen op de 

gemeente met de vraag of zij garant 

willen staan voor bepaalde risico’s die 

Savant niet alleen wenst te dragen.  

Een moeilijk proces dat veel tijd vraagt!  

 

Wij hopen nog dit jaar meer zicht te 

krijgen op de haalbaarheid van onze 

plannen! 

 
 

 
 

 

Lid worden? 
 

Opgeven kan via info@lieropleeft.nl of 

telefonisch: 06-53668150. 
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