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vrijwilligers bedankmiddag 
 
“Als elke vrijwilliger een ster kreeg,  
              werd het nooit meer donker “  
 
Zaterdag 9 oktober rond 12 uur druppelen in totaal zo’n 40 van de ruim 
80 vrijwilligers van Lierop Leeft binnen bij de Vurherd. 
In zijn welkomstwoord staat de voorzitter nadrukkelijk stil bij het belang 
van de vrijwilligers voor Lierop Leeft. Ook, en misschien vooral, tijdens 
en na de coronacrisis. 
Ondertussen worden de magen gevuld en is de zon uitbundig gaan schij-
nen. Dat treft, want de eerste groep 
vertrekt om kwart over een met de 
fiets naar de Slievenstraat voor een 
bezoek aan brouwerij ‘Eeuwig Zonde’ 
van Jan Koolen. In het zonnetje in de 
tuin bij de familie Koolen, onder het 
genot van een lokaal gebrouwen 
biertje naar keuze, kan de dag voor 
deze groep al niet meer stuk. De in 
de Vurherd achtergebleven groep 
vrijwilligers doet een beroep op zijn 
of haar creatieve vaardigheden. De 
opdracht is: Maak in groepen van 3 
een drieluik van de op het projectie-
scherm vertoonde foto van het be-
stuur. Bij binnenkomst zorgt de foto voor enige hilariteit: Het is dan ook 
geen alledaags tafereel! Met potlood, stift en waskrijt gaat iedereen heel 
serieus aan de slag. Het levert prachtige drieluiken op. Rond half drie 

wordt er gewisseld: de 
eerste groep gaat in 
de Vurherd aan de 
slag en de tweede 
groep naar de brou-
wer. Nog steeds 
schijnt de zon volop en 
geniet ook deze groep 
van een biertje naar 
keuze. 
Rond 4 uur is iedereen 
weer terug in de foyer 
en sluiten we de mid-
dag af met een hapje, 
een drankje en muziek 
van Em&Em. 

 

24-uurs zorg appartementen 
 
Het positieve nieuws is dat het parochiebestuur en het gemeentebestuur 
een overeenkomst hebben bereikt over de prijs waarvoor de benodigde 
grond voor de nieuwe school en de 12 appartementen voor 24-uurs zorg 
kan worden overgenomen. Alvorens we verder kunnen zijn er nog 2 be-
langrijke aandachtspunten. Op de eerste plaats de medewerking van de 
school. Zoals u weet wordt de school verplaatst naar het “Zustersveldje”. 
Het gaat mogelijk nog 2 jaar duren voor het zover is. Eerst moeten de 
gemeente en de school het eens zijn over de precieze ligging en nog ’n 
aantal andere zaken. Daarna pas kan de bestemmingsplanprocedure 
worden opgestart. Wij hebben de medewerking van de school nodig om 
alvast een stukje van het schoolplein te mogen gebruiken en nu aan de 
slag te kunnen. Uiteraard wordt voor een alternatieve speelplaats ge-
zorgd. Een ander belangrijk punt is de inzet van vrijwilligers. Wij zouden 
als Lierop Leeft vrijwilligers moeten leveren voor 11 uur per dag, alle da-
gen van de week. Het lange wachten en de coronacrisis hebben ervoor 
gezorgd dat we ons zorgen zijn gaan maken of dit gaat lukken. De signa-
len die we daarover ontvangen zijn vooral zorgelijk. We hebben binnen-
kort overleg met Savant om te kijken of het allemaal haalbaar is, ook 
voor de toekomstige jaren.  

gezondheid & leefomgeving 
 
Uit de GGD monitor blijkt dat inwoners van Lierop zich bo-
ven gemiddeld zorgen maken over fijnstof en geur in hun 
leefomgeving. Zij vrezen voor een negatief effect ervan op 
hun gezondheid en ervaren een minder aangename leefomgeving. Daar-
om is binnen Lierop Leeft de werkgroep “Gezondheid & Leefomgeving” 
opgericht. De werkgroep bestaat thans uit een 5-tal personen. 
Onder het motto ‘meten is weten’ wil de werkgroep in eerste instantie 
onderzoeken of en in welke mate er sprake is van de aanwezigheid van 
fijnstof en geurstoffen in Lierop. Dergelijke stoffen kunnen afkomstig zijn 
van verkeer- en bedrijfsactiviteiten in de omgeving. Maar ook kunnen ze 
over grote afstand aangevoerd worden. Bij te hoge concentraties kan er 
sprake zijn van invloed op de gezondheid of het welbevinden van men-
sen. Daarom is het meten van groot belang. Aan de hand van de resulta-
ten kan bekeken worden of verdere acties gewenst zijn. Het meten is 
een technisch ingewikkelde procedure. Daarover heeft de werkgroep 
contact met regionale initiatieven en de gemeente Someren om ook in 
Lierop een meetnet te realiseren. 
Voor vragen en/of meer informatie mail naar info@lieropleeft.nl. Contact-
persoon hiervoor is Wim Steenbakkers. 

Dus zowel koop- als huurwoningen, voor jong en oud. Het college zal die 
avond ook aanwezig zijn om de stand van zaken m.b.t. tot de uitbrei-
dingsplannen toe te lichten en uw eventuele vragen te beantwoorden. 
De informatieavond op 16 november zal om 20.00 uur beginnen en 
wordt gehouden in de Vurherd aan de Offermansstraat 10 te Lierop. 
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opvoeden & opgroeien 
 

Beweegweek Lierop van 26 september t/m 1 oktober. 
Op zondag 26 september hebben sportclubs en dansverenigingen laten 
zien dat zij het belangrijk vinden dat Lierop in beweging blijft. De ope-
ning van de beweegweek startte om 11 uur met het onthullen van de 
eerste oefening van de beweegroute. De onthulling werd gedaan door 
oud-leerlingen van het Rendal die in 2019 vonden dat er in het park een 
beweegroute moest komen voor jong en oud. 
Het eerste bord, de warming up staat op een 
stevige paal bij het “zustersveldje”. De werk-
groep Opvoeden & Opgroeien kijkt terug op een 
geslaagde dag waarop de verenigingen het voor 
elkaar kregen jong en oud in beweging te krij-
gen. Verenigingen hebben in de beweegweek 
Lieroppenaren mogen ontvangen om een kijkje 
te nemen. De werkgroep hoopt dat door deze 
actie er meer gesport en gewandeld gaat wor-
den. Er zijn deelnemers die deze dag jaarlijks 
terug willen zien. Daar gaat de werkgroep over 
nadenken.  
Dank aan iedereen die meegewerkt heeft. En . . .  Blijf in beweging ! ! ! 

 

vitaliteitsmeting  12 oktober 
 

De vitaliteitsmeting, georganiseerd door Lierop Leeft en KBO-Lierop in 
samenwerking met KBO Brabant, was ‘n mooi initiatief en een groot suc-
ces. Het doel was dat de deelnemers meer inzicht kregen in hun gezond-
heid en vitaliteit. Er was een parcours uitgezet met 8 onderdelen. Meer 
dan 50 deelnemers legden de route af: bloeddrukmeting, BMI-meting, 
lengte, knijpkracht, stabiliteit, wandeltempo en zicht + gehoor werden 

gemeten. En vooral ook vonden er leuke gesprekken 
over welbevinden en voorlichting over voedsel en 
beweging plaats. We weten het allemaal wel maar 
een bewustwording van je eigen gezond of onge-
zond gedrag is zo af en toe wel heel goed. Immers 
we willen allemaal zo gezond mogelijk oud worden. 
Iedereen was enthousiast. Ook het gezonde fruit/
groente hapje ontbrak niet. Wederom een geslaagde 
dag en zeker niet de laatste. 
RTL-Z heeft van dit alles een t.v. opname gemaakt 
welke op zaterdag 20 november om 17.30 uur uit-
gezonden wordt. Het programma zal de dagen daar-
na nog meerdere keren herhaald worden.  

 

algemene  ledenvergadering 
 

Op 14 september is de Algemene Leden Vergadering gehouden. Na enig 
uitstel is het gelukkig weer mogelijk om met zoveel mensen samen te 
zijn. Aan de hand van een fotopresentatie laat onze voorzitter zien wat 
de werkgroepen tóch hebben kunnen doen. Ondanks dat door Corona 
veel activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden.  
De werkgroep Wonen heeft zich bezig gehouden met diverse projecten 
zoals CPO III (bouw van 6 CPO woningen voor starters aan de Vende-
lier); in overleg met de gemeente over de toekomstige woonlocaties; 
invulling Gildewijk fase 3 (start verkaveling grond); Project SAMENBOU-
WEN.IN (bouw 6 levensloopbestendige woningen).  
Voor Opvoeding & Opgroeien was het belangrijkste thema in 2020 het 
betrekken van jongeren bij de werkgroep.  
De door de werkgroep Zorg georganiseerde vitaliteitsdag is helaas 2x  
uitgesteld, maar gaat binnenkort echt door (heeft inmiddels plaatsgevon-
den). Lieropenaren hebben 4 geluksroutes kunnen bewandelen die door 
de werkgroep Dienstverlening & Communicatie zijn uitgezet. 
Dit alles heeft niet kunnen plaatsvinden zonder de vrijwilligers. 
Het financieel jaarverslag 2020 wordt door Willy v.d. Elzen toegelicht en 
wordt goedgekeurd door de leden. Ook de begroting voor 2021 wordt 
akkoord bevonden. 
De werkgroep 24-uurs zorg heeft de samenwerkingsovereenkomst met 
Wocom, Savant en de Gemeente nagenoeg afgerond maar de grondver-
werving heeft voor vertraging gezorgd. Er is een akkoord over grond-
prijs, echter niet alle partijen staan positief tegenover het plan. Voor het 
realiseren van de 24-uurs zorg is een deel van de speelplaats nodig. De 
school wil pas meewerken als het bestemmingsplan is vastgesteld. Dit 
kan een lange tijd duren. Daarnaast zal het een hele opgave zijn om de 
vrijwilligers gedurende 11 uur per dag, 365 dagen lang te vinden. Omdat 
er teveel onzekerheden zijn gaat de informatiesessie over de 24-uurs 
zorg van 28 september niet door.  
Er lijken ontwikkelingen te gaan plaatsvinden op de locatie van v. Oos-
terhout. We proberen mee te praten over de mogelijkheden die hier zou-
den kunnen ontstaan. 
Na een aantal vragen van de leden wordt de vergadering gesloten en is 
iedereen uitgenodigd nog even te blijven voor een informeel samenzijn. 

 

lintje 
 

Vooral voor zijn vele verdiensten voor onze 
SV Lierop maar zeer zeker ook voor zijn werk 
als penningmeester en lid van het dagelijks 
bestuur van Lierop Leeft heeft Willy van den 
Elzen op zaterdag 16 oktober de koninklijke 
onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje 
Nassau’ ontvangen.  
Namens het bestuur, de vele vrijwilligers en 
alle leden van Lierop Leeft willen we Willy en 
zijn vrouw Ria van Harte Feliciteren. 

wonen 
 

Evenals in de rest van Nederland is er ook in Lierop ‘n nijpend tekort aan 
woningen. Bij werkgroep Wonen komen regelmatig mails binnen van jon-
geren die graag in aanmerking willen komen voor een starterwoning. 
Daarom organiseren wij een informatiebijeenkomst over de toekomstplan-
nen voor wonen in Lierop in de breedste zin van het woord. (Vervolg op pag.4) 


