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kort verslag algemene ledenvergadering lierop leeft  

De Algemene Ledenvergadering van 12 april was er vooral een van “hamerstukken”. Nadat 

Martien Kusters iedereen welkom had geheten kon de vergadering écht beginnen. 

 

Als eerste werd het verslag van de ALV 2021 goedgekeurd. Ook het inhoudelijk jaarverslag 

van 2021 kreeg de goedkeuring van de vergadering. De voorzitters van de diverse werkgroepen 

deden ’n greep uit de activiteiten die vaak niet (vanwege corona) maar soms ook wél door kon-

den gaan in 2021. Enkele activiteiten die de revue passeerden waren de overname van ‘de 

Huiskamer’, de Geluksroutes, de Vitaliteitsdag, de Beweegweek en Gildewijk fase lll. Maar 

ook het niet doorgaan van de 24-uurs zorg werd gememoreerd. 

 

De kascommissie bestaande uit Jan van den Heuvel en Jan van den Nieuwenhof (die opgevolgd 

wordt door Jan Maas) keurde de ‘boekhouding’ van onze penningmeester Willy van den Elzen 

goed. Uiteraard werd hun advies opgevolgd door de aanwezige leden. Ook de begroting van 

2022 en het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten kreeg algehele goedkeuring. 

Vooral vanwege de overname van ‘de Huiskamer’ is het coöperatiereglement enigszins aange-

past en u raadt het al: Ook dit werd goedgekeurd.  

 

Agendapunt 5 betrof de bestuursverkiezing. In navolging van het rooster van aftreden was Ma-

rianne Welten aftredend en niet herkiesbaar. Met 72 vóór en 1 blanco stem werd Inge van 

Bommel benoemd tot nieuw bestuurslid. Marjan Ponten en Frank Hurkmans werden voor ’n 

volgende periode van 3 jaar herkozen. Omdat het het bestuur nog niet gelukt is om ’n opvolger 

te vinden voor het voorzitterschap van Martien Kusters (die ook volgens het rooster van aftre-

den niet herkiesbaar is) ‘mag’ hij z’n functie nog ’n jaar langer vervullen. Toen bleek dat er 

niemand iets had voor de rondvraag werd de vergadering afgesloten waarna er weer even tijd 

was voor ’n kop koffie/thee.  

 

Hierna kreeg Wim Daniëls het woord. Iedereen zat heel ontspannen en toch op het puntje van 

z’n stoel te luisteren naar zijn verhalen. Tante Mien (van Bussel) werd met regelmaat genoemd. 

Ook aan de wielerlegendes van Schalen, Filippini en van Horik werd aandacht geschonken. 

Maar de voordracht ging vooral over ‘het Dorp’. ’n Dorp waar Lierop er ook één van is. Het 

was dus vooral ’n feest der herkenning. 

Nadat Martien Kusters de aanwezige leden en Wim Daniëls bedankt had voor hun komst werd 

iedereen uitgenodigd om in de foyer nog ’n drankje te doen. 

 effe  
bijpraten 

bezoek uit zeeland 
 

Op 21 april hebben we een groep in-

woners ontvangen uit de provincie 

Zeeland. Zij brachten een werkbezoek 

als vertegenwoordigers van ‘Zeeland bruist’ en ‘Sint Anna zorgt’. Zij 

waren geïnteresseerd in het wordingsproces en de werkwijze van Lierop Leeft. Met name het 

feit dat wij werkgroepen kennen die zich vooral bezighouden met de inhoud en die via de voor-

zitter vertegenwoordigd zijn in het bestuur had hun bijzondere aandacht. Daarnaast waren ze 

heel erg nieuwsgierig naar de werkzaamheden van onze Dorpsondersteuner. Marieke heeft dit 

helder gepresenteerd waarna een goede discussie ontstond over zaken als; werkgeverschap, 

financiering, valkuilen. Zeker voor de Zeeuwen, maar ook voor ons als Lierop Leeft een nutti-

ge uitwisseling!  
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goed voor elkaar 

Wie staat er klaar als ik hulp nodig heb?? Deze vraag zal menigeen zich wel eens gesteld heb-

ben. Of we schuiven deze vraag liever voor ons uit. Maar wie denkt dat we straks, als het even 

niet meer zo gemakkelijk kan, we in een gespreid bedje met alle gewenste zorg belanden, komt 

van een koude kermis thuis. De hervormingen in de zorg hebben er toe geleid dat er een groter 

beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers. 

Ouderen willen en moeten zolang mogelijk thuis blijven wonen en zelf hun zorg organiseren. 

Kortom, heeft men op een gegeven moment hulp of zorg nodig, is het niet meer zo vanzelfspre-

kend dat er meteen professionele hulp geboden kan worden. Wat zou het dan toch fijn zijn dat 

je dan mensen om je heen hebt die een handje kunnen helpen. Niet alleen familie maar ook 

buren, vrienden of kennissen. 

 

Het project ’Goed voor Elkaar’ stimuleert mensen om hier over na te denken, erover te praten 

en te bouwen aan een sociaal netwerk. 

KBO Lierop en de Werkgroep Zorg van Lierop Leeft zijn van plan dit project voor Lierop de 

komende tijd uit te werken. Ongetwijfeld hoort u, wanneer we wat verder zijn in de voorberei-

dingen, in het najaar meer hierover. 

naamsverandering  

De dagbesteding die door Lierop Leeft op de dinsdagmiddag georganiseerd wordt in ‘de Huis-

kamer’ heet voortaan. “Activiteitenmiddag ‘t Hofke”. Met deze naamsverandering willen we 

duidelijker maken dat op deze middag ook ‘jongere ouderen’ uit Lierop welkom zijn.  

nieuwe website in de maak 

Na vele maanden van voorbereiding is de nieuwe website 

van Lierop Leeft bijna klaar. Reden voor deze vernieuwing 

is dat ‘de oude’ site uit zijn jasje gegroeid is. De wens om 

voor ‘de Huiskamer’ en de werkgroep Gezondheid & Leef-

omgeving ’n eigen pagina aan te maken was niet meer te realiseren. Vooral door de financiële 

bijdrage van de Stichting Steun Welzijnszorg is het mogelijk om dit te kunnen realiseren. Ad-

vertize, en met name Jan van Lieshout jr. is er in geslaagd om er ’n leuke, informatieve en 

vooral gebruiksvriendelijke site van te maken. ‘n Precieze datum voor de presentatie is nog niet 

bekend, maar ons advies is om de diverse mediakanalen in de gaten te houden. 

Hieronder kunt u alvast zien hoe ‘n gedeelte van de “Homepagina” eruit ziet.

opvoeden & opgroeien 

Eind september wordt er een avond gepland met als thema “Alcohol met mate en Drugs liever 

niet”. We organiseren de avond in Nirwana waar we een Lieropse jonge band uitnodigen en 

een korte film laten zien over de achtergronden van de drugswereld. Door op deze manier het 

gevoelige onderwerp aan te pakken rekenen we op veel belangstelling van jongeren. Ouders 

zijn natuurlijk ook welkom. De datum van de avond wordt op tijd aangekondigd. In de Vurherd 

en in de sportkantines kun je kaartjes met pakkende teksten over dit onderwerp tegenkomen. 

bewegen is gezond 

In het najaar van 2021 heeft de werkgroep zorg in samenwerking met de KBO een vitaliteits-

test georganiseerd. Naar aanleiding van deze test zijn er vragen gekomen of het mogelijk is een 

activiteit op het gebied van bewegen te organiseren. Daarom wordt in het kader van 

‘BEWEGEN IS GEZOND’ via onze website en de nieuwsbrief van de KBO een enquête ge-

houden of hier voldoende belang-

stelling voor is. Bij voldoende be-

langstelling is het de bedoeling om 

één keer in de week in de buitenlucht 

bewegen/oefeningen te doen op mu-

ziek. Dit zou dan plaatvinden op het 

zustersveldje  (bij de gymzaal) voor 

de duur van 45 minuten en om 9.30 

uur aanvangen. Jong en oud kunnen 

hieraan deelnemen. 

Heeft u deze informatie gemist en zou 

u ook graag mee willen doen? U kunt 

zich alsnog opgeven bij de Dorpsondersteuner Marieke Linders (06.53668150) of via het mail-

adres dorpsondersteuner@lieropleeft.nl. Tevens kunt u dan ook aangeven welke dag uw voor-

keur heeft, de maandag, dinsdag of zondag.  
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