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De inwoners van Lierop hebben gehoor 
gegeven aan de oproep om hun geluks-
plekjes te delen. Hieruit heeft de werk-
groep Dienstverlening & Communicatie 
een selektie gemaakt en heeft met deze 
plekjes als leidraad 4 Geluksroutes 
uitgezet. Voor elk blad van het klavertje 
vier één route, met de Koepelkerk als 
start- en eindpunt. In de routebeschrij-
ving vindt u uit de inzendingen enkele 
motivaties voor de geluksplekjes terug, 
deze zijn op de lokatie gemarkeerd met 
het geluksplekjeslogo.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft hoopt dat 
u van de wandeling geniet en nodigt u 
van harte uit voor de 3 andere geluks-
routes.

Herfst 2020

Een virus raast over de wereld, zoals 
ook wij voortraasden in het leven. Maar 
van de ene op de andere dag was alles 
plotseling anders. Het normale leven 
stond ineens stil! Onze vrijheid werd 
ingeperkt en we mochten niet meer 
gaan en staan waar we wilden. Ook niet 
zomaar even naar dat plekje wat ons zo 
dierbaar is, wat ons gelukkig maakt, 
waar wij tot rust komen, wat ons 
ontroert of gewoonweg bijzonder is. 

Ondertussen is er veel veranderd en 
eigenlijk ook niets. Onze plekjes zijn er 
namelijk nog en gelukkig mogen we 
deze nu wel weer bezoeken. Wat zou het 
mooi zijn als we deze met elkaar kunnen 
delen!

D’OETERT



 U begint de wandeling bij de prachtige 
Lieropse Koepelkerk. Voor wie is dit geen 
Geluksplek? 

Via de Florastraat en het 
Kerkepad slaat u rechtsaf 
de Slutelakker in. Aan uw 
linkerhand ziet u het speel-
tuintje met de Jeu de Bou-
lesbaan.

Na het oversteken van de 
Heesvenstraat volgt u de 
gele pijlen   tot aan het 
3-Slotenveldje alwaar u 
rechtsaf gaat. 

 Na ’n kort stukje langs de 
Kleine Aa gelopen te 
hebben slaat u bij de stuw 
rechtsaf en volgt wederom 
de gele pijlen   . Het pad 
gaat over in ’n oud boeren 
karspoor. Wanneer u weer 
in de bossen bent gaat u 
vlak vóór de Philipsbosweg 
rechtsaf het geasfalteerde 
pad op. In de scherpe bocht 
naar links vindt u tegen de 
bosrand ‘n bankje. Hierna 

loopt u richting Philipsbosweg en gaat daar rechtsaf richting Lierop. U blijft 
deze weg volgen en slaat rechtsaf het Berkeindje op. Via de Groenstraat en 
Somerenseweg komt u dan weer bij het startpunt, wat tevens het eindpunt 
is van deze mooie Geluksroute.

 U volgt de Otterdijkseweg totdat u linksaf het zandpad in kunt. Dit pad 
volgt u tot knooppunt 68. Hier gaat u rechtsaf d’Oetert in en blijft de gele 
pijlen volgen. 

  Wanneer u op de Varendonkweg komt gaat u rechtsaf en op 
het einde weer linksaf, richting Someren. ‘n Beetje voorbij 
Slievenstraat 69 gaat u vóór de sloot rechtsaf en volgt weer 
de gele pijltjes . U komt aan bij knooppunt 67. Hier kunt u 
rusten op het bankje, waarvandaan u Lierop in de verte ziet 
liggen.

De wandeling wordt 
vervolgd via de parkeer- 
plaats van ‘de Vloeten’ over 
het knuppelbrugje en via 
het klappoortje rechtsaf 
over het fietspad naar het 
bankje bij de Kleine Aa.

“Velen van ons zijn er gedoopt, hebben er 

hun communie gedaan en zijn er getrouwd”.

“Een ontmoetingsplek voor 

jong en oud. De kinderen spelen 

in de zandbak en op de speel- 

toestellen. De volwassenen 

spelen ’s avonds Jeu de Boules. 

Een heel fijne manier om sociaal 

met elkaar verbonden te zijn”.

“Het favoriete plekje van ons

gezin in Lierop en omstreken 

is het 3-Slotenveldje. 

Genietend van het vergezicht 

over de velden richting 

Someren en van de 

natuurlijke speelplek voor ons 

zoontje. Extra pluspunt is dat 

het er vaak erg rustig is 

en je de plek voor jezelf hebt”.
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“Een van ons meest favoriete plekje in Lierop is d’Oetert. 

De kinderen komen er graag om kikkers of visjes te vangen 

en wij genieten van het mooie en vooral rustige plekje”.

 “Genieten van de koeien van 

Van Heugten en het weidse 

uitzicht over de Vaarsche Hoef”.
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