
In maart van dit jaar heeft SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar 
Liempde) u een aantal plannen gepresenteerd. Met de uitvoering van deze 
plannen wil SPPiLL ervoor zorgen dat Liempde zich steeds meer ontwikkelt als 
centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud. Inves-
teringen in natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie moeten ervoor 
zorgen dat steeds meer mensen Liempde bezoeken en dat het een aantrekkelijk 
dorp blijft voor huidige Liempdenaren en nieuwe inwoners. Doordat mensen 
in Liempde blijven wonen en toeristen Liempde bezoeken, blijft het dorp ook 
voor ondernemers aantrekkelijk. SPPiLL heeft vijf projectgroepen die allemaal 
bijdragen aan deze overkoepelende doelstellingen. In deze folder praat SPPiLL 
u graag bij over de stand van zaken van deze projectgroepen. Graag stellen wij 
u ook voor aan onze nieuwe voorzitter Tossy de Man. Zij heeft sinds afgelopen 
juli het stokje overgenomen van Michael Michiels.

Beste mede-inwoners van Liempde,

In 2009 hoorde ik van Michael Michiels dat hij vanuit Ondernemers 
Vereniging Liempde (OVL) probeerde om met Liempdse onderne-
mers een actieplan op te zetten. Ik vond het meteen geweldig. 
Verschillende succesvolle acties zoals ‘Op Liemt gemunt’, ‘Liemt 
lopt uit’ en ‘Liemt in het licht’ kwamen van de grond en steeds meer 
mensen werden enthousiast. Er kwamen zichtbare resultaten en
ik vind het knap dat de plannen allemaal gelukt zijn. Met name om 
ondernemers zo op één lijn te krijgen. Uiteindelijk is het verder 
doorgegroeid en ontstond SPPiLL. Er is in die tijd veel werk achter 
de schermen uitgevoerd en ik ben trots dat ik dat mede mag voort-
zetten.

Als ik kijk naar de toekomst zie ik vooral kansen om de verbinding 
tussen de kern van Liempde en het buitengebied te versterken. Als 
het hart van Liempde gastvrijheid uitstraalt, nodigt het ook meer 
mensen uit om vanuit Liempde het buitengebied te verkennen. Je 
gaat toch beter op stap wanneer je vooraf een kop soep of een kop 
koffie op hebt. Het buitengebied is prachtig. Er lopen momenteel 
verschillende projecten die het nog mooier en aantrekkelijker ma-
ken. Cultuurhistorische elementen zoals grenswallen, een schuts-
kooi en waterputten worden gerealiseerd en hersteld en daarnaast 
werken we ook aan een aantrekkelijker centrum. De komst van het 
informatiecentrum doet hier goed aan. De activiteiten moeten zich 
niet alleen richten op fietsers en wandelaars, maar we vinden het 
ook belangrijk dat er veel voor kinderen en jongeren georganiseerd 
wordt.

Bij het lezen van deze folder ziet u dat SPPiLL grote plannen heeft. 
Plannen om Liempde levendig te houden met voldoende winkels en 
een gemêleerde bevolking. Een dorp waar het voor zowel jongeren 
als voor ouderen prettig is om in te wonen. Het is belangrijk om hier 
aan te werken en dat de resultaten zichtbaar worden. Op 8 novem-
ber aanstaande kunt u al een deel van plannen bezichtigen tijdens 
de open dag in het beoogde informatiecentrum aan de Barrierweg 4 
in Liempde. Ik wil alle inwoners van Liempde oproepen om hier naar 
toe te komen! Hier krijgt u een indruk van hetgeen dat SPPiLL van 
plan is. Naast de plannen voor het informatiecentrum, presente-
ren we ook de plannen voor D’n Tip en krijgt u meer te horen over 
hetgeen dat de projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten gaat 
uitvoeren.

Om al die plannen tot uitvoering te brengen, hebben we uw inzet 
hard nodig. Steeds meer mensen geven aan dat ze iets willen 
betekenen en ik merk dat het echt leeft onder de inwoners. Liemp-
denaren beseffen het belang van leefbaarheid, welzijn en sociale 
samenhang. Inmiddels hebben we ook twee nieuwe bestuursleden: 
Diane Melis en Mart van Dulmen. Diane is tevens de nieuwe voor-
zitter van de projectgroep ‘Promotie’ en Mart van de projectgroep 
‘Liemt in Uitvoering’. Mart van Dulmen volgt Paul Sloven op die 
wegens drukke werkzaamheden met het voorzitterschap van deze 
projectgroep moest stoppen. Het is erg positief dat we twee nieuwe 
bestuursleden hebben gevonden en wij hopen ook dat steeds meer 
mensen een steentje bijdragen. In Liempde zeggen we ‘ja’ tegen 
SPPiLL.

Met vriendelijke groet,
Tossy de Man, voorzitter SPPiLL
Namens alle medewerkers van SPPiLL

Informatiefolder SPPiLL
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Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

Open Dag
informatiecentrum

8 november 2014
10.00-14.00 uur

Zoals u in deze folder heeft kunnen lezen, 
zijn er een heleboel plannen waarmee 
SPPiLL aan de slag gaat. Op zaterdag 8 no-
vember organiseert SPPiLL een open dag in 
het beoogde informatiecentrum aan de Bar-
rierweg 4 in Liempde. De boerderij is open 
van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt binnen lopen 
wanneer u wilt.

Tijdens de open dag komt u meer te weten 
over de plannen voor het toekomstige infor-
matiecentrum. U kunt de tekeningen bezichti-
gen, krijgt uitleg over de plannen door leden 
van de projectgroep Informatiecentrum en 
kunt een kijkje nemen in de boerderij.

U mag zelf door het gebouw rondlopen en als 
u graag een rondleiding wilt, dan kan dat 
natuurlijk ook. De leden van de projectgroep 
Natuur- en Cultuurprojecten en Liemt in 
Uitvoering zijn ook aanwezig en gaan u meer 
vertellen over hetgeen zij allemaal gaan uit-
voeren. U kunt informatie krijgen over o.a. de 
plannen bij D’n Tip (Liemt in Uitvoering), de 
realisatie van de schutskooi in De Geelders en 
de realisatie van de authentieke waterputten 
in het centrum en aan de rand van Liempde 
(beide Natuur- en Cultuurprojecten).

U bent van harte welkom!

www.sppill.nl
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SPPiLL heeft drie nieuwe bestuursleden 
(vlnr.): Mart van Dulmen, Tossy de Man en Diane Melis.



In augustus 2012 heeft SPPiLL een ‘overeenkomst tot 
innovatieve samenwerking’ gesloten met de gemeente 
Boxtel. SPPiLL werkt, in samenwerking met inwoners, 
verenigingen en ondernemers, aan projecten binnen 
Liempde. Projecten die normaal gesproken door de ge-
meente zouden worden opgepakt, worden ontwikkeld en 
uitgevoerd door de Liempdse gemeenschap. In Liempde 
is burgerparticipatie geen concept, maar een inmiddels 
bewezen formule van SPPiLL.

Doel samenwerking
De pilot duurde twee jaar en is inmiddels verlengd tot januari 
2015. De gemeente Boxtel en SPPiLL hadden een aantal doelen 
voor ogen. Naast het opzetten van een publiek-private samen-
werking, wilden ze de betrokkenheid onder inwoners vergroten, 
een kostenbesparing realiseren en snel tot zichtbare resultaten 
komen. Gerard Schönfeld (Afdelingshoofd Maatschappelijke 
Ontwikkeling gemeente Boxtel): “Doordat het is opgezet door de 
eigen mensen, zie je dat je soms tot andere oplossingen komt. 
Daarnaast kunnen zij ook meer draagvlak creëren.”

Vooruitzicht
Het traject is nu verlengd en ondertussen wordt er gekeken of 
de werkwijze uitgerold kan worden in andere dorpen en wijken 
in de gemeente Boxtel. Hier neemt de gemeente nog een besluit 
over. De werkwijze zal niet één op één overgenomen kunnen 
worden, want ieder dorp of wijk heeft zijn eigen behoeften en 
kenmerken. Maar wat maakt de samenwerking nu zo vernieu-
wend? “We bedenken zelf wat nodig is en maken zelf de plannen. 
Vervolgens overleggen we het met de gemeente en gaan dan over 
tot uitvoering van de plannen. Voorheen deed de gemeente dat 
allemaal”, zegt SPPiLL-voorzitter Tossy de Man. “Het is niet altijd 
gemakkelijk geweest en het is een traject van vallen en opstaan. 
De manier van samenwerken is voor ons wennen en ook voor de 
gemeente. We hebben wel geleerd hoe het beter en anders kan en 
daar kunnen anderen weer profijt van hebben”, aldus Tossy.

Door het aangaan van deze samenwerking heeft de gemeente 
meer ruimte gegeven aan inwoners om zelf plannen te ontwik-
kelen in de openbare ruimte. Tossy: “We zijn blij dat ook de 
gemeente de inspanning wil leveren om tot zo’n vernieuwde 
samenwerking te komen.”

Projectgroep 1

Liemt in uitvoering

Nieuwe vrijwilligerscoördinator SPPiLL

Jan van Lierop

Innovatieve samenwerking SPPiLL en gemeente Boxtel

De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft als doelstelling om Liempde veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer 
en mooier te maken om het centrum aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers. Het projectgebied van Liemt 
in Uitvoering strekt zich grofweg uit vanaf de Coop tot aan D’n Tip aan de Barrierweg. Binnen dit projectgebied zijn een 
viertal deelprojecten geformuleerd: D’n Tip, Keefheuvel en Dorpsstraat, Concordiapark en Raadhuisplein, en Tooseplein. 
De projectgebieden worden één voor één aangepakt.

D’n Tip 
De projectgroep heeft ervoor gekozen om bij D’n Tip te beginnen. 
D’n Tip wordt als het ware het startpunt voor wandelaars en fiet-
sers om Het Groene Woud te ontdekken. Vanuit dat oogpunt wordt 
er een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit gebeurt middels 
versteviging van de grasmat zodat de groene uitstraling behouden 
blijft. Verder komen er ook fietsparkeerplaatsen, speelvoorzienin-
gen, een oplaadpunt voor elektrische auto’s, een bloemenpluk-
hoek met insectenhotel en een houten veldpoort die gebruikt kan 
worden als evenementeninrit. Het schetsplan en het projectplan 
zijn gereed en de plannen zitten in de afrondende fase. Het is 
nog niet bekend wanneer de uitvoering van start kan gaan. Dat 
is afhankelijk van het besluit van de gemeente. De gemeente is 
namelijk aan het onderzoeken of er op D’n Tip een regenwaterinfil-
tratie aangelegd kan worden. Mocht deze er komen, dan beginnen 
we eind 2015 aan de uitvoering. Komt deze er niet, dan starten we 
in het begin van 2015. 

Er speelt nu een aantal grote projecten in Liempde. Om al die 
plannen in goede banen te leiden, hebben we ook veel enthousi-
astelingen nodig. Tot nu is gebleken dat velen een steentje willen 
bijdragen. De afgelopen maanden liepen er verschillende project-
en waarbij met man en macht gewerkt werd om de werkzaamheden 
af te krijgen. Dat begon met de werkzaamheden in Heeswijk-
Dinther en Berlicum. Twee oude, historische boerderijen werden 
(gedeeltelijk) gesloopt en de stenen mogen hergebruikt worden 
voor de restauratie van het toekomstige informatiecentrum. Een 
mooie deal, maar die stenen moeten wel geselecteerd worden. 
Gelukkig hadden we voldoende mensen die hierbij mee wilden 
helpen. Zonder de inzet van vrijwilligers, hadden we deze klus niet 
zo snel kunnen afronden. Om ervoor te zorgen dat we elke keer 
genoeg vrijwilligers hebben, dat zij goede instructies krijgen en 
om een duidelijk aanspreekpunt hebben, heeft SPPiLL sinds kort 
een vrijwilligerscoördinator. Deze taak wordt uitgevoerd door Jan 
van Lierop. 

Taken
Jan zal zich met name richten op de vrijwilligers die zich met 
bouwwerkzaamheden bezig houden. Hij vormt als vrijwilligers-
coördinator de contactpersoon voor vrijwilligers. Hij weet waar en 
wanneer er vrijwilligers nodig zijn, hoeveel en wat de werkzaam-
heden zijn. Daarnaast probeert hij ervoor te zorgen dat ze met 
genoeg mensen zijn op de klus uit te voeren. De vrijwilligersinzet 
in Berlicum was zijn eerste klus. Hierbij hielp hij ook zelf fanatiek 
mee. 

Concordiapark
Het Concordiapark is het tweede deel waarmee de projectgroep 
aan de slag gaat. Het eerste schetsplan is inmiddels gereed. Het 
plan is om het Concordiapark op te knappen zodat de uitstraling 
wordt versterkt. Hierbij gaat de aandacht uit naar meer groen 
en een verbeterde inrichting. Dit moet nog concreet uitgewerkt 
worden. Onderdeel van het plan is ook om de kiosk te restaureren. 
Een bouwkundig adviesbureau is bezig om een restauratieplan op 
te stellen. 

Nieuwe voorzitter - Mart van Dulmen
Liemt in Uitvoering heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Het 
voorzitterschap wordt uitgevoerd door Mart van Dulmen. Hij gaat 
de uitdaging aan om de projecten in goede banen te leiden en 
neemt het stokje over van Paul Sloven. Hij moest er goed over 
nadenken, maar na een gesprek met voorzitter Tossy de Man was 
hij overtuigd. De aanpak van de projectgroep en de gedachte om 
de kern van Liempde nog aantrekkelijker te maken, spraken hem 
het meeste aan. 

Mark van Dulmen - voorzitter 
“Wat me aan stond is de goede aanpak waar ze mee bezig zijn. Ik kreeg er een goed gevoel bij.

Daarnaast spraken ook de ideeën mij aan om de kern van het dorp aantrekkelijker te maken.
Ik ga er altijd vanuit dat wanneer je in een plaats komt en het oogt vriendelijk,

dat mensen daar willen zijn en blijven. Dat heeft dit plan in zich.”

Jan van Lierop - vrijwilligerscoördinator 
“Ik vind SPPiLL een organisatie die heel Liempde raakt.
SPPiLL zorgt voor een bindend geheel in Liempde. 
Daarnaast spreekt ook de bouw me aan, de restauratie van 
het informatiecentrum en de contacten die je hebt met 
andere personen.”

Projectgroepleden: 
 Jan Nijssen (Comité Boeremert), 
Henri van Ruremonde (inwoner), 
Ton de Rooij (inwoner), 
Paul van Acker (Kèk Liemt), 
Judith Terlouw (aanwonende 
projectgebied).



Kloppend Hart van Het Groene Woud

‘Liempde, gastvrij en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud’. 
Dat is de overkoepelende titel waar de projectgroepen van SPPiLL allemaal onderdeel van 
zijn. Met de uitvoering van dit project ontwikkelt Liempde zich meer en meer tot centrale 
uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het Groene Woud. Het project is onderdeel van 
het uitvoeringsprogramma ‘Kloppend Hart van Het Groene Woud’. In totaal veertien 
projecten die zijn gebundeld door de gemeenten Boxtel, Best en Sint-Oedenrode en inge-
diend bij Landschappen van Allure. De provincie heeft het project als geheel goedgekeurd 
en ondertekend waardoor er tot en met december 2016 geld beschikbaar is gesteld om 
de projecten te realiseren. Zo ook voor onder meer het Groot Duijfhuis, Kasteel Stapelen, 
Natuurexperience Lennisheuvel en voor de herintroductie van het edelhert. Wilt u graag 
meer te weten komen over de andere projecten die tot het uitvoeringsprogramma behor-
en? Op www.kloppend-hart.nl vindt u alle informatie over de projecten.

Projectgroep 5

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’

Projectenbureau Liempde

Projectgroep 2

Natuur- en cultuurprojecten

De jongste projectgroep binnen SPPiLL krijgt nu wat meer 
vorm. De projectgroep is opgericht om ons dorp als ‘Gast-
vrij Hart van Het Groene Woud’ op de kaart te zetten. 
In de vorige informatiefolder werd vermeld dat SPPiLL 
voor deze projectgroep nog op zoek was naar leden. Dat 
begint bij een voorzitter. Deze rol is opgenomen door 
Diane Melis.

Nieuwe voorzitter – Diane Melis 
Diane is sinds kort betrokken als nieuwe voorzitter van de pro-
jectgroep. De projectgroep is nog niet compleet, maar staat aan 
de start van een mooie uitdaging. Diane is getrouwd, moeder van 
drie kinderen en beroepsmatig werkt ze als operatie-assistente 
in Ziekenhuis Bernhoven in Uden. Dat ze daarnaast graag wat 
onderneemt, is inmiddels wel gebleken. Hoe een klein idee iets 
groots kan worden, heeft ze ervaren met de organisatie van de 
reünie van ‘Van Kaathoven’ in januari dit jaar. Een groot succes 
waar veel mensen op af kwamen. Nu wil ze zich inzetten om 
samen met andere, bevlogen Liempdse mensen ons dorp goed 
op de kaart te zetten. Voor elkaar, door elkaar en met elkaar! 
Voordat dit van start gaat, voert SPPiLL eerst gesprekken met 
geïnteresseerde inwoners. Wanneer de projectgroep gevormd is, 
kunnen de leden aan de slag. 

Kribkesroute 2014
Eén van de evenementen die jaarlijks ondersteund wordt door 
SPPiLL is de Kribkesroute. Ook dit jaar wordt er weer een mooie 
route uitgestippeld. Na het succes van vorig jaar roept de or-
ganisatie van de Kribkesroute Liempdenaren op om tussen 12 
december 2014 en 7 januari 2015 kerststallen voor het raam of in 
de voortuin te plaatsen. De organisatie wil de Kribkesroute graag 
uitbreiden met kerstactiviteiten die op gezette tijden plaatsvin-
den. Denk aan een kerstsamenzang met een koor, een levende 
kerststal, voorlezen van het kerstverhaal, kersstukjes maken of 
een fotospeurtocht. Alle creatieve ideeën zijn welkom. De Kribkes-
route en de activiteiten worden beide opgenomen in de nieuw uit 
te geven folder. De folder wordt gemaakt door SPPiLL, die tevens 
ondersteuning biedt bij de promotie. Heeft u een leuk idee of wilt 
u ook een kerststal bij uw huis plaatsen? Stuur dan voor 8 novem-
ber een berichtje naar Anton van de Ven via het e-mailadres 
info@kribkesrouteliempde.nl. U kunt zich ook aanmelden via de 
website www.kribkesrouteliempde.nl.

De SPPiLL-organisatie bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Er 
wordt veel tijd en energie gestoken om de projecten op te zetten 
en goed uit te laten voeren. Het is haast onmogelijk om hier al-
leen maar vrijwilligers voor in te schakelen. Het kost simpelweg te 
veel tijd. Daarom heeft het bestuur vanaf het begin af aan ingezet 
op ondersteuning vanuit betaalde professionals. Zij vormen het 
Projectenbureau Liempde. Het projectenbureau bestaat uit Désiré 
van Laarhoven en Gidi Kroonen en helpen de projectgroepen daar 
waar nodig op uitvoerend niveau. Daarnaast is het projectenbu-
reau verantwoordelijk voor de algehele coördinatie, communi-
catie, werving van financiën en de administratie ondersteuning. 
Ze zorgen voor periodieke informatie over de voortgang en 
de financiële stand van zaken richting de projectgroepen, het 
bestuur van SPPiLL en subsidieverstrekkers en vormen tevens ook 
het eerste aanspreekpunt.

Waarvoor kunt u contact opnemen? 
Wilt u graag meer weten over de verschillende projecten, heeft u 
nieuwe ideeën of spreekt één van de projecten u dusdanig aan dat 
u graag mee wilt helpen? Aarzel dan niet en neem contact op! 

SPPiLL Projectenbureau
p/a Oude Dijk 84
5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen)
06-83246226 (Désiré van Laarhoven)
M: info@sppill.nl
W: www.sppill.nl 

Désiré van Laarhoven – Algehele coördinatie, 
communicatie, werving financiën, 
1ste aanspreekpunt

  

                                         Gidi Kroonen 
                                        Administratieve en financiële ondersteuning”

Lex Schregardus - voorzitter 
“Met het uitvoeren van de projecten willen we de cultuurhistorische elementen weer terugbrengen in het

Liempdse landschap. Een mooie doelstelling en inmiddels zijn er al veel Liempdenaren die ons hierbij helpen.
Kijk bijvoorbeeld naar de inzet bij de grenswallen. Het is mooi om te zien dat er veel enthousiasme heerst.

Ik hoop dat we die inzet ook bij de toekomstige projecten mogen ontvangen.”

Projectgroepleden: 
Ad de Kort (Natuurwerkgroep 
Liempde), Karel Voets (kenner 
van het Brabantse landschap), 
Kees Quinten (Kèk Liemt), 
Co Kramer (inwoner).

De projectgroep Natuur- en Cultuurprojecten stelt zich 
ten doel om natuur- en cultuurhistorische elementen in 
Liempde te herstellen of opnieuw te realiseren. 
Op deze manier wil SPPiLL de relatie tussen het au-
thentieke centrum van Liempde en het omliggende 
buitengebied versterken.

In juni deed SPPiLL een oproep voor geschikte, particuliere 
locaties in het centrum of aan de rand van Liempde waar op 
een passende wijze een authentieke, functionerende waterput 
gerealiseerd kan worden. De waterputten worden voorzien van 
een putmikconstructie. Inmiddels zijn de eerste drie locaties 
geselecteerd en de planning is om dit jaar nog met de realisatie 
te beginnen. De komende maanden worden er nog meer locaties 
bezocht en beoordeeld op geschiktheid. Ook de vergunningaan-
vraag voor het realiseren van een schutskooi is in voorbereiding. 
SPPiLL beoogt een authentieke schutskooi te realiseren aan de 
Schutstraat dichtbij natuurgebied De Geelders. 

Vrijwilligers aan de slag bij grenswallen
In oktober is er gestart met een archeologisch onderzoek naar de 
eeuwenoude grenswallen op Landgoed Velder en in De Geelders. 
Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Brabantse Bronnen, 
waarbij SPPiLL één van de samenwerkingspartners is. Grenswal-
len hebben een sterk historisch karakter en met het onderzoek 
kunnen we hier meer over te weten komen, bijvoorbeeld wanneer 
en op welke wijze de grenswal is aangelegd. Om de grenswal te 
onderzoeken, moeten er eerst proefsleuven gegraven worden. 
Hierdoor ontstaat een dwarsdoorsnede van de grenswal waarna 
archeologen het onderzoek kunnen uitvoeren.

De vrijwilligers van SPPiLL hebben meegeholpen om deze sleuven 
te graven. In een tweede fase (start 2015) wordt gewerkt aan het 
herstel van de wallen, waarvan er op zijn minst één op een inter-
essante manier toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek. 

Toekomstige projecten
De komende jaren zijn er nog vele projecten die deze projectgroep 
gaat realiseren. Voor 2014 geldt dat, als er eenmaal goedkeur-
ing is voor de putten, er vrijwilligers worden uitgenodigd om 
gezamenlijk in De Geelders geschikt houtmateriaal (putmik) 
uit het bos te zagen. Daarnaast gaat de projectgroep op zoek 
naar twee locaties om een (functionerend) bakhuisje te bouwen 
en onderzoeken ze de mogelijkheden om vier (boerderij)erven 
volledig in originele staat terug te brengen. Mensen die hiervoor 
interesse hebben kunnen zich aanmelden bij SPPiLL.

Diane Melis - voorzitter 
“Als geboren en getogen Liempdse ben ik van nature be-
trokken bij het dorp. Veel actieve Liempdenaren werken 
mee aan een leefbaar Liempde. Binnen en buiten SPPiLL.”



Projectgroep 3

Informatiecentrum Liempde

Projectgroep 4

Het Wij-gevoel

U heeft het vast wel gezien. Het grote bouwbord geves-
tigd aan de voorgevel van onze boerderij aan de Barrier-
weg 4 in Liempde. Deze boerderij in het hart van Liempde 
wordt ingericht als informatiecentrum over en voor 
Liempde en de regio. Functionerend als toegangspoort 
voor mensen die Het Groene Woud willen intrekken. Naast 
het informatiecentrum biedt de boerderij ook veel voor 
de Liempdse gemeenschap. De precieze invulling is nog 
niet exact bekend, maar de ideeën zijn om een multifunc-
tioneel gebouw te realiseren waar thema-activiteiten 
worden georganiseerd die aansluiten bij Liempde en Het 
Groene Woud. Het gedachtegoed voor de boerderij is dan 
ook: ‘voor de Liempdse gemeenschap, door de Liempdse 
gemeenschap’. Daarom staat in de eerste zin nadrukkelijk 
‘onze’ boerderij. Voor het totale project is de projectgroep 
in gesprek met verschillende Liempdse verenigingen die 
op een of andere manier samen willen werken in dit pro-
ject. In verbouwde staat, is deze boerderij een welkome 
aanvulling voor het dorpsbeeld en past het perfect in het 
mooie historische centrum.

‘Liemt in het Licht’, ‘Liemt lopt Uit’ en ‘Op Liemt Gemunt’. 
Het zijn allemaal projecten om de leefbaarheid in Liempde 
te vergroten, het dorp een economische impuls te geven en 
de band tussen inwoners, ondernemers en verenigingen te 
versterken. De projecten zijn in het verleden opgezet door 
Ondernemers Vereniging Liempde (OVL) met het gezamen-
lijke doel om het Wij-gevoel te versterken.  

Rob Dito - voorzitter 
 “Het is mooi om te zien dat vrijwilligers zich massaal aanbieden en betrokken zijn. Daarnaast ben ik ook heel blij met de 
projectgroep. Er is de afgelopen maanden veel werk verzet. We zijn op een goede constructieve manier tot een compleet 

plan gekomen waarbij iedereen open stond voor de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van dit mooie pand. Het 
is natuurlijk een tegenstrijdigheid om in een monumentale boerderij een informatie- en activiteitencentrum te bouwen. 

Toch ben ik van mening dat we er in geslaagd zijn om de cultuurhistorische aspecten te combineren met de eisen die aan de 
bestemming worden gesteld.” 

Projectgroepleden: 
Jeroen Berkhout (aannemer, 
specialist renovatie oude panden), 
Arnold van den Broek (Kèk Liemt), 
Bert Timmermans (Kèk Liemt), 
Peter van den Hurk (inw.), Ger van 
den Oetelaar (inw.), Jan Habraben 
(inw.), Cindy Feenstra (inw.)

Projectgroepleden: 
Henk Quinten (Geld & Make-
laardij), Jan Tax (Coop), Jeroen 
van Oorschot (Garage van 
Oorschot), Gerrie van der Donk 
(De Vuurput), René Knoops 
(Het Raadhuis), Nellie van de 
Veerdonk (De Pompoen).

En wat staat ons de komende tijd allemaal te wachten? Op za-
terdag 15 november worden de lichtjes voor ‘Liemt in het Licht’ 
weer opgehangen. Een aantal ploegen van vrijwilligers gaat dan 
hard aan de slag om Liempde weer sfeervol in het licht te zetten. 
Mensen die zelf nog lichtjes willen aanschaffen kunnen deze 
bestellen bij installatiebedrijf G. Saris aan het Raadhuisplein. De 
bestelformulieren worden huis-aan-huis bezorgd. 

Liemt lopt uit (kerstmarkt) op 12 december
De kerstmarkt vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 december. De 
markt begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. De opzet is 
grotendeels hetzelfde als voorgaande jaren, al wordt de locatie 
een klein beetje verschoven, zodat de gezelligheid meer rondom 
De Vuurput te vinden is. De ondernemers van ‘Op Liemt Gemunt’ 
ontvangen de zeer gewaardeerde bezoekers wederom gastvrij met 
een hapje, een drankje en andere activiteiten. Daarnaast tonen 
de Liempdse verenigingen hun (muzikale) vaardigheden. Ook 
J.A.S., kerstmarktorganisator van het eerste uur, biedt dit jaar 
weer verschillende kerstbomen en zelfgemaakte kerststukjes aan. 
Kortom, een aanrader om er even tussenuit te zijn en te genieten 
van Liempdse gemoedelijkheid en gezelligheid. Natuurlijk bent 
u na afloop van de kerstmarkt van harte welkom in de Liempdse 
horecagelegenheden. 

Op Liemt gemunt
Na een jaar van muntjes sparen staat de teller op het niveau van 
vorig jaar. De verzilvering van de gespaarde gelden vindt plaats 
op het einde van de kerstmarkt. Om de mensen te herinneren aan 
‘Op Liemt Gemunt’, wordt het dorp omstreeks begin november 
weer opgesierd met spandoeken. Dit alles om het belang van de 
actie voor de leefbaarheid in ons dorp te accentueren. Dit jaar zijn 
er weer de nodige munten bijgemaakt, omdat een groot deel ver-
loren gaat of niet wordt ingeleverd. Dat is natuurlijk erg zonde. 
Kijk nog eens goed rond in het huis en verzamel alle muntjes 
die je nog kunt vinden! Zo kunnen deze geld opleveren voor de 
Liempdse verenigingen.

‘Op Liemt Gemunt’ organiseerde in het voorjaar een Paasactie en 
in de zomer een speelgoed-/ vakantieactie. In navolging van deze 
acties, start tijdens de kerstmarkt een speurtocht/puzzelactie. 
Gekoppeld aan de Kribkesroute moeten de deelnemers onderweg 
diverse raadsels en puzzels oplossen die leiden naar de eind-
oplossing. Voor deze actie heeft ‘Op Liemt Gemunt’ een mooie 
prijzenpot samengesteld die zeker een wandeling door ons dorp 
waard is. 

Op 23 mei jl. heeft SPPiLL bij de notaris de aankoop van de boer-
derij aan de Barrierweg 4 officieel gemaakt. Hierna is de project-
groep aan de slag gegaan met de indeling van de boerderij en de 
plannen rondom de bouw- en restauratiewerkzaamheden. Hierbij 
zijn ook Stichting de Brabantse Boerderij, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie van de gemeente 
Boxtel betrokken. Zij hebben advies gegeven over de indeling, 
waarbij het authentieke karakter en het cultuurhistorische aspect 
behouden blijft. Tegelijkertijd wordt de boerderij voorzien van 
hedendaagse technieken zodat ook moderne presentatie- en 
interactievormen mogelijk zijn. De bouwvergunning is inmiddels 
ingediend. Als de vergunning verleend is, wil de projectgroep zo 
snel mogelijk beginnen met de verbouw- en restauratiewerk-
zaamheden. 

SPPiLL finalist bij 
Boxtelse Ondernemers 
Trofee
Afgelopen juli kregen we te horen dat SPPiLL tot één 
van de finalisten behoort van de Boxtelse Onderne-
mers Trofee (BOT). Op 6 november wordt bekend 
gemaakt wie de uiteindelijke winnaar is.

Het thema van dit jaar is ‘A Brand New Day’. Ondernemers en 
organisaties konden genomineerd worden wanneer zij zich de 
afgelopen jaren positief wisten te onderscheiden en daardoor 
helemaal klaar zijn voor de toekomst. We zijn natuurlijk erg trots 
dat SPPiLL hiervoor genomineerd is. Met de projecten die SPPiLL 
opzet, willen we de sociale cohesie bevorderen en de lokale econ-
omie versterken door het uitdragen van Liempde als Gastvrij Hart 
in Het Groene Woud. Dat we nu tot één van de finalisten behoren 
van BOT 2014, is een mooi resultaat van de intensieve inzet van 
vele betrokkenen binnen Liempde. 
 

Ze gaan dan ook kijken naar de inrichting van het binnenterrein. 
De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Liempdse vrijwilligers en leerlingprojecten in samenwerking met 
(een combinatie van) professionele aannemers. 

Hergebruikte materialen
Bij het herstellen van de boerderij is het belangrijk om, waar 
mogelijk, originele materialen te gebruiken. Het gebruik van ori-
ginele materialen is niet alleen goed in het kader van duurzaam-
heid, maar ook voor de uitstraling van het nieuwe informatiecen-
trum. De afgelopen maanden zijn vrijwilligers van SPPiLL aan 
de slag gegaan bij twee boerderijen die (gedeeltelijk) gesloopt 
werden. Eén boerderij in Heeswijk-Dinther en één boerderij in 
Berlicum. De overgebleven stenen zijn aangeboden aan SPPiLL om 
te gebruiken bij de restauratiewerkzaamheden. De stenen die nog 
in goede staat waren, werden geselecteerd door de vrijwilligers 
van SPPiLL.

Willy Beerens - voorzitter 
“De populariteit van ‘Op Liemt gemunt’ bewijst zich in een wachtlijst van verenigingen die ook mee willen doen. 

Om deze clubs ook een kans te geven, is er een promotie-/degradatiesysteem ingevoerd.
De clubs die dit jaar het minst gescoord hebben, maken plaats voor verenigingen die op de wachtlijst staan.

Bovendien beoogt de ‘Op Liemt Gemunt’ dat hiermee een positieve rivaliteit ontstaat,
zodat het Liempdse muntje nog krachtiger wordt.”


