
Liempde krijgt opnieuw vorm! 

Het is voorjaar. Natuurlijk is dat ook in Liempde zichtbaar. De natuur ontwaakt, alles wordt weer groen, 
vogels kwetteren. Maar in ons dorp gebeurt meer. Veel meer. Wegen zijn opnieuw aangelegd, er zijn 
parkeerplaatsen ontstaan, het Concordiapark kreeg wandelpaden, op D’n Tip ontstaat een bijzondere 
speeltuin en fraaie bloembakken sieren het Raadhuisplein. Het lijkt wel of Liempde opnieuw vorm heeft 
gekregen. En eigenlijk is dat ook zo. Na jaren van nadenken, overleggen, plannen maken en voorberei-
den konden de handen de afgelopen maanden daadwerkelijk uit de mouwen worden gestoken. 

Vele handen maken licht werk. Dat was de afgelopen tijd in 
Liempde nadrukkelijk zichtbaar. Natuurlijk heeft aannemer Jan 
van den Boomen met zijn team fantastisch werk verricht, maar 
dat geldt zeker ook voor alle vrijwilligers, ambtenaren en samen-
werkingspartners. Soms heel zichtbaar, soms volledig achter de 
schermen, hielpen en helpen velen om Liempde - ons eigen dorp 
- toegankelijker, duurzamer, mooier en gastvrijer te maken voor 
inwoners en bezoekers. In de vorige informatiefolder zei ik al 
trots te zijn. Die trots spreek ik nogmaals uit, want deze is enkel 
toegenomen wanneer ik door het Liempdse centrum wandel.

Toch zijn we er nog lang niet. Met name de komende maanden 
moet er nog veel werk worden verricht. Voor D’n Liempdsen Herd
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breken piekmaanden aan, want de opening van het bezoekerscen-
trum vindt plaats tijdens het SPPiLL-feestweekend van 6, 7 en 
8 oktober. Uiteraard lopen de realisatie van natuur- en cultuur-
projecten, het uitbouwen van het Wij-gevoel en de promotie van 
Liempde als Gastvrij Hart in Het Groene Woud onafgebroken door. 

Het moge duidelijk zijn, die vele handen blijven ook de komende 
tijd hard nodig. Handen die krachten bundelen, handen die aan 
de slag gaan en daarmee handen die straks in oktober trots en fier 
het glas mogen heffen op een krachtig en prachtig dorp.

Tossy de Man, voorzitter SPPiLL

Aan de bewoners van dit pand



Doelstellingen gerealiseerd, klus geklaard
Met de herinrichting van het centrum moest Liempde veiliger, 
autoluwer, aantrekkelijker en mooier worden voor zowel bewo-
ners als bezoekers. “Volgens mij zijn we hierin geslaagd”, aldus 
projectgroepvoorzitter Mart van Dulmen. “Het gedrag van chauf-
feurs hebben we helaas niet in de hand, maar wanneer iedereen 
zich aan de snelheid houdt, verloopt de doorstroom soepel. Soms 
horen we dat het op bepaalde plekken wat smal is geworden, 
maar dat is vooral een kwestie van gewenning. Er zijn net zoveel 
parkeerplaatsen als voorheen, maar deze liggen nu op betere 
plekken. ”Ook wethouder Peter van de Wiel noemt de verrichte 
werkzaamheden ‘een immense operatie’. Hij roemt zowel de
professionals die onder leiding van aannemer Jan van den Boo-
men onder meer de bergingskelder voor rioolwater onder D’n Tip
hebben aangelegd en de bestratingwerkzaamheden hebben uit-
gevoerd, als de vele vrijwilligers die bijvoorbeeld de kiosk restau-
reerden. “Je staat er echt versteld van hoeveel kennis en kunde er 
in Liempde aanwezig is”, aldus de wethouder.

Comité Boeremèrt blij met nieuwe centrum
Het grootste jaarlijkse evenement van Liempde - de Boeremèrt -
heeft inmiddels weer plaatsgevonden. De organisatie is zeer te 
spreken over de veranderingen. “Het is voor ons ontzettend fijn 
dat de stoepranden verdwenen zijn en alles nu vlak is”, vertelt 
comitélid Jan Nijssen. “Eerst moesten de kramen voor de stoep 
staan, maar nu kunnen we ze verder naar achteren zetten, zodat 
de hele markt ruimer van opzet wordt.” Jan is ook blij met de 
verharding en ophoging van D’n Tip. “De entree naar de tent en de 
zweefmolen toe is nu veel prettiger. Het is geen modderige vlakte 
meer. Ook de Keefheuvel is door de vernieuwde bestrating nu 
beter in te richten voor de Boeremèrt.”  

Zaterdag 8 april was het feest in Liempde. De (biologisch afbreekbare) confetti knalde door het centrum. De herinrichting van de 
dorpskern is afgerond en dat mocht Liempde weten. Vrijwilligers, omwonenden en andere betrokkenen knipten collectief het ope-
ningslint rondom het Concordiapark door. “Liempde gefeliciteerd!”, riep Mart van Dulmen enthousiast vanaf de vernieuwde kiosk. 
Een monsterklus is geklaard.
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Liemt in uitvoering

Watermanagement Liempde
Veel groen en veel gevulde plantenbakken betekent ook veel water geven, zeker in de wellicht droge zomermaanden. Hiervoor is inmid-
dels een heuse ‘watergeefgroep’ in het leven geroepen. Deze rukt tenminste één keer per week (maar indien nodig natuurlijk vaker) uit 
met slangen en gieters om Liempde fris en groen te houden. Ze noemen zichzelf inmiddels ‘het watermanagement van Liempde’.

De laatste puntjes op de i
Het aanblik van de Liempdse dorpskern is veel aantrekkelijker 
geworden. De plantenbakken, de bankjes, de wandelpaden: het 
doet veel. De laatste puntjes op de i worden op dit moment gezet. 
Op D’n Tip werken vrijwilligers samen met Jeugdnatuurwacht 
Liempde aan een natuurlijke speelvoorziening, gemaakt van hout 
uit Landgoed Velder. “Verder komen er nog oplaadpunten voor 
elektrische fietsen en auto’s, picknickbanken, veldpoorten, een 
watertappunt, een informatiebord en parkeeraanduidingen op D’n 
Tip”, vertelt Mart. “Na de kermis in augustus wordt het Concordia-
park geëgaliseerd en wordt het gras opnieuw ingezaaid. Het on-
derhoud is de komende drie jaar in handen van de WSD.” 
Op de vraag aan Mart hoe het hele project verlopen is, blijft hij 
even stil. En dan, aarzelend: “Ik durf het bijna niet te zeggen, 
maar eigenlijk is alles goed gegaan. Naar iets dat verkeerd ging, 
moet ik echt zoeken.” Dit komt vooral ook door een open com-
municatie met omwonenden en andere betrokkenen. “Er kwam 
regelmatig een verzoek binnen om bijvoorbeeld een stoepje wat 
meer naar links of naar rechts te verplaatsen. Zoiets konden we 
bijna altijd ter plekke oplossen.” 
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Liemt in uitvoering
Ganzenbord spelen op de kiosk
Medio mei wordt de vloer van de kiosk in het Concordiapark voor-
zien van een heus ganzenbordspel. In Liempdse stijl weltever-
staan! In 2016 riep SPPiLL Liempdenaren op om met een creatief 
idee voor vloerdecoratie te komen. Leo de Beer won de wedstrijd 
met zijn ontwerp in ganzenbordvorm. Illustrator Carro Lenselink 
assisteerde hem bij de uitwerking van zijn plannen. “Inmiddels is 
het ontwerp, inclusief de indeling van de vakken helemaal klaar”, 
vertelt projectgroeplid Ton de Rooij. “Hierin komen veel Liempdse 
thema’s terug, zoals de brug richting Olland. Ook de gevangenis, 
start en finish zijn ‘Liempds’ ingevuld. Op 1 mei voeren we een 
droogtemeting uit op de vloer en wanneer die in orde is, begin-
nen vijf Liempdse kunstenaars een week later met het aanbrengen 
van alle schilderingen. Normaal is een ganzenbord-bord ovaal, 
maar wij maken het achthoekig, precies passend in de kiosk.”

Op zondag 18 juni wordt het spel tijdens een ‘ganzenbord-
dag-met-picknick’ in gebruik genomen. Groepjes die willen 
spelen, kunnen in de toekomst de grote pionnen en dobbelste-
nen ophalen in D’n Liempdsen Herd.

Projectgroepleden: 
Paul van Acker, 
Jan Nijssen, 
Ton de Rooij, 
Judith Terlouw en 
Martien Timmermans.

Mart van Dulmen - voorzitter 
“Uit vele hoeken zijn ideeën bij elkaar gekomen. Tijdens de uitvoering hoop je dat hetgeen je samen bedacht hebt ook echt 
tot stand komt. Dat is gelukt. Het Liempdse centrum is opener en vriendelijker geworden. Ik ben kei trots. Op het resultaat 
en op iedereen die meegeholpen heeft.”

Stand van zaken waterafkoppelproject
SPPiLL simuleert zo veel mogelijk huiseigenaren in het centrum 
van Liempde om hun regenwaterafvoer los te koppelen van de 
riolering. Op die manier wordt wateroverlast in natte periodes 
en droogte in droge periodes voorkomen en kan het regenwater 
hergebruikt worden in de eigen tuin. Onder de naam ‘Liemt infil-
treert’ werkt SPPiLL binnen dit project samen met de gemeente 
Boxtel en waterschap De Dommel. 
“Al 25 huishoudens hebben zich aangemeld”, vertelt Martien 
Timmermans, die het project namens Liemt in Uitvoering mede 
coördineert. “Zij hebben allemaal een advies op maat gekregen 
van experts over de mogelijkheden in hun specifieke situatie. 
Vervolgens is het dan aan de bewoners om te starten. In die fase 
zitten we nu.” Inmiddels zijn op twee locaties afkoppelingen 
uitgevoerd, waaronder bij Ad Thomassen aan Kerkstraat 17. 
Ad: “Ik heb op drie plaatsen afgekoppeld, onder meer achter de 
schuur en op mijn terras. Gewoon op de simpele manier, door 
een regenton te plaatsen. Het werkt perfect. Ik gebruik het water 
voor mijn tuin en hoef nu minder te sproeien. Natuurlijk heeft 
het meer voeten in de aarde wanneer de hele inrit open gegraven 
moet worden, maar ook dan is het heel interessant.”
Martien benadrukt dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn en 
dat SPPiLL enkel stimuleert en adviseert. “Samenwerking loont. 
Als buren kun je bijvoorbeeld samen een kleine graafmachine 
huren.” Tijdens een informatiebijeenkomst in januari hebben 
ook al elf huishoudens buiten het pilotgebied zich aangemeld. 
“Als de gemeente er achter staat, willen we ook met hen in 
gesprek gaan”, aldus Martien.

Deelnemers ontvangen een vergoeding voor hun deelname. 
Meer informatie over de voorwaarden en de aanmeldingspro-
cedure is te vinden op www.sppill.nl/liemtinfiltreert
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Natuur- en cultuurprojecten

Bakhuis bij D’n Liempdsen Herd
Op het achtererf van D’n Liempdsen Herd wordt door deze pro-
jectgroep een bakhuis gerealiseerd. “We staan startklaar!”, aldus 
de enthousiaste projectgroepvoorzitter Lex Schregardus. “Het 
ontwerp hebben we zelf gemaakt. Hiervoor heeft onze groep, na 
de realisatie van het bakhuisje aan de Barrierweg, inmiddels
genoeg ervaring in huis. Architect Niels Drijvers maakte de tech-
nische tekening. Deze ligt nu ter goedkeuring bij gemeente 
Boxtel. Wanneer zij de hamerslag geven, beginnen we.” Dit zal 
na de zomervakantie zijn. Er is al eikenhout gerooid in de bossen, 
waarmee de daksporen en de gebinten gemaakt gaan worden.  Als 
het bakhuis gereed is, zal het onder meer gebruikt worden voor 
demonstraties broodbakken.

Succesvolle eerste ‘hakhoutdag’
Op zaterdag 18 februari vond de eerste Liempde ‘hakhoutdag’ 
plaats. Ruim tien vrijwilligers hebben die dag een stuk bos aan de 
Ooiendonksestraat gerooid en opgeschoond, om vervolgens met 
volle aanhangertjes hout voor eigen gebruik huiswaarts te keren. 
“Dit hakhoutbeheer voeren wij uit in samenwerking met Natuur-
werkgroep Liempde”, vertelt Lex. “Eigenlijk gebeurde het vroeger 
precies zo in de Gemeene (gemeenschappelijke) Bossen. Door 
bomen op kniehoogte af te zagen, lopen ze weer opnieuw uit. Zo 
creëer je ruimte, nodig voor het beheer en verdere ontwikkeling 
van de natuur. Het hout werd gebruikt voor brandstof. Dat doen 
onze vrijwilligers nu ook weer.”
Deelnemer Maik Bekkers is enthousiast over het initiatief. “Wan-
neer ik met mijn hond wandelde, zag ik vaak dat de bossen om 
onderhoud vroegen. Met deze hakhoutdag heeft SPPiLL een echte  
win-winsituatie gecreëerd: het is goed voor mens én natuur. Ik 
heb me via Eric van Oijen van Natuurwerkgroep Liempde inmiddels 
aangemeld om iedere maand een keer aan de slag te gaan bij het 
onderhoud van landschapselementen.”
De hakhoutdag moet een terugkerend fenomeen worden. 
Lex: “Tijdens het broedseizoen wordt er niet gezaagd, maar in 
oktober of november plannen we weer een dag.”

Gevraagd: blauwe Oud-Hollandse pannen en ‘vuilwerkstenen’
Om het bakhuisje bij D’n Liempdsen Herd zo authentiek mogelijk te maken is de projectgroep op zoek naar 

Oud-Hollandse dakpannen (bij voorkeur blauwe). Ook zijn er ‘vuilwerkers’ nodig, allerlei uiteenlopende stenen 
die de fundering kunnen vormen. Heb je dit soort dakpannen of stenen en wil je ze beschikbaar stellen aan 

SPPiLL, stuur dan een berichtje naar info@sppill.nl

Er komen steeds meer van oudsher typerende elementen terug op de erven van Liempde. Denk hierbij aan hoogstamfruitbomen, 
waterputten, bakhuisjes en een schutskooi. Op deze manier werkt de projectgroep Natuur- en cultuurprojecten aan het versterken 
van de relatie tussen de dorpskern en het buitengebied.
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Aanplant fruitbomen
Hoogstamfruitbomen stonden van oudsher bij langgevelboerde-
rijen om in eigen appels, peren, pruimen en kersen te voorzien. 
Dit is in de loop der jaren steeds minder geworden. SPPiLL wil 
deze natuurhistorie graag terugbrengen in het Liempdse land-
schap en daarmee tegelijkertijd de biodiversiteit vergroten. 
Fruitboomspecialist Jan Zandbergen begeleidt dit project. “Het 
loopt hartstikke goed. Inmiddels zijn er 59 bomen geplant van 
verschillende rassen, op zeven verschillende locaties. Het gaat 
vooral om appel- en perenbomen, maar ook wel pruimenbomen 
en een enkele kersenboom. We stemmen de keuze altijd af met de 
grondeigenaar, zodat er ook daadwerkelijk iets met de oogst ge-
beurt. Willen ze bewaarappels, een vroege of juist een late oogst? 
Willen ze vruchten inmaken of er mee gaan koken of bakken? 
We willen zo duurzaam mogelijk bezig zijn. De grondeigenaren 
verplichten zich tot tien jaar onderhoud, maar mijn intentie is dat 
de bomen er tachtig jaar staan!”
Heb je ook interesse in en ruimte voor fruitbomen op je erf? 
SPPiLL kan nog circa vier erven beplanten (zo’n tien bomen per 
erf). Meld je via info@sppill.nl aan voor een nieuwe plantronde, 
eind 2017/begin 2018.

Kartuizergrenswalroute
Op zondag 19 februari is de Kartuizergrenswalroute Het Speet 
geopend. De route loopt grotendeels over de aanwezige grenswal-
len in De Geelders en maakt deel uit van het Grenswallenproject 
dat door Stichting Brabantse Bronnen i.s.m. SPPiLL is uitgevoerd. 
Langs de route staan dertien bordjes met informatie over onder 
meer grenswallen en het leven van de kartuizermonniken. De 
wandeling start bij de schutskooi aan de Liempdse Schutstraat. 
Daar staat het eerste, inleidende bord.
 

Projectgroepleden: 
Ad de Kort, 
Co Kramer, 
Kees Quinten en
Karel Voets.

Lex Schregardus - voorzitter 
“In afwachting van de goedkeuring voor het bakhuis zijn we bezig met allerlei groene deelprojecten. Zo zijn voor de tweede keer 350 
wilgenstekken gestekt afkomstig van Landgoed Velder, om zo de Liempdse Wilg een impuls te geven. Het eerst bakhuis, waterputten, 
hoogstamfruitbomen: ze staan er allemaal. We liggen goed op schema.”

Locaties aanplant hoogstamfruitbomen 
- Roderweg 39
- Gemondesestraat 10 en 16
- Vrilkhovenseweg 2 en 4
- Boxtelseweg 42
- Kerkheiseweg 5
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Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd
Op zaterdag 7 oktober is het zover. Dan opent het bezoekers-
centrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 haar deuren. 
Sinds de langgevelboerderij in april 2014 door SPPiLL werd 
aangekocht is er verbouwd en gerestaureerd om deze om te 
vormen tot een ontmoetingsplek voor Liempdenaren en een in-
formatie- en vertrekpunt voor bezoekers. De komende maanden 
gaat er nog veel gebeuren.

D’n Liempdsen Herd van binnen en van buiten
“Het wordt merkbaar drukker. Het spitsuur breekt aan maar we 
liggen op schema”, zo stelt projectgroepvoorzitter Rob Dito 
gedreven. Het grove werk in de boerderij is afgerond. Grote ma-
chines, stutmateriaal en steigers zijn verdwenen. De afwerkings-
fase is aangebroken. Vrijwilligers zijn begonnen met aftimmeren 
en professionele installateurs monteren licht, elektra en sanitair. 
Via de WSD en in samenwerking met gemeente Boxtel worden 
jongeren die moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt 
ingezet bij het schilderwerk. Hierbij worden ze begeleid door Mark 
de Kort Schilderwerken. Rob: “Schuren en plamuren doen we met 
z’n allen. Dat is leuk en houdt de snelheid erin. We kunnen onze 
vrijwilligers eigenlijk alles vragen. Ze werken, hoewel de meeste 
pensioengerechtigd zijn, heel snel en vanuit een enorme spirit. 
Alleen tijdsdruk vinden ze niet fijn. Maar alles komt telkens ruim 
op tijd af. Met elkaar maken ze de mooiste dingen.”

Over Liemt, de boerderij en het dorpse leven
In alle ruimtes van D’n Liempdsen Herd kunnen bezoekers straks 
informatie vinden over de historie van de boerderij, het Liempdse 
dorpse leven van vroeger en de flora en fauna van Liempde en Het 
Groene Woud. Peter van den Hurk denkt mee over welke verhalen 
verteld moeten worden en welke multimediale middelen hiervoor 
geschikt zijn. “Het kunnen bijvoorbeeld interactieve schilderijen 
zijn en ‘touch tables’, maar ook voel-, ruik- en tastkasten. We 
werken hiervoor samen met Brabants Landschap, dat onlangs het 
Groot Duijfhuis met dit soort middelen heeft ingericht.”
 

Erfinrichting
Er staat al een notenboom en ook verschillende appel- en peren-
bomen zijn al geplant. Het erf dat achter de boerderij ligt, zal op 
7 oktober zeker toonbaar zijn, maar nog lang niet af. De plannen 
zijn echter al tot in detail getekend en uitgewerkt.
“De vergunningsaanvraag voor de realisatie van een bakhuis ligt 
bij de gemeente Boxtel”, aldus Arnold van den Broek, voorzitter 
van de werkgroep Erfinrichting. Ook komt er een klompenmakers-
huisje. Dat stond destijds aan de Nieuwstraat. Een deel van de ma-
terialen is bewaard gebleven en er is een tekening van gemaakt, 
dus we kunnen het herbouwen.”
Terug in d’n Tèd gaat op het erf een veldschuur bouwen voor het 
stallen en herstellen van hun middelen. De nostalgische vereni-
ging en SPPiLL tekenden hiervoor op 11 maart jl. een intentie-
verklaring. Arnold: “De veldschuur wordt door Terug in d’n Tèd 
gebouwd. Zij worden ook de eigenaar, maar SPPiLL kan ongeveer 
een kwart van het gebouw voor opslag gaan gebruiken. Ook de 
tekening voor de veldschuur is klaar, die gaat binnenkort naar de 
gemeente.” In de toekomst gaat Terug in d’n Tèd evenementen 
organiseren op en rondom het erf van D’n Liempdsen Herd.

Exploitatie
Hoewel de opening pas over ruim vier maanden plaatsvindt, is 
D’n Liempdsen Herd al verhuurd voor een eerste evenement. Op 
zondag 22 oktober organiseert Stichting Fruitcultuur Brabant 
er de ‘Dag van het Fruit’. “Eigenlijk zijn we nog niet actief bezig 
met de verhuur van de benedenruimtes”, zegt Theo Verhagen, die 
zich vanuit de projectgroep bezig houdt met de exploitatie. “Maar 
dit kwam op ons pad en het evenement kan prima plaatsvinden 
in onze boerderij. Er zijn voor 2018 ook al afspraken met Comité 
Boeremèrt en de organisatie van de Oldtimerdag gemaakt.”
Voor de zeventig vierkante meter kantoorruimte op de bovenver-
dieping is concrete belangstelling. Theo: “Er wordt gesproken, 
maar het is nog lang niet definitief dus belangstellenden hiervoor 
kunnen zich zeker nog melden.”
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Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd

Rob Dito - voorzitter
“Ik ben ervan overtuigd dat we op 7 oktober klaar zijn. Alles komt meer en meer bij elkaar en er ontstaat nu goed zicht op hoe we naar 
die harde deadline toe moeten werken. Als de planning krap wordt, zetten we onze schouders er nog eens extra onder. De finale is 
ingezet en daar wil iedereen bij zijn!”

Projectgroepleden: 
Arnold van den Broek, 
Cindy Feenstra,  
Peter van den Hurk, 
Jan van Lierop en 
Theo Verhagen.  

Gezocht: veel enthousiaste vrijwilligers!
Nadat de deuren van D’n Liempdsen Herd op 7 oktober daad-
werkelijk worden geopend zijn er structureel veel handen nodig 
om het bezoekerscentrum operationeel te houden. “We willen 
gaan werken met een poule van ongeveer zestig vrijwilligers”, 
aldus coördinator Jeanne van den Hurk. “Wanneer deze mensen 
zich ongeveer een uur per week in willen zetten, verwachten 
we de bemensing gedurende het jaar rond te krijgen.” De taken 
zijn uiteenlopend. Gezocht wordt onder meer naar gastvrouwen 
en -heren (bezoekers ontvangen en informatie verstrekken) en 
mensen die het gebouw willen helpen opruimen, onderhouden 
en schoonmaken. “Natuurlijk kun je je voorkeuren aangeven”, zo 
benadrukt Jeanne. “Bovenal: iedereen is welkom!”

Interesse? Meld je aan via jeannevandenhurk@gmail.com 
of kom een kijkje nemen tijdens een open dag, iedere laatste 
zaterdag van de maand van 9.00-12.00 uur.
 

Opening buitenlokaal Groot Duijfhuis
Op woensdag 12 april opende Brabants Landschap (BL) haar 
buitenlokaal in het Groot Duijfhuis op Kasteren. Het prachtige 
historische pand, eigendom van BL, is voorzien van een tussen-
verdieping waar presentaties en filmvertoningen kunnen plaats-
vinden. Beneden wordt met moderne middelen als ‘touch tables’ 
en interactieve wanden meer verteld over de historie van het 
pand, het pachtverleden en de omgeving. “Het is van groot 
belang dat we nauw gaan samenwerken met SPPiLL”, zo onder-
streept Jan Baan, directeur van BL. “Het gebouw moet intensief 
gebruikt gaan worden, onder meer om het verhaal van Het Groene 
Woud te vertellen.” Het Groot Duijfhuis gaat fungeren als een 
‘satelliet’ van D’n Liempdsen Herd. De gidsen die recentelijk door 
SPPiLL zijn opgeleid gaan onder meer vanuit het Groot Duijfhuis 
wandelingen begeleiden door de omgeving. Ook kan de plek als 
vergaderruimte gebruikt worden en delen beide organisaties 
kennis en kunde als het gaat om de inrichting en exploitatie van 
dit soort bezoekers- en informatiecentra.

Oproep! Brabants Landschap en SPPiLL zoeken een vrijwilligers-
coördinator voor het buitenlokaal in het Goot Duijfhuis. Deze 
coördinator draagt zorg voor de planning van de boekingen en 
de inzet van vrijwilligers op deze locatie. Interesse? Neem dan 
contact op via info@sppill.nl
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Het Wij-gevoel

Ad Schelle - voorzitter
“Onze projectgroep kent geen einddatum. Werken aan het Wij-gevoel is nooit ‘klaar’, maar vraagt en verdient permanente 

aandacht. We zijn allemaal trots op Liempde, dus dat moeten we ook samen blijven uitdragen.”

Projectgroepleden: 
Ingrid van den Akker, Willy 
Beerens, Ruud Bouwmans, Gerrie 
van der Donk, René Knoops, Jos 
van de Laar, Jeroen van Oorschot, 
Henk Quinten, Martien Saris, Jan 
Tax, Nellie van de Veerdonk en 
Jan Verhoeven. 
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BIJ DE DEELNEMERS VAN  “OP LIEMT GEMUNT”.
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Liempde een economische impuls geven en de band tussen 
inwoners, ondernemers en verenigingen versterken, dát is het 
doel van de projectgroep Het Wij-gevoel. Inmiddels bekende 
voorbeelden hiervan zijn onder meer de acties Op Liemt Gemunt 
en Liemt in het Licht. 

Enquête over Op Liemt Gemunt
Begin dit jaar heeft de projectgroep Het Wij-gevoel onder de 
Liempdse inwoners, winkeliers en verenigingen een enquête 
gehouden over de actie Op Liemt Gemunt. Gevraagd werd onder 
meer hoe de actie bevalt, wat er beter kan en welke wensen er 
zijn. “Dit vooral om richting voor de toekomst te bepalen”, zegt 
projectgroepvoorzitter Ad Schelle. “De actie is heel succesvol, 
maar vernieuwingen zijn nodig om dit ook in de toekomst zo te 
houden. Op deze manier hopen we tot nieuwe ideeën te komen.” 
Voor de zomer zal de projectgroep de resultaten van de enquête 
kenbaar maken.

Nieuwe zomeractie
Binnenkort wordt de nieuwe zomeractie van Op Liemt Gemunt 
geïntroduceerd. Tegen inlevering van de bekende oranje muntjes 
kan er in aanloop naar de zomermaanden gespaard worden voor 
Liempdse badlakens.

 

Cadeautip: Waardebonnen!
Ze zijn al jaren verkrijgbaar, maar toch nog lang niet bij iedereen 
in Liempde bekend: de Op Liemt Gemunt-waardebonnen. Dit 
bleek ook weer uit de genoemde enquête: “Ik denk er nooit aan.” 
Zonde, want de bonnen zijn in te wisselen bij veel Liempdse on-
dernemers en daarmee voor een leuk verjaardagscadeau, relatie-
geschenk of bedankje voor een trouw verenigingslid. En - niet 
onbelangrijk - de bestedingen vinden gegarandeerd in Liempde 
plaats. Zeg het voort!

 

Vacature! De projectgroep Het Wij-gevoel is op zoek naar een marketingspecialist die wil helpen om nieuwe acties te bedenken 
en uit te werken. Belangstelling? Laat dit weten via info@sppill.nl

Projectgroepleden: 
Paul van Acker, 
Jan Nijssen, 
Ton de Rooij, 
Judith Terlouw en 
Martien Timmermans.



Projectgroep 5

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’

Toeristen naar Liempde trekken is een belangrijk speerpunt van SPPiLL. De projectgroep Promotie bedenkt hiervoor nieuwe activitei-
ten en werkt deze uit, zodat Liempde zich meer en meer kan profileren en open stellen als ‘Gastvrij Hart in Het Groene Woud’.  

Liempde in beeld
Er is bijna niet aan te ontkomen. Liempde presenteert zich, 
frequent en prominent! Met grote regelmaat verschijnen er 
artikelen over projecten of activiteiten in Liempde in de media 
en de Facebookpagina’s van zowel SPPiLL als Gastvrij Liempde 
krijgen veel ‘likes’. De nieuwe website van Gastvrij Liempde staat 
binnen enkele weken online. Steeds meer Liempdenaren willen 
zich ook inzetten als ambassadeur van hun eigen dorp. Hiervoor 
heeft SPPiLL een korte ambassadeurscursus ontwikkeld. “Deze is 
speciaal bedoeld voor mensen die het leuk vinden om meer over 
Liempde te weten en deze informatie ook weer uit te dragen”, 
aldus projectgroepvoorzitter Diane Melis. “De tweede ronde van 
de cursus is in volle gang. Deze zit met zo’n twintig deelnemers 
helemaal vol. Dat was de eerste keer ook zo. De belangstelling is 
groot.” Medio oktober gaat de derde editie van start. Belangstel-
lenden kunnen zich nu al aanmelden via info@sppill.nl
 

Benoemingen ‘Gids Gastvrij Liempde’
Op dinsdag 16 mei worden tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in D’n Liempdsen Herd de eerste twaalf Liempdenaren officieel 
benoemd tot ‘Gids Gastvrij Liempde’. Hier is wel iets aan vooraf 
gegaan. Alle deelnemers (niemand is onderweg afgehaakt!) heb-
ben zich tijdens cursusavonden, (het verzorgen van) excursies en 
zelfstudie ruim een jaar lang ingespannen om zich daadwerkelijk 
gids te mogen noemen. 
Tijdens de officiële diploma-uitreiking ontvangen alle deelnemers 
hun badge en ‘bedrijfskleding’: een shirt en jas in kobaltblauw met 
witte opdruk.
De nieuwe gidsen gaan vanuit D’n Liempdsen Herd groepen 
rondleiden door de omgeving van Liempde. Op die manier vormen 
ze het visitekaartje van Gastvrij Liempde en D’n Liempdsen Herd. 
Gidsen die nog meer kennis willen opdoen kunnen verdiepings-
modules volgen over De Scheeken, Landgoed Velder en Kasteren. 
Excursies, zowel te voet als per fiets, zijn per heden te boeken via 
info@sppill.nl
 

In het najaar gaat er opnieuw een intensieve cursus tot gids van Gastvrij Liempde van start.
Aanmelden of vragen stellen kan via info@sppill.nl



Projectgroepleden: 
Levi van den Boogaard, 
Lenne Brands, Lieke van Houtum, 
Marly van Leeuwen, 
Nicole Smeele, Paul Smulders, 
Maarten Termeer en 
Wendy Roovers.

Diane Melis - voorzitter 
“Eigenlijk wordt het steeds mooier en leuker om je in te zetten voor SPPiLL. Er is een olievlek ontstaan die zich nog steeds 
aan het verspreiden is. Dat is mooi om te zien én om deel van uit te maken. De betrokkenheid en welwillendheid van ieder-
een is prachtig.”

Informatiebord ‘Liemt blèf trekke’ in ere hersteld
De bekende informatieborden ‘Liem blèf trekke’ werden in het 
carnavalsseizoen 1975-1976 op initiatief van de toenmalige 
prins carnaval Jan van der Linden en zijn adjudant Ben Smeltink 
aan de invalswegen van Liempde geplaatst. In de loop der jaren 
raakten de borden in verval en verdwenen, op één na. Tot zijne 
doorluchtige hoogheid Paul Saris en adjudant Johan van den 
Heuvel in 2016 besloten om het laatste exemplaar te restaureren 
en daarmee wat Liempdse nostalgie in ere te herstellen. Het bord 
is inmiddels geplaatst op het stukje groen bij ‘t Struifhuis aan de 
kant van de Nieuwstraat. De projectgroep Promotie draagt zorg 
voor de aankondiging van Liempdse evenementen op het bord.
 

Proef Lokaal Liempde 2017
Voor alle agenda’s: op zondag 24 september vindt de derde editie 
plaats van Proef Lokaal Liempde, ‘Het grootste tapasdiner van Het 
Groene Woud’. Weer terug op D’n Tip laten professionele koks, 
hobbykoks en leveranciers van bijzondere producten uit Liempde 
en omgeving iedereen proeven hoeveel lekkers Het Groene Woud 
te bieden heeft. Er is een keur aan kleine gerechtjes te proeven, 
veelal gemaakt van producten uit de streek. Iets met water in de 
mond...
De organisatie is nog op zoek naar enthousiaste hobbykoks. Vind 
je het leuk om te koken en wil je iets lekkers presenteren tijdens 
Proef Lokaal Liempde 2017? 
Meld je dan aan via proeflokaal@sppill.nl 



SPPiLL nodigt je uit voor een feestje!

Colofon
Tekst: Wereldtekst en SPPiLL Projectenbureau | Vormgeving & productie: Van Nunen Design
Fotografie: Hans van Doorn, Hans Mols, Ruud van Nooijen, Gerard Schalkx en SPPiLL Projectenbureau.

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

www.sppill.nlSPPiLL Projectenbureau    
p/a Oude Dijk 84, 5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen) 
06-83246226 (Désiré van Laarhoven)

E: info@sppill.nl 
F: Facebook.com/sppill.liempde  
Volg SPPiLL en vlogger Lars uit 
Gastvrij Liempde op YouTube!

Of zeg maar gerust feest. Een heel feestweekend zelfs! Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober wordt op grootse wijze stil 
gestaan bij het feit dat dan vrijwel alle SPPiLL-projecten binnen Landschappen van Allure met succes zijn afgerond. 
Het wordt een weekend waarin wordt afgerond, teruggekeken en bovenal met gepaste trots gevierd. De details moeten nog worden 
ingevuld, maar het programma ziet er globaal als volgt uit:

Vrijdag 6 oktober
In D’n Liempdsen Herd vindt een symposium plaats over overheidsparticipatie en burgerinitiatieven. Cruciale en nog altijd actuele 
thema’s, die SPPiLL mede mogelijk hebben gemaakt. 

Zaterdag 7 oktober
Op deze dag wordt informatie- en bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd officieel geopend, in aanwezigheid van onder meer 
burgemeester Mark Buijs, wethouder Peter van de Wiel en nog niet nader te noemen verrassende gasten.
Aansluitend vindt er in en om D’n Liempdsen Herd een bedankfeest plaats voor alle SPPiLL-vrijwilligers en hun partners.

Zondag 8 oktober
Dit is de dag om met grote letters in je agenda te noteren. Van 12.00-17.00 uur organiseert SPPiLL een open dag voor alle Liemp-
denaren. Uiteraard is D’n Liempdsen Herd geopend. Daar zijn strippenkaarten te verkrijgen die je op een ludieke manier langs alle 
SPPiLL-projecten in de dorpskern loodsen. De natuurspeeltuin op D’n Tip, het bakhuisje aan de Barrierweg, het ganzenbordspel op de 
kioskvloer in het Concordiapark, de herstelde dorpspomp op de Keefheuvel: komt het zien! Iedere ‘halte’ is goed voor een stempel. 
Onder de mensen met een volle kaart wordt een mooie prijs verloot.

Oproep aan verenigingen!
Graag betrekt SPPiLL zoveel mogelijk verenigingen bij de feestelijke open dag op 8 oktober. Koren, muziekverenigingen, sportvereni-
gingen en anderszins: meld je via info@sppill.nl aan voor entertainment onderweg, demonstraties of ludiek vertier. Alle ideeën zijn 
welkom!
 

Wijkorgaan Liempde
SPPiLL heeft van Wijkorgaan Liempde een bijdrage ontvangen 
voor de speelvoorziening op D’n Tip en voor de vloerdecoratie 
van de kiosk. Waarvoor dank! Het wijkorgaan wordt gevormd door 
vertegenwoordigers van de negen Liempdse buurtverenigingen.
Vanuit gemeente Boxtel beschikt het orgaan over een subsidie-
budget. Ken je ook een project dat bijdraagt aan het maatschap-
pelijk welzijn in Liempde, meld dit dan bij Wijkorgaan Liempde 
via een mail aan John van Heertum (john@dennenhoekbv.com). 
Misschien kunnen zij iets betekenen.

Ode aan de vrijwilligers en partners van SPPiLL

Een helse klus, maar we doen het samen,
dat zal heel Liemt toch wel beamen

Jullie sjouwen en bouwen,
onvermoeid, vol vertrouwen

Zonder die inzet was Liemt minder mooi en fijn,
wat is het een dorp om trots op te zijn!

ENORM VEEL DANK!

(PS: Alsjeblieft, ga zo door. We zijn nog niet klaar J)


