Evenementen & activiteiten in Liempde 2017
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Aan de bewoners van dit pand

Samen voor de toekomst van Liempde!
1 t/m 9 juli
Open Peppel Plus De Peppelieren
Tennispark De Peppelieren

27 september
Spelletjesmiddag De Oversteek
De Oversteek

Vanaf 16 december
Kribkesroute
Centrum

2 juli
Kasterense Kermis
‘t Groene Woud

6 t/m 8 oktober
Openingsweekend SPPiLL-projecten
D’n Liempdsen Herd

17 december
WinterWonderZondag		
Diverse locaties

2 juli
Zomerconcert Fanfare Concordia
Concordiapark

21 oktober
Installatie Prins Ploegersland
Het Hof

17 december
PloegerRangFestival De Ploegers
Het Hof

5 t/m 9 augustus
Kermis Liempde
Liempdse horeca & centrum

28 oktober
Nacht van de Nacht
’t Groene Woud

31 december
Oliebollenverkoop Buurtvereniging Looeind
Bakkerij van Eijndhoven

19 augustus
Klumpkesdrive
Diverse Liempdse horeca

3 november
Durpskwis Liemt
Het Wapen van Liempde

22 t/m 25 augustus
Jeugdvakantieweek
Pius X

11 november
Receptie Prins Ploegersland & Spiegelbal
Het Hof

26 augustus t/m 3 september
Intern enkeltoernooi De Peppelieren		
Tennispark De Peppelieren

12 november
Intocht Sinterklaas
Centrum

Iedere dinsdagavond
Kienen Supportersvereniging DVG
’t Struifhuis

16 september t/m 1 oktober
Clubkampioenschappen De Peppelieren
Tennispark De Peppelieren

18 november
Installatie Graaf of Gravin CV De Vivantjes
De Durpsherberg

Iedere laatste zaterdag van de maand
Vogeltjesmarkt
Terrein L’Union

22 september
50 jaar Kromploegers - Back to the Music
D’n Tip

19 november
Verkiezing Jeugdprins(es) Ploegersland
Het Hof

23 september
50 jaar Kromploegers - Oktoberfest
D’n Tip

8 t/m 10 december
Vogeltentoonstelling Boxtelse
kampioenschappen
L’Union

24 september
50 jaar Kromploegers - Proef Lokaal Liempde
D’n Tip
24 september
Vlooienmarkt Buurtvereniging Den Berg
Pius X

Terugkerende
activiteiten

9 december
Boxtels bridgekampioenschap
De Serenade
16 december
Kerstmarkt
Centrum

E: info@sppill.nl
SPPiLL Projectenbureau				
p/a Oude Dijk 84, 5298 BE Liempde F: Facebook.com/sppill.liempde
Volg SPPiLL en vlogger Lars uit
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen)
06-83246226 (Désiré van Laarhoven) Gastvrij Liempde op YouTube!

www.sppill.nl

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
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Het einde van het jaar nadert. De Kribkesroute, de verlichting aan de huizen en natuurlijk de KerstKluunMarkt zorgen ervoor dat Liempde zich waant in de winterse sferen. Als ik terugkijk naar 2016 dan
overheerst er een gevoel van trots in mij. Trots op de vrijwilligers, trots op de samenwerking met alle
betrokken partijen en trots op wat we tot nu toe allemaal bereikt hebben. Denk bijvoorbeeld aan de
verbouwing van de boerderij, de vernieuwing in het centrum, de goed ontvangen gidsencursus en het
bakhuisje aan de Barrierweg dat onlangs is geopend. Een jaar geleden waren het vooral veel plannen en
nu worden ze daadwerkelijk gerealiseerd.
De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel hebben ons
een aantal jaar geleden het vertrouwen gegeven om met die
projecten aan de slag te gaan. We hebben van te voren goed
nagedacht welke investeringen daadwerkelijk bijdragen om de
doelstellingen te behalen. Dat is logisch, want het budget dat
we hebben, moet natuurlijk goed besteed worden. Iedere euro
heeft zijn bestemming. Maar hiermee zijn we er niet. We hebben
nog een financiële uitdaging voor 2017. We moeten hard blijven
werken om alle projecten van de grond te krijgen. Om dit ook in
de toekomst te blijven doen, liggen er plannen om van SPPiLL een
coöperatie te maken. Een coöperatie waar iedereen in Liempde
lid van kan worden en waarbij we gezamenlijk verantwoordelijk
worden voor het toekomstig beleid en de toekomstige plannen
en projecten. De coöperatie is nog niet officieel opgericht, maar
u gaat hier als inwoner binnenkort meer over horen. Samen gaan
we ervoor zorgen dat Liempde niet alleen nu, maar ook in de
toekomst een aantrekkelijk dorp is voor zowel inwoners, ondernemers als toeristen en recreanten.

Het nieuwe jaar zit weer vol met plannen en mooie momenten.
Het wordt het jaar waarin we een groot deel van de projecten van
Kloppend Hart van Het Groene Woud afronden. Geheel volgens
Liempdse tradities maken we hier een gezellige en feestelijke
aangelegenheid van. Dat doen we in het weekend van 6, 7 en 8
oktober 2017. Dan gaan we ook bezoekerscentrum D’n Liempdsen
Herd openen. Daarna rekenen we het tot onze taak om ook echt
iets met alle resultaten te gaan doen en er samen de vruchten van
te plukken.
In 2016 konden we rekenen op een grote groep vrijwilligers en
samenwerkingspartners, zoals Brabants Landschap, Natuurwerkgroep Liempde, Stichting Brabantse Bronnen, Stichting de
Brabantse Boerderij en Stichting Kèk Liemt. Namens het bestuur
van SPPiLL wil ik hen hartelijk danken voor hun enthousiasme,
betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar. Daarnaast wens ik
iedereen fijne feestdagen toe en de beste wensen voor 2017.
Tossy de Man, voorzitter SPPiLL
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Liemt in uitvoering
De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft als doelstelling om Liempde veiliger, autoluwer, toegankelijker, gastvrijer en mooier
te maken voor inwoners en bezoekers. Actuele projecten zijn de herinrichting van het centrum, de herinrichting van D’n Tip en het
afkoppelproject voor regenwater ‘Liemt infiltreert’.
Herinrichting centrum loopt volgens planning
De werkzaamheden in het centrum lopen volgens planning. “Het
straatwerk kostte meer tijd dan vooraf verwacht, maar dat hebben
we inmiddels ingehaald”, vertelt aannemer Jan van den Boomen.
De evenementen in het centrum vroegen ook om aanpassingsvermogen. Eerst was de intocht van Sinterklaas en daarna werd het
centrum vrijgemaakt voor Liempde is Top2000. “Dat zijn dingen
waar we toch op in moeten spelen, maar gelukkig konden de
werkzaamheden gewoon doorgaan. Doordat we het slim aanpakken en goed overleggen, is alles realiseerbaar.” Na Nieuwjaar
starten de werkzaamheden in de Oude Dijk, de Oude Postbaan en
de Nieuwstraat. Benieuwd naar de volledige planning? Kijk dan op
www.sppill.nl/herinrichtingcentrum.
Informatievoorziening omwonenden
Helaas ontkomen we niet aan hinder en omleidingen. Toch wordt
hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden en zorgt de aannemer ervoor dat omliggende panden en winkels altijd bereikbaar
zijn. Jan: “Er zijn goede contacten met omwonenden en winkeliers. Iedereen gaat er begripvol mee om. Het is belangrijk dat zij
weten waar we mee bezig zijn en waarom de straat open ligt. Daar
besteden we dan ook veel aandacht aan.”

Methode van afkoppelen achter de woning aan de Oude Dijk 19

Subsidie voor afkoppelen van regenwaterafvoer
SPPiLL werkt samen met de gemeente Boxtel en waterschap De
Dommel aan het project Liemt infiltreert. Doelstelling van het
project is dat zoveel mogelijk huiseigenaren hun regenwaterafvoer loskoppelen van de riolering. Er is gestart met een pilotgegebied in het centrum. Deelnemers krijgen een vergoeding van
€ 7,85 en een muntje van Op Liemt Gemunt, per vierkante meter
dakoppervlak dat wordt afgekoppeld. Hoe ze dat kunnen doen?
Daar krijgen ze persoonlijk advies over. Vanuit SPPiLL is een aparte werkgroep in het leven geroepen bestaande uit Mart van Dulmen, Frans Peijnenburg en Martien Timmermans.
Kijk voor meer informatie over deelname en de mogelijkheden
op www.sppill.nl/liemtinfiltreert.

Wil je weten wat er in Liempde
allemaal te doen is? Hier vind je
een overzicht van alle activiteiten in 2017.
Heb je aanvullingen of mis je enkele activiteiten? Mail het door
naar info@sppill.nl.
De activiteit komt dan ook op
www.gastvrijliempde.nl en
www.liempde.info.

Vragen en inloopuur
Heb je vragen over de werkzaamheden in het centrum of wil je
weten wat er bij je eigen woning of bedrijf gaat gebeuren? Dan
ben je van harte welkom tijdens het inloopuur, iedere maandagochtend van 9.30 uur tot 10.30 uur in het oude raadhuis
(Raadhuisplein 1, ingang aan de zijde van de Regiobank). Voor
vragen kun je ook contact opnemen met Ad van Rooij, bereikbaar via 06-22516365. Hij is namens Jan van den Boomen B.V.
de omgevingsmanager en het aanspreekpunt. Daarnaast is er
ook een uitvoerder, Joost van Creij, die veelal in het projectgebied aanwezig is. Hij is bereikbaar via 06-10978502.
Deelnemers
Inmiddels hebben zich al vijftien geïnteresseerden aangemeld.
Eén van hen is Gerard de Leest, woonachtig aan de Oude Dijk 19.
Een gedeelte van de regenwaterafvoer heeft hij al losgekoppeld.
Gerard: “Vroeger lag hier een smal, stenen gootje waar de afvoer
van de keuken op aangesloten was. Het gootje was voor een groot
deel niet meer in tact en heb ik weer hersteld. Een deel van het
regenwater stroomt nu via de goot naar de sloot.” Daarnaast heeft
hij ook een waterput en is een van de watergoten aangesloten op
zijn tuin. Door deel te nemen aan het project wil hij kijken of het
mogelijk is om ook de afvoer aan de voorzijde van zijn woning los
te koppelen. “Waarom zou je regenwater naar de riolering laten
stromen, terwijl het ook bruikbaar is voor je tuin, bloemen en voor
de vogels? Het is goed gezuiverd water en daarom een enorme
verspilling als je daar niets mee doet”, aldus Gerard.

Mart van Dulmen - voorzitter
“Het is fijn om de vele goede reacties te horen over het centrumplan in Liempde. Ondanks de overlast wordt het gelukkig
gewaardeerd wat er in ons Liempde gebeurt. Met dat gevoel ga ik de kerstdagen in en wens ik alle inwoners van Liempde
fijne kerstdagen en een goede start voor het nieuwe jaar.”

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

Volg www.facebook.com/gastvrijliempde en blijf op de hoogte
van de activiteiten en evenementen!

1 januari
Nieuwjaarsborrel
De Durpsherberg

17 april (Tweede Paasdag)
Boeremèrt
Centrum

7 januari
Liemt-al-Licht met Woutertje Kaboutertje
Pomp Keefheuvel

21 t/m 28 april
Open jeugdtoernooi De Peppelieren
Tennispark De Peppelieren

7 januari
Nieuwjaarsreceptie Op naor d’n Honderd
‘t Groene Woud

27 april
Oranjeactiviteiten
Concordiapark

7 januari
Nieuwjaarsborrel met DJ Crew
Het Wapen van Liempde

30 april
Opening speelboerderij Het Gouden Woud
Hamsestraat 18

8 januari
Nieuwjaarsconcert Fanfare Concordia
De Serenade

4 mei
Dodenherdenking
Parochiekerk & Concordiapark

8 januari
Live muziek 60’s en 70’s - de GREYSIX
De Durpsherberg

19 t/m 21 mei
Feestweekend DVG
Sportcomplex DVG

21 januari
Live band 100% KATOEN
De Durpsherberg

17 t/m 19 mei
Wandel-Avond-3-Daagse
Buurtvereniging Den Berg
Het Wapen van Liempde

21 januari
Live optreden The Oldtimers
Het Wapen van Liempde
27 en 28 januari
Jeugdzittingsavonden De Ploegers
Het Hof
29 januari
Viering Heilige Antonius Abt
‘t Groene Woud
2 t/m 4 februari
Zittingsavonden De Ploegers
Het Hof
12 februari
Seniorenmiddag De Ploegers
Het Hof
18 februari
25-jarig jubileum Bridgeclub Liempde
De Serenade
24 t/m 28 februari
Carnaval
Liempdse horeca & centrum
1 april
Vinylavond
Het Wapen van Liempde
2 april
Brunchconcert Fanfare Concordia
De Serenade
9 april
Vlooienmarkt Buurtvereniging Roderweg
Manege De Rekkendonken

27 mei
Koningschieten Gilde Sint Antonius Abt
Gildeterrein De Antonius Bleek
1, 8, 15 juni
Zomeravondcompetitie kruisboogschieten
Gildeterrein De Antonius Bleek
4 juni (Eerste Pinksterdag)
Open dag Museumboerderij De Kleuskes
De Kleuskes
4 juni (Eerste Pinksterdag)
Limuscene Live
Concordiapark
5 juni (Tweede Pinksterdag)
Oldtimerdag
Centrum
10 t/m 25 juni
Kloppelieren-toernooi De Peppelieren
Tennispark De Peppelieren
14 t/m 16 juni
Liempt fietst
Het Wapen van Liempde
17 juni
Cor van Dijk Clubkampioenschappen Judo
Gymzaal De Oversteek
20 juni
Kinderconcert Fanfare Concordia
De Serenade
25 juni
Live in Liempde, Huiskamerfestival
Diverse locaties
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Projectgroep 5

Natuur- en cultuurprojecten

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’
Ook toerisme vormt een belangrijk uitgangspunt binnen SPPiLL.
Projectgroep 5 zet zich in om nieuwe promotieactiviteiten op
te zetten, de huidige te optimaliseren en het recreatief aanbod
verder uit te breiden en te versterken. De activiteiten dragen
bij aan de profilering van ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene
Woud’.
Geef je op voor de ambassadeurscursus in maart!
Zou je je graag eens willen verdiepen in de historie van Liempde,
de natuur en het landschap in de omgeving? Meld je dan aan voor
de ambassadeurscursus van SPPiLL. De cursus begint in maart
2017 en bestaat uit vijf bijeenkomsten op dinsdagavond, twee
excursies op zondagochtend en een afsluitende bijeenkomst. Met
uitzondering van de meivakantie, is er iedere twee weken een
bijeenkomst.

Word jij ‘Liempdse Gastvrije Ambassadeur’?
Tijdens de ambassadeurscursus leer je hoe je toeristische bezoekers kunt voorzien van informatie over Liempde en Het Groene
Woud. De cursus is met name interessant voor horecaondernemers en ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie. Je
kunt natuurlijk ook deelnemen vanuit interesse. De lessen worden
verzorgd door vertegenwoordigers van onder meer Het Groene
Woud, Kèk Liemt en Natuurwerkgroep Liempde. Heb je de cursus
succesvol afgerond? Dan ontvang je de kwalificatie ‘Liempdse
Gastvrije Ambassadeur’. Hierbij hoort een herkenningsspeldje en
voor de ondernemers ook een raamsticker. Voor aanmelden en
meer informatie kun je contact opnemen met het SPPiLL projectenbureau. Er wordt een eigen bijdrage van € 25,- gevraagd.

Sfeervolle lustrumeditie Kribkesroute
Liempde hangt weer vol met mooie lichtjes en is gevuld met
sfeervolle kerststallen. Dat betekent ook dat je de Kribkesroute weer kunt lopen. In het vijfde jaar van de Kribkesroute
staan er maar liefst tweehonderd kerststallen langs de routes.
De folders met daarin twee wandelroutes zijn verkrijgbaar bij
de Liempdse horecagelegenheden. Ga je liever met het treintje? Ook dat is mogelijk. Het treintje rijdt nog op Eerste en
Tweede Kerstdag tussen 13.00 en 18.00 uur vanaf het Raadhuisplein. Ook dit jaar wordt er weer van alles georganiseerd
langs de Kribkesroute. De WinterWonderZondag is al achter de
rug, maar in de Strijpenhof word je Tweede Kerstdag hartelijk
ontvangen met glühwein en warme chocomel. Het is wederom
een sfeervolle, winterse belevenis in Liempde. De Kribkesroute
kun je wandelen tot en met 31 december.

De projectgroep Natuur- en cultuurprojecten brengt van oudsher typerende elementen terug in het Liempdse landschap.
Denk hierbij aan hoogstamfruitbomen, waterputten, een
schutskooi en bakhuizen. Hiermee wordt de relatie tussen het
centrum en het buitengebied zichtbaar versterkt.
Van oudsher typerende elementen
De projectgroep is nog volop bezig met de bouw van de historische waterputten en bakhuizen. Het bakhuis en de waterput bij
de familie Vullings aan de Barrierweg 23 is op zondag 6 november
op feestelijke wijze geopend. Het is het eerste bakhuis dat door
SPPiLL en Stichting de Brabantse Boerderij gerestaureerd is. In de
afgelopen weken heeft de projectgroep ook op een aantal plaatsen meer waterputten gebouwd. Onder meer aan de Donkerstraat
2 en op het terras achter het Wapen van Liempde en ’t Struifhuis.
Inmiddels is ook de put achter toekomstig bezoekerscentrum
D’n Liempdsen Herd zo goed als gereed. De put zit ongeveer drie
meter in de grond en is geheel van onderaf opnieuw opgemetseld.

Het bakhuis aan de Barrierweg 23 is in november geopend

Het Dommeldal komt ook aan bod tijdens de ambassadeurscursus

Promotie Liempde als ‘Gastvrij Hart in Het Groene Woud’
Ter promotie van Liempde als ‘Liempde gastvrij Hart in Het Groene
Woud’ is er een nieuw, fris logo ontworpen. Het logo sluit aan op
de uitstraling van Het Groene Woud om zo de herkenbaarheid en
de verbinding te vergroten. In het voorjaar van 2017 wordt ook
de website www.gastvrijliempde.nl vernieuwd. Op deze website
kunnen toeristen en recreanten terecht voor alle informatie over
bezienswaardigheden, de horecagelegenheden en evenementen
in Liempde. We vinden het belangrijk dat de website up to date
blijft. Daarom vragen we horecaondernemers, ondernemers op
het gebied van toerisme en recreatie en organisaties van evenementen om activiteiten en evenementen altijd door te geven via
info@sppill.nl. Om jullie vast inzicht te geven in de evenementen
in 2017, is er bij deze nieuwsbrief een evenementenkalender
toegevoegd. Bewaar de kalender want 2017 zit weer vol met leuke
activiteiten!

Diane Melis - voorzitter
“Liempde als Gastvrij hart in Het Groene Woud op de kaart zetten doen we niet alleen. Daar helpen alle Liempdenaren aan
mee. Een mooi voorbeeld hiervan is de opening van de Top2000 week in Liempde. Wat een mooi evenement was dat en
wat hebben we Liempde hiermee geweldig op de kaart gezet. Ook de Kribkesroute draagt daaraan bij. Die kan alleen maar
succesvol zijn wanneer veel Liempdenaren hieraan meedoen. Het grote aantal kerststallen langs de route bewijst maar weer
dat de betrokkenheid groot is.”

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

Locaties waterputten
Pastoor Dobbeleijnstraat 2
Barrierweg 42
Raadhuisplein 4
Spurkstraat 2
Sortestraat 2
Hogenbergseweg 30
Gemondesestraat 14
Donkerstraat 2
Barrierweg 23
Barrierweg 4

Waterput Hogenbergseweg 30

Bouw van de waterput op het erf aan de Barrierweg 4

Aanplant fruitbomen
In het voorjaar van 2016 is SPPiLL in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde gestart met de aanplant van hoogstamfruitbomen. Het project is in het leven geroepen om deze fruitbomen,
die tegenwoordig nagenoeg verdwenen zijn, weer terug te
brengen in het Liempdse landschap. Daarnaast is het een van de
projecten die bijdraagt om de overgang van het dorp naar het
buitengebied te versterken.
Bij de uitvoering is fruitbomenspecialist Jan Zandbergen betrokken. Het is even stil geweest rond het project, maar inmiddels
zijn er afspraken gemaakt met de grondeigenaren en worden
de eerste bomen weer geplant. Zo ook bij de woningen aan de
Kerkheiseweg 5, Roderweg 39 en Vrilkhovenseweg 2. “Bij de
Vrilkhovenseweg planten we twee kersenrassen, drie perenrassen
en drie appelrassen. Daarnaast komt hier ook een beukenhaag en
een vogelbosje”, vertelt Jan. Hij krijgt hierbij hulp van leerlingen
van het Baanderheerencollege in Boxtel. “Ik ga elke maandag met
leerlingen op pad. De locatie aan de Vrilkhovenseweg is voor hen
een mooie plek om ervaring op te doen. In totaal worden er 47
bomen geplant, waarvan 40 verschillende rassen. Een behoorlijke verscheidenheid, maar dat is goed voor de rasdiversiteit en
daarmee ook de biodiversiteit in een gebied.”

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

Jan Zandbergen tijdens het planten van de hoogstamfruitbomen

Lex Schregardus - voorzitter
“Ik sluit 2016 met een goed gevoel af. Het project grenswallen is afgerond, de tien waterputten voltooid, het eerste erf is opgeleverd en
velen hebben een kijkje kunnen nemen bij het gerestaureerde bakhuis aan de Barrierweg 23. Ook in 2017 staat er veel op het programma. We beginnen zo snel mogelijk aan de bouw van het bakhuis op het erf van D’n Liempdsen Herd. Samen met de andere bouwwerken,
wordt het erf een geweldige belevingsomgeving. Daarnaast gaan we enkele ‘groene’ projecten oppakken, waarbij we hopelijk weer veel
medewerking krijgen van vrijwilligers. Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en wens al het goede voor 2017.”

Projectgroep 3

Projectgroep 4

Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd

Het Wij-gevoel
Liemt Lopt Uit, Liemt in het Licht en Op Liemt Gemunt. Wie
kent de acties niet? Met deze acties wil de projectgroep Het
Wij-gevoel de leefbaarheid in Liempde vergroten, het dorp een
economische impuls geven en de band tussen inwoners, ondernemers en verenigingen versterken.

In april 2014 heeft SPPiLL de monumentale boerderij aan de
Barrierweg 4 gekocht. Sindsdien wordt deze boerderij verbouwd
en gerestaureerd om vanaf oktober 2017 te functioneren als
bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Een ontmoetingsplek
voor Liempdse inwoners en een informatie- en vertrekpunt voor
bezoekers om het dorp en de prachtige omgeving te verkennen.
Studenten betrokken bij inrichting en informatievoorziening
Er wordt veel gebrainstormd over de inrichting en informatievoorziening van D’n Liempdsen Herd. De werkgroepen krijgen hierbij
hulp van studenten van Sint Lucas in Boxtel. De studenten worden
betrokken bij de invulling van de oude stal, de herd en de schelft.
Wat is hen gevraagd?
De opdracht voor de studenten die zich bezighouden met het
stalgedeelte is om een inrichting uit te werken die qua uitstraling
authentiek is, maar met moderne middelen voor interactie en
informatievoorziening. Bezoekers krijgen hier informatie over
Liempde, vinden er toeristische informatie om op pad te gaan en
kunnen er streekproducten, publicaties en kaarten kopen. Voor
de herd, vroeger ook wel het hoofdvertrek van de boerderij, is de
opdracht om een gezellige ontmoetingsruimte te ontwerpen met
verrassende, interactieve elementen voor met name kinderen. De
bedstee in de herd heeft hierbij speciale aandacht. De schelft, de
voormalige hooizolder van de boerderij, wordt het centrale hart
van de informatievoorziening over Het Groene Woud. De studenten
is gevraagd met voorstellen te komen voor de realisatie van vijf
à zes opstellingen die op een moderne manier deze informatie
geven. Methodes als virtual reality en augmented reality komen
veelvuldig voorbij in de eerste voorstellen. Eind december zijn
alle voorstellen definitief uitgewerkt en kunnen de werkgroepen
van SPPiLL hier verder mee aan de slag om keuzes te maken en de
plannen te concretiseren.

Het erf achter D’n Liempdsen Herd

Karakteristiek boerenerf
Het erf achter de boerderij oogt op dit moment nog rommelig met
veel zand, onkruid en gras. Het erf wordt in 2017 opgeknapt. Het
terrein wordt getransformeerd tot een karakteristiek boerenerf
met elementen van vroeger. Denk hierbij aan een klompenmakerswerkplaats, een authentieke waterput, een bakhuisje en een
schuur. Voor de bouw van de schuur werkt SPPiLL samen met Terug
in d’n Tèd. De schuur biedt hen opslag voor materialen. Er wordt
een natuurlijke verbinding gecreëerd tussen het erf, het Concordiapark en de boerderij, zodat het erf eenvoudig betrokken kan
worden bij evenementen. Daarbij wordt het erf zelf ook geschikt
voor activiteiten. Het ontwerp van het erf is inmiddels definitief.
De volgende stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning.
Architectenbureau Drijvers is aangesteld om de schetsen te ontwerpen en de vergunningaanvraag te begeleiden.
Op zoek naar een unieke werkplek?
De werkgroep exploitatie is volop bezig met het maken van
plannen voor na de opening van D’n Liempdsen Herd. Wat voor
activiteiten passen het beste, hoe gaan we die organiseren en
hoe kunnen we alle ruimtes optimaal benutten? Suggesties zijn
natuurlijk van harte welkom. Op de eerste verdieping komt een
sfeervolle kantoorruimte van ongeveer 70 m2 die beschikbaar is
voor verhuur. De ruimte is voorzien van alle moderne gemakken.
Zo krijgen de gebruikers een eigen keukenvoorziening en eigen
internetverbinding. Lijkt het je interessant om met jouw organisatie vanuit een unieke plek in het hart van Liempde te werken?
Neem dan contact op met Ingrid Saris (0411-643943) voor meer
informatie. Daarnaast is er ook de ‘goei kamer’ die je kunt huren
voor vergaderingen, presentaties of andere gelegenheden. De goei
kamer is een authentieke kamer inclusief bedsteden. Ook deze
ruimte wordt voorzien alle moderne communicatiemiddelen. De
grootste ruimte in de boerderij is de schuur. Deze is geschikt voor
activiteiten tot wel tachtig personen. Denk hierbij aan lezingen,
symposia, workshops en presentaties.
Ideeën voor activiteiten? Laat het weten!
De werkgroep heeft al gesproken met diverse Liempdenaren die
activiteiten ontplooien die passen bij D’n Liempdsen Herd.
Heb jij ook goede ideeën die mogelijk hierbij passen?
Laat het ons weten! D’n Liempdsen Herd is tenslotte van ons
allemaal.

Rob Dito - voorzitter
“Na verschillende jaren dromen, ideeën maken, discussiëren, ontwikkelen, bouwen en uitvoeren, hebben we nu een einddatum
gemarkeerd. In oktober 2017 kunnen we de deuren van de boerderij voor iedereen openen! Wel spannend om nu eindelijk die stip
op de horizon vastgeprikt te hebben. We moeten nog veel doen, maar ik heb er volledig vertrouwen in dat we dit einddoel met deze
geweldige ploeg halen. Tot die tijd ben je natuurlijk van harte welkom op onze open dagen, iedere laatste zaterdag van de maand.”

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

Spaar ook in 2017 mee voor Op Liemt Gemunt
December zit weer vol met leuke activiteiten. De Liempdse verenigingen hebben weer een mooi bedrag vanuit Op Liemt Gemunt
ontvangen. De afgelopen jaren was er een dalende lijn in de spaaropbrengsten, maar gelukkig is er weer een stijging zichtbaar. Het
eindbedrag kwam neer op € 16.040,20. Ad Schelle, voorzitter van
de projectgroep Het Wij-gevoel: “Op Liemt Gemunt zit in de lift en
dat willen we natuurlijk behouden. We moeten ondernemers en
verenigingen blijven motiveren om hier actief mee aan te slag te
gaan. Het is ook een wisselwerking. Hoe actiever de verenigingen,
hoe enthousiaster de ondernemers zijn om te blijven investeren.
Op Liemt Gemunt krijgt 2017 natuurlijk een vervolg. We hopen dat
iedereen weer volop muntjes schenkt aan de verenigingen zodat de
actie ook volgend jaar weer een aardig centje oplevert.”

Leefbaarheid basis voor succes
SPPiLL heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Er zijn
lichtjes aangeschaft voor Liemt in het Licht, het centrum wordt
opgeknapt en de boerderij aan de Barrierweg 4 wordt verbouwd
tot bezoekerscentrum. Ad: “Veel projecten van SPPiLL worden in
2017 afgerond. Het is aan onze creativiteit om daar iets mee te
doen, zodat we daar de vruchten van kunnen plukken. We zullen hierbij veel optrekken met de projectgroep Promotie. Dat
soort dingen gaan namelijk hand in hand. Als de leefbaarheid
goed is, dan is het ook makkelijker om mensen te enthousiasmeren om Liempde samen op de kaart te zetten.”

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.

Uitdaging voor Liemt in het Licht
Binnen de projectgroep Het Wij-gevoel zijn meerdere werkgroepen actief. Er is een werkgroep voor de KerstKluunMarkt, Op
Liemt Gemunt en daarnaast bestaat er ook een werkgroep voor de
verlichting van Liemt in het Licht. “Het is fantastisch om te zien
wat er de laatste jaren bereikt is, maar nu is het de kunst om dat
te behouden”, vertelt Ad. “We hebben namelijk wel een aantal
uitdagingen, zo ook voor Liemt in het Licht. Er hangen veel lampjes in het dorp en dat is natuurlijk prachtig, maar een keer zijn
deze aan vervanging toe. Voor de inwoners in het centrum en de
ondernemers van Op Liemt Gemunt waren ze bij aanschaf gratis,
maar dat kan natuurlijk niet zo blijven. We zullen een keer een
bijdrage moeten vragen om het levendig te houden.”

Ad Schelle - voorzitter
“Wat ik vooral wil bereiken is dat het verhaal van SPPiLL dichterbij de mensen komt en dat Liempdenaren nog meer betrokken raken. SPPiLL is van alle inwoners en daar mag iedereen aan bijdragen. Als je ideeën hebt, draag ze dan aan. Blijf er
niet mee rondlopen, maar kom ermee. Zowel als het gaat om kritiek als om positieve dingen.”

