
Voorwoord

Als oer-Liempdse organisatie vindt SPPiLL het belangrijk dat alle inwoners op de hoogte zijn van wat 
ons bezighoudt.  In deze nieuwsbrief praten we u daarom graag bij.  En dat is nodig, want 2021 brengt 
voor SPPiLL veel veranderingen. 

Zo zullen we de ervaring en kennis van Désiré van Laarhoven bij 
het projectenbureau moeten missen. Zoals wij haar kennen, zal 
ze ook als wethouder buitengewoon benaderbaar blijven, maar 
uiteraard heeft zij daarbij wel een andere pet op.

Alle 45 projecten van Landschappen van Allure zijn goed afgerond 
en afgerekend. Een fantastische prestatie van alle vrijwilligers 
natuurlijk, maar in de afwerking vooral van penningmeester 
Mari van de Velden, Gidi Kroonen van het projectbureau en 
natuurlijk Désiré. 

Het terras is open!
Het mooie terras achter D’n Liempdsen Herd is ook 
weer open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Heerlijk 
genieten van een kopje koffie of iets anders, uit de 
wind, in de zon. Lekker toch? 

Gastheren en -vrouwen gezocht!
Wij zijn op zoek naar gastvrije mensen die af en toe 
beschikbaar willen zijn als gastheer of gastvrouw in 
D’n Liempdsen Herd. 

Je ontvangt bezoekers die graag meer willen weten 
over Liempde en omgeving of bijvoorbeeld een 
wandel- of fietsroute willen kopen. Je begeleidt 
bedrijven die een ruimte van D’n Liempdsen Herd 
hebben gehuurd en serveert een kopje koffie of 
lunch aan bezoekers in d’n Herd of op ons mooie 
terras. Gastvrijheid staat voorop, evenals enthousi-
asme over ons mooie dorp! 

Heb je interesse, meld je dan aan via info@sppill.nl. 
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
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Helaas is D’n Liempdsen Herd vanwege de coronamaatregelen al 
bijna een jaar dicht. Ook zijn alle activiteiten stopgezet en zijn 
vrijwel alle overleggen afgezegd of naar de lange termijn verscho-
ven. 

Het is (te!) rustig in het dorp. We hopen dat de zomer beterschap 
brengt, zodat op de eerste zondag van september het Jeu de 
Boulestoernooi weer kan doorgaan.

Tossy de Man, voorzitter SPPiLL

Aan de bewoners van dit pand

De 45 projecten van het Kloppend Hart, die vanaf 2014 in uitvoering zijn genomen, zijn in 2020 afgerond. Na drie accountantscon-
troles is de gehele financiële afwikkeling ongewijzigd goedgekeurd en kunnen we met een tevreden blik terugkijken op de ge-
slaagde uitvoering van dit grote subsidietraject.

U bent natuurlijk allang gewend aan het opnieuw ingerichte centrum en Concordiapark, de opgeknapte Tip met de natuurlijke 
speeltuin, de gastvrije Liempdsen Herd in het centrum, het cultuurhistorische hooilandenlandschap aan de Vleutstraat en alle - door 
vrijwilligers - goed onderhouden wandelpaden in het buitengebied, die in de coronatijd zo goed van pas kwamen. Wat een prestatie 
van onze vrijwilligers. Zij hebben er in die jaren ruim 32.000 vrijwilligersuren in gestoken!

Het is te veel om op te noemen, we zijn supertrots op de resultaten en onze vrijwilligers.

Afronding Kloppend Hart van Het Groene Woud                



Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2021 veranderd. Mari van de Velden en Peter van Baaren hebben na 
zeven jaar afscheid genomen. En er zijn nieuwe gezichten! Hier stellen zij zich graag voor. 

Tossy de Man, voorzitter
Tossy is sinds 1 juli 2014 voorzitter van SPPiLL, een taak die zij met veel plezier doet omdat SPPiLL is een veelzi-
jdige, professionele vrijwilligersorganisatie is. “We hebben in het bestuur nog wat versterking nodig, we zoeken 
nog iemand die toerisme- en recreatieprojecten wil helpen opzetten en een secretaris voor het bestuur”, aldus 
Tossy. Heb je interesse in een van deze bestuursfuncties dan kun je jezelf aanmelden via info@sppill.nl.

Martien Timmermans, penningmeester 
“Ik ben Martien Timmermans, 58 jaar oud, opgegroeid in Kasteren en na mijn trouwen met Harriëtte in Liempde 
gaan wonen. Vader van drie kinderen en sinds mei 2020 ook opa. Na bijna 35 jaar in diverse administratieve 
functie bij Philips, werk ik sinds oktober 2020 als Financial Controller bij Beter Bed in Uden.
Ik vind het leuk om in Liempde mijn steentje bij te dragen. In het verleden was ik onder meer bestuurslid van 
Jong Nederland (nu JAS) en Trendparty Liempde en lid van de Dorpsraad. In mijn vrije tijd wandel en tennis 
ik graag, en zing ik in het theaterkoor Tint.  Sinds mei 2020 ben ik penningmeester van SPPiLL. Wat mij enorm 
aanspreekt is de diversiteit aan projecten om de leefbaarheid in Liempde op peil te houden. Een organisatie voor 
en door Liempdenaren, die samen proberen het unieke van ons dorp in stand te houden.”

Eric Japenga, Project Duurzaamheid & Energie  
“Sinds zes jaar woon ik met veel plezier in Liempde. Aan de zuidrand van het dorp geniet ik van de ruimte en het 
uitzicht. Ik draag graag iets bij aan mijn omgeving, en daarom zet ik mij ook in voor Liempde. 
De projectgroep Duurzaamheid & Energie van SPPiLL helpt de Liempdenaren om stap voor stap ons mooie dorp 
te verduurzamen.  Daar zet ik van harte mijn schouders onder. Door het samen en slim aan te pakken, denken we 
de beste en best betaalbare vormen te vinden. Met alle Liempdenaren samen kunnen we het dorp een gezonde 
toekomst bieden waarin het fijn wonen is, ook voor onze nakomelingen.”

Martien Roestenburg, Projectleider Wij Gevoel 
Voor de meeste Liempdenaren een vertrouwde naam. Martien ziet toe op een goed verloop van Op Liemt Ge-
munt, Liemt in ’t Licht en alle andere activiteiten die erop gericht zijn om samen met inwoners, ondernemers en 
verenigingen de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.

Jeroen Berkhout, Projectleider D’n Liempdsen Herd
Jeroen woont al vele jaren in Kasteren, naast het Duifhuis. In het dagelijks leven is hij aannemer. Voor SPPiLL 
was hij nauw betrokken bij de restauratie van D’n Liempdsen Herd. Als ex-horecaondernemer bemoeit Jeroen 
zich tevens met de exploitatie van D’n Liempdsen Herd, al valt dat laatste niet mee in coronatijd.

Ted Prinsen, Project Liemt in Uitvoering 
“Mijn naam is Ted Prinsen, 49 jaar oud en opgegroeid in Liempde. Na mijn studie ben ik even weggeweest, maar 
inmiddels ben ik alweer meer dan 15 jaar terug. Ik ben getrouwd en vader van twee dochters. Ik werk voor de ge-
meente ’s-Hertogenbosch, waar ik me bezighoud met de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare 
ruimte. In mijn vrije tijd maak ik graag op de racefiets een rondje in de mooie omgeving van ons dorp. 
Sinds eind 2020 ben ik voorzitter van de projectgroep Liemt in Uitvoering. In die rol hoop ik, samen met de 
andere vrijwilligers, bij te dragen aan een mooie, veilige, duurzame en toegankelijke openbare ruimte. Als ik zie 
wat er vanuit SPPiLL allemaal al is gebeurd, dan moet dat lukken!”

Co Kramer, Project Natuur- en Erfgoedprojecten
“Ik woon inmiddels met Elly zo’n zestien jaar in Liempde en ben gepensioneerd. Het doel van de projectgroep is 
om de omgeving van Liempde aantrekkelijker en interessanter te maken voor eigen bewoners en het toerisme. 
Een aantal projecten is op dit moment gestart. Zo is er het project Mozaïek Dommelvallei, het project De Groote 
Waterloop en worden er nog meer veldpoorten geplaatst. Heel interessant is het nader onderzoek dat we met 
omliggende gemeenten doen naar historische zandpaden. Ook kijken we hoe we nieuwe, creatieve verbindingen 
kunnen realiseren tussen de hooilanden aan de Vleutstraat en Goossen Bunder en daaromheen. 
Bel (06 226 92 392) of mail (co@sppill.nl) gerust als u meer wilt weten!” 



Projecten

HET PROJECTENBUREAU
Gidi Kroonen
“Al sinds 2012 ben ik aan het projectenbureau 
van SPPiLL verbonden. Ik vind het geweldig om 
te zien met hoeveel enthousiasme de vrijwil-
ligers ons mooie dorp nog mooier hebben 
gemaakt. Naast het algemene secretariaat 
hou ik me bezig met de boekhouding en alle 
projectadministraties die bij de projecten komt 
kijken. Alles dient immers ook financieel netjes 
te worden verantwoord bij subsidiegevers. Op 
deze manier ben ik bij alle projecten betrokken 
en dat is superleuk!” 

Helpers van buiten 
We zijn dit jaar van start gegaan met een 
omvangrijke klus: het Project de Groote Water-
loop, dat al sinds 2016 in voorbereiding was. 
Anneke Rombouts heeft zich bereid verklaard 
ons bij de uitvoering van dit project te helpen 
en Henk Heling treedt op ons verzoek op als 
extern projectleider. Anneke en Henk zijn 
tevens betrokken bij de projecten Zandpaden 
en Veldpoorten.

Project Zandpaden de Geelders-Dommeldal
Steeds meer zandpaden verdwijnen. Ze worden verhard, omgeploegd 
of moeten wijken voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen of woon-
wijken. Door het verdwijnen van de zandpaden gaat ook een stuk 
cultuurhistorie verloren en neemt de biodiversiteit af. SPPiLL wil in 
samenwerking met ARK Natuurontwikkeling de waarde en het belang 
van de zandpaden onder de aandacht brengen door ze te behouden en 
te herstellen. 

Momenteel zijn we in Fase 1: de bestaande zandpaden worden geïn-
ventariseerd. Denk daarbij aan de locatie, de eigenaar, het huidige 
gebruik, de status (bestemming en bescherming) en de cultuurhistor-
ische en ecologische waarde. Daarnaast worden verdwenen zand-
paden opnieuw in kaart gebracht.
 
Er zullen twee of drie wandelroutes worden ontwikkeld over de 
bestaande zandpaden. Deze routes nemen we op in de app ‘Routes in 
Het Groene Woud’ en in de wandelfolders. Zo hopen we het gebruik 
van de zandpaden door onze inwoners en bezoekers te bevorderen. 

Tegelijkertijd wil SPPiLL samen met de natuurontwikkelaars van ARK 
de biodiversiteit vergroten. Op korte termijn komen er excursies en 
lezingen rondom de inventarisatie en over de waarde van zandpaden.
 
Als afronding van Fase 1 bereiden we een plan van aanpak voor om te 
komen tot herstel van een aantal verdwenen zandpaden.

Project Veldpoorten
Binnenkort kunnen perceeleigenaren zich melden bij SPPiLL als ze 
interesse hebben in het plaatsen van een veldpoort. Veldpoorten 
versterken de landschappelijke identiteit, de landschapskwaliteit 
en de cultuurhistorie van Het Groene Woud.
 
In samenspel met ARK Natuurontwikkeling, Erfgoedvereniging 
Kèk Liemt, Heemkundekring De Oude Vrijheid uit Sint-Oeden-
rode en Welzijn de Meierij werken we aan het realiseren van 25 
veldpoorten. Elke poort krijgt een unieke naam die refereert aan 
het betreffende gebied. De poorten krijgen een plek rondom De 
Geelders en in het Dommeldal. De bedoeling is dat ze gelijkmatig 
worden verdeeld over het grondgebied van Boxtel en Meierijstad.
 
De veldpoorten zijn vier meter breed. De poorten worden gemaakt 
door de timmerwerkplaats van Welzijn de Meierij, De Sok, steeds 
in series van vijf. Het materiaal is eikenhout, afkomstig uit Het 
Groene Woud. Op de palen van de poorten in Liempde komen 
bordjes met de tekst ‘Gastvrij Liempde in het hart van Het Groene 
Woud’. Een QR-code brengt je naar de website 
www.gastvrijliempde.nl.

Poorten in Boxtel, Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel verwijzen 
respectievelijk naar ‘Beleef Boxtel’ en ‘Made in Meierijstad’, en de 
QR-codes daar leiden naar de lokale websites. 

De Groote Waterloop
Voor inwoners, recreanten en toeristen is de Groote Waterloop nu 
nauwelijks beleefbaar.  SPPiLL werkt aan een project dat exten-
sieve waterrecreatie toevoegt aan de beleving van het water, 
het Dommeldal en de natte natuur. Het moet de toeristische en 
maatschappelijke waarde van het stroomgebied van de Groote 
Waterloop vergroten.

Zo worden nog dit jaar verschillende onderdelen uitgewerkt:
•recreatieve verbindingen tussen de hooilanden en richting de
   uitkijktoren aan de Meulekensweg 
•belevingsplekken voor kinderen 
•beleefbare historische vloeivelden 
•beleefbare historie van wederopbouwgebied De Scheeken  
•onderzoek naar de mogelijkheid van een fiets- en wandel-
   verbinding over de A2

Het project maakt deel uit van de eerste fase van het programma 
Mozaïek Dommelvallei. Het hoofddoel daarvan is versterking van 
de ecologische verbindingszone (evz).  De gemeente Boxtel is 
een van de trekkers. Het idee is de landschappelijke ontwikkeling 
te koppelen aan  recreatie en toerisme, waardoor die ook econo-
misch van belang wordt.



‘Samen maak je je dorp, de gemeente faciliteert’

In het nieuwe college van de gemeente Boxtel is Hans Heesen (47) de wijkwethouder voor Liempde. 
Dat betekent dat hij, naast zijn gewone portefeuille, specifiek de belangen van ons dorp behartigt. 
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www.sppill.nlSPPiLL Projectenbureau    
p/a Oude Dijk 84, 5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen) 

E: info@sppill.nl 
F: Facebook.com/sppill.liempde  
Volg SPPiLL ook op YouTube!

                    Hans Heesen

                    nieuwe wijkwethouder voor Liempde                

Liempde was natuurlijk verwend met voorganger en 
dorpsgenoot Peter van de Wiel. Wat heeft Boxtelaar Hans 
Heesen met het dorp? 
,,Liempde ken ik heel goed. Ik heb een paar jaar op de Geerakkers 
gewoond. Met vrienden uit Liempde en Boxtel gingen we vaak uit 
bij Van Kaathoven. Ik heb daar op zondagen gewerkt en er mijn 
vrouw leren kennen. Ook was ik lid van de KPJ.”

In de Liempdse traditie klinkt dat als een dikke plus. Wat denk 
je voor het dorp te kunnen betekenen? 
,,Je zult me niet dagelijks tegenkomen, al kom ik er graag. 
Hans Mols is de wijkambtenaar voor Liempde en hij is het eerste 
aanspreekpunt voor de inwoners. Ik behartig de belangen meer 
bestuurlijk, binnen het college.”

Hoe vind je dat Liempde ervoor staat?  
,,Een paar weken geleden ben ik met Hans Mols als gids door het 
dorp gefietst. Langs rolstoelvriendelijke voetpaden, sportaccom-
modaties, cultuurhistorische voorzieningen en natuurlijk alle 
zaken die SPPiLL voor elkaar heeft gekregen. Hans gaf overal tekst 
en uitleg bij.”

En? 
,,Voor mij bevestigde dat wat ik al wist: die kracht van binnenuit 
is in Liempde ongelooflijk sterk.  En dat is goed. Samen maak je je 
eigen dorp, de gemeente is faciliterend. Daarom zal ik met regel-
maat overleg hebben met organisaties die de Liempdse belangen

vertegenwoordigen. SPPiLL dus natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld 
stichting BOL, Dorpsberaad Liempde, de sportclubs en de muziek-
gezelschappen.”

Denk je dat Liempde en de nieuwe Boxtelse kern Esch genoeg 
aandacht krijgen in zo’n steeds grotere gemeente?
,,Ik maak me daar geen zorgen over. Dit college is dankzij heel 
veel stemmen uit de kleine kernen juist ook met de mensen daar 
verbonden. Die belangen zijn dus goed verankerd.”

Wat verwacht je van SPPiLL?
,,Tot nu toe heeft SPPiLL fantastische dingen gedaan en ik ben ra-
zend benieuwd wat de stichting nog meer in het vat heeft. Samen 
moeten we kijken welke kansen er liggen in de komende jaren.”

Als het god en corona belieft…  
,,Zeker. Weet je, ik ben enorm fan van het Oktoberfest en ik kan 
niet wachten tot dat weer doorgaat. Al weet ik niet of mijn Leder-
hosen intussen nog past. Of ehh, schrijf dat maar even niet op..” 

HANS HEESEN
Hans Heesen (47) is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij was 
docent en adviseur financiën en bedrijfsstrategie aan de HAS 
Hogeschool. Eerder was hij onder meer bedrijfsadviseur bij de 
Rabobank. Als wethouder namens Combinatie95 beheert hij de 
portefeuilles financiën, jeugdzorg, sport, kunst & cultuur en 
onderwijs.  

Wij zoeken nog een secretaris en iemand die toerisme- en recreatieprojecten mee kan opzetten!


