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Nieuwsbrief SPPiLL 
 
 
 
 
Dit is de vijfde editie van de digitale nieuwsbrief van SPPiLL. Via deze weg willen wij jullie graag blijven 
informeren over de voortgang en resultaten van de projecten en de ontwikkelingen bij SPPiLL. Mocht 
je opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan ontvangen we die graag 
via info@sppill.nl 
 
 

Nieuwe gidsen Gastvrij Liempde 
Op 11 december jl. zijn in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd elf nieuwe gidsen benoemd tot 
Gids Gastvrij Liempde. Zij hebben de basiscursus gidsen in Liempde & Het Groene Woud doorlopen. 
Een jaar lang werden er grote inspanningen geleverd met het volgen van cursusavonden, het doen 
aan zelfstudie en het voorbereiden van en deelnemen aan excursies. De opleiding is verzorgd door 14 
vrijwillige docenten van onder meer Natuurwerkgroep Liempde, Kèk Liemt, Nationaal Landschap Het 
Groene Woud, Stichting de Brabantse Boerderij en Brabants Landschap. De nieuwe gidsen gaan 
vanuit Bezoekerscentrum D’n 
Liempdsen Herd groepen rondleiden 
in en om Liempde. Zij vormen, samen 
met de groep gidsen die vorig jaar 
benoemd is, het visitekaartje voor 
Gastvrij Liempde en D’n Liempdsen 
Herd. Samen werken zij aan de 
ontwikkeling van Liempde als Gastvrij 
Hart in Het Groene Woud en van D’n 
Liempdsen Herd als hét 
bezoekerscentrum van Liempde en 
Het Groene Woud. Wij wensen de 
nieuwe gidsen veel succes en plezier! 
Neem voor het aanbod aan excursies 
een kijkje op www.liempdsenherd.nl 
 

 
Rabobank Clubkas actie 

Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd heeft meegedaan aan de Rabobank 
Clubkas actie. Het bestedingsdoel is de aanschaf van een geluidsinstallatie 
om te gebruiken bij de vele lezingen, presentaties en evenementen die 
gehouden worden in D’n Liempdsen Herd. We hebben een donatie gekregen 
van € 244,39. Een mooie eerste aanzet voor de nieuwe geluidsinstallatie. 
Bedankt voor het stemmen! 
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Plantdag Buurtakker D’n Plissert 
De werkzaamheden aan Buurtakker D’n Plissert 
aan de Heuvelstraat zijn begonnen. Een 
enthousiaste werkgroep is aan de slag gegaan om 
de plannen ten uitvoer te brengen. Deze 
werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit de buurt, 
maar ook uit vertegenwoordigers van de 
Natuurwerkgroep Liempde en SPPiLL.  

Op zaterdag 8 december jl. is er een plantdag 
georganiseerd, waarbij een gemengde haag en 
fruitbomen geplant zijn op D’n Plissert. Op de 
oproep om deze dag mee te helpen kwamen 
verschillende enthousiaste reacties van vrijwilligers, 
die samen met de werkgroep en enkele leden van 
de Jeugdnatuurwacht, de handen uit de mouwen 
hebben gestoken. Zij kregen hulp van Rick van Rulo 
van Firma Van Rulo Liempde en Jan Zandbergen van 
Zandbergen Fruitbomen Advies. Iedereen die 
meegeholpen heeft: Bedankt!  

 
 

Feestelijke overdracht veldlessen in Het Groene Woud 
ARK Natuurontwikkeling is, in samenwerking met Brabants 
Landschap, in 2016 gestart met het geven van avontuurlijke 
veldlessen aan kinderen uit de bovenbouw van basisscholen uit 
de omgeving. Het hoofdthema van de veldlessen is de terugkeer 
van het edelhert in natuurgebied De Scheeken bij Liempde. De 
lessen bestaan uit een binnenles op school, waarna een buitenles 
volgt in De Scheeken. Dankzij een afspraak met Brabants 
Landschap mogen de kinderen tijdens de veldles afwijken van de 
paden. Zo kunnen ze dus echt kennismaken met de leefomgeving 
van de edelherten. De kinderen struinen door het bos en de 
weilanden en voeren allerlei opdrachtjes uit. 
 
 

Tegelijkertijd met het starten van de veldlessen 
is begonnen met het opleiden van vrijwilligers 
(van Jeugdnatuurwacht, Natuurwerkgroep 
Liempde, Kèk Liemt, IVN Best) die namens SPPiLL 
het lesprogramma verzorgen. Op deze manier 
kan het project nog vele jaren worden 
uitgevoerd met lokale mensen die het gebied 
goed kennen. De enthousiaste veldlesbegelei-
ders hebben in oktober en november binnen- en 
buitenlessen verzorgd voor de groepen 7 en 8 
van drie basisscholen uit Liempde en omgeving. 
 

  



 
 

Op donderdagmiddag 8 november jl. vond in De 
Scheeken de feestelijke overdracht naar SPPiLL plaats. 
Groepjes kinderen namen de genodigden mee op hun 
struintocht naar kikkers en andere beestjes om zo een 
stukje veldles mee te beleven. Daarna volgde de 
officiële overdracht door Esther Blom, adjunct-
directeur van ARK Natuurontwikkeling. Zij 
overhandigde aan Tossy de Man, voorzitter SPPiLL, het 
lesproject en de lesmaterialen. Het feestelijke moment 
werd beklonken met een prachtige tekening van het 
edelhert en zijn sleutelrol in de natuur.  
 

 
Winterfair Liempde 

Op zondag 25 november jl. vond de tweede Winterfair Liempde 
plaats. Na het succes van vorig jaar konden bezoekers niet alleen 
terecht in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd maar ook in de 
grote tent naast de kiosk op het Concordiapark. Dit jaar stonden er 
nog meer verschillende standhouders en was het wederom warm en 
winters genieten! De gezellige aankleding met mooie kerstbomen en 
vuurkorven zorgde voor een gezellige sfeer. Er konden leuke cadeaus 
gekocht worden voor bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst. Kinderen 
vermaakten bij de fotobooth en konden onder begeleiding 
marshmallows roosteren. Voor groot en klein was er een speciale 
winterbarbecue, waar volwassenen ook konden genieten van een 
speciaal-biertje of glühwein. Daarnaast was er een gezellig optreden 
van de Diva’s on Tour. Drie muzikale dames, gekleed in Dickens stijl, 
zorgden voor veel bekijks met hun mooie liederen. Een leuke dag, 
die met behulp van de standhouders, sponsors en vele vrijwilligers 
mogelijk werd gemaakt. Bedankt hiervoor! 

 

 
Bijzondere Liempdsen Herd-producten 

Tijdens de Winterfair waren ze voor het eerst te koop: eigen 
producten van D’n Liempdsen Herd ontwikkeld door Daniëlle van 
Alphen-Breuer en Ester van der Heijden. De producten zijn 
voorzien van het fraaie logo van D’n Liempdsen Herd en foto’s van 
herten. Te koop zijn onder meer cadeauverpakkingen met wijn en 
thee. En wat denk je 
van een kunstzinnige 
hertenkop? Of pakjes 
met vogelzaad of 
pepermuntjes. 
Daarnaast zijn in de 
winkel van D’n 

Liempdsen Herd nog diverse andere cadeauartikelen te 
koop, variërend van servies, speelgoed en knutselspullen 
tot leuke dingen voor in en rondom huis. Ook klompen 
zijn goed vertegenwoordigd! Kom vooral zelf snuffelen en ontdek dat in D’n Liempdsen Herd voor 
iedere gelegenheid een leuk cadeautje te koop is!  
 



 
 

Rolstoelvriendelijk Liempde 
Door de gemeenteraad van Boxtel is in 2017 budget beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van het burgerinitiatief 
Rolstoelvriendelijk Liempde. Dit plan voorziet in het herstel en de 
aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs 
vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van 
Liempde. De uitvoering van dit project betreft een samenwerking 
tussen de gemeente, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.  
 

Eind oktober is gestart met het eerste deelproject van 
Rolstoelvriendelijk Liempde door de realisatie van een 
voetpad langs de Roderweg in combinatie met 
aanpassing van de kruising Roderweg-Barrierweg.  
In de fase hierna volgen de straten in het westelijke 
deel van Liempde (Oude Dijk, Oranjelaan, Kerkstraat, 
Hogenbergseweg en Nieuwe Erven). In de Oranjelaan 
is inmiddels de uitvoering gestart. In verband met het 
versneld vergroten van de capaciteit van de riolering 
bij de Nieuwe Erven, is besloten dit deel op te schalen 
als zelfstandig project met realisatie in 2019. 

 
Op 1 november jl. is bij D’n Liempdsen Herd een informatieavond gehouden over de werkzaamheden 
aan de volgende fase: de straten in het oostelijke deel, namelijk Vlasspreistraat, Keefheuvel, 
Smidsepad, Kapelstraat en een gedeelte van de Vendelstraat (Kapelstraat tot aan Smaldersestraat).  
Zo’n 30 bezoekers hebben de bijeenkomst bezocht. Tijdens de informatieavond werd door Mario 
Knoops en Harrie Raaimakers, beiden van Rolstoelvriendelijk Liempde, uitleg gegeven over de 
plannen en werkzaamheden die verricht worden per deelproject. Na de algemene introductie, werd 
de groep opgesplitst. In verschillende ruimtes van D’n Liempdsen Herd werd per straat een toelichting 
gegeven over de werkzaamheden aan de hand van de werktekeningen. Bezoekers konden vragen 
stellen en voor zover ze niet direct beantwoord konden worden, werden ze genoteerd en binnen 
korte termijn volgen de antwoorden hierop. Alle informatie en ontwerpen zijn terug te vinden op de 
website www.sppill.nl onder het project Liemt in Uitvoering. 
 

Werkzaamheden erf D’n Liempdsen Herd 
De bouwwerkzaamheden aan het bakhuis en de 
klompenmakerswerkplaats op het erf van D’n Liempdsen 
Herd vorderen gestaag. Elke dinsdag en donderdag zijn 
diverse vrijwilligers aan de slag op het achterterrein. Je 
bent van harte welkom om de vorderingen te komen 
bekijken! 
 

Gezocht: leden bakkersgroep 
In het voorjaar van 2019 is het bakhuis klaar en kan het 
in gebruik genomen worden. Daarom zijn we op zoek naar leden voor de bakkersgroep. Deze groep 
gaat bedenken hoe het bakhuis ingezet kan worden bij activiteiten in en rondom D’n Liempdsen Herd. 
Te denken valt aan het opzetten van workshops en excursies of het geven van demonstraties. Een 
aantal vrijwilligers met ervaring in het bakken van brood heeft zich al aangemeld voor deze 
bakkersgroep. We kunnen echter nog wat versterking gebruiken. Lijkt het jou leuk om hierover mee te 
denken en eventueel mee te gaan bakken, stuur dan een mailtje naar info@sppill.nl Ervaring in brood 
bakken is niet nodig; er is genoeg kennis in huis om eventuele nieuwe bakkers op te leiden. 
 

Burgerinitiatief  

Rolstoelvriendelijk  

Liempde 
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Van Hop naor Herd  
Op zaterdag 15 december jl. werd de eerste biertour met 
speciaalbieren door het centrum van Liempde gehouden: Van Hop 
naor Herd. Om 15.00 uur was de gezamenlijke aftrap in D’n 
Liempdsen Herd. Hier werd met het eerste biertje - een Brabiek 
van Brouwerij de Bierkamer uit Boxtel - geproost, waarna de 
deelnemers van start gingen. In vooraf samengestelde groepen 
gingen zij van gelegenheid naar gelegenheid, waar gezorgd werd 
voor een heerlijk speciaalbiertje en een gezellige ambiance. Een 
proefronde duurde ongeveer drie kwartier per locatie.  

 
Na de eerste 
proefrondes 
werd er bij ’t 
Struifhuis een 
hapje gegeten. 
Met die versterking op zak kon men weer verder 
met de tour. Café ’t Huukske, Het Wapen van 
Liempde, De Durpsherberg en D’n Liempdsen Herd 
hadden gezorgd voor mooie, afwisselende 
speciaalbieren. De 65 deelnemers hebben een hele 
gezellige biertour gehad, die zeker naar meer 
smaakt. Tot volgend jaar! 

Bierkamer Boxtel heeft gezorgd voor advies en ondersteuning van de organisatie; waarvoor dank! 

 
Expositie Jan Verhoeven in D’n Liempdsen Herd 
Tijdens de maand december exposeert Jan 
Verhoeven met zijn schilderijen in D’n Liempdsen 
Herd. Jan is vanaf 1987 bezig met tekenen en 
schilderen. Hij is begonnen met het tekenen van 
diverse bloemen in houtskool en pastel. Vanaf 1990 
is hij overgegaan naar acryl op doek en ook hier is hij 
weer begonnen met bloemen, maar vervolgens is hij 
toch doorgegaan naar stillevens en portretten, 
modern en abstract. In zijn schilderijen probeert hij 
de vrolijkheid van het leven te verwoorden. De 
expositie is te bekijken gedurende de openingstijden 
van D’n Liempdsen Herd: dinsdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Zelf exposeren in D’n Liempdsen Herd? 
Wij zoeken Liempdenaren die ook willen exposeren in D’n Liempdsen Herd. Te denken valt hierbij aan 
schilderijen, beeldhouwwerken, verzamelingen etc. Gedurende een maand wordt de expositie 
getoond in de kantoorruimte tijdens de openingstijden van D’n Liempdsen Herd. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden. Interesse? Neem contact op via info@sppill.nl 
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Kribkesroute 16 december t/m 6 januari 2019 
Het kan niemand ontgaan zijn: de Kribkesroute is weer van start gegaan. Dit jaar voor de zevende 
keer met maar liefst ruim 230 kerststallen. Met recht de grootste kerststallenroute van Nederland! 
Tijdens de opening op zondag 16 december was er een gezellige drukte in het centrum van Liempde. 
De vers gevallen sneeuw zorgde meteen voor een winterse sfeer. De Alpaca’s van Alpacafarm 
Liempde trokken veel bekijks. Je kon met de dieren, onder begeleiding, in groepjes langs de 
kerststallen in het centrum lopen. Knuffelen en foto’s maken met de Alpaca’s mocht natuurlijk ook. 
Een super leuke ervaring voor jong en oud! 
 
Er waren muziekoptredens van Op 
naor d’honderd, Noottoestand en 
het koor De Vrolijke Noot. De 
Liempdse toneelgroep Gère 
gedaon voerde het kersttoneel-
stuk ‘Tableau Vivant’ op in D’n 
Liempdsen Herd. Kinderen konden 
bij Oplage 12 wenskerstballen 
maken, die opgehangen werden in 
de kerstboom buiten bij D’n 
Liempdsen Herd. Rond 14.30 uur 
was de officiële opening door 
Wethouder Peter van de Wiel. 
 
Er worden tijdens de Kribkesroute diverse activiteiten georganiseerd. Binnen in D’n Liempdsen Herd 
staat een mooie expositie opgesteld van 50 papieren kerststallen. Zeker de moeite van een bezoekje 
waard! Daarnaast kun je meedoen aan de Kribkes letterpuzzel. Op Tweede Kerstdag van 14.00 tot 
19.00 uur ontvangen de bewoners van Strijpenhof de bezoekers muzikaal, onder het genot van een 
hapje en een drankje. En ook dit jaar rijdt het treintje op verschillende dagen weer langs een gedeelte 
van de route. 
Kijk voor meer informatie over de activiteiten en de routes op www.kribkesrouteliempde.  
De routefolders zijn verkrijgbaar bij de deelnemende horecagelegenheden in het centrum en digitaal 
te downloaden via de app Routes in Het Groene Woud of via de QR-code op de routefolder.  
Veel plezier tijdens de Kribkesroute! 
 

 
Meedenken en organiseren van activiteiten in en rondom D’n Liempdsen Herd? 
Er zijn de afgelopen maanden wederom vele mooie activiteiten georganiseerd in en rondom D’n 
Liempdsen Herd met de inzet van vele vrijwilligers. Het versterkt de binding tussen de inwoners en 
maakt van Liempde een echt gastvrij en gezellig dorp. Voor het organiseren en voorbereiden van al 
deze activiteiten zijn we op zoek naar leden voor de activiteitencommissie. Gedurende het hele jaar 
samen leuke activiteiten bedenken en organiseren in en rondom D’n Liempdsen Herd en deze met 
hulp van de grote groep vrijwilligers ten uitvoer brengen. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van 
bestaande activiteiten zoals het Jeu de boules toernooi en Van Hop naor Herd, maar ook aan het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Lijkt het jou leuk om je hiervoor in te zetten, stuur dan een 
mailtje naar info@sppill.nl 
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Komende activiteiten 
Voor de komende maanden staan onderstaande activiteiten op het programma van D’n Liempdsen 
Herd. Noteer ze in je agenda! Kijk voor meer informatie op www.liempdsenherd.nl  
 
1 t/m 30 december - Expositie schilderijen Jan Verhoeven  
16 dec t/m 6 januari - Kribkesroute Liempde met expositie papieren kerststallen in D’n Herd 
  6 januari - Wandelexcursie Liempdse beeldenroute 
29 januari - Lezing  
 

 

Borrel en Babbel 
SPPiLL is erg blij met de inzet van alle vrijwilligers voor de vele projecten van SPPiLL en vindt het 
belangrijk om samen een goed contact te hebben. Daarom is er een nieuwe maandelijkse activiteit: 
Borrel & Babbel. Elke laatste vrijdag van de maand wordt de Borrel & Babbel georganiseerd in 
Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor SPPiLL. Samen 
even gezellig bijkletsen onder het genot van een lekker drankje. De eerstvolgende borrel is op vrijdag 
25 januari 2019 (in de maand december is er geen Borrel & Borrel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPPiLL wenst iedereen 
gezellige feestdagen en 

een goed & gezond 2019! 
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