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Nieuwsbrief SPPiLL 
 
 
 
 
 
Digitale nieuwsbrief 
Bij de start van 2018 introduceren we deze digitale nieuwsbrief van SPPiLL. Via deze nieuwsbrief 
willen we graag alle bij SPPiLL betrokken vrijwilligers, organisaties, ondernemers en andere 
geïnteresseerden informeren over de voortgang en resultaten van de projecten en de ontwikkelingen 
bij SPPiLL. We streven ernaar eenmaal per maand een nieuwsbrief te versturen. Mocht je 
opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan ontvangen we die graag via 
info@sppill.nl 
 
 
Opening D’n Liempdsen Herd 
Het zal niemand ontgaan zijn dat in het 
weekend van 6, 7 en 8 oktober 2017 D’n 
Liempdsen Herd is geopend. Onder de 
noemer Liempde pakt Uit hebben we met 
een symposium, officiële opening, 
vrijwilligersfeest en publieksdag een goede 
start aan D’n Liempdsen Herd kunnen geven. 
En we kijken met veel plezier hierop terug. 
Hopelijk jullie ook! 
 
 
Gastvrouwen en gastheren 

Er is al veel te doen in D’n Liempdsen Herd. 
En daar zijn we uiteraard blij mee. Dit 
betekent ook dat we vaak een beroep doen 
op onze pool van gastvrouwen en gastheren. 
Daarom zouden we graag deze groep wat 
uitbreiden. De gastvrouwen en gastheren 
bemensen D’n Liempdsen Herd tijdens de 
openingsuren, ontvangen de gasten, geven 
ze informatie, zorgen voor verkoop van 
onder meer boeken en toeristische kaarten 
en zorgen ook voor de begeleiding van 
bijeenkomsten. Leuke, gevarieerde taken die 
door iedereen met veel plezier worden 

ingevuld. De activiteiten vinden plaatsen op doordeweekse dagen, in de avonduren of in het 
weekend. In de persoon van Jeanne van den Hurk hebben we een vaste coördinator en 
aanspreekpunt voor de groep. Zou jij ook tijd en zin hebben om de functie van gastheer of gastvrouw 
te vervullen? Neem dan even contact op met Jeanne via 06-22265562.  
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Werkgroep Exploitatie 
Vanuit onze eerste ervaringen met 
het beheer en de exploitatie van 
D’n Liempdsen Herd hebben we 
geleerd dat we een hechte 
samenwerking nodig hebben 
tussen de bouwactiviteiten, de 
gastvrouwen/gastheren, de 
reserveringen, het gebruik en de 
activiteiten, de communicatie/ 
promotie, de inkoop en verkoop. 
Kortom alle aspecten vragen om 
een goede onderlinge 
communicatie en samenwerking. 
Daarom is een nieuwe werkgroep 

opgericht die zich bezig houdt met de exploitatie van D’n Liempdsen Herd. Deze groep bestaat uit: Jan 
van Lierop (bouw), Jeroen Berkhout (exploitatie en beheer), Diane Melis (activiteiten), José Quinten 
(reserveringen), Jeanne van den Hurk (gastvrouwen/gastheren, gidsen), Mari van der Velden (inkoop 
en financiën), Désiré van Laarhoven (activiteiten en communicatie), Tossy de Man (activiteiten) en 
Peter van den Hurk (informatievoorziening). Mocht je een activiteit willen organiseren in D’n 
Liempdsen Herd of een van de ruimtes willen reserveren stuur dan een berichtje naar 
reserveringen@liempdsenherd.nl  
 
Naast de werkgroep Exploitatie is de werkgroep Restauratie nog steeds actief met de afronding van 
de werkzaamheden. De werkgroep Erf zal in 2018 het erf verder in gaan richten in samenwerking met 
de vrijwilligers van de bouw en de projectgroep natuur- en cultuurprojecten. Naar verwachting 
kunnen we het in voorjaar starten met de bouw van het bakhuis, klompenmakerswerkplaats en 
veldschuur. Deze laatste wordt gerealiseerd door Terug in d’n Tèd.  
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Oplage12 naar D’n Liempdsen Herd 
Per 1 maart 2018 hebben we een nieuwe 
huurder. Penny Simons van Oplage12 zal zich 
in de stal van D’n Liempdsen Herd vestigen. 
Naast de verkoop van diverse cadeauartikelen 
zal zij vanuit Oplage 12 ook workshops voor 
jong en oud in d'n Herd gaan organiseren. D’n 
Liempdsen Herd is vanaf 6 maart dan ook drie 
dagen door de week geopend (van 10.00 tot 
17.00 uur op dinsdag, woensdag, vrijdag) en 
daarnaast in de weekenden op zaterdag en 
zondag.  Op zaterdag 3 maart kun jij tijdens de 
housewarming kennis komen maken met de 
activiteiten van Oplage12. Je bent van harte 
welkom! 

 
 
Natuur- en cultuurprojecten & werkdag D’n Liempdsen Gemeint 
Ook de projectgroep Natuur- en Cultuur-
projecten heeft nog diverse projecten 
onder handen. Onlangs is de laatste hand 
gelegd aan het historische erf bij 
Barrierweg 23. Naast de activiteiten voor 
het erf van D’n Liempdsen Herd lopen er 
nog enkele projecten in het buitengebied. 
Zoals de wandelroutes, de aanplant van 
diverse locaties, het herstel van oude 
paden en de realisatie van het 
hooilandenlandschap. Binnenkort staat 
een nieuwe werkdag van D’n Liempdsen 
Gemeint gepland. Een project waarbij we 
gezamenlijk zorgen voor een stukje 
onderhoud van de bossen rondom Liempde; de voormalige gemeenschappelijke gronden. Een 
houtwal moet namelijk regelmatig gedund worden. Door het verdunnen blijft de diversiteit het 
grootst. De ‘opbrengst’ van deze werkzaamheden – hout van onder meer eik, es en hazelaar voor de 
kachel en open haard – wordt verdeeld onder de deelnemers. Mocht je hierin interesse hebben stuur 
dan even een berichtje naar info@sppill.nl.  
 
Overige projectgroepen 
De projectgroep promotie bezint zich op haar samenstelling en werkwijze, maar zal in ieder geval nog 
hard nodig zijn de komende jaren om Liempde goed op de kaart te houden. De projectgroep van het 
Wij-gevoel stond aan de basis van SPPiLL en blijft uiteraard actief en werkt hard aan nieuwe ideeën 
en uitvoeringen voor Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt lopt Uit (kerstmarkt). Ook deze 
projectgroep die bestaat uit ondernemers heeft de komende jaren nog een belangrijke functie voor 
Liempde. De projectgroep Liemt in Uitvoering heeft haar taken grotendeels afgerond met een 
prachtig nieuw centrum van Liempde en heringerichte Tip. 

 
 
  

mailto:info@sppill.nl


 
 

Toekomst 
In februari gaan we ons als bestuur met behulp van enkele ‘buitenstaanders’ bezinnen op de 
toekomst van SPPiLL. Naast de afronding van de projecten van Landschappen van Allure is het 
belangrijk om vast te stellen wat onze ambities zijn voor de komende tijd en hoe we die kunnen 
realiseren. Uiteraard komt hierbij ook de oprichting van Coöperatie Liempde aan de orde. 
 
 
Agenda 
Voor de komende maand staan de volgende 
activiteiten op de agenda in D’n Liempdsen 
Herd: 

 18 februari - Fietsexcursie: In het spoor 
van de Heeren van Boxtel en Liempde 

 25 februari - Film 'Heft in eigen hand' 
van Lieke Faber - Over de realisatie van 
de SPPiLL-projecten 

 28 februari - Informatieavond project 
Heuvelstraat  

 
Meer informatie 
Op de hoogte blijven van de activiteiten van 
SPPiLL? Kijk dan regelmatig op 
onderstaande websites of like een van de 
facebookpagina’s. 
 
Websites: 
www.sppill.nl 
www.gastvrijliempde.nl 
www.liempdsenherd.nl 
www.liempde.info/opliemtgemunt  
 
Facebookpagina’s 
www.facebook.com/sppill.liempde 
www.facebook.com/gastvrijliempde 
www.facebook.com/liempdsenherd 
www.facebook.com/opliemtgemunt 
www.facebook.com/proeflokaalliempde 
www.facebook.com/kribkesroute 


