
 

 

 

                             Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant  

 

                                                                              SPPiLL  Oude Dijk 84  5298 BE Liempde  0411-607922 / 06-36374035 

                                                                            info@sppill.nl  www.sppill.nl  KvK 1726 9393  NL53 RABO 0155 1944 45  

Nieuwsbrief SPPiLL 
 
 
 
 
Dit is de zesde 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 
 
 

Lentefeest bij D’n Liempdsen Herd 
Op zondag 26 mei jl. was het feest bij D’n Liempdsen Herd. Deze dag werd gevierd dat verschillende 
deelprojecten van het SPPiLL-project afgerond zijn. ’s Morgens werden onder leiding van Gastvrij 
Liempde gidsen twee nieuwe wandelingen gelopen: ‘Scheekse edelherten’ en ‘Ooievaars en Groot 
Duijfhuis’. De routes brachten de wandelaars naar onbekende stukjes Liempde. In totaal zijn er maar 
liefst acht nieuwe wandelroutes en vijf nieuwe fietsroutes uitgezet, die allemaal vertrekken vanaf D’n 
Liempdsen Herd. Alle wandelingen zijn verkrijgbaar als folder, maar ook te downloaden via de 
website www.gastvrijliempde.nl of via de nieuwe app Routes in Het Groene Woud.  
Rond het middaguur werden de teruggekomen wandelaars verwelkomd door de geur van 
versgebakken brood. De bakkersgroep was al vroeg begonnen met het bakken van broden in het 
nieuwe bakkershuisje dat deze dag voor het eerst in gebruik genomen werd. Op de achtergrond 
klonk het geklop en gebeitel van de klompenmakers, die een demonstratie handmatig klompen 
maken gaven bij de nieuwe klompenmakerswerkplaats. In de werkplaats is een expositie te zien van 
foto’s en materialen van Hannes en Wim van Hastenberg en Willem van Houtum. 
 
Na de officiële opening van de 
klompenmakerswerkplaats, het 
bakhuis en de presentatie van de 
nieuwe wandel- en fietsroutes 
vertrok een gedeelte van het 
gezelschap naar de Heuvelstraat, 
waar buurtakker D’n Plissert 
geopend werd. Het perceel is 
ingericht met vruchtdragende en 
bijvriendelijke bomen, struiken en 
planten. De opbrengst van het 
perceel (vruchten, noten, bloemen 
e.d.) is beschikbaar voor de 
buurtgenoten die helpen bij het 
onderhoud. 
 
’s Middags was het goed toeven op het nieuwe terras op het achtererf. De muziek van de Willy’s, de 
demonstraties die gegeven werden, de vele bezoekers en het mooie weer zorgden voor een hele 
gezellige en gemoedelijke middag. Een waar Lentefeest! 
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Buurtakker D’n Plissert klaar 

Buurtakker D’n Plissert aan de Heuvelstraat 
is klaar en tijdens het Lentefeest officieel 
geopend. Een enthousiaste werkgroep heeft 
de plannen ten uitvoer gebracht. Deze 
werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit de 
buurt, van de Natuurwerkgroep en SPPiLL. 
Eind decemer is een begin gemaakt met de 
aanplant van een gemengde haag en 
fruitbomen door de werkgroep met hulp 
van vrijwilligers en leden van de 
Jeugdnatuurwacht. Op zaterdag 16 maart is 
er een tweede plantdag geweest, waarbij 
extra fruitbomen en kleinfruitstruiken 
geplant zijn op D’n Plissert. Er is heel hard 
gewerkt. Iedereen bedankt! 

 
 
Boek een arrangement bij D’n Liempdsen Herd! 
Bij D’n Liempsden Herd zijn gezellige, op maat gemaakte, arrangementen te reserveren. Erg leuk voor 
bijvoorbeeld een familiedag of een bedrijfsuitje. Een greep uit het aanbod: workshops brood bakken 
en klompen schilderen, wandelingen onder leiding van een Gastvrij Liempde gids, demonstraties 
brood bakken en klompen maken. Het arrangement wordt op maat gemaakt voor het gezelschap en 
in overleg is er van alles mogelijk. Wil je meer weten over de mogelijkheden, stuur dan een berichtje 
naar reserveringen@liempdsenherd.nl.  
 
 

Samenwerking SPPiLL – Stichting Kèk Liemt – Erfgoedvereniging Kèk Liemt 
Begin dit jaar ondertekenden de voorzitters van drie organisaties: Tossy de Man van SPPiLL, Arnold 
van den Broek van Stichting KèK Liemt en Els Vissers van de nieuwe Erfgoedvereniging Kèk Liemt een 
samenwerkingsovereenkomst. De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen SPPiLL en Stichting 
Kèk Liemt liep per 1 januari 2019 af en de plezierige en vruchtbare samenwerking in de afgelopen 
jaren heeft ervoor gezorgd dat de partijen deze samenwerking voor de toekomst graag willen 
voortzetten.  
 
De drie partijen gaan samen verder werken 
aan de ontwikkeling van Liempde als 
Gastvrij Hart in Het Groene Woud en van 
D’n Liempdsen Herd als hét bezoekers-
centrum van Liempde en Het Groene 
Woud. D’n Liempdsen Herd gaat als thuis-
basis fungeren voor Erfgoedvereniging Kèk 
Liemt. Algemene vergaderingen, lezingen, 
cursussen en tentoonstellingen/exposities 
van de erfgoedvereniging zullen in D’n 
Liempdsen Herd plaatsvinden. Ook wordt 
de locatie ingezet als vertrekpunt voor 
excursies. Verder wordt een bijdrage geleverd aan de opleiding en opfriscursussen van de gidsen en 
ambassadeurs. De partijen gaan gezamenlijk activiteiten organiseren die op erfgoed gericht zijn. Ook 
boeken en CD’s van Kèk Liemt worden verkocht in D’n Liempdsen Herd. 
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Speeltuin D’n Tip 
De speeltuin aan D’n Tip is goedgekeurd en weer 
geopend. Er kan gelukkig weer naar hartenlust 
gespeeld worden. Het onderhoud ervan wordt 
opgepakt door een groep buurtbewoners.  
Bedankt hiervoor!  
 
 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst Hooilanden 
Ruim 6 hectare grond inrichten als hooilanden? SPPiLL maakt er werk van aan de Vleutstraat in 
Liempde, ten noorden van De Scheeken. Hier zijn de krachten gebundeld om in het unieke project 
‘Hooilanden-Terugverkaveling’ de vroegere hooilanden in oude glorie te herstellen. Bijzonder is dat 
ook het oude Vleutstraat-tracé binnenkort weer zichtbaar is.  
 
Op donderdag 28 februari hebben alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. 
De starthandeling markeert de aftrap van de ‘terugverkaveling’ van het gebied tot het kleinschalige 
landschap van weleer (ca. 1915). De betrokken partijen bestaan uit Brabants Landschap, gemeente 
Boxtel, Natuurwerkgroep Liempde, Stichting Natuurprojecten Liempde en SPPiLL. De ruim 30 gasten 
werden ontvangen in Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd met een korte uitleg over het project. 
Daarna vertrokken ze per huifkar naar de locatie aan de Vleutstraat. Daar aangekomen werden ze 
verwelkomd door de Woudgraef van De Scheeken, die daarna naar goed historisch gebruik 
ceremonieel ‘een deel van de gemeint terugvorderde’. Aansluitend volgde de ondertekening van de 
overeenkomst door de betrokken partijen. De ochtend werd afgesloten bij D’n Liempdsen Herd met 
een toost op de ondertekening en een lunch. 
 

 
 



 
 

Vaste expositie De Ploegadoers  
Bij Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd is op de schelft een blijvende expositie ingericht over De 
Ploegadoers, de succesvolle volksmuziekgroep uit Liempde. Op zondag 19 mei werd de expositie 
feestelijk geopend door ere-Ploegadoers Gerard Schalkx en Jan Kuppens onder toeziend oog van de 
oud-leden Ger van Aalst, Hans van Laarhoven en Jos Vervoort. Er waren optredens van Wè 

Ploegadoers en Jas, Broek en Vest. Het publiek 
kon de meeste liedjes luidkeels meezingen; een 
feest van herkenning! 
 
De expositie toont foto’s en films van De 
Ploegadoers (op de touchtables) en verschillende 
attributen (zoals de theekistbas) afkomstig uit de 
privé collecties van de oud-leden. De expositie is 
te bezichtigen tijdens de openingsuren van D’n 
Liempdsen Herd. CD’s van De Ploegadoers zijn in 
de cadeaushop verkrijgbaar.  
 

 

 
Zomerfair Liempde  
Op 16 juni werd voor de tweede keer Zomerfair 
Liempde georganiseerd: de zomerse markt op 
het gebied van vintage & curiosa, streek- en 
lifestyleproducten. Het zonnige weer zorgde met 
name ’s middags voor veel bezoekers en volle 
terrassen. Muzikale optredens waren er van de 
Kromploegers en Fanfare Concordia. De live 
muziek werd afgewisseld met heerlijke 
bloomingdale-muziek. Het bakkersgilde 
verzorgde demonstraties brood bakken. Op het 
terras kon genoten worden van een heerlijke 
lunch met vers gebakken brood. Een gezellige 
zondag voor het hele gezin! 
 
 

D’n Liempdsen Herd stempelpost pelgrimstocht Santiago de Compostela 
Sinds kort is Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd één van de elf 
Nederlandse stempelposten van de pelgrimstocht Santiago de 
Compostela. Na het bezoek van een pelgrim aan D’n Liempdsen Herd, 
werd het idee geboren om aan te melden als stempelpost. Speciaal voor 
dit doel is een mooie stempel ontworpen en voortaan kunnen pelgrims 
een echte Santiago de Compostela stempel uit Liempde in hun 
pelgrimspas laten zetten. De lijst met stempelposten is terug te vinden 
op www.santiago.nl/stempelpunten-nl. Pelgrims die een stempel komen 
halen krijgen een sleutelhanger met een mooi paar Liempdse mini-
klompjes cadeau. 
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1 september Open Liempdsen Herd Jeu de Boules Kampioenschappen  
Op zondag 1 september wordt de tweede editie 
georganiseerd van de Open Liempdsen Herd Jeu 
de Boules Kampioenschappen. De opzet van het 
toernooi is gelijk aan vorig jaar. Er wordt gespeeld 
in teams van twee personen. De dorpskern van 
Liempde wordt omgebouwd tot een ware jeu de 
boules-arena, met banen gelegen in het 
Concordiapark, op het achtererf van D’n 
Liempdsen Herd en bij de cafés ’t Huukske, de 
Durpsherberg en Het Wapen van Liempde. Naast 
de wisseltrofee zijn er ook prijzen voor de beste 
drie duo’s. Het toernooi duurt van 10.00 tot 17.00 

uur. De kosten bedragen € 10,00 per persoon inclusief lunch. Inschrijven kan via de website van D’n 
Liempdsen Herd, www.liempdsenherd.nl (via pc of laptop; via smartphone helaas nog niet mogelijk). 
 
 

Cadeauartikelen D’n Liempdsen Herd 
Speciaal voor D’n Liempdsen Herd hebben 
Daniëlle van Alphen-Breuer en Ester van der 
Heijden passende, fraaie producten ontwikkeld. 
Deze zijn voorzien van het logo van D’n Liempdsen 
Herd, foto’s van herten en grappige 
woordspelingen. Het hele jaar zijn er onder meer 
cadeauverpakkingen met wijn en thee te koop en 
andere leuke cadeauartikelen. Kom een kijkje 
nemen in de winkel en ontdek dat er voor elke 
gelegenheid een leuk cadeautje te koop is bij D’n 
Liempdsen Herd! 
 
 

Trouwlocatie D’n Liempdsen Herd 
Stijlvol trouwen bij D’n Liempdsen Herd is nu mogelijk. Een huwelijksvoltrekking in een van de mooie 
sfeervolle ruimtes, samen met je gezelschap bruidstaart aansnijden, genieten van een smakelijke 
lunch en een champagnetoost uitbrengen op het bruidspaar. Allemaal mogelijk in D’n Liempdsen 
Herd. Voor de huwelijksvoltrekking kun je terecht in de Goei Kamer (maximaal 12 personen) of De 
Schuur (maximaal 60 personen). Daarnaast kun je gebruik maken van het mooie en uitnodigende 
terras op het erf aan de achterzijde. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en 
beschikbaarheid contact op met reserveringen@liempdsenherd.nl. 
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Werkzaamheden erf D’n Liempdsen Herd 
 
Het erf begint nu echt vorm te krijgen. Het 
bakkershuisje en de klompenmakerswerkplaats zijn 
klaar en in gebruik genomen tijdens het Lentefeest. De 
tuin is aangeplant en het terras is ingericht. Leden van 
Terug in d’n Tèd zijn, samen met de SPPiLL-vrijwilligers, 
druk bezig met de bouw van de veldschuur op het 
achterterrein. Het hoogste punt van de schuur is 
bereikt! Elke dinsdag en donderdag zijn diverse 
vrijwilligers aan de slag op het achterterrein. Je bent 
van harte welkom om de vorderingen te komen 
bekijken! 

 

 
Exposeren in D’n Liempdsen Herd 
Wij zoeken kunstenaars die 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 
 
Vanaf 24 juni tot en met 31 juli exposeert 
Toon Stalpers uit Boxtel met zijn kleurrijke 
schilderijen in D’n Liempdsen Herd. Hij heeft 
de Academie voor Industriële Vormgeving in 
Eindhoven gevolgd en later de Academie voor 
Beeldende Vorming in Tilburg. Toon is actief 
geweest als ontwerper, illustrator, leraar 
tekenen aan St. Lucas in Boxtel en nu als 
beeldend kunstenaar. Toon is elke zondag 
aanwezig om uitleg en toelichting te geven op 
zijn werk. De schilderen zijn te koop. De 
opbrengst komt ten goede aan projecten in 
de Filipijnen waar Toon een aantal mensen 
een toekomst probeert te geven. 

 
Opleiding tot bakker 

Tijdens het Lentefeest heeft de bakkersgroep voor 
het eerst brood gebakken in het nieuwe bakhuis op 
het erf. De groep bakkers bestaat uit een aantal 
vrijwilligers met ervaring in het bakken van brood 
en enkele hobbykoks. Het bakhuis wordt ingezet bij 
activiteiten in en rondom D’n Liempdsen Herd. Te 
denken valt aan workshops brood bakken en het 
geven van demonstraties. De bakkersgroep zoekt 
uitbreiding. Lijkt het jou leuk om opgeleid te 
worden tot bakker en mee te helpen bij workshops 
en demonstraties, meld je dan aan via 
info@sppill.nl 
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Broodbakdagen bij D’n Liempdsen Herd 
Vanaf juli worden er iedere tweede zondag van 
de maandag Broodbakdagen georganiseerd in 
D’n Liempdsen Herd. In de bakoven van het 
bakhuisje wordt het brood gebakken met 
gegarandeerd een ‘smaak als vanouds’. De 
eerste twee bakdagen staan gepland op 14 juli 
en 11 augustus. Het gilde van (hobby)bakkers 
van D’n Liempdsen Herd verzorgt dan 
bakdemonstraties en licht toe hoe het te werk 
gaat. Natuurlijk wordt er volop brood gebakken. 
Dit gebeurt in twee ronden: de eerste broden 
zijn klaar rond 12.30 uur, de tweede ronde komt 
rond 14.00 uur uit de oven. De broden worden 
verkocht. Altijd geldt: zolang de voorraad strekt.  
 

Dit jaar geen Proef Lokaal Liempde 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meedenken en organiseren van activiteiten in en rondom D’n Liempdsen Herd? 

Er zijn de afgelopen maanden weer 
vele mooie activiteiten 
georganiseerd in en rondom D’n 
Liempdsen Herd met de inzet van 
vele vrijwilligers. Het versterkt de 
binding tussen de inwoners, 
versterkt de lokale economie 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. 
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 
 
 

Dit jaar slaan we Proef Lokaal Liempde een jaartje over. Dat het 
evenement dit jaar niet doorgaat, wil echter niet zeggen dat we niet 
een volgende editie zouden willen organiseren. Hiervoor vinden we 
Proef Lokaal Liempde een te mooi evenement op de Liempdse 
evenementenkalender. Daarom zouden we graag in het najaar starten 
met een deels nieuwe werkgroep voor de organisatie van Proef Lokaal 
Liempde 2020; de lustrumeditie. Mocht je interesse hebben om deel 
te nemen in deze werkgroep dan horen we dat uiteraard graag via 
info@sppill.nl. 
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Komende activiteiten 
Voor de komende maanden staan onderstaande activiteiten op het programma. Noteer ze in je 
agenda! Kijk voor meer informatie op www.liempdsenherd.nl  
 
11 augustus - Broodbakdag D’n Liempdsen Herd 
31 augustus - Borrel & Babbel 
  1 september - Tweede Open Liempdsen Herd Jeu de Boules kampioenschappen 
15 september -  Open monumentendag met: excursie bakhuisjes, brood bakken, workshop  
  klompen schilderen, optreden Liempds Gemengd Koor 
28 september - Borrel & Babbel 
29 september -  Liempde Swingt (Concordiapark) met optredens van LOCO & Lighttown Big Band 
30 september - Lezing: Liempde en de Tweede Wereldoorlog 
 
 

Op de hoogte blijven van alle activiteiten? 
Geen enkele activiteit missen en op de hoogte blijven van alle activiteiten? Schrijf je dan in om de 
persberichten van alle SPPiLL-activiteiten te ontvangen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@sppill.nl 
onder vermelding van ‘persberichten’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SPPiLL wenst iedereen een  
hele fijne en gezellige vakantie! 
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