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Derde editie digitale nieuwsbrief
Dit is alweer de derde 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

Zomerfair Liempde
Warm en zomers genieten, dat was het zeker op zondag 3
juni tijdens de eerste editie van Zomerfair Liempde. De
Zomerfair is opgezet om extra inkomsten voor D’n
Liempdsen Herd te creëren. En dat is mede dankzij het
mooie weer, de aansprekende stands, het mooie
optreden van de fanfare en de inzet van vele vrijwilligers
heel goed gelukt.

Maar liefst 26 standhouders waren deze dag
aanwezig in en rondom D’n Liempdsen Herd, samen
met veel bezoekers. Zij konden genieten van alle
mooie dingen die gepresen-teerd werden: lekkere
muziek, heerlijke hapjes en drankjes. Voor D’n
Liempdsen Herd was het de eerste keer dat we met
een terras voor de boerderij hebben gewerkt. En is
heel goed bevallen.
Het Concordiapark was omgetoverd tot een waar
speelparadijs voor de kinderen, met onder andere
een mega zandbak en een groot springkussen.
Bij de horecalocaties op het Raadhuisplein was gezellige
muziek en lekker eten. Fanfare Concordia Liempde
zorgde, samen met zangeres Lisa, voor een spetterend
optreden. Dit alles in combinatie met het mooie
terrasweer maakte dat het een super mooie dag is
geworden. De volgende editie is al weer gepland:
16 juni 2019.
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Koks welkom bij vierde editie Proef Lokaal Liempde
Op zondag 23 september wordt de vierde editie van ‘Proef Lokaal
Liempde, ’t Grootste Tapasdiner van Het Groene Woud’ georganiseerd.
D´n Tip in Liempde wordt op deze dag weer omgetoverd tot culinair
centrum waar professionele koks, hobbykoks en leveranciers uit
Liempde en de regio heerlijke streekgerechten presenteren. Met meer
dan 1.500 bezoekers was de editie van vorig jaar wederom zeer
geslaagd. Nieuwe koks - professionals en hobby-koks - kunnen zich
aanmelden om deel te nemen aan dit evenement op 23 september
a.s.
Bij Proef Lokaal Liempde presenteren koks de lekkerste gerechtjes, gemaakt van ingrediënten uit de
streek. Dit wordt omlijst met optredens van diverse muzikale artiesten. Ook voor kinderen zijn er
volop activiteiten. In 2017 deden er maar liefst 10 hobbykoks en 10 professionele koks mee aan Proef
Lokaal Liempde. Bij de editie van 2018 is er ruimte voor een beperkt aantal extra koks. De organisatie
is in handen van SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) in samenwerking met
Hofkapel De Kromploegers uit Liempde. Kijk voor een sfeerimpressie van Proef Lokaal Liempde op het
YouTube-kanaal van SPPiLL. Het laatste nieuws staat op facebookpagina Proef Lokaal Liempde.
Aanmelden
Professionele en hobbykoks die mee willen doen aan Proef Lokaal Liempde 2018 kunnen zich
aanmelden bij SPPiLL via proeflokaalliempde@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 30 juni. Geef bij je
aanmelding ook even aan welk gerecht je zou willen maken.

Project Hooilanden
SPPiLL is samen met de Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Natuurprojecten Liempde volop bezig
met de voorbereidingen van het project Hooilanden. Dit project draait om het herstel van
cultuurhistorisch hooilandenlandschap. De bedoeling is om 4 hectare grond in de omgeving van de
Groote Waterloop, aan de zuidrand van Liempde, in te richten als hooiland. Het doel is om bezoekers
te laten ervaren hoe het landschap er in 1915 uitzag, hoe het toen bewerkt werd (bewerken met
oude landbouwmachines, paardentractie e.d.) en welke biodiversiteit een dergelijk kleinschalig
cultuurlandschap in zich heeft. Hooilanden waren een belangrijke schakel in het historisch
landbouwsysteem van dorpen zoals Liempde. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het
cultuurhistorisch super-ensemble Liempde. Wij houden je op de hoogte van de vorderingen van dit
project.

Buurtakker D’n Plissert
Buurtakker D’n Plissert ligt aan de Heuvelstraat in Liempde. Bedoeling is om de twee perceeltjes in te
richten met vruchtdragende en bijvriendelijke bomen, struiken en planten. Ook blijft er ruimte voor
een paardenwei. De opbrengst van de perceeltjes (vruchten, noten, bloemen e.d.) is beschikbaar voor
omwonenden en bezoekers van de percelen.
De gemeente is ook betrokken bij dit project en heeft een deel van de werkzaamheden al laten
uitvoeren, zoals het fresen en inzaaien van de gronden en het planten van de gemengde haag rond de
bijentuin. In het najaar zal SPPiLL samen met de Natuurwerkgroep en diverse vrijwilligers uit de
omgeving van D’n Plissert starten met de uitvoering van de andere werkzaamheden. Zoals het
planten van hoogstamfruitbomen, hagen en klein fruit.
Verschillende personen hebben zich al aangemeld om mee te helpen bij de aanleg en het onderhoud
van Buurtakker D’n Plissert. Ook interesse? Stuur dan een berichtje naar info@sppill.nl
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Aanpassing kruising RoderwegBarrierweg en voetpad Roderweg
Op 18 april vond de informatieavond plaats
gevonden over de aanpassing van de
kruising Roderweg-Barrierweg en de
realisatie van een volwaardig voetpad langs
de Roderweg vanaf de Barrierweg tot aan
de Hamsestraat. Tijdens deze avond is het
uiteindelijke ontwerp gepresenteerd. De
inbreng van bewoners is zoveel mogelijk
meegenomen in dit ontwerp. Zo worden
onder meer de bomen aan de zuidzijde van
de Roderweg vervangen door nieuwe
bomen. In het najaar wordt gestart met de
werkzaamheden.

Afronding D’n Tip
De herinrichting van D’n Tip is bijna geheel afgerond. Zo is onlangs het informatiepaneel bij de ingang
geplaatst, zijn de laadpalen geplaatst en aangesloten en zijn de speeltoestellen gekeurd. Komende tijd
worden nog bordjes met aanduiding van parkeren geplaatst evenals verwijzingsborden naar D’n Tip.
Ook zullen de dode planten in de haag nog vervangen worden en het grasveld geëgaliseerd.

Vrijwilligers gezocht voor We Are Electric
Het zal je vast niet ontgaan zijn: op 6, 7 en 8 juli
komt We Are Electric naar de Landgoed Velder,
oftewel Velder Woods in de promotiecampagne
van We Are Electric. Bekende namen als Martin
Garrix, The Prodigy en De Jeugd van Tegenwoordig
staan in de line-up van dit festival. Het festival is
nog op zoek naar vrijwilligers. Graag willen we ook
namens SPPiLL vrijwilligers aanmelden. De
vrijwilliger krijgt goed verzorgde maaltijden,
afwisselende diensten en leuke collega’s. SPPiLL
ontvangt voor elke vrijwilliger die zij aandragen
€ 10,00 per gewerkt uur. Geld dat we willen
inzetten voor de diverse SPPiLL projecten.
Interesse? Stuur een berichtje naar info@sppill.nl

Eerste Open Liempdsen Herd Jeu de
Boules kampioenschappen
Op zondag 2 september wordt van 10.00
tot 17.00 uur de dorpskern van Liempde
omgebouwd tot een ware Jeu de boules
arena en worden de eerste Open
Liempdsen Herd Jeu de Boules
kampioenschappen gehouden.
De banen liggen in het centrum, bij D’n Liempdsen Herd en bij ’t Huukske, de Durpsherberg en Het
Wapen van Liempde. Brabantse gezelligheid en gastvrijheid staan voorop, maar er wordt natuurlijk
ook gestreden om mooie prijzen. Naast een Wisseltrofee zijn er ook prijzen voor de drie beste duo’s.
Er wordt gespeeld op circa 20 banen in duo’s. Inschrijven kan als duo of als individu. Uit de individuele
aanmeldingen vormt de organisatie duo’s. Minimum leeftijd is 12 jaar. De kosten bedragen € 10,00
per persoon inclusief lunch. Bij de diverse horecapunten in het dorp en bij D’n Liempdsen Herd kun je
een inschrijfformulier halen, of je kunt dit downloaden via www.facebook.com/jeudeboulesliempde

Activiteiten & exploitatie D’n Liempdsen Herd
Met heel veel vrijwilligers timmeren we letterlijk en
figuurlijk aan Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Zo zijn
de bouwwerkzaamheden van het bakhuis en de
klompenmakerswerkplaats op het erf van D’n Liempdsen
Herd in volle gang. Elke dinsdag en woensdag zijn diverse
vrijwilligers aan de slag. Je bent van harte welkom om de
vorderingen te komen bekijken!

Ook wordt D’n Liempdsen Herd steeds
meer gehuurd door bedrijven en
organisaties voor bijeenkomsten en
vergaderingen. Daarnaast proberen we
veel activiteiten te organiseren om
enerzijds de exploitatie van D’n
Liempdsen Herd een impuls te geven
en anderzijds om meer bezoekers naar
Liempde te trekken. Dit doen we
samen met organisaties zoals
bijvoorbeeld het Kunstpad, fotogroep
Elf, de Boeremèrt en Stichting Kèk
Liemt. En ook organiseren we van
SPPiLL activiteiten rondom D’n
Liempdsen Herd, zoals onlangs de Zomerfair, de maandelijkse lezingen en excursies en het jeu de
boules toernooi op 2 september. Heb je ook ideeën voor een activiteit? We horen het graag.

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
17 juni - Wandelexcursie: Verhalende kroegentocht langs
locaties van (voormalige) cafés in Liempde
20 juni – Workshop Handlettering moeder/dochter/tante (of
andere leuke mensen)
25 juni - Lezing door Ruud van Nooijen - Sol Fecit: uitvinding
en ontwikkeling van de fotografie
19 aug - Fiets- en wandelexcursie: Ontdek verborgen plekjes
van Liempde - kerk en kerkhof
In de maanden juli en augustus worden er geen lezingen
gehouden.

Gastheer of gastvrouw iets voor jou?

Nooijen
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Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief
hebben zich al enkele nieuwe mensen
aangemeld als gastvrouw en gastheer voor
D’n Liempdsen Herd. Heel erg fijn! We
hebben echter nog niet voldoende
vrijwilligers om alle tijden en activiteiten in te
kunnen vullen. Daarom via deze weg
nogmaals de oproep: zou je het leuk vinden
om bij deze gezellige groep te horen en
hiermee een bijdrage aan D’n Liempdsen
Herd te leveren, meld je dan s.v.p. aan bij
Jeanne van D’n Hurk via 06-22265562.

De gastvrouwen en gastheren bemensen D’n Liempdsen Herd tijdens de openingsuren, ontvangen
gasten, geven informatie, zorgen voor verkoop van artikelen uit de winkel van D’n Liempdsen Herd en
zorgen ook voor de begeleiding van bijeenkomsten. Leuke, gevarieerde taken die door de huidige
gastheren en gastvrouwen met veel plezier worden ingevuld. De activiteiten vinden plaatsen op
doordeweekse dagen, in de avonduren of in het weekend. Dit kan naar ieders wens ingevuld worden.

Verhuur kantoorruimte
Voor de kantoorruimte boven het voormalige
woongedeelte van D’n Liempdsen Herd zijn we op
zoek naar een huurder. Deze mooie ruimte van
70m2 groot biedt plaats aan 4-5 werkplekken,
heeft eigen voorzieningen en een eigen toegang.
Voor het vinden van een huurder is
samenwerking gezocht met Saris & Partners
Makelaars.

Meer weten?
Kijk op: https://www.fundainbusiness.nl/kantoor/liempde/object-40587518-barrierweg-4/

