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Nieuwsbrief SPPiLL 
 
 
 
 
 
Tweede editie digitale nieuwsbrief 
Dit is de tweede editie van de digitale nieuwsbrief van SPPiLL. We hebben veel positieve reacties 
ontvangen op de eerste nieuwsbrief. We willen jullie daarom via deze weg graag blijven 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 
 
Oplage12 in D’n Liempdsen Herd 
Op zaterdag 3 maart was de housewarming van 
Oplage12 in D’n Liempdsen Herd. Het was een gezellige 
drukte. Kinderen deden mee aan de diverse 
knutselworkshops en Penny Simons, eigenaresse van 
Oplage12, informeerde belangstellenden over de winkel 
en de samenwerking met SPPiLL. 

 
 
 
 
 
De samenwerking tussen SPPiLL en Oplage12 is 
gericht op versterking van elkaars activiteiten. 
Oplage12 huurt ruimte in D’n Liempdsen Herd voor 
winkelruimte en het houden van workshops. In de 
winkel wordt een assortiment cadeau- en 
souvenirartikelen verkocht dat onderling 
afgestemd wordt. De verkoop vindt plaats tijdens 

de reguliere openingstijden, maar ook tijdens 
evenementen en activiteiten buiten de reguliere 
openingstijden om. Ook de gastvrouwen en 
gastheren zullen de winkel bemensen. Anderzijds 
zal Penny ook de rol van gastvrouw vervullen op 
het moment dat de winkel open is en er geen 
andere activiteiten zijn. De winst op de verkoop 
van de producten in de winkel wordt verdeeld 
tussen Oplage12 en SPPiLL. Vanuit SPPiLL zijn we 
erg blij met de komst van Oplage12 naar D’n 
Liempdsen Herd. We hopen op een succesvolle 
samenwerking en veel extra activiteiten en 
bezoekers hierdoor in D’n Liempdsen Herd. 
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Gezocht! Gast vrouwen en gastheren 
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief 
hebben enkele nieuwe mensen zich gemeld 
als gastvrouw en gastheer voor D’n 
Liempdsen Herd. Erg fijn! We doen via deze 
nieuwsbrief echter nogmaals een oproep 
omdat we in totaal nog niet voldoende 
vrijwilligers hiervoor hebben. Dus 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 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 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/  
 
Ruimere openingstijden & samenwerking evenementen 
Sinds de komst van Oplage12 naar D’n Liempdsen Herd is de accommodatie 
ook door de week drie dagen geopend (op dinsdag, woensdag en vrijdag), 
naast zaterdag en zondag in de weekenden. De openingstijden zijn elke dag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Ook tijdens de Boeremèrt en de Oldtimerdag - op 
Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag - is D’n Liempdsen Herd geopend. 
In samenwerking met deze organisaties zullen er ook in D’n Liempdsen Herd 
speciale activiteiten plaats vinden. Tijdens de Boeremèrt wordt het 
schooltje opgevoerd in de schuur, vindt er een uitverkoop plaats van oude 
spullen tijdens het ‘erfhuis’, maar zal ook Robot Pepper aanwezig zijn. 
Boeremèrt écht van alle tijden. Ook in D’n Liempdsen Herd! 
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Start bouwwerkzaamheden erf 
De vergunning voor de drie bouwwerken (bakhuis, 
klompenmakerswerkplaats en veldschuur) op het 
erf van D’n Liempdsen Herd is binnen. Dinsdag 13 
maart is daarom gestart met de graafwerkzaam-
heden voor het bakhuis en de klompenmakers-
werkplaats. Hierna zijn de uitgegraven gaten 
volgestort met geel zand en aan getrild. Klaar voor 
de verdere bouwwerkzaamheden. Elke dinsdag zijn 
vrijwilligers aan de slag hiermee. Je bent welkom 
om de vorderingen te bekijken! 
 
 
Informatieavond Heuvelstraat 
Op 28 februari vond de informatieavond over een 
nieuw SPPiLL-project aan de Heuvelstraat plaats. In 
overleg met heemkundevereniging Kèk Liemt is het 
gebiedje omgedoopt tot Buurtakker D’n Plissert; 
afgeleid van een oude veldnaam voor dit gebied. 
Samen met omwonenden en verenigingen wil 
SPPiLL verder invulling willen geven aan dit project. 
Het gaat hierom drie perceeltjes aan de 
Heuvelstraat die eigendom zijn van de gemeente 
en gepacht gaan worden door SPPiLL.  

 
 
 
 
Bedoeling is om deze 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. Ook wordt de verbinding 
gelegd met de generatietuin aan de Keefheuvel, 
zodat de perceeltjes ook goed bereikbaar zijn 
voor oudere personen. Tijdens de 
informatieavond hebben verschillende personen 
zich aangemeld om mee te helpen bij de aanleg 
en onderhoud van Buurtakker D’n Plissert. Ook 
interesse? Stuur dan een berichtje naar 
info@sppill.nl  
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Aanpassing kruising Roderweg-Barrierweg en voetpad Roderweg 
In november en december vonden de informatieavonden plaats over de aanpassing van de kruising 
Roderweg-Barrierweg en het creëren van een volwaardig voetpad langs de Roderweg tot aan de 
Hamsestraat. Bij dit project wordt samengewerkt tussen het Burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk 
Liempde, SPPiLL en de gemeente Boxtel. Tijdens deze informatieavonden werd het voorlopig 
ontwerp toegelicht en was er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën aan te reiken. Sindsdien 
wordt er gewerkt aan een definitief ontwerp, waarbij zoveel mogelijk opmerkingen worden 
meegenomen. De verwachting is dat het definitief ontwerp tweede helft maart gereed is. Dan zal 
opnieuw een informatieavond georganiseerd worden.  

 
Activiteiten maart-april D’n Liempdsen Herd 
Voor de maanden maart en april staan onderstaande activiteiten op het programma van D’n 
Liempdsen Herd. Noteer ze in je agenda! Kijk voor meer informatie op www.liempdsenherd.nl  
 
18 maart - Wandelexcursie: Liempde, waardevol kransakkerdorp 
26 maart - Lezing Wilbert Steenbakkers: De Liempdse boerderijen 
uit het boek' Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren' 
 
2 april   - Boeremèrt: schooltje, erfhuis en Robot Pepper 
7 april   - Workshop slijm maken 
10 april - Workshop tapasplanken branden  
13 april - Workshop bruisballen maken 
15 april - Fiets- en wandelexcursie: Duik in De Scheeken 
17 april - Start Basiscursus natuurfotografie  
17 april - Workshop handlettering 
21 april - Workshop klompen pimpen  
29 april - Klompenwandeling  
30 april - Lezing Ad Traa: ‘Klompen maken in Liempde’  
 
De klompenactiviteiten vinden plaats in het kader van April 
Klompenmaand …in Het Groene Woud 
 
 
Projectgroep Wij-gevoel: nieuwe huisstijl en Week van het muntje 
Op Liemt Gemunt is vernieuwd! Niet alleen is er een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld, 
maar ook is de ‘Week van het Muntje’ geïntroduceerd. De projectgroep organiseert viermaal per jaar 
de ‘Week van het muntje’. In deze week heeft ieder oranje Op Liemt Gemunt-muntje een echte 
waarde van € 1,- en bieden alle Op Liemt Gemunt-ondernemers een bijzonder voordeel. Maar ook 
verenigingen kunnen meedoen. Houd Brabants Centrum en www.facebook.com/opliemtgemunt goed 
in de gaten! 
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