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Dit is de vierde 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

Eerste Open Liempdsen Herd Jeu de Boules toernooi
Onder een stralend zonnetje werd op zondag 2 september jl.
het eerste Open Liempdsen Herd Jeu de Boules toernooi
gespeeld. De dorpskern was omgebouwd tot een ware jeu de
boules-arena, met 13 banen, gelegen in het Concordiapark en
op de straten bij D’n Liempdsen Herd, ’t Huukske,

de Durpsherberg en het Wapen van Liempde. De
terrassen waren goed gevuld, er klonken gezellige
Franse muziekjes en er waren lekkere Franse
hapjes. Maar liefst 52 teams streden om de
Wisseltrofee, die uiteindelijk na een mooie finale
gewonnen werd door Ruud en Joep van den Broek uit Boxtel. Het is een hele gezellige en sportieve
dag geworden, waar we met veel plezier op terug kijken. Een nieuwe traditie lijkt geboren! Met
hartelijke dank aan de vrijwilligers, deelnemers en sponsors!

Informatieavond Rolstoelvriendelijk Liempde
Op 3 september jl. vond er in D’n Liempdsen Herd een
informatieavond plaats over de werkzaamheden van de
eerste deelprojecten van Rolstoelvriendelijk Liempde. De
informatieavond werd met zo’n 80 bezoekers druk bezocht.
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.
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Binnenkort start het eerste deelproject bij de
Roderweg. In het najaar van 2018 starten ook de
werkzaamheden in de straten Oude Dijk –
Oranjelaan – Kerkstraat – Nieuwe Erven en
Hogenbergseweg.
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. De
inrichtingstekeningen van de deelprojecten zijn te vinden op de website van SPPiLL. Eventuele vragen
of opmerkingen over deze deelprojecten kunnen tot en met 12 september worden gestuurd naar
info@sppill.nl.

Deelname Open Monumentendagen 8 en 9 september
Op zaterdag 8 en zondag 9 september neemt D’n Liempdsen Herd deel aan de
Open Monumentendagen. Tijdens deze dagen kunnen bezoekers onder leiding
van betrokken vrijwilligers een kijkje nemen bij het in aanbouw zijnde bakhuis
en de klompenmakerswerkplaats op het achtererf. Naast de rondleidingen is er
een presentatie over de bouw van een authentieke bakoven in de praktijk door
Driek Termeer en Toon Ondersteijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van foto’s
van de in 2016 gerestaureerde bakoven op het erf van
de familie Vullings aan de
Barrierweg 23 in Liempde.
In het voorjaar van 2018 is
een begin gemaakt met de
inrichting van het cultuurhistorische erf bij D’n
Liempdsen Herd. Begonnen is met de herbouw van
een bakhuis en een klompenmakerswerkplaats op
basis van resterende muurdelen en bouwtekeningen
van een klompenmakerswerkplaats aan de Nieuwstraat in Liempde.
Zowel op zaterdag 8 als op zondag 9 september ziet het programma er als volgt uit:
11:00 – 12:00 uur
Rondleiding 1 over het erf langs het in aanbouw zijnde bakhuis en de
klompenmakerswerkplaats
13:00 – 14:00 uur
Rondleiding 2 over het erf langs het in aanbouw zijnde bakhuis en de
klompenmakerswerkplaats
14:00 – 15:00 uur
Presentatie bouwen authentieke bakoven in de praktijk aan de hand van foto’s
van Ruud van Nooijen in expositieruimte De Schuur in D’n Liempdsen Herd

23 september 2018

Welkom bij vierde editie Proef Lokaal Liempde
Op zondag 23 september van 14:00 tot 19:00 uur 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 de bezoekers laten genieten van heerlijke regionale, maar ook
internationale tapasgerechten gemaakt van ingrediënten uit Het Grote
Woud. Al veel deelnemers hebben zich aangemeld: professionals en hobbykoks. Deelnemers van
voorgaande edities, maar ook verscheidene nieuwe koks gaan hun bijdrage leveren aan het
evenement. Er is live muziek van Sara en Pim, feestband ToeterNieToe en Dùbent. Voor de kinderen is
er entertainment en een speciale kinderkaart, waarmee ze diverse gerechten kunnen proeven en een
workshop van Oplage 12 kunnen volgen.
Noteer de datum van 23 september vast in je
agenda en kom proeven van de heerlijke
gerechtjes, de gezellige sfeer en de Liempdse
gastvrijheid. De entree voor het evenement is
gratis. De organisatie is in handen van SPPiLL in
samenwerking met Hofkapel De Kromploegers uit
Liempde. Het laatste nieuws staat op de
facebookpagina Proef Lokaal Liempde:
www.facebook.com/proeflokaalliempde en op de
website www.proeflokaalliempde.nl
Hulp bij Proef Lokaal Liempde
Voor enkele werkzaamheden tijdens Proef Lokaal Liempde zoeken we nog hulp: namelijk het bakken
van poffertjes, begeleiding bij het fotohokje en afbreken/opruimen op het einde van het evenement.
Heb je zin om mee te helpen gedurende enkele uren of het gehele evenement? Stuur dan s.v.p. even
een berichtje nar info@sppill.nl. Alvast bedankt!

Activiteiten Liemt in Uitvoering
Het grootste deel van de activiteiten
van Liemt in Uitvoering – herinrichting
van D’n Tip en het centrum – is
uitgevoerd. Enkele afrondende
activiteiten lopen nog.
Onderhoud speeltuin D’n Tip
Een aantal enthousiaste vrijwilligers
heeft het onderhoud van de houten
speeltuin op D’n Tip op zich genomen.
Samen zorgen zij voor een onkruidvrije
en mooi verzorgde speeltuin, waarin
kinderen naar hartelust kunnen
spelen. Bedankt voor jullie inzet!

Vervanging kastanjebomen Concordiapark
Het kan niemand ontgaan zijn, het verdwijnen van de monumentale kastanjebomen in het
Concordiapark. De bomen zijn weggehaald omdat er gevaar bestond dat ze zouden omvallen of
afbreken. Na het rooien was dat goed te zien; in de kastanjes zaten grote holten. Gemeente Boxtel
plant in het komende plantseizoen, dat loopt van november tot eind maart, drie nieuwe lindes terug.
Bij de herinrichting van het park zijn ook lindes geplant. Op de stronk van de gerooide kastanjes kan
geen nieuwe boom terug geplant worden, vandaar dat de bomen iets opschuiven om een goed
plantgat te kunnen maken.
Pergola Broekegangske
Onderdeel van het centrumplan is het plaatsen van een
pergola in het Broekegangske. Vrijwilligers hebben een
mooie pergola gemaakt, die geplaatst is aan de achterkant
van het Broekeganske, grenzend aan de Durpsherberg. Dit
initiatief zorgt er voor dat het aanzicht van het Broekeganske
vanaf de Keefheuvel een stuk fraaier wordt.
Catalpa Den Achterhof
Op de hoek Den Achterhof en Oude Postbaan is indertijd een
jubileumboom geschonken door de Imkersvereniging De
Honingbij uit Liempde: een mooie Catalpa. Aan de
buitenkant is goed te zien, dat deze boom in slechte conditie
verkeert. Een Catalpa houdt van een standplaats in een open
grond, zonder verharding, waar voldoende vocht en voeding
aanwezig is. De aanleg van de verhardingen rond de boom
en de plaatsing van de bushalte hebben de boom geen goed
gedaan. In overleg met Het Groene Woud, Imkersvereniging
De Honingbij en SPPiLL heeft gemeente Boxtel aangegeven een plan de campagne op te stellen voor
het behoud van de boom. Zij gaan proberen de conditie van de Catalpa te verbeteren door onder
andere de verharding weg te halen. Ook wordt het straatzand rond de boom vervangen door goede
grond. De uitvoering wordt afgerond voor het volgend voorjaar, zodat de boom dan een nieuwe start
kan maken.

Vrijwilligers gezocht voor onderhoud wandelpaden: klein snoeiwerk
Een werkgroep van SPPiLL is bezig met
het uitwerken van zes mooie
wandelroutes door Liempde en
omliggende gemeenten, met als
startpunt D’n Liempdsen Herd. Het
uitzetten van de route is één ding, het
onderhouden van de wandelpaden is
een ander. Voor het maaiwerk worden
afspraken gemaakt. We zijn echter nog
op zoek naar enkele vrijwilligers voor
het kleine snoeiwerk op kleine delen
van de routes. Dit twee tot driemaal per
jaar in de maanden mei tot/met
augustus. Interesse of meer informatie?
Stuur een mailtje naar info@sppill.nl

Buurtakker D’n Plissert
Aan de Heuvelstraat in Liempde ligt Buurtakker D’n
Plissert. Het perceel wordt ingericht met vruchtdragende
en bijvriendelijke bomen, struiken en planten. Daarnaast
blijft er ruimte voor een paardenwei. De opbrengst van
het perceel (vruchten, noten, bloemen e.d.) is
beschikbaar voor omwonenden en bezoekers.
De gemeente heeft D’n Plissert voor de zomervakantie
ingezaaid. Helaas hebben we, door de droge zomer, deze
week de grond opnieuw moeten laten fresen en inzaaien.
Op zaterdag 8 december staat een plantdag gepland,
waarbij samen met de Natuurwerkgroep en vrijwilligers
hoogstamfruitbomen, hagen en klein fruit worden
geplant. Ook meehelpen? Stuur een berichtje naar
info@sppill.nl.

Foto: Ruud Nooijen

Werkzaamheden erf 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
donderdag zijn diverse vrijwilligers aan de slag.
Je bent van harte welkom om de vorderingen te
komen bekijken!

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/

Word Vriend van D’n Liempdsen Herd
Graag wil D’n Liempdsen Herd iedereen die
het ontmoetings- en bezoekerscentrum een
warm hart toedraagt de mogelijkheid
bieden om ‘Vriend van D’n Liempdsen
Herd’ te worden. Als vriend word je op de
hoogte gehouden van alle activiteiten, krijg
je korting op excursies en word je een echte
VIP bij D’n Liempdsen Herd. Zowel
particulieren als bedrijven kunnen voor
slechts 50 euro per jaar Vriend van D’n
Liempdsen Herd worden.
Foto’s: James van Leuven
Alle bijdragen die vanuit de vrienden van D’n
Liempdsen Herd binnenkomen worden gebruikt
voor de realisatie van een educatieve kast op
de schelft van het ontmoetings- en
bezoekerscentrum.
SPPiLL (en daarmee ook D’n Liempdsen Herd)
heeft een ANBI-status, dus giften zijn
aftrekbaar. Wil je vriend worden? Stuur dan
een mail met je contactgegevens naar
info@liempdsenherd.nl. Je vriendschap met
D’n Liempdsen Herd wordt enorm
gewaardeerd!

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
6 t/m 30 september
8 en 9 september
8 september
16 september
24 september
25 september
26 september
15 oktober
24 oktober
24 oktober
29 oktober

- Expositie schilderijen Jessica Braken
- Rondleidingen en fotopresentatie tijdens Open Monumentendagen
- Workshop Appelmoes maken
- Wandelexcursie: Klompenmars
- Documentaire Jasper Mikkers
- Workshop Handlettering
- Bronstexcursie in Het Groene Woud
- Bronstexcursie in Het Groene Woud
- Bronstexcursie in Het Groene Woud
- Workshop Handlettering
- Lezing Peter van de Wiel: De Liempdse
Boerenbond, de Boerinnenbond en de KPJ
16 t/m 18 november - Tentoonstelling: de Liempdse Boerenbond
en zijn organisaties, de Boerinnenbond en de KPJ
25 november
- Winterfair Liempde
Let op: de Bronstexcursies lopen snel vol. Er zijn op dit moment nog maar zo’n 15 plaatsen
beschikbaar!

Elk weekend verse appeltaart in D’n Liempdsen Herd
Het is weer fruittijd! Een heerlijke periode voor het maken van
allerlei gerechten met vers fruit. In september en oktober kun
je elk weekend genieten van heerlijke eigen gemaakte
appeltaart in D’n Liempdsen Herd. Met liefde gebakken door
onze vrijwilligers: 1 september: Yvonne Berkhout, 2 september:
Tossy de Man, 9 september: José Kelders, 15 september:
Miriam van den Boer, 16 september: Jeanne van den Hurk.

Expositie Jessica Braken in D’n Liempdsen Herd
Tijdens de maand september exposeert Jessica
Braken met haar schilderen in D’n Liempdsen
Herd. Ze is gespecialiseerd in schilderijen van
dieren en portretten. De expositie is te bekijken
gedurende de openingstijden: dinsdag,
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Op zondagmiddag 9
september is Jessica aanwezig vanaf 13.30 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 kantoorruimten tijdens de openingstijden van D’n Liempdsen Herd.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Interesse? Neem contact op via info@sppill.nl

Aanmelden nieuwe Ambassadeurscursus
Zou je je graag eens willen verdiepen in de historie van
Liempde, de natuur en het landschap in de omgeving?
Meld je dan aan voor de nieuwe Ambassadeurscursus.
De vierde editie van de cursus begint in het voorjaar
van 2019 en bestaat uit twee bijeenkomsten op
donderdagavond, drie excursies op zondagochtend en
een afsluitende bijeenkomst. Tijdens de
Ambassadeurscursus leer je hoe je bezoekers en
andere geïnteresseerden kunt voorzien van informatie
over Liempde en Het Groene Woud. De lessen worden
verzorgd door vertegenwoordigers van onder meer Het
Groene Woud, Kèk Liemt en Natuurwerkgroep
Liempde. Heb je de cursus succesvol afgerond? Dan ontvang je de kwalificatie ‘Liempdse Gastvrije
Ambassadeur’. Hierbij hoort een herkenningsspeldje en voor ondernemers ook een raamsticker. Voor
aanmelden en meer informatie kun je contact opnemen met het SPPiLL projectenbureau,
info@sppill.nl. Er wordt een eigen bijdrage van € 25,00 (ex BTW) gevraagd.

Deelname aanplant hoogstamfruitbomen
Hoogstamfruitbomen stonden van oudsher bij
langgevelboerderijen om in eigen appels, peren, pruimen en
kersen te voorzien. Dit is in de loop der jaren steeds minder
geworden. SPPiLL en de Natuurwerkgroep willen deze
natuurhistorie graag terugbrengen in het Liempdse landschap
en hierdoor de overgang van het dorp naar het buitengebied
versterken. Fruitboomspecialist Jan Zandbergen van het bedrijf
Jan Zandbergen Fruitbomen Advies begeleidt dit project, in
samenwerking met vrijwilligers van SPPiLL en Natuurwerkgroep
Liempde.
Er zijn al diverse bomen geplant van oude rassoorten op
verschillende locaties. Het gaat vooral om appel- en
perenbomen, maar ook pruimenbomen en een enkele
kersenboom. De keuze wordt altijd afgestemd met de
grondeigenaar, zodat er ook daadwerkelijk iets met de oogst
gebeurt. Willen ze bewaarappels, een vroege of juist late
oogst? Willen ze vruchten inmaken of er mee gaan koken of bakken?
Heb jij interesse en ruimte voor fruitbomen op je erf? SPPiLL kan nog zo’n 25 tot 30 fruitbomen
planten. Meld je aan via info@sppill.nl voor een nieuwe plantronde, einde 2018/begin 2019. Omdat
het ook een toevoeging is voor de eigen woonlocatie, wordt van de grondeigenaar een kleine, eigen
bijdrage gevraagd.

