Nieuwsbrief SPPiLL
Nummer 7, september 2019
Dit is de zevende 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

Kom naar de vrijwilligersavond op 3 oktober!
Sinds 2013 zijn we met een zeer grote groep vrijwilligers op vele fronten actief om alle 45 projecten
binnen het SPPiLL-project van Kloppend Hart van Het Groene Woud te realiseren. Einde van dit jaar
moeten deze projecten volledig afgerond zijn. Zoals het er naar uit ziet gaat dat ook lukken. Maar ook
na 2019 gaan we als SPPiLL vol energie verder. Uiteraard met de projecten die opgezet zijn, zoals D’n
Liempdsen Herd, de wandelroutes, de natuurprojecten etc. maar ook de langlopende activiteiten
zoals de promotie van Gastvrij Liempde en de activiteiten van het Wij-gevoel. Daarnaast willen we in
de loop van de tijd ook weer nieuwe projecten op gaan zetten.
Terug- en vooruitkijken
Vanwege het bovenstaande organiseren we
op 3 oktober a.s. een interactieve
vrijwilligersavond bij Bezoekerscentrum D’n
Liempdsen Herd. Enerzijds om inzicht te
geven in de (financiële) resultaten van de
gerealiseerde projecten en in de exploitatie
van D’n Liempdsen Herd. Anderzijds willen we
graag van gedachten wisselen over nieuw op
te starten projecten. Waar liggen behoeftes, is
er de noodzaak voor het aanpakken van een
locatie/aspect of zijn er bepaalde ambities die
gerealiseerd zouden kunnen worden?
Nuttig en aangenaam!
De avond begint om 19.00 uur met een inloop met koffie/thee. Van 19.30 tot 20.30 uur is het
plenaire deel met presentaties over de resultaten en uiteraard volop ruimte voor het stellen van
vragen. Na de pauze starten we weer om 20.45 uur en gaan in groepjes aan de slag om te
brainstormen over nieuwe projecten. De ideeën koppelen we centraal terug, waarna we rond 22.00
uur de bijeenkomst willen sluiten. Hierna willen we graag met zijn allen nog gezellig napraten onder
het genot van een hapje en een drankje (tot ca. 24.00 uur). Alle vrijwilligers hebben reeds een
separate uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Vergeet niet om je vóór 21 september aan te
melden via info@sppill.nl.
Let op: Vanwege deze vrijwilligersavond gaat de Borrel & Babbel van 28 september niet door.
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Volop activiteiten tijdens Open Monumentendag 15 september
D’n Liempdsen Herd is op 15 september hét decor voor de jaarlijkse Open Monumentendag in
Liempde. Niet alleen omdat het pand zelf een Rijksmonument is, maar ook omdat ze met alle
activiteiten die ze die dag organiseert naadloos aansluit bij het thema van de Open Monumentendag
2019: plekken van plezier. Tijdens de Open Monumentendag biedt D’n Liempdsen Herd bezoekers
diverse activiteiten aan om ze kennis te laten maken met een mooi aanbod aan ontspanning, lering
en vermaak in Liempde.
Wandelexcursie
Om 9.30 uur start vanaf D’n Liempdsen Herd een wandelexcursie
‘Brood en bakhuisjes’ onder leiding van de Gastvrij Liempde-gids Harrie
Raaimakers. De excursie voert wandelaars door het dorp, onder meer
langs diverse oude, goedbewaarde bakhuisjes. Meedoen aan de
excursie kost 5 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee na afloop.
Brood bakken en smullen!
Het Liempdse (hobby)bakkersgilde verzorgt bakdemonstraties in het
fraaie, authentieke bakhuisje op het achtererf van D’n Liempdsen Herd.
Hier wordt vanaf het einde van de ochtend het ouderwetse
bakkersambacht in volle glorie getoond. Proeven kan vervolgens ook:
de eerste broden zijn om 12.30 uur klaar, de tweede (en laatste) lading
broden komt om 14.00 uur versgebakken uit de oven. De broden zijn te
koop om mee te nemen of om er ter plekke van te genieten, als
onderdeel van een lekkere lunch. Let wel: het brood is verkrijgbaar
zolang de voorraad strekt.
Optreden Liempds Gemengd Zangkoor
Van 11.00 uur tot 12.30 uur luistert het Liempds Gemengd Zangkoor bij
D’n Liempdsen Herd de Open Monumentendag op met liedjes van
vroeger en nu. Het koor, opgericht in 1988 door een aantal
Liempdenaren, bestaat uit 35 leden en staat onder leiding van Miriam
van den Boer. De zangers en zangeressen worden stemmig begeleid
door John Pouwels op keyboard.
Klompenworkshop
Klompen zijn onmiskenbaar verbonden met Liempde, niet alleen in het
verleden maar ook nu nog. Vandaar dat aandacht voor de klomp op
deze dag niet mag ontbreken. Daarom vindt er van 13.00 uur tot 16.00
uur een workshop Klompen Schilderen plaats in D’n Liempdsen Herd.
Jong en oud kan hier voor 5 euro per persoon een houten klomp
beschilderen. Klomp, verfmaterialen én creatieve en ervaren
begeleiding zijn inbegrepen. Een dag vol vertier voor het hele gezin!

Muziekevenement Liempde Swingt! 29 september
Op zondag 29 september vindt de eerste editie
plaats van een gloednieuw muziekevenement:
Liempde Swingt! Een muzikaal buitenevenement in
het Concordiapark dat georganiseerd wordt door
D’n Liempdsen Herd in samenwerking met ‘t
Huukske. Vanaf 14.00 uur start de Liempdse
muziekformatie LOCO. Spannend, want dit is hun
eerste optreden! De band is samengesteld uit
oudere jeugdleden van Fanfare Concordia. Ze gaan
wat hippere muziek spelen dan mensen van het
gewone fanfarekorps gewend zijn. De nieuwe band
hoopt dat veel mensen hun muziek waarderen en
dat er na Liempde Swingt! meer optredens volgen.
Achttienkoppig
Om 15.00 uur neemt de
Eindhovense Lighttown Big Band
het stokje over. Liempdenaar
Geert Gijsbers is bassist van deze
achttienkoppige band en kijkt uit
naar een optreden in ‘zijn’ dorp.
De Lighttown Big Band heeft een
gevarieerd repertoire, van
traditionele jazznummers tot
verrassende arrangementen met
invloed uit rock, soul en funk. De
band zal met verve een
swingend deel van haar
nummers brengen. Toegang is
gratis. Dat wordt swingen
geblazen!

Informatieavond Rolstoelvriendelijk Liempde 18 september
Op woensdag 18 september is er bij D’n Liempdsen Herd een
informatieavond over Rolstoelvriendelijk Liempde. Deze
avond worden de plannen en werkzaamheden in de
Dorpsstraat en Nieuwstraat toegelicht.

Burgerinitiatief
Rolstoelvriendelijk
Liempde

Start cluster 3
Het project Rolstoelvriendelijk Liempde is opgesplitst in fases. Binnenkort wordt gestart met cluster
3: de straten Dorpsstraat en Nieuwstraat. Vanaf 19.00 uur is er een inloop met een kopje koffie of
thee, waarna om 19.30 uur een vertegenwoordiger van Rolstoelvriendelijk Liempde uitleg geeft over
de plannen en werkzaamheden die verricht gaan worden. Hierna is het mogelijk om vragen te stellen.
Van de gemeente Boxtel zijn naast wethouder Herman van Wanrooij ook diverse medewerkers
aanwezig. Na deze algemene introductie splitst de groep zich. In verschillende ruimtes wordt per
straat een toelichting gegeven op de werkzaamheden aan de hand van werktekeningen. Ook dan is er
de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De informatieavond is vrij toegankelijk, aanmelden is niet
nodig.

Open Liempdsen Herd Jeu de Boules Kampioenschappen
Op zondag 1 september jl. was de tweede editie van de Open Liempdsen Herd Jeu de Boules
Kampioenschappen. Twintig banen waren opgesteld in en rondom het Concordiapark, bij
bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd (voor deze gelegenheid omgedoopt tot ‘le Foyer du Liempde’)
en de cafés ’t Huukske, de Durpsherberg en Het Wapen van Liempde. Verschillende deelnemers
waren uitgedost met een Frans alpinopetje en de gezellige Franse deuntjes en het mooie weer
zorgden ervoor dat men zich in Frankrijk waande.
Geslaagd
Maar liefst 80 teams, bestaande uit twee personen, speelden gedurende de dag vier rondes tegen
elkaar. De vier beste teams gingen hierna de strijd aan tijdens twee spannende kruisfinales. De
winnaars van deze kruisfinales speelden vervolgens – onder toeziend oog van een groot publiek – de
finale. Deze werd met maar liefst 12-4 gewonnen door vader en zoon Ruud en Joep van den Broek uit
Boxtel, de winnaars van vorig jaar. Zij mochten de wisselbeker wederom mee naar huis nemen en ook
de bokaal voor de eerste prijs: een mooie houten Liempdse klomp. De tweede prijs ging naar Cor van
der Vleuten en Ruud Mattheeuwse en de derde prijs was voor vader en zoon Toon en Teun
Hoppenbrouwers. Een zeer geslaagd en sportief toernooi!
De volledige uitslag is te vinden via deze link www.liempdsenherd.nl/open

Verzorging planten en bomen centrum Liempde
Misschien heb je ze al wel gezien, de vrijwilligers die de
plantenbakken in het centrum, het talud van de kiosk en
de bomen in het Concordiapark verzorgen. Zij geven deze
planten en bomen water en verrichten
snoeiwerkzaamheden. Met name tijdens de warme, droge
zomerweken waren zij van onschatbare waarde en
hebben zij vele liters water naar het centrum gebracht.
Mannen, bedankt!

Werkzaamheden erf D’n Liempdsen Herd
Leden van Terug in d’n Tèd zijn, samen
met de SPPiLL-vrijwilligers, druk bezig met
de bouw van de veldschuur op het
achterterrein van D’n Liempdsen Herd.
Het hoogste punt van de schuur is bereikt
en ze zijn nu bezig met de afwerking van
de binnenzijde. Elke dinsdag en donderdag
zijn diverse vrijwilligers aan de slag op het
achterterrein. Je bent van harte welkom
om de vorderingen te komen bekijken!

Pergola in Broekegangske
Ook voor het project Liemt in Uitvoering worden
de laatste losse eindjes afgerond, zoals de
realisatie van de pergola in het Broekegangske aan
de zijde van De Durpsherberg. Samen met
toekomstige klimplanten een mooie verfraaiing
van zowel het pad als het vernieuwde achterterras
van De Durpsherberg.

Wandelen over gemaaide paden
Nieuwe routes maken is één, maar het maaien van
de paden is zeker zo belangrijk voor het toegankelijk
houden van de routes voor de wandelaars. De
gemeente Boxtel heeft een grasmaaier en een
bosmaaier beschikbaar gesteld. Een enthousiaste
groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de paden op tijd
worden gemaaid. Een andere groep zorgt voor
tweejaarlijkse controle van de routes.
Download routeapp
Alle nieuwe wandelroutes zijn geplaatst in de nieuwe
app Routes in Het Groene Woud. Heb jij de app al
gedownload? De app navigeert je door de mooie
omgeving van Liempde en Het Groene Woud. In de
app vind je unieke belevingsroutes, met leuke
weetjes en bijzonderheden. De routes variëren in
lengte en laten iedereen genieten van het
karakteristieke landschap, de bijzondere natuur en de
Bourgondische gastvrijheid in Het Groene Woud.
Leuk om te weten: sinds de introductie van de app in
mei is deze al ruim 1.000 keer gedownload.

Hooilanden-Terugverkaveling
Eind februari is het unieke project ‘Hooilanden-Terugverkaveling’ gestart met de ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst. SPPiLL heeft samen met Brabants Landschap, gemeente Boxtel,
Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Natuurprojecten Liempde haar krachten gebundeld en via
een openbare verkoopprocedure bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant 6,5 hectare grond
aangekocht aan de Vleutstraat in Liempde, ten noorden van De Scheeken. Op dit stuk grond worden
de vroegere hooilanden in oude glorie hersteld. Dit betekent kleine gras-/kruidenpercelen met hier
tussen houtwallen en bomen. Bijzonder is dat het oude Vleutstraat-tracé zichtbaar wordt als
wandelpad door het gebied. Ten zuiden van dit tracé zijn ondiepe poelen gerealiseerd. Tweede helft
augustus zijn de werkzaamheden gestart. Ook dit project maakt onderdeel uit van het SPPiLL-project
binnen Kloppend Hart van Het Groene Woud.
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Gezocht: materialen voor educatieve kast
In het najaar wordt een educatieve kast geplaatst op de schelft van D’n Liempdsen Herd. Leerlingen
van het Baanderherencollege uit Boxtel maken de kast. De bedoeling is dat het een echte ontdek-kast
wordt voor jong en oud op het gebied van natuur, landschap en (cultuur)historie. Daarom zijn we op
zoek naar kleine materialen die geplaatst kunnen worden in de laden en informatie geven over
bepaalde thema’s.
Natuur en (cultuur)historie
Denk op het gebied van natuur aan bijvoorbeeld vlinders, eieren en nesten van vogels, slakken,
pootafdrukken, schedeltjes van dieren, opgezette dieren etc. Voor (cultuur)historie zouden het
bijvoorbeeld materialen van brood bakken, kaas maken, klompen maken, Tweede Wereldoorlog etc.
kunnen zijn. Bij diverse organisaties in Liempde hebben we de vraag naar materialen al uitgezet.
Maar misschien liggen er bij jouw thuis ook interessante objecten die niet zouden misstaan in deze
kast. Is dat het geval, en zou je deze beschikbaar willen stellen aan D’n Liempdsen Herd, stuur dan
voor 30 september aanstaande even een berichtje aan info@liempdsenherd.nl

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 via info@liempdsenherd.nl.
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Exposeren in D’n Liempdsen Herd
In de maand september exposeert Jan van Dingenen met zijn etsen in D’n Liempdsen Herd. Jan maakt
al meer dan 40 jaar grafiek: afbeeldingen op papier waarvan je er meer dan één kunt maken en die
allemaal anders zijn. Hij maakt vooral etsen, maar ook Toyobo drukken en computertekeningen. De
thematiek in de drie technieken is bij Jan vaak natuur: planten, dieren en landschappen. Maar ook
mensen of hun invloed zijn niet ver weg. Erotiek, de spanning tussen man en vrouw, duikt ook
regelmatig op in zijn werk. Op de site www.vandingenen-grafiek.nl staan de meeste prenten van Jan.
Bij de expositie in D’n Liempdsen Herd zijn prenten in de verschillende technieken te zien. Alle
prenten zijn gedrukt in een zeer beperkte oplage: maximaal 10, meestal minder. Alle tentoongestelde
werken zijn te koop. Op alle zondagen in september van 14.00 tot 16.00 uur is Jan aanwezig om uitleg
en toelichting te geven over zijn werk.
Wil jij ook exposeren in D’n Liempdsen Herd? Neem contact op via info@sppill.nl.

Bronstexcursies in De Scheeken
Brabants Landschap, ARK Natuurontwikkeling en Gastvrij Liempde
verzorgen ook dit jaar weer bronstexcursies in De Scheeken, tussen
Best en Liempde. De boekingen voor de excursies lopen via de
website van D’n Liempdsen Herd.
Imposant
In De Scheeken is 2017 een roedel edelherten uitgezet. Tijdens het
bronstspektakel in het najaar laten de mannetjes zich met af en toe
flink wat wapengekletter gelden, in een poging de vrouwelijke
edelherten voor zich te winnen en te dekken. Dit jaarlijkse
paringsritueel gaat gepaard met imposante burlgeluiden, grote
geweien, (dreigende) gevechten en de verspreiding van luchtjes.
Tijdens een bronstexcursie nemen ervaren gidsen je mee. Zij
kennen het gebied, weten waar de herten zich ophouden en geven
uitleg over deze koningen van Het Groene Woud. Met een beetje
geluk ben je toeschouwer van het paringsritueel. Dat het animo
voor deze bronstexcursies groot is, blijkt wel uit het feit dat binnen
2 weken alle excursies volgeboekt waren!
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Veldlesproject ‘Op natuurexpeditie in Het Groene Woud’
Eind vorig jaar heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst de overdracht plaatsgevonden van het
lesproject en de lesmaterialen van het veldlesproject ‘Op natuurexpeditie in Het Groene Woud’. Deze
veldlessen voor de bovenbouw van basisscholen uit de omgeving zijn ontwikkeld door ARK
Natuurontwikkeling, in samenwerking met Brabants Landschap. De organisatie van de veldlessen is
overgenomen door SPPiLL. Speciaal opgeleide vrijwilligers begeleiden de veldlessen. Zij verzorgen
een binnenles op school, bestaande uit een presentatie in de klas met veel aandacht voor het
edelhert met foto’s, tekeningen, een filmpje en een geluidsfragment van het burlen. Daarnaast komt
de belangrijke rol van ecoducten en de ontsnippering van natuurgebieden aan de orde en welke
dieren en planten daarvan profiteren. Hierna volgt een buitenles in Natuurgebied De Scheeken.
Eenmaal aangekomen steken de kinderen het wildrooster over en dan begint het avontuur. Dankzij
een afspraak met Brabants Landschap mogen de kinderen tijdens de veldles afwijken van het pad. Zo
kunnen ze dus echt kennismaken met de leefomgeving van de edelherten. De kinderen struinen door
het bos en de weilanden en voeren allerlei opdrachtjes uit. Eind september starten maar liefst zes
basisscholen met 14 groepen aan het veldlesproject. Veel plezier bij het struinen, ontdekken en
genieten!

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
1 t/m 29 september - Expositie Jan van Dingenen, etsen, Toyobo druk en computertekeningen
15 september
- Open Monumentendag met excursie bakhuisjes, brood bakken, workshop
klompen schilderen, optreden Liempds Gemengd Zangkoor
18 september
- Informatieavond Rolstoel Vriendelijk Liempde
22 september
- Wandelexcursie: Verhalende kroegentocht (2 Op Liemt Gemunt-muntjes)
29 september
- Liempde Swingt! (Concordiapark) met optredens van Lighttown Big Band en
LOCO
30 september
- Lezing: Liempde en de Tweede Wereldoorlog
3 oktober
- Interactieve vrijwilligersavond
6 oktober
- Activiteit in het veld: Archeologie van de Kasterense Akkers
12 oktober
- Broodbakdag
20 oktober
- Wandelexcursie: Gemeente Liempde door de jaren heen
26 oktober
- Borrel & Babbel
28 oktober
- Lezing: Het Duits Lijntje

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’.
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