Klompenmaker worden?

Informatiefolder SPPiLL
Nummer 4, juli 2015
Aan de bewoners van dit pand

Liempde is een echt klompenmakersdorp. Vroeger werden de klompen nog met de
hand gemaakt, maar tegenwoordig gebeurt dat vrijwel alleen met machines. Op het
erf van het toekomstige informatiecentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4,
wil SPPiLL een klompenmakerswerkplaats opzetten waar handmatig klompen gemaakt worden. Daaromheen organiseert SPPiLL activiteiten, zoals demonstraties en
workshops. Op deze manier wordt een van oudsher Liempds element weer opnieuw
onder de aandacht gebracht. Hiervoor zoekt SPPiLL nog wel geïnteresseerden die deze
workshops of demonstraties kunnen geven. Lijkt u het leuk om deze oude ambacht te
leren en dit een aantal keer per jaar te laten zien aan bezoekers van het informatiecentrum? Neem dan contact op met het projectbureau van SPPiLL. U kunt deelnemen aan
een cursus (opgezet door Heemkundekring Schijndel) waarbij u leert om handmatig
klompen te maken.

Evenementen in Liempde
2 en 9 juli
Rikken of toepen om hanen
(opbrengst naar SamenLoop voor Hoop)
19 juli
Koppeldarttoernooi
(opbrengst naar SamenLoop voor Hoop)
26 juli
Prijsuitreiking Tourspel Liempde en
slotetappe Tour de France op groot scherm
31 juli
Flügelparty
1 t/m 5 augustus
Kermis Liempde
15 augustus
Klumpkesdrive
25 t/m 28 augustus
Jeugdvakantieweek Liempde
28 augustus
Themadag
‘Gezond bewegen in Het Groene Woud’
29 augustus
Dolle zaterdag
(opbrengst naar SamenLoop voor Hoop)
30 augustus
Liempdse kampioenschappen
eieren gooien

Houd voor alle andere activiteiten
www.gastvrijliempde.nl in de gaten!

Café ‘t Huukske
Café ‘t Huukske
Café De Durpsherberg
Café ‘t Huukske
Centrum Liempde (en
horecagelegenheden)
Centrum Liempde (div.
horecagelegenheden)
Jeugdhuis Pius X
Concordiapark

30 augustus
Kofferbaksale Buurtvereniging Looeind
6 september
MTB toertocht
11, 12 en 13 september
Slowlands Festival
12 en 13 september
SamenLoop voor Hoop Liempde
13 september
Open Monumentendag
26 september
Traditionaler Oktoberfest 2.0
27 september
Oogstfeest Liempde
27 september
Vlooienmarkt Buurtvereniging Den Berg

D’n Tip
Café ‘t Groene Woud
Landgoed Velder
Centrum Liempde
Museum De Kleuskes
D’n Tip
D’n Tip
Jeugdhuis Pius X

Wilt u meehelpen of heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten over de projecten, heeft u ideeën of wilt u zich inzetten voor SPPiLL? Neem dan contact op met het SPPiLL-Projectenbureau.
Als u wilt meehelpen met de restauratiewerkzaamheden van de kiosk of het
toekomstige informatiecentrum, dan kunt u contact opnemen met Jan van
Lierop (T: 06-123 247 46 - E: lies.jan@ziggo.nl).

Café ‘t Huukske
Café ‘t Huukske

SPPiLL Projectenbureau				
p/a Oude Dijk 84, 5298 BE Liempde
T: 06-36374035 (Gidi Kroonen) | 06-83246226 (Désiré van Laarhoven)
E: info@sppill.nl

www.sppill.nl
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant
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Beste mede-inwoners van Liempde.
Het dak gaat eraf! Letterlijk en figuurlijk. De restauratiewerkzaamheden van de boerderij aan de Barrierweg 4 zijn nu eindelijk begonnen. We zetten steeds meer stappen richting de komst
van het informatiecentrum. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling! Maar er is meer, want SPPiLL heeft talloze projecten
lopen. Projecten op het gebied van natuur, cultuurhistorie,
recreatie en toerisme.
Deze zorgen er allemaal voor dat Liempde zich meer ontwikkelt
als gastvrij hart van Het Groene Woud. Tegelijkertijd werken we
ook aan een veiliger en aantrekkelijker centrum en vinden we het
allen belangrijk dat de leefbaarheid op peil blijft. De verschillende
projectgroepen zetten zich volledig in om dit allemaal voor elkaar
te krijgen.
De resultaten van de projecten zijn steeds meer zichtbaar. Zo
wordt er momenteel hard gewerkt aan de restauratie van de
kiosk en de boerderij, zijn de grenswallen in de Geelders en op
Landgoed Velder aangeplant, de eerste waterput staat en de projectgroep promotie is druk bezig met de voorbereidingen van het
oogstfeest in september. Dit is slechts een aantal voorbeelden,
maar het mag duidelijk zijn dat plannen nu daadwerkelijk worden
omgezet tot uitvoering. We hebben ontzettend veel handen
nodig om alles in goede banen te leiden. Dat doen we samen met
vrijwilligers, ondernemers en iedereen die Liempde een warm hart
toedraagt.

Naast de inzet van vrijwilligers, spelen ook samenwerkingspartners een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de gemeente.
We zijn wederzijds afhankelijk en hebben elkaars kwaliteiten
nodig om verder te komen. We hechten daarom veel waarde aan
transparantie en openheid naar elkaar. Als dat eenmaal goed zit,
kunnen we werkzaamheden beter op elkaar afstemmen en waar
nodig samen oppakken. Die samenwerking zie je bijvoorbeeld ook
bij D’n Tip. Door toevoegingen als parkeerplaatsen, speeltoestellen en picknicktafels wil SPPiLL dit terrein een flinke impuls geven.
Ondertussen heeft de gemeente Boxtel voornemens hier een
ondergrondse bergingskelder voor rioolwater te realiseren. Het is
daarom een logische stap dat SPPiLL pas aan
de slag gaat wanneer de gemeente dat heeft
afgerond. Natuurlijk willen we vooruit en zo
snel mogelijk zichtbare resultaten laten zien.
Toch is het soms beter om verder te kijken
dan ons eigen terrein om op deze manier zo
efficiënt mogelijk te werken.
Tossy de Man, voorzitter SPPiLL

Projectgroep 1
Liemt in uitvoering
Aanpak Liempds centrum
In april is gestart met de werkzaamheden aan de kiosk in het Concordiapark. De kiosk vertoont flinke slijtage en wordt daarom op
meerdere punten opgeknapt. Er is een nieuwe trap gebouwd, het
hekwerk wordt vernieuwd,het talud aan de zijkanten versmald en
de palen worden deels vervangen en verstevigd. Ook aan het dak
wordt gewerkt door o.a. een nieuw plafond, vernieuwde verlichting, een versteviging van de constructie en de vervanging van
het riet. De werkzaamheden zijn in september afgerond. Hierbij
wordt rekening gehouden met de evenementen die op en rondom
de kiosk plaatsvinden. Dan liggen de werkzaamheden stil. Het
gebied daaromheen (Concordiapark/Keefheuvel/Raadhuisplein)
krijgt ook een impuls. Dit o.a. door een verbeterde inrichting,
nieuwe wandelpaden in het Concordiapark en de aanleg van meer
groen en beplanting.

Plannen SPPiLL en gemeente gecombineerd
Daar waar SPPiLL plannen heeft voor o.a. de aanleg van fiets- en
autoparkeerplaatsen, een bloemenplukhoek met insectenhotel,
twee robuuste picknicktafels en een houten veldpoort als evenementenoprit, heeft de gemeente Boxtel voornemens om op D’n
Tip een ondergrondse bergingskelder voor rioolwater te realiseren. Beide plannen worden gecombineerd en op elkaar afgestemd. Mart van Dulmen, voorzitter van de projectgroep: “We
kunnen pas beginnen nadat de gemeente de ondergrondse rioolberging heeft gerealiseerd. Dit zal pas volgend jaar plaatsvinden.
Eerst komt een besluit van het college van B&W.” Ondertussen
heeft SPPiLL de plannen verder vormgegeven. Zo komen er o.a.
speeltoestellen die passen binnen het concept ‘Natuurlijk spelen’.
Denk hierbij aan boomstammen waar kinderen overheen kunnen
klimmen, een tunnel, avontuurlijke klimtoestellen en zand.

Projectgroepleden:
Jan Nijssen (Comité Boeremèrt),
Ton de Rooij (inwoner),
Henri van Ruremonde (inwoner),
Paul van Acker (Kèk Liemt),
Judith Terlouw (aanwonende
projectgebied).

Van plan tot uitvoering

Het centrum van Liempde wordt flink onder handen genomen. Henri van Ruremonde, lid van de projectgroep: “Als
je kijkt naar de projectgroep en naar de plannen, dan gaat
het heel voortvarend. Het zorgt voor een kwaliteitsimpuls
van het Liempdse centrum. Als geboren en getogen Liempdenaar geeft het veel voldoening als je zelf hier concreet
wat kunt betekenen. We hopen nu dat we zo snel mogelijk
kunnen overgaan tot de uitvoering.”
Samenwerking gemeente
De plannen van SPPiLL worden goed afgestemd met de gemeente
Boxtel. De gemeente en SPPiLL werken dan ook steeds meer samen om de plannen waar mogelijk gecombineerd uit te voeren.
Eén van de direct betrokkenen is Frits Fastenau, afdelingshoofd
Openbare Ruimte. “De plannen van SPPiLL passen binnen de
filosofie om burgerinitiatieven tot uitvoering te laten brengen.
Daar waar nodig kan de gemeente bijspringen als er een bepaalde
expertise nodig is, bijvoorbeeld als het gaat om verkeer. We kijken
waar we elkaar kunnen versterken en waar we dingen kunnen
combineren. Ik krijg stellig de indruk dat we elkaar steeds beter
weten te vinden.”

Mart van Dulmen - voorzitter
“Met de projecten van Liemt in Uitvoering werken we veel samen met andere partijen zoals de gemeente.
We willen zo snel mogelijk over tot uitvoering, maar door plannen te combineren kunnen we werk met werk
maken. Dat maakt het voor beide partijen voordeliger.”

Gelukkig en gezond ouder worden in Liempde
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt zien, is er binnen SPPiLL veel
aandacht voor onderwerpen als leefbaarheid, het verenigingsleven, lokale economie en recreatie. Een belangrijk onderwerp
dat hierin nog niet naar voren komt is de aandacht voor zorg en
sociale leefbaarheid in het dorp. De huidige ontwikkelingen en de
veranderingen in het overheidssysteem, zorgen ervoor dat dit wel
een relevant aandachtspunt vormt. De vergrijzing neemt toe, velen hebben een tekort aan bewegen en mensen voelen zich steeds
vaker eenzaam. Daarbij wordt de eigen verantwoordelijkheid
steeds groter en investeringen door de overheid minder.
Wat kunnen we doen?
SPPiLL is samen met andere organisaties als Stichting Belangbehartiging voor Ouderen in Liempde (BOL), Katholieke Senioren Vereniging KBO afd. Liempde (KBO), Sichting Goed Wonen
Liempde (GWL), Dorpberaad Liempde, Vrouwencontact Liempde
en de Zonnebloem in overleg getreden om te kijken wat de organisaties hier samen voor kunnen betekenen. ‘Gelukkig en gezond
ouder worden in Liempde’, dat is het gedachtegoed waar SPPiLL
naartoe wil. Goede looproutes naar winkels, een beweegtuin met
beweegtoestellen, een pluktuin en ommetjes door Liempde met
voldoende bankjes en goede wandelpaden. Het zijn allemaal
ideeën om ouderen te ondersteunen en te activeren. We zoeken
op dit moment naar financiën om deze plannen handen en voeten
te kunnen geven.

Informatiebijeenkomst
Een ander idee is om samen met ‘Stichting Licht op groen voor
kwetsbaarheid’ een project te ontwikkelen voor een dementievriendelijke tuin met ommetje. Hiervoor organiseert SPPiLL samen
met deze stichting op korte termijn een informatiebijeenkomst om
te kijken wat er leeft en welke ideeën er spelen.

Organisaties vaker in overleg
Wijkorgaan Liempde, Stichting Algemeen Belang Liempde (ABL),
Dorpsberaad Liempde, Stichting BOL en SPPiLL gaan de onderlinge informatie-uitwisseling bevorderen door als organisaties
vaker met elkaar in overleg te treden.

SPPiLL in Beeld
Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner op de hoogte gehouden wordt van hetgeen dat in uw woonplaats speelt. Daarom maakt SPPiLL meerdere keren per jaar deze nieuwsbrief
en verschijnen er regelmatig nieuwsberichten op de website
en op Facebook. Dat is niet het enige, want sinds kort worden
de activiteiten van SPPiLL ook vastgelegd op film. Iedere
twee weken verschijnen er korte filmverslagen. Deze gaan
bijvoorbeeld over de restauratie van het informatiecentrum,
de werkzaamheden aan de kiosk of de bouw van de schutskooi.
U ziet in beeld waar SPPiLL allemaal mee bezig is. De filmpjes
worden gepubliceerd op www.facebook.com/sppill.liempde en
op het YouTube-kanaal van SPPiLL.* Van al deze filmpjes wordt
uiteindelijk één documentaire gemaakt. De opdracht wordt
uitgevoerd door Lieke Faber Film & Theater.

*Als u in de zoekbalk op www.youtube.com ‘SPPiLL’ invoert, vindt u bovenaan in
de zoekresultaten de juiste pagina.

De vijf organisaties bestaan grotendeels uit vrijwilligers en vertegenwoordigen of hebben via netwerken korte lijnen met (een
deel) van de Liempdse gemeenschap. Ze zetten zich in voor uiteenlopende onderwerpen en doelgroepen. Tegelijkertijd werken
ze, ieder op een eigen manier, aan de leefbaarheid in Liempde.
Door vaker informatie uit te wisselen over de activiteiten die ze
organiseren en de werkzaamheden die ze uitvoeren, willen ze
elkaar waar mogelijk versterken en verder helpen. Op deze manier
worden belangen van Liempde op een efficiëntere manier aangepakt en taken beter op elkaar afgestemd. Daarbij beogen ze een
positieve uitwerking als het gaat om openheid en transparantie.
Niet alleen naar elkaar, maar ook naar andere verenigingen, organisaties en inwoners uit Liempde. Het is de bedoeling om in de
toekomst vier keer per jaar bijeen te komen. Uiteraard staan de
partijen open voor aanvulling en uitbreiding vanuit andere organisaties. Zo is voor het volgend overleg ook Stichting Behoud
Gemeenschap Liempde (SBGL) uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Projectgroep 5

Projectgroep 2

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’

Uitbreiding wandelroutes
Met hulp van Albert Bressers en Louis van de Wiel gaat de projectgroep vijf nieuwe wandelroutes maken. Deze worden gebaseerd
op bestaande paden en routes. Louis van de Wiel: “De bestaande
routes worden aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan stukjes nieuwe wandelpaden, beleefpunten zoals
de waterputten en bakhuisjes van SPPiLL, zitbankjes en ontsluitingsmogelijkheden naar gebieden waar je nu niet in kunt. We
willen ook kijken of er een mogelijkheid bestaat om op bepaalde
punten een vlonderpad aan te leggen.” Daarnaast brengen ze in
kaart waar momenteel knelpunten zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld over paden die nu niet of slecht onderhouden worden. Als
de vijf routes af zijn, vormen ze samen een soort bloem met als
middelpunt het toekomstige informatiecentrum D’n Liempdsen
Herd. Dit wordt dan ook het vertrekpunt van alle routes.
Oogstfeest op 27 september
Op zondag 27 september organiseert SPPiLL samen met Hofkapel
De Kromploegers voor de eerste keer een oogstfeest (werktitel)
op D’n Tip. Met lokale en regionale leveranciers, lokale horecabedrijven en lokale keukenprins(ess)en wordt tijdens het evenement de voedselketen van bron tot product getoond. Levi van den
Boogaard, lid van de projectgroep: “Het gaat om lokale producten
waarmee kleine, lekkere hapjes worden gemaakt. Dit alles gebeurt
in een festivalsfeer waar iedereen gezellig met een hapje en een
drankje de middag en avond kan doorkomen.” Er komt een grote
variatie in keuze waardoor een enorm tapasdiner ontstaat. Voor
jong en oud is er entertainment. Het nieuwe evenement vindt
plaats daags na het Oktoberfest van Hofkapel De Kromploegers.
“We maken gebruik van de faciliteiten en de tent van de Kromploegers. Voor nu is het belangrijk dat we de hapjes en drankjes
goed op elkaar afstemmen. We gaan leuke, gevarieerde gerechtjes
verzinnen!”

Uitbreidingsset kiosk
Vanuit Liempde is het idee geopperd om flexibele uitbreidingsmogelijkheden en toevoegingen te ontwikkelen voor het Concordiapark en de kiosk. De uitbreidingsset kan gekoppeld worden
aan de bestaande vloer van de kiosk waardoor het vloeroppervlak
twee keer zo groot wordt. Daarnaast bestaat het uit een mobiele
achterwand met een gedeeltelijke overkapping, een verrijdbare
en uitklapbare tribune en een geluid- en verlichtingsset. Hierdoor
wordt de kiosk een multifunctioneel buitenpodium dat geschikt
is voor de opvoering van o.a. openluchtconcerten, musicals en
toneelstukken. Met dit plan heeft Liempde meegedaan aan de
Brabantse Dorpen Derby 2015. Er waren maar liefst 92 initiatieven
ingediend. Helaas zat Liempde niet bij de negen finalisten. Op dit
moment wordt gekeken naar nieuwe financieringsvormen om het
plan alsnog te realiseren.
Vrijwilliger gezocht!
De projectgroep Promotie is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die wil helpen om Liempde nog beter op de kaart te zetten.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het plaatsen van berichten op
social media, het bijhouden van de site www.gastvrijliempde.nl en
het bijhouden van de evenementenkalender op deze site. Spreekt
u dit aan? Neem dan snel contact op met het projectenbureau van
SPPiLL (voor contactgegevens zie achterzijde).

Natuur- en cultuurprojecten

Versterking landschap door beplanting
De projectgroep wil i.s.m. Natuurwerkgroep Liempde het landschap versterken. Ad de Kort, lid van de projectgroep en voorzitter van de natuurwerkgroep: “Momenteel wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van nieuwe wandelpaden en routes. Als deze af zijn,
gaan we kijken welke locaties we kunnen versterken door meer
natuur aan te planten. Hierbij kun je denken aan houtsingels,
beukenhagen, populieren of Liempdse wilgen. We kijken wat past
in de omgeving. Het versterkt de natuurbeleving en het is goed
voor de insecten en vogels.” De projectgroep wil ook het aantal
boomgaarden in Liempde vergroten. Hiervoor wordt gezocht naar
percelen om hoogstamfruitbomen te planten. Bent u grondeigenaar en wilt u graag appelbomen, perenbomen, pruimenbomen
of bijvoorbeeld kersenbomen in uw tuin (acht à tien)? Neem dan
contact op met SPPiLL (contactgegevens zie achterzijde).
Schutskooi
Momenteel wordt gewerkt aan de schutskooi voor in de
Schutstraat. Het bouwwerk komt op een plek waar vroeger
ook een schutskooi stond. Een schutskooi kent een rijke
historie. Het werd gebruikt op de ‘gemeynt’, een aanduiding voor de gemeenschappelijk gebruikte, woeste gronden.
Vanaf 1314 mochten de inwoners van Liempde deze gronden
gebruiken om bijvoorbeeld hun vee te laten grazen, turf te
steken, heistrooisel te verzamelen en hout te sprokkelen.
Om vreemden en onrechtmatig gebruik van hun gebied te
weren, stelden ze iemand aan als schutter. Hij lette er o.a.
op dat er geen loslopende beesten waren die anderen benadeelden of onbekend waren. Deze sloot hij op in een
schutskooi. De eigenaar kon het vee terugkrijgen tegen
betaling en anders werd het publiek verkocht (Heesters,
1985). De schutskooi wordt halverwege juli geplaatst.

Cultuurhistorie terugbrengen
Waterputten en bakhuisjes. Jaren geleden zijn ze veelvuldig gebruikt. SPPiLL wil deze cultuurhistorische elementen terugbrengen. Kees Quinten, lid van de projectgroep: “De eerste waterput
aan de Pastoor Dobbeleijnstraat 2 is volledig hersteld. “We moeten wachten tot het vergunningentraject is afgerond en de grondwaterstand laag genoeg is. Dan kunnen we verder met de bouw
en herstel van de andere negen waterputten.” De eerstvolgenden
komen in de Gemondesestraat en in de Spurkstraat. “Er moet tot
drie meter gegraven worden en daarom moet de grondwaterstand
zo laag mogelijk zijn. Normaal gesproken is dat in september en
oktober.” Zowel de waterputten als de bakhuisjes komen op
cultuurhistorisch verantwoorde plaatsen. “Bij de bakhuisjes is
het is belangrijk dat op de locatie nog een oud bakhuisje staat of
vroeger gestaan heeft. Deze gaan we dan herstellen of opnieuw
opbouwen”, zegt Co Kramer, lid van de projectgroep. “Afhankelijk van de kosten worden er zeker twee, maar wellicht meerdere
bakhuisjes gerealiseerd of opgeknapt.” Op dit moment speelt de
voorbereiding van de vergunningaanvraag van de bakhuisjes.

Keukenprinsen en keukenprinsessen gezocht!

Voor het oogstfeest is de organisatie op zoek naar lokale
keukenprins(ess)en die met behulp van regionale producten
aan slag gaan om de lekkerste gerechtjes te maken. De gerechtjes worden gebundeld in een kookboek. Vindt u het leuk
om hieraan deel te nemen? Meld u dan snel aan bij Diane
Melis via diane@sppill.nl of 06-47018879.
De putmik wordt gebrand voor een langere levensduur.

Diane Melis - voorzitter
“De projectgroep Promotie begint nu echt te lopen. Er komen steeds meer projecten en ideeën van de grond. Ook het
oogstfeest krijgt nu echt vorm. Samen met de vrijwilligers, de lokale en regionale aanbieders, de horecabedrijven en de
keukenprinsen en –prinsessen gaan we een mooi evenement neerzetten voor alle Liempdse inwoners!”

Projectgroepleden:
Marly van Leeuwen,
Maarten Termeer,
Levy van den Boogaard,
Paul Smulders en Nicole
Smeele.

Projectgroepleden:
Ad de Kort (Natuurwerkgroep
Liempde), Karel Voets (kenner
van het Brabantse landschap),
Kees Quinten (Kèk Liemt),
Co Kramer (inwoner).

Het hout voor de putmik werd gezaagd in de Geelders.

Lex Schregardus - voorzitter
“De resultaten van onze werkzaamheden zijn steeds zichtbaarder in het landschap. Er zijn wilgen aangeplant,
waterputten opgeleverd, grenswallen aangeplant met struiken en planten en halverwege juli valt de schutskooi
te bewonderen. Terwijl nog enkele vergunningsaanvragen (o.a. bakhuisjes) in behandeling zijn, richten we
ondertussen onze pijlen op enkele natuurprojecten. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig!”

Projectgroep 4
Het Wij-gevoel
Projectgroep 3

De actie is inmiddels afgelopen. De ondernemers van Op Liemt
Gemunt en SPPiLL willen iedereen hartelijk danken die hieraan
mee hebben gedaan.

Informatiecentrum D’n Liempdsen Herd
Werkzaamheden gestart
De restauratiewerkzaamheden zijn eindelijk gestart. De eerste klus
is de renovatie van het dak door Van Nunen Bouw. Het dak wordt
in zijn geheel waterdicht gemaakt en geïsoleerd, gedeelten van
het spant en de nok vernieuwd en de schoorsteen hersteld. “De
renovatie van het dak duurt tot 1 augustus”, zegt Jan van Lierop,
vrijwilliger van SPPiLL en coördinator van de bouwploeg. “Daarna
gaan we aan de slag met werkzaamheden in de boerderij zelf. Dan
hebben we natuurlijk veel vrijwilligers nodig.” Heeft u zin om een
handje te helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Jan van Lierop
(contactgegevens op de achterzijde). De projectgroep is ook nog
op zoek naar een enthousiasteling die, gedurende de bouwperiode, een aantal keer per jaar het gras achter de boerderij wil maaien met een bosmaaier.
D’n Liempdsen Herd
De naam van het toekomstige informatiecentrum is bekend:
D’n Liempdsen Herd. De naam is bedacht door Beppie van
der Heijden uit Liempde. Zij stuurde de naam in als reactie
op de prijsvraag die is opengesteld tijdens de open dag op 8
november. Hierbij kon iedereen ideeën aanleveren voor een
aansprekende, unieke naam. De naam relateert aan ‘de herd’,
vroeger ook wel het hoofdvertrek van een boerderij. Hierin
stond de schouw met (open) vuur dat vaak gebruikt werd om
te koken. “Vroeger gingen we ook altijd in d’n herd zitten.
Een gezellige, warme plek”, volgens Van der Heijden. Het is
de bedoeling dat het informatiecentrum een gezellige, warme
ontmoetingsplek wordt en daarom is de naam erg toepasselijk.

Informatievoorziening
Een belangrijk onderdeel vormt de informatievoorziening. Peter
van den Hurk, lid van de projectgroep: “Er zijn veel ideeën over de
manier waarop we de informatie willen presenteren. We gaan op
zoek naar vernieuwing en creatieve oplossingen. We willen bezoekers in beweging brengen door middel van actie, interactie en
doe-dingen.” Waar de informatie precies over gaat? Daar wordt de
komende periode over gebrainstormd. “Er is van alles waar je over
kunt vertellen. De boerderij heeft een verhaal, de omgeving, Het
Groene Woud. We gaan op zoek naar een raamwerk, een verhaal
dat de basis gaat vormen voor de informatievoorziening, en dat
zoveel mogelijk als rode draad terug te vinden zal zijn in de activiteiten van het informatiecentrum.”
Historische aspecten
SPPiLL werkt samen met Stichting Kèk Liemt. De leden van Kèk
Liemt weten veel over de cultuurhistorische aspecten van de boerderij. Voorzitter is Arnold van den Broek, tevens lid van de
SPPiLL-projectgroep. “In 1877 was er een grote brand in de
Liempdse dorpskern die ook de voorloper van deze boerderij trof.
Bij de herbouw is gebruik gemaakt van oude restanten. Dat zie
je bijvoorbeeld bij de stenen in het schuurgedeelte en bij een
kozijn waar nog brandsporen te zien zijn.” De historische indeling speelt bij de inrichting een belangrijk rol. “We zijn bezig met
een kleurenonderzoek om te kijken hoe het er vroeger uitzag. We
weten niet exact welke kleuren we dadelijk gaan gebruiken, maar
in ieder geval wel in lijn met vroeger.” Daarnaast gaat de projectgroep op het achtererf een authentieke waterput herbouwen,
wordt d’n herd hersteld en de ontvangstruimte zo ingericht dat
men een impressie krijgt van de indeling van vroeger toen de koeien hier nog op stal stonden. Vanzelfsprekend worden historische
aspecten verbonden met moderne technieken van nu. Het wordt
immers geen museum.

Op Liemt gemunt
‘Woon in Liemt, koop in Liemt.’ Duidelijker kunnen de ondernemers van Op Liemt Gemunt niet zijn. De spaaractie van Op Liemt
Gemunt is opgestart vanuit de gedachte dat de leefbaarheid van
ons dorp minstens in stand moet blijven en liever nog verbeterd
wordt. Dat bereik je alleen door gezamenlijk de schouders
eronder te zetten. Het concept mag inmiddels duidelijk zijn.
Inwoners, verenigingen en ondernemers hebben het resultaat in
eigen hand. Doe mee aan de actie en blijf het dorp steunen zodat
verenigingen en ondernemers hun bijdrage aan de leefbaarheid
kunnen leveren!
Proeftuintjes voor SamenLoop voor Hoop
In mei en juni is de actie met de zaadjes en proeftuintjes opgezet.
Bij elk Op Liemt Gemunt muntje, kreeg u een zakje zaden waarmee
u een eigen proeftuintje kon beginnen. De starterskit was verkrijgbaar voor 2 euro. De opbrengst hiervan ging direct naar
SamenLoop voor Hoop Liempde dat op 12 en 13 september
plaatsvindt. De actie werd gelanceerd met de woorden ‘Zaai,
kiem, groei, bloei en bewonder’. Zij die een stapje verder denken,
voelen de diepere strekking van deze woorden.

Projectgroepleden:
Henk Quinten (Geld & Makelaardij), Jan Tax (Coop), Jeroen van
Oorschot (Garage van Oorschot), Gerrie van der Donk (De Vuurput),
René Knoops (Het Raadhuis Verzekeringen), Nellie van de Veerdonk
(De Pompoen), Martien Saris (Saris Elektro), Jan Verhoeven (inwoner), Moniek Pol (inwoner), Jos van de Laar (‘t Liempds Pakhuis).

Acties in winterperiode
We zitten nog midden in de zomerperiode, maar ondertussen is
de projectgroep het Wij-gevoel al aan het brainstormen over de
Liemt Lopt Uit Kerstmarkt. De vorige edities zijn op hun manier
steeds geslaagd te noemen en de locatie op het Raadhuisplein
bleek een goede keuze te zijn. Dat neemt niet weg dat het concept
nog beter en leuker kan worden. De projectgroep denkt aan toevoegingen als straattheater in de vorm van kleine kerstspelen.
Ook muzikale optredens verdienen een uitbreiding op groot en
klein podium. Initiatieven en leuke ideeën zijn natuurlijk altijd
welkom! Ondertussen is de projectgroep ook erg tevreden over
Liemt in het Licht. Met dank aan alle inwoners, komt er jaarlijks
honderden meters aan verlichting bij. Een wandeling door Liempde is daardoor nog leuker!

De opbrengst van Op Liemt Gemunt in 2014.

Willy Beerens - voorzitter
“Vanuit de Liempdse gemeenschap komt steeds meer ondersteuning voor het Wijgevoel project. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal inwoners dat verlichting ophangt
tijdens Liemt in het Licht of het aantal kerststallen langs de Kribkesroute. Dat is goed
om te zien en een duidelijke aanwijzing dat we met z’n allen op de goede weg zitten!”

varken.
Beppie van der Heijden bedacht de naam ‘D’n Liempdsen Herd’ en won een half varken’
Op de bovenverdieping
staat op de naam
schoorsteen
‘1877’ geschilderd.
Heteen
jaarhalf
vanvarken’
de herbouw.
Beppie
van der Heijden bedacht
‘D’n Liempdsen
Herd’ en won

Rob Dito - voorzitter
“De laatste paar maanden zijn er flink wat stappen gezet. We zijn een jaar bezig geweest
met het uitwerken van plannen en ideeën en nu zijn de bouwwerkzaamheden dan echt
begonnen. Ook de naamskeuze is een bijzondere mijlpaal. We hebben een naam die past bij
het historische karakter van de boerderij.”

Projectgroepleden:
Jeroen Berkhout (specialisatie renovatie oude panden), Arnold
van den Broek (Kèk Liemt), Bert Timmermans (Kèk Liemt), Peter
van den Hurk (specialisatie communicatie), Ger van den Oetelaar
(adviseur), Jan Habraben (specialisatie elektra), Cindy Feenstra
(specialisatie inrichting), Jan van Lierop (specialisatie bouw).

Oproep Kribkesroute
In december 2015 staat Liempde weer in het teken van de Kribkesroute en Liemt in het Licht. Vorig jaar stonden er maar liefst 152 kerststallen langs de
straten. Een record! Daar willen initiatiefnemer Anton van de Ven en SPPiLL alle deelnemers voor bedanken. Door de enthousiaste inzet van inwoners,
konden er weer twee sfeervolle wandelroutes gemaakt worden in Liempde. Weet u al of u dit jaar meedoet? U kunt zich alvast opgeven! Stuur een e-mail
naar info@kribkesrouteliempde.nl of geef u op via de website www.kribkesrouteliempde.nl.

