
Liempde verandert!

Is het u al opgevallen? Liempde verandert! Op bijna vijf plaatsen in Liempde zijn water-
putten te bewonderen, de schutskooi aan de Schutstraat op Kasteren is gerealiseerd, we 
hebben een mooie eerste editie van Proef Lokaal Liempde achter de rug en als kroon op 
het werk is de kiosk in het Concordiapark gerestaureerd. Het is prachtig! Dankzij de inzet 
van alle vrijwilligers zijn er steeds meer concrete resultaten zichtbaar.

Kortom, er gebeurt veel in Liempde! En dan hebben we het niet 
eens over de projecten die nog in de pijplijn zitten. In septem-
ber waren er informatieavonden voor omwonenden, stichtingen 
en verenigingen over de herinrichting van het centrum en een 
openbare bijeenkomst over de plannen voor D’n Tip. Het centrum 
van Liempde krijgt een facelift! Het wordt toegankelijker, krijgt 
meer uitstraling en wordt gemoderniseerd, maar wel met behoud 
van het authentieke karakter. De ene informatieavond is beter 
bezocht dan de andere, maar het is goed om te zien dat er veel 
belangstelling is. De aanwezigen dachten mee en er werden veel 
goede vragen gesteld. Een extern bureau gaat nu verder met de 
technische voorbereiding van de plannen. Een grote opgave voor 
de komende periode. Daarnaast spelen er ook andere projecten 
binnen SPPiLL. We hopen dat we snel aan de slag kunnen met de 
realisatie van de historische erven en de bakhuisjes. Ook zijn we 
druk bezig met de voorbereidingen van de Kribkesroute, Liemt 
in het Licht en Liemt Lopt Uit (de kerstmarkt) op vrijdag 11 
december. Hopelijk nodigt het grote succes van Proef Lokaal 
Liempde alle inwoners en ondernemers uit om actief deel te 
nemen aan Liemt Lopt Uit en de Kribkesroute. Dit soort evene-
menten zijn het visitekaartje van Liempde!

Evenementen in Liempde 
4 november
Broodje Brandweer: 
Lunch met tips over brandveiligheid  
6 november
Liemtse Durpskwis                                                   
7 november
Natuurwerkdag 
                                                
11 november
Sprirituele inloopavond
14 november
Installatie Graaf/Gravin Vivantjes                                    
15 november
Intocht Sinterklaas
19 november
Lezing Vogeltrek Natuurwerkgroep Liempde  
21 november
Receptie Prins De Ploegers/Spiegelbal
28 november
Optreden Big Band                                      
29 november
Live in Liempde, special edition                                   
11 december
Liemt Lopt Uit – Kerstmarkt
11 december - 6 januari
Kribkesroute
13 december
PloegerRangFestival

22 november
Verkiezing Jeugdprins(es) De Ploegers
20 en 27 december
WinterWonderZondag
27 december
Optreden Duo Trend
31 december
Oudejaarsavond
1 januari
Nieuwjaarsborrel
2 januari
Tonpraten
Nieuwjaarsborrel
Optreden Maxpoint
8 en 9 januari
Jeugdzittingsavonden De Ploegers
10 januari
Nieuwjaarsloterij
14,15 en 16 januari
Zittingsavonden De Ploegers   

Kijk voor een actueel overzicht van alle activiteiten en evenementen op 
www.gastvrijliempde.nl en volg www.facebook.com/gastvrijliempde.
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Wilt u meehelpen of heeft u vragen?
Wilt u graag meer weten over de projecten, heeft u ideeën of wilt u zich in-
zetten voor SPPiLL? Neem dan contact op met het SPPiLL-Projectenbureau. 
Als u wilt meehelpen met de verbouwwerkzaamheden van het toekomstige 
bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd, dan kunt u contact opnemen met 
Jan van Lierop (T: 06-12324746 - E: lies.jan@ziggo.nl).

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

Informatiefolder SPPiLL

Colofon
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Fotografie: Albert Stolwijk, Gerard Schalkx, Gerard van der Velden, Harry Fiolet, Marcel Saris, Mark van der Pol – DeMooiBoxtelKrant, Peter de Koning, Ruud van Nooijen en SPPiLL Projectenbureau.

Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

SPPiLL wil het aantal hoogstamboomgaarden in Liempde vergroten. Het zorgt voor een verfraaiing 
van het landschap, het verhoogt de biodiversiteit en het brengt een mooi stukje cultuurhistorie 
terug. Hiervoor is SPPiLL op zoek naar grondeigenaren die op hun terrein acht à tien hoogstamfruit-
bomen willen planten (bijv. appelbomen, perenbomen of pruimenbomen). Heeft u interesse en wilt 
u graag meer informatie? Kijk op de website www.sppill.nl (bij Projecten > Projectgroep 2) of neem 
contact op met het projectenbureau van SPPiLL.
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Locaties gezocht voor
hoogstamfruitbomen

Volg ons online!
Kijk op www.sppill.nl voor alle informatie over SPPiLL of volg ons op 
Facebook.com/sppill.liempde. Hierop verschijnen met regelmaat nieuwe 
filmverslagen over gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Toegangspoort tot Het Groene Woud
Inwoners, ondernemers en verenigingen zetten samen de schou-
ders eronder om veel voor elkaar te krijgen. Natuurlijk loopt het 
niet altijd zonder slag of stoot, maar we mogen zeer tevreden 
zijn over de gang van zaken. Als de resultaten zichtbaar worden, 
ontstaan er ook weer nieuwe ideeën. Dit heeft niet alleen een 
positief effect op de leefbaarheid in ons dorp, maar door al deze 
initiatieven wordt ons dorp ook aantrekkelijker om te bezoeken. 
Dit is goed voor de horeca, recreatie en winkeliers en leidt tot 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en 
detailhandel. Liempde ontwikkelt zich steeds meer als ‘Liempde, 
gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het 
Groene Woud’!

Tossy de Man, voorzitter SPPiLL

Aan de bewoners van dit pand
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Projectgroep 1

Liemt in uitvoering
Kloppend Hart van Het Groene Woud

Herinrichting centrum Liempde 
SPPiLL wil het centrum meer uitnodigend maken, veiliger, autolu-
wer en de uitstraling versterken. Dit door o.a. verbeterde verlich-
ting, meer groen, nieuwe wandelpaden in het Concordiapark, 
aanpassing van wegen om verkeer te remmen en vrachtverkeer te 
weren en door de toegankelijkheid voor mindervaliden en kinder-
wagens te verbeteren. In september jl. waren er informatie-
avonden voor omwonenden, stichtingen en verenigingen. Mart 
van Dulmen, voorzitter van de projectgroep: “De aanwezigen 
reageerden positief en stelden veel goede vragen, met name 
over de veiligheid. Dat is ook een punt waar SPPiLL veel belang 
aan hecht.” De werkzaamheden starten naar verwachting in april 
2016. Binnenkort wordt een civieltechnisch bureau aangesteld 
die de verantwoording neemt over de technische voorbereiding 
en begeleiding van de uitvoering. 

De projecten van SPPiLL zijn onderdeel van het uitvoeringspro-
gramma Kloppend Hart van Het Groene Woud. Dit programma 
bestaat uit veertien projecten die de cultuurhistorie, landschap 
en toerisme/recreatie in Het Groene Woud verder versterken. 
Door de projecten van SPPiLL ontwikkelt Liempde zich steeds 
meer als centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Het 
Groene Woud, maar er zijn ook andere projecten die hieraan bij-
dragen. Brabants Landschap gaat in natuurgebied De Schee-
ken twaalf tot vijftien edelherten plaatsen. Een bijzondere 
ontwikkeling, want het edelhert komt in Nederland alleen voor 
in de Oostvaardersplassen, op de Veluwe en in het Limburgse 
Weerterbos. Daarnaast gaat de gemeente Boxtel een nieuwe 
NS-route ontwikkelen. Deze start bij station Boxtel, gaat door 
het centrum van Liempde naar de edelherten, en eindigt bij 
station Best. Een impuls voor toerisme en recreatie in Liempde!

Komst edelherten
Het edelhert krijgt zijn historische plek in Het Groene Woud terug. 
Ze zullen de vegetatie in de natuur beïnvloeden, de variatie doen 
toenemen en een wandeling door de natuur van Liempde een 
stuk plezieriger maken. “Op dit moment zijn we bezig met de 
terreininrichting om het gebied klaar te maken voor de komst van 
de edelherten”, zegt Arjen Simons van Brabants Landschap. Een 
belangrijk onderdeel is het rasterplan. De rasters moeten ervoor 
zorgen dat de herten binnen het gebied blijven. Er komen poorten 
voor wandelaars, ruiters en fietsers en het raster wordt zo gemaakt 
dat andere dieren als reeën, vossen en dassen er (onder)door 
kunnen. “Momenteel loopt de vergunningaanvraag voor de rasters. 
De verwachting is om in het voorjaar van 2016 te starten met de 
aanleg. De edelherten worden in het najaar van 2016 losgelaten.” 
Er komt ook een recreatieplan, waarin invulling wordt gegeven aan 
activiteiten, zoals wandelingen met gidsen. 

Natuurexperience Lennisheuvel 
Momenteel is er in Boxtel al een NS-wandelroute van station 
Boxtel via de Kampina naar station Oisterwijk. De wandelaars 
moeten via een tot nu toe onaantrekkelijke grijze en niet zo 
veilige route door het bedrijvenpark van Boxtel om de Kampina 
en Lennisheuvel te bereiken. De route wordt veiliger en groener 
gemaakt. Daarnaast komt er ook een tweede NS-wandelroute; de 
route van station Boxtel naar station Best via Lennisheuvel en 
Liempde. Natuurexperience Lennisheuvel wil een groene, veilige 
wandelroute realiseren die de schakel vormt tussen de met de 
trein reizende recreant en de natuur en het edelhert. Er komen 
extra landschapselementen, de natuurbeleving wordt versterkt en 
ook Den Eijngel in Lennisheuvel wordt opgeknapt. Een voormalige 
brouwerij, herberg en boerderij uit 1494 die onderdeel vormt van 
de route. Marloes van de Wetering, gemeente Boxtel: “Het pand 
wordt een expositieruimte en het buitenterrein een boerenerf met 
daarop een bakhuisje. Het bakhuisje is inmiddels gerealiseerd. 
Daarnaast gaan we ook meer groen aanbrengen langs de route.”

Gidsen gezocht!
Liempde kent een groot aantal cultuurhistorische elementen, 
is rijk aan natuurgebieden als De Geelders, Landgoed Velder 
en De Scheeken en is omgeven door prachtige authentieke 
landschappen. SPPiLL wil bezoekers laten zien en ervaren wat 
Liempde te bieden heeft. Daarom wordt er een pool opgezet 
van gidsen die toeristen en recreanten willen rondleiden, star-
tend vanuit Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Een tour 
richting de edelherten zou hier in de toekomst uitstekend op 
aansluiten. Heeft u interesse en wilt u graag meer informatie? 
Neem dan contact op met het projectenbureau van SPPiLL 
(contactgegevens zie achterzijde). Mensen die zich opgeven, 
krijgen een volledig verzorgde opleiding en/of cursus.
 

Kiosk gerestaureerd
U heeft het vast gezien. De kiosk in Liempde is flink opgeknapt. 
Dankzij een club vrijwilligers ziet de kiosk er weer prachtig uit! De 
trap, het hekwerk en het plafond zijn geheel vernieuwd, de palen 
zijn verstevigd en behandeld tegen houtrot en schimmels en het 
talud aan de zijkant is versmald. Ook het rieten dak is geheel 
vervangen. Dit is uitgevoerd door professionele rietdekkers. Bijna 
dagelijks waren er veel fanatieke vrijwilligers aan het werk. Eén 
van hen was Driek Termeer. “Het was een hele grote klus, maar 
het resultaat mag er zijn. We hebben veel positieve en leuke 
reacties gehad, ook terwijl we aan het werk waren”, aldus Driek. 
De kiosk is weer klaar voor de toekomst!

D’n Tip
Er liggen grote plannen voor D’n Tip. De gemeente Boxtel reali-
seert een waterbergingskelder en SPPiLL gaat het bovengrondse
gedeelte herinrichten. De kelder moet zorgen voor minder water-
overlast. We krijgen immers steeds meer te maken met zware 
regenval. De realisatie staat gepland vanaf april 2016 tot en met 
juli 2016. Daarna start SPPiLL met de herinrichting. Hans Mols, 
teamleider Water en Groen gemeente Boxtel: “Door de werkzaam-
heden te combineren, kunnen we de komende jaren echt vooruit.” 
De plannen van SPPiLL omvatten o.a. het plaatsen van een houten 
veldpoort, de realisatie van een nieuwe inrit aan de kant van de 
Barrierweg, de realisatie van parkeerplaatsen voor acht auto’s 
en een tiental fietsen, een oplaadpaal voor elektrische auto’s en 
fietsen en het vervangen van het asfaltveldje door natuurlijke 
speelvoorzieningen.

Mart van Dulmen - voorzitter 
“Ik ben erg tevreden over hoe het momenteel gaat. We hebben goed overleg met de gemeente, 

de informatieavonden zijn redelijk goed bezocht en de vrijwilligers hebben de afgelopen maanden veel werk 
verricht bij de kiosk. Het ziet er allemaal mooi en strak uit!” 

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

 Will van Houtum (links) en Driek Termeer aan het werk bij de kiosk

 Foto: Harry Fiolet
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Receptenboekje Proef Lokaal Liempde
Wilt u de gerechtjes graag thuis proberen? Koop dan het 
receptenboekje! Hierin staan alle recepten van de gerecht-
tjes die tijdens Proef Lokaal Liempde te proeven waren. Het 
receptenboekje is verkrijgbaar voor 3 euro bij Keurslager 
Willy Beerens (Barrierweg 7 in Liempde) en café De Durps-
herberg (Dorpsstraat 6 in Liempde).

Projectgroep 2

Natuur- en cultuurprojecten

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

Projectgroep 5

Promotie ‘Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud’

Lex Schregardus - voorzitter 
“Inmiddels vorderen we gestaag met de werkzaamheden. Er zijn bijna vijf waterputten gebouwd, de schutskooi is 

te bewonderen aan de Schutstraat en een lijvig rapport over de grenswallen is recent voltooid. Dit kon allemaal 
dankzij de vrijwilligers. Zelfs de Liempdse vrijwillige brandweer heeft een rol vervuld. Hulde voor hun inzet en 
bedankt mannen! De komende tijd gaan we door met de bakhuisjes, de erven en de aanplant van fruitbomen. 

Hiervoor kunnen we veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken!”

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

Historische erven in Liempde
SPPiLL gaat vier historische erven realiseren in Liempde. Co Kra-
mer, lid van de projectgroep: “Er zijn verschillende elementen die 
typerend zijn voor een historische erf. Aan één kant van het erf 
staan vaak hoogstamfruitbomen en aan de andere kant ligt een 
moestuin. Er staat meestal ook een notenboom. Er wordt nooit as-
falt gebruikt, maar alleen klinkers of zand. Het is natuurlijk mooi 
als er ook een waterput of bakhuisje staat.” De projectgroep gaat 
daarnaast tien waterputten en twee, misschien drie bakhuisjes 
(her)bouwen. De familie Vullings, woonachtig aan de Barrier-
weg 23, doet mee aan alle drie de projecten. “We hebben al een 
bakhuisje, maar deze is flink verouderd. We wisten niet goed wat 
we ermee moesten, dus vandaar dat het project van SPPiLL een 
mooie uitkomst is. Toen is het balletje gaan rollen om ook mee te 
doen aan het ervenproject en een waterput te realiseren”, aldus 
Peter Vullings. 

Onderzoeksrapport grenswallen beschikbaar
Eén van de meest waardevolle, cultuurhistorische element-
en in Het Groene Woud zijn de grenswallen. Ze zijn eeuwen 
geleden aangelegd, maar op sommige plaatsen nog steeds 
goed zichtbaar. De grenswallen markeerden de gren-
zen, maar waren bijvoorbeeld ook ter bescherming tegen 
houtroof. In 2014 en 2015 heeft Stichting Brabantse Bron-
nen i.s.m. SPPiLL een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Dit gebeurde bij de grenswallen in De Geelders en op Velder 
(Velderse wal). Het onderzoeksrapport is onlangs voltooid. 
Hieruit zijn verschillende interessante resultaten gekomen. 
Zo blijkt uit het onderzoek dat de Velderse wal uit de tweede 
helft van de dertiende eeuw dateert. Het is zeer aanneme-
lijk dat de grenswal in De Geelders in dezelfde periode is 
aangelegd. Het volledige rapport vindt u op www.sppill.nl 
(bij Projecten > Projectgroep 2). Na het onderzoek hebben 
een tiental vrijwilligers de grenswallen hersteld en beter 
zichtbaar gemaakt door het aanplanten van autochtone, 
inheemse planten.

Eerste editie Proef Lokaal Liempde groot succes
Op zondag 27 september was de eerste editie van Proef Lokaal 
Liempde, ’t Grootste Tapasdiner van Het Groene Woud. Een 
zonovergoten dag! D’n Tip was omgetoverd tot culinair centrum 
waar professionele koks, hobbykoks en leveranciers uit Liempde 
(en omstreken) heerlijke gerechten presenteerden. Ze maakten 
gebruik van lokale en regionale ingrediënten, zoals speltmeel en 
melk van Wim Jennissen en varkens- en kalfsvlees van de familie 
Vos. Iedereen kon ontdekken wat ons dorp allemaal te bieden 
heeft. Er waren meer dan duizend bezoekers en er hing een 
uitstekende sfeer. Diane Melis, voorzitter van de projectgroep: 
“Een sterk punt was in mijn ogen de combinatie van hobbykoks 
en professionele koks. Door deze samenwerking, konden we 
gebruik maken van de kracht van eigen inwoners. Samen bereik je 
natuurlijk meer dan alleen.”

Nieuwe uitdagingen
Projectgroep vijf zet zich in voor de promotie van Liempde als 
´Gastvrij Hart in Het Groene Woud’.  Proef Lokaal Liempde was een 
mooie eerste stap, maar er zijn ook andere projecten en evene-
menten die binnen deze projectgroep vallen. Zo ook de Kribkes-
route i.s.m. Anton van de Ven en de ontwikkeling van vijf nieuwe 
wandelroutes. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, o.a. door 
de vrijwilligers Louis van de Wiel en Albert Bressers. De vijf routes 
vormen uiteindelijk een soort bloem met als middelpunt het toe-
komstige bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrier-
weg. Hét startpunt om Liempde en Het Groene Woud te ontdekken!

Opgavemogelijkheid Kribkesroute
De dagen worden donkerder en de winterse sferen komen steeds 
meer in aantocht. Dat betekent ook dat binnenkort de Kribkes-
route weer gelopen kan worden. Van 11 december 2015 tot en met 
6 januari 2016 mag iedereen weer de kerststal buiten zetten! Geef 
u snel op via info@kribkesroute.nl of via de contactmogelijkheid 
op deze website www.kribkesrouteliempde.nl. Wees creatief en 
zet de mooiste kerststal buiten. We hopen dat iedereen net zo 
enthousiast meedoet als andere jaren. Dit jaar is het de bedoeling 
om in samenwerking met inwoners meer activiteiten langs de 
Kribkesroute te organiseren. Van chocomel schenken tot aan een 
leuk koor op de hoek van de straat. Heeft u ideeën? Meld ze aan via 
info@sppill.nl. 

Voortgang bouw waterputten
Het terugbrengen van de cultuurhistorische elementen als de 
erven, waterputten en bakhuisjes levert niet alleen een toevoe-
ging op voor het eigen terrein. De projecten zijn ook voor toe-
ristische doeleinden en ter versterking van de relatie tussen het 
authentieke centrum en het omliggende buitengebied. Inmiddels 
zijn er al vier waterputten gerealiseerd; aan de Pastoor Dobbe-
leijnstraat 2, Sortestraat 2, Gemondesestraat 14 en aan de Spurk-
straat 2. Woningeigenaar aan de Spurkstraat is Harrie van Beers: 
“Ik woon in een oud pand waar een waterput erg passend is. We 
hebben er bewust voor gekozen om de waterput aan de zijkant te 
realiseren, zodat deze goed zichtbaar is. Ik vind het een mooi ini-
tiatief en geweldig hoe die mannen van SPPiLL gewerkt hebben!” 
Inmiddels is ook gestart met de bouw van de vijfde waterput aan 
de Barrierweg 42. Voor de waterputten, erven en bakhuisjes wordt 
samengewerkt met Stichting de Brabantse Boerderij. Alle locaties 
worden opgenomen in de arrangementen en (wandel)routes van 
SPPiLL.  

Diane Melis - voorzitter 
“Proef Lokaal Liempde was een leuk uitje voor het hele gezin. Het was druk bezocht, zowel door mensen uit Liempde als 
daarbuiten. Bezoekers konden echt ontdekken wat Liempde te bieden heeft.”

 Foto: Mark van der Pol - DeMooiBoxtelKrant

 Het oude bakhuisje van de familie Vullings aan de Barrierweg 23  De bouw van de waterput aan de Sortestraat 2 - Foto: Ruud van Nooijen

 Het onderzoek bij de grenswallen - Foto: Gerard van der Velden

 Foto’s: Mark van der Pol - DeMooiBoxtelKrant

 Lenneke Prinsen en Astrid van den Biggelaar van Vandaag Koken Wij



Projectgroep 3

Informatiecentrum D’n Liempdsen Herd

Projectgroep 4

Het Wij-gevoel

Rob Dito - voorzitter
“SPPiLL doet het op eigen wijze; waar ze in de meeste gevallen naar het hoogste punt van 
een bouw werken, zijn wij van het hoogste punt naar beneden gegaan. Nu het dak klaar is 
kunnen we binnen verder. Eerst pakken we de vloeren aan en van daaruit de verschillende 
ruimtes. Ondertussen werken we ook aan de inrichting van het bezoekerscentrum en het 
erf. We willen op een aansprekende manier laten zien wat Liempde en Het Groene Woud 
allemaal te bieden heeft. Maar zover is het nog niet. Eerst de handen uit de mouwen!”

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).

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 (inwo-
ner), Moniek Pol (inwoner), Jos van de Laar (‘t Liempds Pakhuis), 
Ruud Bouwmans (’t Struifhuis).

www.opliemtgemunt.nl

In samenwerking met:

L I EMT�emunt

Ruime keuze
uit verschillende

soorten en maten.

Natuurlijk 
voorzien door

Liempdse 
kerstboom 

leveranciers!

Spaar met
Op Liemt Gemunt
voor een GRATIS

kerstboom
Wat moet u doen? 

Spaar zo veel mogelijk oranje
Op Liemt Gemunt muntjes. 

Tegen inlevering van 15 Op Liemt Gemunt muntjes 
kunt u een GRATIS kerstboom uitzoeken!

Heeft u minder muntjes? Geen probleem!  
Een kerstboom is € 15,-  waard. 
Per ingeleverd muntje krijgt u 

€ 1,- korting op de boom. 
Hoe meer muntjes u inlevert, 

hoe meer korting u krijgt.

De actie loopt van 1 november 
t/m zaterdag 12 december

Nieuwe opzet Liemt Lopt Uit 
De winterperiode breekt aan en dus worden de voorbereidingen 
voor Liemt Lopt Uit weer getroffen. De kerstmarkt staat gepland 
op vrijdag 11 december op het Raadhuisplein. Dit jaar met een 
nieuwe opzet! Niet alleen de Op Liemt Gemunt ondernemers, 
maar ook andere ondernemers, verenigingen en particulieren mo-
gen zich aanmelden voor een kraampje. Hierin kunnen zij zichzelf 
presenteren, producten, lekkere hapjes of bijvoorbeeld kerststuk-
jes, kaarten en andere winterse creaties aanbieden of verkopen. 
Heeft u interesse? Stuur een e-mail naar info@liemtloptuit.nl. 
De werkgroep neemt dan contact met u op om alles verder af te 
stemmen. Ook de tijd van het evenement is verlengd. Dit jaar is 
de kerstmarkt van 18.30 tot 22.00 uur. Er is muziek, straat-
theater en het geheel wordt sfeervol aangekleed. JAS-Liempde 
gaat dit jaar geen kerstbomen verkopen, maar komt i.s.m. Op 
Liemt Gemunt met een nieuwe actie waarmee u voor een gratis 
kerstboom kunt sparen!

Woon in Liemt, koop in Liemt!
Na afloop van Liemt Lopt Uit wordt de uitslag van Op Liemt 
Gemunt bekend gemaakt. U heeft dus nog maar kort de tijd om 
muntjes te sparen. U ontvangt de oranje muntjes door bood-
schappen te doen bij de Op Liemt Gemunt ondernemers. De 
muntjes schenkt u vervolgens aan uw favoriete vereniging die 
hierdoor extra opbrengsten heeft. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten. Verenigingen krijgen een financieel steuntje in de rug 
en Liempdse ondernemers krijgen meer omzet. Kortom, weer een 
impuls voor Liempde! Vorig jaar hadden we een bedrag van in to-
taal 15.634,19 euro bijeen gespaard. Een mooi bedrag, maar door 
samen de schouders eronder te zetten kunnen we zorgen voor een 
stijgende lijn. Woon in Liemt, koop in Liemt!

Liemt in het Licht
Tijdens de kerstmarkt worden ook de lichtjes van Liemt in het 
Licht ontstoken. De vrijwilligers beginnen zaterdag 7 november 
met het ophangen van de feestverlichting. De kilometers ver-
lichting zorgen ervoor dat het centrum van Liempde weer gaat 
stralen! Wilt u ook meehelpen met het ophangen van de lichtjes? 
Stuur een e-mail naar rene@hetraadhuisverzekeringen.nl. Alle 
handjes zijn welkom! Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om 
dezelfde verlichting aan te schaffen. Neem hiervoor contact op 
met Electrotechnisch Bureau G. Saris via 0411-631264 of loop 
even binnen! 

Boerenerf met karakteristieke elementen
Zoals menigeen weet ligt achter het toekomstige bezoekerscen-
trum een groot erf. De projectgroep gaat het erf opnieuw inrichten 
tot een karakteristiek boerenerf met elementen van vroeger. Zo 
komt er een authentieke waterput, een bakhuisje en een klompen-
makershuisje. Er wordt een grote open ruimte gerealiseerd voor de 
organisatie van activiteiten. Ook komen er veldpoorten, zowel aan 
de kant van de Barrierweg als de Parkstraat. Dat wil niet zeggen 
dat het terrein gesloten blijft. Arnold van den Broek, lid van de 
projectgroep: “We willen een natuurlijke verbinding creëren 
tussen het Concordiapark, de boerderij en het erf. Het moet één 
logisch geheel worden zodat het open en toegankelijk wordt 
tijdens evenementen in Liempde.” 

SPPiLL zoekt oude tegels!
Het dak van de boerderij is gerestaureerd en geïsoleerd. 
“Het resultaat mag er zijn”, zegt Rob Dito, voorzitter van de 
projectgroep. “We hebben een hoogwaardig geïsoleerd dak 
dat meer dan honderd jaar mee kan.” Nu start de verbouwing 
van het overige gedeelte. Metselen, timmeren, slopen en 
herbouwen. De vrijwilligers zijn hard aan het werk. Wilt u ook 
een steentje bijdragen? Meld u zich dan aan als vrijwilliger! 
Daarnaast is de projectgroep ook op zoek naar authentieke, 
gebruikte tegels. Deze worden gebruikt voor de schouw in de 
herd. De herd was vroeger het hoofdvertrek van een boerderij 
waarin zich een schouw met (open) vuur bevond. In de boer-
derij is deze schouw nog aanwezig. Door gebruik te maken van 
oude tegels, wordt het historische karakter van de boerderij 
versterkt. Heeft u tegels (afmeting 13 x 13 cm) die SPPiLL mag 
hergebruiken? Neem dan contact op met het projectenbureau 
(contactgegevens zie achterzijde).

Kapstok voor informatievoorziening
Wat kunnen mensen bij D’n Liempdsen Herd beleven en welke 
informatie wordt geboden? SPPiLL is op zoek naar een raamwerk, 
het verhaal dat de basis gaat vormen voor de informatievoorzie-
ning. Hiervoor is in september, onder begeleiding van een extern 
bureau, een workshop georganiseerd. Deelnemers waren de leden 
van de projectgroep, inhoudsdeskundigen en potentiële bezoe-
kers van diverse leeftijden. “Er kwamen drie niveaus naar voren 
waar de informatie over kan gaan”, zegt Peter van den Hurk, lid 
van de projectgroep. “De boerderij zelf als ontmoetingsplek en 
vertrekpunt, en daarnaast het kransakkerdorp Liempde en het 
omliggende natuurgebied Het Groene Woud. Het is nog steeds 
heel breed, maar wel een model dat je kunt gebruiken als leidraad. 
Daarbij is ook nadrukkelijk naar voren gekomen dat D’n Liempdsen 
Herd geen informatiecentrum, maar een bezoekerscentrum gaat 
worden. Het gaat over menselijke ontmoetingen, een plek voor 
wandelaars, fietsers, mensen die voor een tentoonstelling komen 
of bijvoorbeeld voor een lezing.” De ideeën worden de komende 
maanden verder uitgewerkt.

Willy Beerens - voorzitter 
“Ook deze winter zorgen we ervoor dat Liempde er weer sfeervol bij ligt. 

Met Liemt Lopt Uit kan iedereen zien en beleven wat Liempde allemaal te bieden heeft 
en dankzij Liemt in het Licht en de Kribkesroute is ons dorp weer een mooi winters 
plaatje. Een prachtig resultaat van een unieke samenwerking tussen ondernemers, 

verenigingen en inwoners!”  

 Het erf van de boerderij

 De eerste verdieping
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