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Voorwoord 

Waarom een erfgoedvereniging belangrijk is voor het dorp 

Door Els Vissers 

De communicatiewerkgroep vroeg me te schrijven over het belang van een erfgoed-
vereniging in Liempde. In plaats van alle doelstellingen van onze vereniging aan te halen, 
lijkt het me interessant om mijn persoonlijke motivatie op papier te zetten.  

En eigenlijk heb ik daarop twee antwoorden: de erfgoedkamer en mijn loopbaan.  

Najaar 2018. Ik ben in de erfgoedkamer van het voormalig Raadhuis om wat gegevens op 
te halen voor een rondleiding. Wat ik aantrof was indrukwekkend, maar tegelijkertijd zorg-
wekkend. Indrukwekkend vanwege de schat aan gegevens en materiaal die stichting Kèk 
Liemt de afgelopen 44 jaar heeft verzameld, geordend en toegankelijk gemaakt voor de 
Liempdse gemeenschap.  

Zorgwekkend omdat er nog maar negentien actieve personen beschikbaar waren om deze 
gegevens te beheren. ‘Daar moet ik iets mee’, dacht ik op dat moment. Ik had weinig be-
denktijd nodig toen ik hoorde dat de stichting een vereniging wilde oprichten: óók om meer 
actieve leden te werven. Dat was in mijn ogen de enige oplossing om het voortbestaan van 
Kèk Liemt te waarborgen. 

De tweede reden is: ik ben jarenlang bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in dienst 
geweest. Daar hield ik me als specialist bezig met cultuurhistorische informatie.           
Daardoor besef ik hoeveel tijd, geld en moeite het kost om gegevens (zoals foto’s, teksten 
en boeken) toegankelijk te maken.  
Mijn doel is dan ook om me, naast het voorzitterschap van onze vereniging, in te inzetten 
voor de collectieopbouw en het beheer ervan.  
Ik ben iedere woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur te vinden in de erfgoedkamer 
van het voormalig Raadhuis.  
Daar tref ik voorbereidingen om de duizenden foto’s, die in het bezit zijn van Kèk Liemt,    
te digitaliseren voor de opzet van een beeldbank.  
Straks, als de beeldbank operationeel is, wordt het gemakkelijk zoeken in alle bestanden. 
Kom eens kijken en doe mee. Hopelijk word je dan ook gegrepen door het collectievirus.  
 
Tot ziens bij Kèk Liemt,  

Els Vissers 

Erfgoedvereniging KèKliemt 
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Goed om te weten… 

Erfgoedvereniging Kèk Liemt 

Goed om te weten... 
 
Ons dorp kent vele rijks- en gemeentelijke monumenten. Maar óók een archeologisch mo-
nument: de ondergrond van de Oude Kerkhof op de hoek van de Pastoor Dobbeleijnstraat 
en Kerkakkers. 
 
Onder de oppervlakte liggen daar de restanten van de voormalige Sint-Janskapel waarvan 
de eerste geschriften dateren uit 1440. In 1982 werd dit een archeologisch rijksmonument. 
Bij het vierhonderdjarig bestaan van de toen nog zelfstandige parochie Sint-Jans Onthoof-
ding, in april 2003, is het hoekje heringericht naar een idee van landschapsarchitect Ada 
Wille. 
 
Dit stukje geschiedenis is de laatste jaren enigszins verwaarloosd geraakt waardoor de Erf-
goedvereniging samen met SPPiLL bij de wijkambtenaar heeft aangeklopt om dit karakteris-
tieke hoekje van Liempde op te krikken. Daarnaast willen we als Erfgoedvereniging zelf de 
handen uit de mouwen steken om deze historische plek in de toekomst een blijvend waar-
dig aanzien te laten hebben. De wijkambtenaar heeft wat middelen toegezegd, als burger-
initiatief, om het bij te kunnen houden. 
 
Datzelfde hebben we met de wijkambtenaar besproken over de Mariagrot in de voormalige 
kloostertuin. Onlangs bezocht zelfs een deskundige van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
onze erfgoedvereniging om adviezen te verstrekken zodat óók deze grot van Lourdes voor 
de toekomst blijft behouden. 
 
De erfgoedspecialist stelde ook een rapport op om de Mahiekelder, een van de drie rijksmo-
numenten op de rooms-katholieke begraafplaats van Sint-Jans Onthoofding, blijvend te on-
derhouden. Die is momenteel aan normaal onderhoud toe. Ook hiervoor willen we, in sa-
menspraak met het parochiebestuur, met onze handen in de aarde wroeten. Steekt u deze 
ook mee uit de mouwen? 
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Jouw inspiratie gevraagd!  
 
Een erfgoedvereniging wordt niet meteen gekoppeld aan termen als modern, sexy, 
snel en vooruitstrevend.  
Ook de werktitel ‘Nieuwsbrief Erfgoedvereniging Kèk Liemt’ zal misschien meer      
associaties oproepen met ouderwets gestencilde A4’tjes.  
 
Maar Kèk Liemt wil een brug slaan naar de hedendaagse maatschappij.  
Want wie al naar de versimpelde definitie op Wikipedia kijkt, ziet juist dat erfgoed    
tijdloos is en daardoor altijd vooruitstrevend: ‘De term erfgoed wordt toegekend      
aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor   
toekomstige generaties. Als fundament van een maatschappij werkt de materie dus 
ook toekomstgericht.’ 
 
Om die vertaalslag te maken, hebben we onder meer een vlotte naam nodig voor   
deze online nieuwsbrief. Daarom doen we een beroep op alle leden om een mooie 
naam voor dit medium te bedenken.  
Deze komt op regelmatige basis uit en informeert de leden over actuele thema’s    
binnen de vereniging, activiteiten die komende periode op stapel staan, welke        
cursussen er gevolgd kunnen worden en andere wetenswaardigheden. 
 
Naast deze digitale versie, worden we ook actiever met nieuws, aankondigingen en      
ontwikkelingen via sociale media en het opgefriste online platform van Kèk Liemt: 
www.kekliemt.nl. 
 
Namen graag doorgegeven via het emailadres: info@kekliemt.nl 
 
Alvast dank! 
 

Oproep: naam Nieuwsbrief 

Erfgoedvereniging Kèk Liemt 
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Archeologie in Liemt 

 
 

Liempdse geschiedenis opgraven in je eigen achtertuin 
 
Door Arnold van den Broek 
 
 
Deze zomer start onder meer in Liempde een driejarig veldwerkonderzoek onder het motto 
'Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud’.  
Dit onderzoek, dat ook plaats vindt in Best, Boxtel, Esch, Gemonde, Oirschot en Woensel,  
is voor iedere inwoner ‘een ontdekkingstocht in eigen dorp’.  
 
Het leuke aan dit project is natuurlijk dat deelnemers meer te weten komen over de          
bewoningsgeschiedenis van ‘ons’ dorp.  
En minstens zo interessant is dat inwoners zelf een aandeel leveren in de geschied-
schrijving van Liempde. Immers, mensen die meedoen, zijn vanaf de start betrokken bij   
wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe kennis en inzichten oplevert over Liempde.  
Het project leidt tot een echt wetenschappelijk resultaat waar internationaal over               
gepubliceerd wordt. 
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Het doel en de ambitie van dit (burger)wetenschappelijk onderzoek, begeleid door de      
Universiteit van Amsterdam, is enerzijds archeologisch en anderzijds sociaal. 
Er ontstaat inzicht in de historische ontwikkeling van dorpen en kleine kernen en heeft   
daarnaast, door het samen doen en beleven van de activiteit, een versterkende werking    
op de gemeenschapszin. 
 
Wat dat laatste betreft zitten we in Liempde wel goed. Want als er iets te beleven of te      
organiseren valt, worden de koppen bij elkaar gestoken en komt het van de grond. 
 
Het project heet CARE, dat staat voor Community Archeology Rural Excavations, en speelt 
zich vooral af onder de grond via proefputjes van één bij één meter die je in je eigen (achter)
tuin graaft.  
Om de tien centimeter wordt de grond gezeefd om te checken wat je vindt.  
Per laag bewaar je zorgvuldig het gevonden materiaal en noteer je wat je gevonden hebt.  
 
Je doet dat niet alleen in ons dorp. Het is de bedoeling dat er per dorp of kern minstens 25 
putjes worden gegraven en dat de gegevens daarvan worden verzameld, gedocumenteerd 
en vervolgens bestudeerd.  
Samen met de gegevens uit de proefputjes in andere dorpen en kernen trekken de weten-
schappers conclusies over de bewoningsgeschiedenis van ons dorp en de mogelijke relaties 
tussen onze woonplaatsen. 
 
In Engeland leverde een soortgelijke studie al behoorlijk wat nieuwe inzichten over de bewo-
ningsgeschiedenis in dorpen op. Wil je hier mee over weten klik dit filmpje <link filmpje> dan 
maar eens aan. 
 
Sterker nog: niet alleen in de regio van Het Groene Woud start dit project. Ook in Engeland, 
Polen en Tsjechië gaat dit onderzoek van start. 
 
Als Erfgoedvereniging Kèk Liemt hebben wij volmondig ‘ja’ gezegd tegen deze unieke kans. 
Als uitvalsbasis voor ons Liempdse onderzoek kunnen we gebruik maken van de locatie van 
bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. 
 

Geïnteresseerd?  
Volg dan in de media en via deze nieuwsbrief dit unieke project dat naar verwachting in het 
weekend van 6 en 7 juli a.s. in Liempde van start gaat.  
Het totale project bestaat uit een vooronderzoek, het veldonderzoek op locatie en twee  
campagnes om bewoners enthousiast te maken om mee te doen.  
De uitwerking van de onderzoeksresultaten zijn een rapportage hiervan en een regionale en 
internationale vertaling.  
Wilt u Liempde letterlijk op de internationale kaart zetten?  
 
Doe dan mee en geef u nu op via www.gemeenschapsarcheologie.nl en klik op doe mee. 

 
 

Archeologie in Liemt (vervolg) 
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Volgende keer in de Nieuwsbrief! 

Colofon 

 

Redactie 

Arnold van den Broek 

Jelle Faber 

Marloes Martens-Van Heerebeek 

Theo Martens-Van Heerebeek 

Eric van der Heijden 

Pål Jansen 

 

 

Vormgeving 

Eric van der Heijden 

Eindredactie 

Pål Jansen 

E-mail: info@kekliemt.nl 
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Oproep materialen WO II 

 

Op 24 oktober 1944 is Liempde bevrijd. We besteden daar deze maand en in september     

in Liempde aandacht aan. Hebt u materialen en of foto’s uit die tijd. Meld u dan aan via      

info@kekliemt.nl  Dan gaan wij er wat mee doen tijdens de lezing op 30 september a.s.  

 

 

Erfgoedvereniging Kèk Liemt 

 De werkgroep kleine cultuurhistorische monumenten 

 Ons cursusaanbod 2019 

 Gemeenschapsarcheologie, de start 

 Oproep voor activiteiten in 2020 

 Expositieruimte De Kleuskes 

 Liempde en de Tweede Wereldoorlog 

mailto:info@kekliemt.nl
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Activiteitenkalender 2019 

Erfgoedvereniging Kèk Liemt 
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Datum Tijd Activiteit Locatie/
Vertrekpunt 

Organisatie 

APRIL         

14 april 11.00-16.00 
uur 

Nationaal Museumweek Expositieruimte 
De Kleuskes 

Stichting Kèk 
Liemt 

29 april 19.30-21.30 
uur 

Film “Liempde en de Tweede Wereldoorlog”        
inleiding door Arnold van den Broek 

D’n Liempdsen 
Herd 

SPPiLL i.s.m. 
Erfgoedver. 
Kèk Liemt 

MEI         

19 mei 10.00-12.00 
uur 

Publiekswandeling “De Scheeken en de Gerrits-  
hoeve” 
Theo Bressers en Kees Quinten 

D’n Liempdsen 
Herd 

Erfgoedver. 
Kèk Liemt 

27 mei 19.30-22.00 
uur 

Lezing “De Gerritshoeve, de familie Dierking en   
Kobus de Lange” 
Theo Bressers 

D’n Liempdsen 
Herd 

Erfgoedver. 
Kèk Liemt 

JUNI         

  2 juni 12.00-16.00 
uur 

Open dag De Kleuskes Oude Dijk 19-21 De Kleuskes in-
gang Kleinhoekje 

Stichting Kèk 
Liemt 

24 juni 19.30-22.00 
uur 

Lezing “onderwerp volgt” 
Peter van de Wiel 

D’n Liempdsen 
Herd 

Erfgoedver. 
Kèk Liemt 

30 juni 10.00 -12.00 
uur 

Publiekswandeling “Vrilkhoven en De Prangen” 
Jan Willem van Roosmalen e.a. 

D’n Liempsen 
Herd 

Erfgoedver. 
Kèk Liemt 

Tot ziens  

bij de Erfgoedvereniging Kèk Liemt 


