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WELKOMBOEREMÈRT LIEMPDE 
Kom en stap ook in de 

gezelligste tijdmachine!
Op maandag 22 april 2019 

Je leest het goed!  De Boeremèrt in 
Liempde is een oer-gezellige tijdmachine 
voor alle leeftijden! Barstensvol sensatie,  
straattheater, humor en nostalgie.  Je 
wandelt door de Jaren Twintig, maar 
stapt pardoes de Jaren Veertig binnen, 
the Sixties of zelfs de Middeleeuwen.  
  
Zwaardvechters
Topattractie dit jaar zijn de Lions of 
Steel: geharnaste zwaardvechters  die in 
Europa furore maken met hun historical 
medieval battle. Een adembenemend, 
authentiek middeleeuws schouwspel. 
Met machtige zwaarden en slagwapens 
gaan de vechtjassen elkaar te lijf. En net 
als vroeger zijn kracht, inzet, moed en 
karakter bepalend voor de toernooizege 
in deze bloedstollende sport.
  
BIERemèrt
Schuim de hele mèrt af, want overal zijn 
bierkraampjes waar je de meest bijzon-
dere speciaalbieren kunt proeven. Raak 
niet van het padje, anders mis je nog de 
finale in de kleurrijke biercarrousel, of 
de vrolijke muziek in de grote tent. 
Er is zelfs een swingende after-party 
dit jaar (tot 20.30 uur!) met de fameuze 
Kromploegers en coverband Rocksoc. 

Een entreelot voor de Boeremèrt kost 
4 euro, inclusief een gratis kop koffie en 
kans op een geldprijs.

Kinderen t/m 12 jaar gratis. 

      

StraatTheater
Hilarisch belooft de missie te worden 
van het vrijwilligerscommando van ka-
pitein F. Leeghuis. De reservisten van 
de BB (Bescherming Broekegangske) 
hebben zich het dappere doel gesteld 
strategische locaties en verbindingswe-
gen op en rond de mèrt te verdedigen 
tegen… Sssttt, de vijand luistert mee!
    
Beleef de avonturen van Jan Klaassen 
en Katrijn en Pietje de Boef in de 
Levende Poppenkast.  Bezoekers uit alle 
windstreken komen jaarlijks speciaal 
terug voor de betoverende eenvoud en 
heerlijke humor! Of sta oog in oog met 
dorpsfiguren van vroeger: de veld-
wachter, een vlucht brevierende non-
nen, de ganzenhoeder, de besteller 
– misschien heeft-ie wel post voor jou?  

Liempde 
Het authentiek Brabantse dorp Liempde 
vormt het hart van de Boeremèrt. Het 
ligt centraal tussen Tilburg, Den Bosch 
en Eindhoven, pal aan de A2.  Parkeren 
nabij de Boeremèrt is geen probleem. 

Afterparty tot 20.30 uur
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Het Oude Raadhuis

Oude ambachten

Kinderboerderij

D’n Liempdsen Herd

Kiosk/Ganzenbord

Levende poppenkast

Kinderspelen

Draaimolen

Draaiorgel

Lions of steel

Swing Mill

Bier carroucel

Consumptietent

Boeremèrt Liemt

Boeremert

www.boeremert.nl
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16.30 uur ‘Lions of Steel’ Medieval Combat  
 Op d’n Tip (8)
17.00 uur Afterparty met Live Band  
 Op d’n Tip (8)

Op de Mert zijn diverse doorlopende en rondtrek-
kende voorstellingen van o.a.
Terug in d’n Ted, muziekgroep ’t Herriemenieke, 
de Groep Driek, Orgelman R. Vroegh, Troubadour 
Jan vd Heyden, Straattheater van ikuu en meer 
spraakmakend straattheater.

Tent op het evenemententerrein (8)
11.00 - 13.00 uur  Live muziek
13.30 - 17.30 uur  afwisselend Live muziek door: 
De Kromploegers en Vinylmuziek door Albert 
Bressers
17.30 - 20.30 uur  Coverband Rocksoc (Nieuw)

Op het terrein kunt u de gehele dag genieten 
van de ouderwetse ‘Swing Mill’ en geheel in stijl 
genieten van een biertje uit de ‘Nostalgische Bier 
carrousel’.

Op het erf achter “De Liempdse Herd” (3)
10.00 - 17.00 uur  Doorlopend demonstraties oude 
ambachten. Knuffelhoek met echte ‘boerderij’ 
dieren.

Op de mèrt
10.30 uur ‘Noottoestand’   Kiosk (4)
11.00 uur Volksdansen door KVO-dansgroep
 Voor het Oude Raadhuis  (1)
 Levende poppenkast
 In het Concordiapark  (4)
11.15 uur ‘de School van Ot en Sien’
   in D’n Liempdsen Herd (3)
11.30 uur ‘Smartlappenkoor van alle tijden’  Kiosk (4) 
 ‘Slag om ’t Broekegangske’
 Rondtrekkend over de Mert
12.00 uur Volksdansen door dansgroep Cromvoirt
 Voor het Oude Raadhuis  (1) 
 ‘Lions of Steel’ Medieval Combat  
 Op d’n Tip (8)
12.30 uur Volksdansen door KVO-dansgroep
 Voor het Oude Raadhuis  (1)
12.45 uur Levende poppenkast
 In het Concordiapark  (4)
 ‘Slag om ’t Broekegangske’
 Rondtrekkend over de Mert
13.00 uur   Volksdansen door dansgroep Cromvoirt
 Voor het Oude Raadhuis  (1)
13.15 uur Hofkapel ‘de Kromploegers’
 Op d’n Tip (8)
 ‘de School van Ot en Sien’
   In D’n Liempdsen Herd (3)
13.30 uur ‘Smartlappenkoor van alle tijden’  Kiosk (4) 
14.00 uur ‘Lions of Steel’ Medieval Combat  
 Op d’n Tip (8)
14.15 uur Volksdansen door KVO-dansgroep
 Voor het Oude Raadhuis  (1)
14.45 uur Hofkapel ‘de Kromploegers’
 Op d’n Tip (8)
15.00 uur ‘Slag om ’t Broekegangske’
 Rondtrekkend over de Mert
15.45 uur ‘Smartlappenkoor van alle tijden’  Kiosk (4) 
16.00 uur  Levende poppenkast
 In het Concordiapark  (4)
 Hofkapel ‘de Kromploegers’ 
 Op d’n Tip (8)

Programma Boeremèrt 22 april 2019
                                                                                                                   (Tijden zijn een indicatie en onder voorbehoud)


