
Tent op het evenemententerrein (9)
11.00 tot 13.00 uur  De Ollandse Dorpskapel.                 
13.30 tot 20.00 uur  Livemuziek met Hofkapel 
	 	 De	Kromploegers	en	‘vinylmuziek’	
  door Albert Bressers.

Afgewisseld met optredens van Hollandse 
artiesten: Marco de Hollander, Sani van Mullem 
en	Marian	Mayloo.	

Op de mèrt
Optredens	van	Terug	in	d’n	Tèd	Liemt,	muziekgroep	
‘t	Herriemenieke,	zanggroep	Driek,	orgelman	R.	Vroegh	
en troubadour Jan van der Heijden.

11.00	uur	 Levende	poppenkast	in	het	
 Concordiapark. (6)
	 Volksdansen	door	de	KVO-dansgroep	op	
	 de	dansvloer	naast	het	oude	raadhuis.	(2)

11.15	uur	 Schooltje	van	Ot	en	Sien	in	
	 D’n	Liempdsen	Herd,	Barrierweg	4.	(4)
 Levend draaiorgel door 
	 Muziektheater	Sentimento.	(3)

11.30 uur Optreden Gimmese Smart(lappenkoor)   
 op de kiosk. (5)
	 Volksdansen	door	De	Cromvoirtse		 	
 Dansvrienden op de dansvloer naast 
	 het	oude	raadhuis.	(2)
  
12.00	uur	 Erfhuis	in	D’n	Liempdsen	Herd,	
	 Barrierweg	4.	(4)
         
12.15 uur Ontvangst van burgemeester Mark Buijs
	 en	andere	gasten	op	het	oude	raadhuis.
    
12.30	uur	 Levende	poppenkast	in	het	
 Concordiapark. (6)   
	 Volksdansen	door	de	KVO-dansgroep	op	
	 de	dansvloer	naast	het	oude	raadhuis.	(2) 
 
12.45	uur	 Levend	draaiorgel	door	Muziektheater	
 Sentimento. (3)

13.00	uur	 Volksdansen	door	De	Cromvoirtse	
 Dansvrienden op de dansvloer naast 
	 het	oude	raadhuis.	(2)
	 Schooltje	van	Ot	en	Sien	in	
	 D’n	Liempdsen	Herd,	Barrierweg	4.	(4) 
                                             
13.30 uur Optreden Gimmese Smart(lappenkoor) 
 op de kiosk. (5)    
         
14.00	uur	 Erfhuis	in	D’n	Liempdse	Herd,	
	 Barrierweg	4.	(4)

14.15	uur	 Uitreiking	oorkonde	en	wisselbeeldje	
	 door	de	jury.	(2)
	 Volksdansen	door	de	KVO-dansgroep	op	
	 de	dansvloer	naast	het	oude	raadhuis.	(2) 
     
14.30	uur	 Levend	draaiorgel	door	Muziektheater	
 Sentimento. (3) 
       
15.00	uur	 Volksdansen	door	De	Cromvoirtse	
 Dansvrienden op de dansvloer naast 
	 het	oude	raadhuis.	(2)
	 Schooltje	van	Ot	en	Sien	in	
	 D’n	Liempdsen	Herd,	Barrierweg	4.	(4) 
     
15.30 uur Optreden Gimmese Smart(lappenkoor) 
 op de kiosk. (5)   
      
15.45	uur	 Erfhuis	in	D’n	Liempdse	Herd,	
	 Barrierweg	4.	(4) 
 
16.00	uur	 Levende	poppenkast	in	het	
 Concordiapark. (6)    
 
 
Om	12.30,	13.30	en	15.00	uur	neemt	het	wonderlijke	
damesduo	Lelle	en	Belle	u	mee	voor	een	hilarische	
historische	wandeling	door	Liempde:	
Klik	-	Liempt	-	Selfies	van	Nu	naar	Oud.	

Op	het	evenemententerrein	kunt	u	uw	kinderen	
heel	de	dag	heerlijk	laten	zweven	in	een	ouderwetse	
zweefmolen.

PROGRAMMA BOEREMèRT 17 APRil 2017

De veldwachter spreekt, 
de troubadour zingt, kinderen 

lopen op stelten en kraaien 
het uit van plezier in de 

zweefmolen. De tijd staat 
even stil. Waan je in de jaren 

twintig en beleef een 
nostalgische dag in het 

Liempdse dorpshart.

MAAndAG 17 APRil 2017
TwEEdE PAAsdAG
10.00 -17.00 uuR

BOEREMèRT liEMPdE

...in Het Groene Woud

www.boeremert.nl

Boeremèrt Liemt        
Boeremert



Het spinnewiel draait, oude dorsmachines 
doen hun werk. De dorpsomroeper kondigt 
een levende poppenkast aan. Er wordt 
gedanst, het orgel klinkt en de troubadour 
zingt uit volle borst. De veldwachter rijdt trots 
rondjes op zijn motor. Midden op de mèrt is de 
klas van Ot en Sien ingericht, compleet met 
kroontjespennen en inktpotjes. Er is van alles 
te koop, van zinken emmers tot handgemaakte 
poppen en houten speelgoed. Overal ruikt het 
lekker: naar spekstruif, warme wafels en snert. 
De mensen zijn vriendelijk, de prijzen ook. 

Liempde	is	een	authentiek	Brabants	dorp,	
gelegen	in	het	populierenlandschap	van	Het	
Groene Woud, aan de oevers van de Dommel. 
Liempde maakt deel uit van gemeente Boxtel 
en	ligt	direct	aan	de	A2	tussen	’s-Hertogen-
bosch	en	Eindhoven.	Het	oude	raadhuis,	het	
dorpscafé	en	de	muziekkiosk	vormen	het	hart	
van	het	dorp	en	van	de	Boeremèrt.

Ieder jaar op Tweede Paasdag 
staat de tijd in Liempde even stil. 
Lopend op klompen en traditioneel 
gekleed doen de Liempdenaren 
de jaren twintig herleven.

GAsTvRijE nOsTAlGiE

Aan	de	Liempdse	Rosenhofstraat	worden	vol-
doende	parkeerplaatsen	ingericht.	Vanaf	de	
A2	kunt	u	de	borden	‘Parkeren	Boeremèrt’	volgen.	
De	Boeremèrt	is	dit	jaar	ook	bereikbaar	per	
openbaar	vervoer.	Vanaf	11.00	uur	vertrekt	er	
ieder	uur	een	gratis	huifwagen	richting	Liempde	
vanaf	het	station	in	Boxtel.

Entreelot Boeremèrt: 4 euro
(Kinderen tot en met twaalf jaar gratis)

Graag tot ziens op Tweede Paasdag! 

Boeremert Liemt               Boeremert

PARkEREn En OPEnBAAR 
vERvOER

hET dORP liEMPdE

Nieuw!
Gratis met de

huifwagen
	naar	

de	mèrt!
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...in Het Groene Woud
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 1 Wasvrouwen

 2 Het oude raadhuis

 3 Levend draaiorgel

 4	 D’n	Liempdsen	Herd	

 5 Kiosk 

 6 Levende poppenkast

 7 Kinderspelen
 
 8 Draaiorgel

 9 Evenemententerrein

10 Kinderboerderij


