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Loeren bij de Boeren is een zomers en sfeervol 
festival met goede muziek, stoere kinderactiviteiten, 

kunst en bijzonder locatietheater in de mooie 
kersenboomgaard van boer Vernooij en op 
Landgoed Wickenburgh. Geniet daarnaast 

van heerlijke sapjes, streekbiertjes, kersen en 
eten uit verschillende Rollende Keukens.   

Muziek
Op het hoofdpodium treden onder andere Her Majesty, 
Janne Schra, Suzan & Freek en Electric Company op. 
Daarnaast zijn op het Kersenpodium diverse talenten uit 
Houten en omgeving te zien.

Locatietheater
Naast muziek is er bijzonder theater op locatie te zien 
tijdens Loeren bij de Boeren. Soif is een indringende 
voorstelling van Cie Vendaval uit Frankrijk op Landgoed 
Wickenburgh. Daarnaast geniet je van muziektheater van 
Piepschuim en dans van MAN || CO.

Ga op ontdekking in de 
kersenboomgaard!
Het allerleukste van Loeren bij de Boeren is misschien 
wel de ontdekkingstocht in de kersenboomgaard. Wat 
dacht je van een toffe stoere skelterbaan? Kom langs 
bij Kersenpitstop van de Taartrovers, een flitsende 
kersenfabriek die gerund wordt door kinderen. En 
er is nog veel meer! Kinderen zijn opgeleid tot echte 
rondleiders en nemen je mee op ontdekkingstocht door 
de kersenboomgaard. Maar natuurlijk kun je ook zelf op 
avontuur!

We zijn enorm dankbaar dat we dit jaar weer gebruik 
mogen maken van de boerderij van Willem en Annie 
Vernooij, de lekkerste kersen van kersenboer Gerard en 
Landgoed Wickenburgh. 
Met trots presenteren we namens Aan de Slinger dit 
programma. Samen met de vrijwilligers, artiesten en 
boeren wensen we je veel plezier bij deze vierde editie 
van Loeren bij de Boeren! 

Team Loeren bij de Boeren

IS VAN START!
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Cie Vendaval – Soif (FR, 13+)
Het is nacht. Een alleenstaande vrouw gaat terug naar 
het verleden waarover ze niemand heeft verteld. ‘s Nachts 
heeft ze het recht niet om te leven, het recht niet om te 
doen alsof. ‘s Nachts is zij samen met de anderen, dege-
nen die het niet hebben overleefd en het niet kunnen 
navertellen, om de wereld met woorden te redden. Maar 
vannacht is alles misschien anders. Soif is een delicate 
voorstelling waarin tekst en theater versmelten met dans. 
De teksten zijn geïnspireerd op getuigenissen van overle-
venden van concentratiekampen. Het Franse gezelschap 
Cie Vendaval brengt dit thema met bescheidenheid, 
opent kleine stoffige laatjes en geeft je sleutels en ant-
woorden.
Let op: Engels gesproken en maar beperkt plaats,  
kom dus op tijd!
Landgoed Wickenburgh • 16.00 en 20.00 uur

Piepschuim – Goedgebekt
Stel nou dat je zo vrij zou zijn als een vogel. Dat alles mag 
en niets moet. Dat je de boel de boel kunt laten. Geen 
hypotheek. Geen kinderen. Geen boodschappenlijstjes.  
Vrij om te doen en laten wat je wilt. Wat dan? Goedgebekt 
is een bijzondere muzikale voorstelling in, op en om twee 
levensgrote vogelhuisjes, gespeeld door twee mannen die 
besloten hebben dat het allemaal anders moet.
Kersenboomgaard • 15.00, 17.15 en 19.30 uur

13+

AL

engels
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MAN || CO - The winner takes it all
Het talentvolle bewegingstheatergezelschap MAN || CO 
geeft macht een gezicht, lichaam en stem. Macht is 
verslavend. Macht verblindt. Een dynamische dansvoor-
stelling waarin De Gulzige balanceert tussen halfgod 
en gevallen winnaar. MAN || CO won in maart 2017 de 
juryprijs van het Café Theater Festival in Utrecht en stond 
eerder op Gluren bij de Buren, in Theater Aan de Slinger 
en op FORTE festival. 
Kersenboomgaard • 16.30, 18.30 en 20.45 uur

Jeugdtheaterschool Aan de Slinger 
– Zonder Trappers
Wist je dat jongens en meisjes tussen de 12 en de 16 jaar 
van alle mensen het meest op de fiets zitten? En wist je 
dat het zo’n 385.000 kilometer fietsen is naar de maan? 
Zonder trappers is een humoristische familievoorstelling, 
geschreven door de jongeren zelf, over de avonturen die 
jongeren meemaken op de fiets… zonder regenjas en 
zonder trappers.
Kersenboomgaard • 14.00 – 14.40 uur

AL AL
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Tom Tukker
Eigenlijk hoef je maar twee dingen te weten over Tom 
Tukker; hij is extreem muzikaal en super sympathiek. 
Persoonlijke liedjes, geschreven in IJsland, leverden hem 
de titels 3FM Talent én OOR Talent op. Iemand met zo’n 
achternaam mag natuurlijk niet ontbreken op Loeren bij 
de Boeren!
Het Veld • 12.45 – 13.30 uur

Electric Company
De Utrechtse band met frontman Zac Chapman speelt 
pure pop in een strak, modern indiejasje. Ze deden al 
mee aan de Popronde, traden op in DWDD en hun  
debuut-EP is zojuist uitgekomen. Tijdens de vorige 
editie van Loeren bij de Boeren stonden ze op het 
Kersenpodium, dit jaar stomen ze door naar het 
hoofdpodium op het Veld.
Het Veld • 15.00 – 15.45 uur
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Suzan & Freek
Suzan & Freek coveren in een akoestische setting liedjes 
uit vrijwel elk genre op een volledig eigen wijze. Je hebt 
ze vast al eens voorbij zien komen op je Facebook-tijdlijn. 
In 2016 ging het duo wereldwijd viraal nadat hun cover 
van Don’t Let Me Down werd ontdekt en gedeeld door 
The Chainsmokers (de originele makers), met meer dan 
een miljoen views tot gevolg!
Het Veld • 16.30 – 17.30 uur

Janne Schra
Janne kennen we nog van Room Eleven en Schradinova 
en stond in 2014 ook al op Loeren bij de Boeren. Ze bracht 
onlangs haar nieuwe album OK uit. Reden genoeg om 
haar nogmaals uit te nodigen! Alle onrust, veranderin-
gen, verhuizingen en verlangens belandden in een reeks 
nieuwe liedjes. Liedjes over planeten en alfamannen. Over 
vogels en naar Parijs rijden in je eerste auto. Uithuilen en 
uitzwaaien. Een dronken nacht in New Orleans en andere 
manieren van vluchten.
Het Veld • 18.30 – 19.30 uur
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Her Majesty
Met The Very Best Of CSNY brengt Her Majesty het  
ultieme overzicht van al het moois dat het illustere viertal 
Crosby, Stills, Nash & Young gezamenlijk of afzonderlijk 
van elkaar hebben gemaakt. Met Déjà vu en Marrakesh 
Express speelde Her Majesty twee uiterst succesvolle pro-
gramma’s in alle grote Nederlandse theaterzalen,  
waaronder Theater Aan de Slinger. Nu is het weer hoog 
tijd voor een stevige festivalset!
Het Veld • 20.30 – 21.30 uur

DJ's Dilli & Kamilli
Sluit Loeren bij de Boeren dansend af met DJ’s Dilli & 
Kamilli. Ze draaien het liefst ellenlange discoplaten, pop-
hits van toen ze nog jong waren, mínstens twee verschil-
lende versies van Precious Little Diamond en alles met 
een synthesizer erin. Of iets heel anders, dat kan ook. Hun 
favoriete effect is de flanger en ze weten zelf ook niet wie 
Dilli en wie Kamilli is.
Het Veld • 21.30 – 22.30 uur
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12.00 – 19.00 Kinderprogramma
12.00 – 22.00 Kunst in de kersenboomgaard
Tussen 13.00 en 18.00 starten de rondleidingen op het hele en halve uur.

BLOKKENSCHEMABLOKKENSCHEMA

12.00 12.00

13.00 13.00

14.00 14.00

15.00 15.00

16.00 16.00

17.00 17.00

18.00 18.00

19.00 19.00

20.00 20.00

21.00 21.00

22.00

Tom Tukker
12.45 - 13.30

Electric Company
15.00 - 15.45

Suzan & Freek
16.30 - 17.30

Janne Schra
18.30 - 19.30

Her Majesty
20.30 - 21.30

DJ's Dilli & Kamilli
21.30 - 22.30

Winnaar Krachtvoer
12.15 - 12.45

Winnaar Krachtvoer
13.30 - 14.00

Emmy Eve
14.30 - 15.00

Hardste rockplaat voor  
kinderen ooit!

15.45 - 16.30

Friction &  
The Roots Drivers

17.45 - 18.30

Kita Menari
19.45 - 20.30

Hoofdpodium 
Het Veld KersenboomgaardKersenpodium Landgoed Wickenburgh

Vendaval – Soif
16.00 - 16.45

Vendaval – Soif
20.00 - 20.45

Jeugdtheaterschool 
14.00 - 14.40

Piepschuim
15.00 - 15.30

Piepschuim
19.30 - 20.00

MAN || CO
16.30 - 17.00

MAN || CO
18.30 - 19.00

Piepschuim
17.15 - 17.45

MAN || CO
20.45 - 21.15



Sebastiaan Brussee
Sebastiaan heeft De Hardste rockplaat 
voor kinderen ooit! net uitgebracht. Hij 
rockt de pan uit met nummers over on-
bereikbare liefdes, ouders die scheiden en 

niet weten waar je die scheet nou moet laten. 
15.45 – 16.30 uur

Emmy Eve
De getalenteerde en eigenzinnige Emmy 
Eve komt met haar verhalende pop-
muziek naar Loeren bij de Boeren. Met 
teksten die je zelf had willen bedenken 

en melodieën waar je hart sneller van gaat kloppen, zingt 
Emmy Eve met haar warme stemgeluid over zaken die 
haar raken. 
14.30 – 15.00 uur

Kita Menari
Kita Menari (in het Maleis ‘Wij Dansen’) 
is een Indiepop-band onder leiding van 
Micha de Jonge. Dus verwacht op Loeren 
bij de Boeren vele dansbare en verfrissen-

de songs. Ze barsten van het talent en passen nu nog net 
op het Kersenpodium. Mis deze band niet!
19.45 – 20.30 uur

Winnaars Krachtvoer
 In de maanden voorafgaand aan het 
festival vindt Krachtvoer plaats; een 
talentenwedstrijd voor bands en  
singer-songwriters. De winnaars van  

de publieks- en juryprijs trappen het kersenpodium af.
12.15 – 12.45 uur / 13.30 – 14.00 uur

Friction & The Roots Drivers
Friction staat bekend om zijn onweerstaan-
bare mix van reggae met Afrikaanse en 
Caribische vibes en zijn onvergetelijke live 
optredens. Samen met zijn band The Roots 

Drivers tourt hij over de hele wereld. En nu staan ze hier!
17.45 – 18.30 uur

Loeren bij de Boeren is ook een platform voor 
aanstormend talent. Op het Kersenpodium 

in de kersenboomgaard zijn diverse talenten 
uit de Kromme Rijnstreek te zien.
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Het allerleukste van Loeren bij de Boeren is 
misschien wel de ontdekkingstocht in de prachtige 
kersenboomgaard op het terrein van boer Vernooij.

Niet alleen leuk voor jongeren en volwassenen, 
maar ook voor de jonge festivalgangers zijn er een 
heleboel stoere activiteiten te doen en te beleven. 

Dwaal lekker rond en laat je verrassen!

Taartrovers
Tijdens Loeren bij de Boeren komt 
de kersenhandel volledig tot bloei in 
kersencentrale De kersenpitstop, die 
gerund wordt door kinderen. Geef bij het 

loket door hoeveel kersen je wilt kopen en je bestelling 
vliegt, rijdt of vaart vliegensvlug naar je toe per kabelbaan, 
radiografisch bestuurbare tractor of met de speciale 
kersenpont.

Razende Reporters!
 De jonge razende reporters lopen overal 
tussendoor en houden hun oren en ogen 
goed open. Aan het einde van de dag zijn 
alle verhalen van het festival te lezen in de 
Loeren bij de Boeren muurkrant!   

Kinderrondleiders
De mooie omgeving en de boerderij 
van boer Vernooij vormen een bron aan 
verhalen die wij graag met jou willen 
delen. Dit doen wij op geheel eigen 

wijze met rondleidingen die worden gegeven door onze 
speciaal opgeleide kinderrondleiders. Zij nemen je mee 
over het hele festivalterrein en  vertellen  alle geheimen van 
de kersenboomgaard.
Gratis een rondleiding volgen? Meld je tussen 13.00 en 
18.00 uur bij het verzamelpunt in de Kersenboomgaard 
en ga mee op avontuur. 
Voor dit onderdeel werken we samen met Jeugdtheater- 
school Aan de Slinger,  KMN Kind & Co  en NME. 

Skelterbaan
Door de prachtige kersenboomgaard 
slingert een toffe skelterbaan! Wie heeft er 
voorrang? Win jij van je vriendje of vrien-
dinnetje? Het parcours leent zich voor 

allerlei spannende races en verkeerssituaties. Een echte 
uitlaatklep voor jong en oud!
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Groene vingers
Samen met KMN Kind & Co ga je zaadjes 
planten! Dit kan in doorzichtige zakken 
waarbij je de groei van je plantjes goed 
kunt volgen of in een bloempotje die je 

zelf mag versieren. Het eindresultaat mag je natuurlijk 
mee naar huis nemen.

Van Grond tot Mond Bus
Ooit gedacht aan onkruidpesto, brand- 
netelsoep, wormensalade of bloemen-
limonade? Er leeft van alles in en op de 
grond wat je kunt eten! Met de Van Grond 

tot Mond Bus ga je op zoek naar lekkere dingen in en op 
de grond van de kersenboomgaard. Proeven maar!

De Kopsalon
De Kopsalon voor Hoofdzaken is een au-
dio-installatie die eruitziet als een vintage 
kapsalon. Alleen is dit geen kapsalon voor 
het haar, maar voor het hoofd. Neem 

plaats in één van de twee kappersstoelen en trek de 
droogkap over je hoofd. Kies uit een aantal audioverhalen 
die je gedachten een verrassende draai geven.

Studio Toer – Boom Boom
Boom Boom is een project waarbij bo-
men van de kersenboomgaard voorzien 
worden van hun eigen geluid. Door ze te 
benaderen, aan te raken of te omarmen 

beïnvloed je het geluid en voel je de trillingen in de stam. 
De ervaring maakt je bewust van de aanwezigheid van 
bomen en het nodigt je uit om opnieuw te kijken naar je 
omgeving. Heel bijzonder!

Workshop Hardste rocksong
Hoor ik daar gitaren? Sebastiaan maakt 
samen met jou de hardste rocksong die 
er bestaat. Misschien beland je wel op het 
podium!  14.30 - 15.00 uur

Loeren náár de Boeren
Struin door de kersenboomgaard en loop 
langs een mooie fototentoonstelling met 
foto’s en verhalen van diverse boeren uit 
Houten, gemaakt door fotograaf Paul van 

der Klei en teksten van Trea Scholten uit Houten.  
Hoe vroeg staat een boer eigenlijk op? Is het niet eng om 
koeien te melken? Zoeken de boeren nog een vrouw? 
De boeren ook echt ontmoeten en antwoord krijgen op 
al je vragen? Om 14.00 en om 16.30 uur zitten zij voor je 
klaar aan de keukentafel in de kersenboomgaard om al je 
vragen te beantwoorden!

JoCa’s Labyrint
Kom lekker ronddwalen in het labyrint 
van kunstenares JoCa. 
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HORECA

Van al het gedans en ontdekken krijg je natuurlijk 
trek en dorst! Op het terrein vind je allerlei lekkere 

(streek)gerechten bij de gezellige foodtrucks. 
Geniet van mooie wijnen van Van Dort en 

biertjes van brouwerij Hommeles uit Houten. 

Koffie Leute
De Koffie Leute BrauBus van de Utrechtse 
koffiebar Brauhaus is een koffiehuiskamer 
op wielen. Behalve dat hij de beste filter-
koffies en cappuccino’s uitstoot, voorziet 

hij ook in je dagelijkse Super Mario behoefte, een slechte 
grap, een zoete lekkernij of juist een oppeppend dansje!

Rammenas
 Onder het motto ‘Vet vegetarisch en niet 
vies van gezond!’ verklaren de heren van 
Rammenas zich vogelvrij en serveren op 
eigenzinnige wijze heerlijke huisgemaakte 
vegaburgers en andere maaltijdsnacks.

De IJsmannetjes
De IJsmannetjes  serveren  heerlij ke ijsjes   
vanuit nostalgische ijscofietsen.  Het ijs 
met het merk N’Icecream, is meermaals 
bekroond.

Hieper de Pieper
De naam zegt het al: eten bij Hieper de 
Pieper is een feestje. (H)eerlijke verse pa-
tat, met of zonder home made stoofvlees. 
Dat moet je proeven! Alle producten die 

zij serveren zijn biologisch, tot aan de vorkjes en servetten 
toe. Het Volkswagen busje is zelfvoorzienend door de 
zonnepanelen en accu’s.

Deksels Lekker
Maatschappelijke betrokkenheid en 
ontwikkeling staan centraal bij Deksels 
Lekker. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen de kans te werken en 

te leren binnen het Houtense catering- en leerwerkbedrijf. 
Tijdens Loeren bij de Boeren serveren ze zelfgemaakte 
gekruide worstjes en deksels lekkere aardappel-, cous-
cous- en Griekse salade. Alles wordt (h)eerlijk bereid met 
lokale producten.
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Festivaltijden
Het festivalterrein is op 
zondag 8 juli open van 
12.00 tot 22.30 uur.

Kaarten
Vooraf online kaarten  
gekocht? Wissel je  
e-ticket(s) dan in voor 
een entreebandje aan 
de kassa bij de ingang. 
Met je entreebandje 
heb je toegang tot 
het festivalterrein en 
alle voorstellingen en 
activiteiten.
Prijzen
Vanaf 18 jaar: € 15,- 
Jongeren t/m 18 jaar: € 10,- 
Kinderen t/m 12 jaar: € 3,50  
Kaarten aan de deur kosten 
voor volwassenen: € 17,50. 

Loeren bij de Boeren is een 
Pin-only festival.

EHBO
Een EHBO-post is aanwezig.

Eten & drinken
Op het festival betaal je 
met munten. Deze zijn te 
koop bij de muntenkassa’s 
en kosten € 2,50 per stuk. 
Op het festivalterrein is 
gratis kraanwater aanwezig 
en je koopt al een limona-
de voor een half muntje. 
Ook zijn er voldoende 
foodtrucks met voor iedere 
smaak wat wils. Eigen  
consumpties zijn niet 
toegestaan op het festival-
terrein.

Aansprakelijkheid
Aan de Slinger kan niet 
aansprakelijk worden ge-
steld voor persoonlijk letsel 
en/of verlies of beschadi-
ging van goederen.

PRAKTISCH
Gerard's 

Kersenw
inkeltje

Kassa

M
unten

Skelterbaan

Rondleiding

Expositie

Speciaalbierbar

W
orkshop

Hardste
Rocksong 

M
AN || CO

Studio Toer

Kopsalon
Joca’s Labyrint

Piepschuim JTS

Bar

Bar




SLOOTJE
SLOOTJE

EHBO

Toiletten

ENTREE

1
2
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Concept Bea Nederhoff 
Laura Springer

Artistieke en zakelijke leiding Bea Nederhoff

Productieleiding Laura Springer

Vormgeving en 
kunstprogrammering

Liselot van der Speld

Horeca & productie Floor van Donselaar 

Publiciteit Annemarie Hoogeveen 
Marloes van Herwaarden

Vrijwilligerscoördinatie Arnolda de Bruin 
Ellen van de Mortel 
Isabelle Wiegersma

Techniek AVS

Kassa Ella Butselaar

Educatie Marieke Wiersma 
Marloes van Herwaarden

Grafische vormgeving Het Vonkt

Website De WP Fabriek

Team Aan de Slinger Arjen Berendse 
Hanneke Hartman 
Petra Wolf 
Stella Fiechter 
Jeanne Kers 
Cherany Emck 
Ellis Scheppink 
Barnaby Davids 
Angelique van Dam 
Jordy van der Vlist

Fiets
‘t Goy ligt in een prachtige 
omgeving, kom daarom 
op de fiets naar het festi-
val! Parkeer je fiets bij boer 
Vernooij. Vanaf boer Vernooij 
is Landgoed Wickenburgh 
gemakkelijk met de fiets of 
lopend te bereiken.

Openbaar vervoer
Op zondag rijden er geen 
bussen naar ‘t Goy. Tip: 
huur een OV-fiets op 
station Houten of Houten 

Castellum. Vanaf beide 
stations ben je binnen 15 
minuten op het festival.
Auto
Er is beperkt gelegenheid 
om de auto te parke-
ren. Kom je toch met de 
auto, parkeer dan tegen-
over de Rooy Transport, 
Beusichemseweg 58. 
Parkeren kost € 5,00 per 
auto. Er wordt voor pendel-
vervoer naar het festivalter-
rein gezorgd.

RO
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W
EG
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SE  WEG

OOSTRUMS D IJKJE

W
ICKENBUR

G SEWEG

HOUTEN

TI
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D
W
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HOOGDIJK

‘t GOY

1

P2

1   Boer Vernooij
Beusichemseweg 32 in ‘t Goy

2   Landgoed Wickenburgh
Wickenburghseweg 17 in ‘t Goy

P   Parkeren
Beusichemseweg 58 in ‘t Goy

VERVOER CREW
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SPONSORS

altijd een goed idee

Speciale dank aan boer Willem en Annie Vernooij, kersen-
boer Gerard, Jeroen van Oostrom en al onze vrijwilligers!

Loeren bij de Boeren is een project van  
Aan de Slinger mede mogelijk gemaakt door: 

Met dank aan:

Uytewaal Catering
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loerenbijdeboeren.nl


