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Zondag 31 mei a.s. 40ste Mei’se Mèrt in Geldrop 

Lowie d’ Hooghe 
 

GELDROP – Op zondag 31 mei a.s. vindt van 11.00 – 17.00 uur de 40 ste  Mei’se Mèrt plaats in het centrum van 
Geldrop. Wat ooit begon als een kleinschalige verenigingenmarkt met demonstraties van oude ambachten en 
een braderie is in 40 jaar tijd uitgebreid tot een evenement dat, met honderden kramen, grondplaatsen, vele 
podia, presentaties van lokale en landelijke verenigingen en de meest gezellige terrassen, niet meer weg te 
denken is. In de aanloop naar dit robijnen jubileum blikt Middenstandsbelangen in een 4-tal afleveringen met u 
en enkele van de oorspronkelijke initiatiefnemers terug op het ontstaan en de vele ontwikkelingen van dit 
grote evenement door de jaren heen. 
 
We spreken als eerste met Guus Deeben, eigenaar van de gelijknamige herenmodezaak aan de Korte Kerkstraat. 
Hij was de tweede voorzitter van de werkgroep die de Mei’se Mèrt zag ontstaan uit de vanaf 1975 enkele keren 
gehouden braderie. Hij nam de voorzittershamer over van Herman Hol, eigenaar van Herez die samen met de 
legendarische organisatoren Bert van Leijsen, Ties Beks en de helaas inmiddels overleden ondernemers Denis van 
Vlerken en Frans van Bakel die medegrondlegger was van het evenement dat bij de zesde editie, na een wedstrijd, 
officieel de naam De Mei’se Mèrt kreeg. Dit jaar zet het evenement alweer voor de veertigste keer het centrum 
van Geldrop op zijn kop. Na Guus was Jos van Meijl vele jaren voorzitter van de Mei’se Mèrt organisatie en sinds 
een paar jaar wordt het voorzitterschap vervuld door Arnold van den Bulk die zijn bestuurlijke ervaring opgedaan 
heeft in het bedrijfsleven.   
 
Guus Deeben bestempelde al in 1985 in de pers De Mei’se Mèrt tot een echt Geldrops gebeuren dat nadrukkelijk 
niet alleen door en voor de centrumwinkeliers werd gehouden maar waarbij ook nadrukkelijk winkeliers uit 
andere wijken van Geldrop werden betrokken. Het zou volgens hem ook niet eerlijk zijn tegenover de 
middenstanders waarvan de winkel niet aan het parcours (het z.g. Carré) lag als deze zaken niet, en die in het 
centrum wel, geopend zouden mogen zijn op zondag. De zondagse verkoopontheffing gold dan ook alleen voor 
de kramen die speciaal voor de Mei’se Mèrt ingericht en bemand werden. Het evenement dat oorspronkelijk op 
vrijdag en zaterdag plaatsvond, begon in de beginperiode met een uitstalling in alleen de Kerkstraat en de 
Langstraat. Het centrum werd toen nog niet afgesloten voor doorgaand verkeer en zo kon het gebeuren dat de 
kramen opgesteld stonden met de achterkant op de as van de weg en het front naar de winkels, daartussen een 
loopruimte voor het publiek en de auto’s reden gewoon achter de kramen langs naar hun bestemming. De 
organisatie was vooral daadkrachtig doordat men op elk moment van de dag gewoon de weg kon oversteken 
voor vragen en steun van Bert van Leijsen, toen directeur van de Rabobank en vele jaren lang mede bestuurslid 
van de organisatie. Men was er altijd welkom voor advies en zelfs om snel even bij de bank wat kopietjes te 
maken. Ook de initiatieven van de middenstand langs de route stonden garant voor een groot deel van het succes 
van de Mei’se Mèrt. Zo organiseerde slager van Zeeland het braden van een os aan het spit dat al geruime tijd 
voor aanvang van de Mèrt moest beginnen zodat de liefhebbers van een heerlijke portie mals vlees niet 
teleurgesteld hoefden te worden.  
 
De organisatie schreef in de beginjaren nog alle formulieren met de hand uit of typte alle deelnemerslijsten en 
overeenkomsten nog uit met carbonpapier voor eensluidende kopieën. De gemeente werd in de beginjaren al 
snel enthousiaster en vooral de politie werkte vanaf het prille begin goed samen met de organisatoren. Zelfs toen 
het grote wielerevenement Olympia’s tour door Nederland tegelijk met de Mei’se Mèrt plaatsvond, leverde dat 
geen onoverkomelijke problemen op. In het begin opende de burgemeester telkens hoogstpersoonlijk de Mert en 
de verkennerij hielp na afloop met opruimen van het parcours. Vanaf de 14e editie werd ook de Sluisstraat bij de 
Mèrt betrokken en dat hield in dat naast het centrum ook de Peijnenburgweg voortaan voor doorgaand verkeer 
moest worden afgesloten. Aanvankelijk waren vooral de oude ambachtslieden als stoelenmatters, 
mandenvlechters, glasblazers en een schapenscheerder de grote publiekstrekkers. Herman Hol denkt dan ook 
met plezier terug aan de tijd dat een kennis van hem tijdens de Mei’se Mèrt 5 à 6 schapen op hun achterste zette 
en hen vervolgens vakkundig van hun warme jas ontdeed. Al snel zagen de organisatoren in dat voor het 
voortbestaan van de Mert regionale en landelijk meer bekende publiekstrekkers onontbeerlijk waren. In de loop 
der tijd zorgden dan ook, na o.m. Kluk-kluk (de TV-vriend van Pipo de Clown), Henk Wijngaard (de zingende 



trucker van de vlam in de pijp), en de zangeressen Corry Konings en Marianne Weber ervoor dat er veel van hun 
fans, uit heel de regio, de Mei’se Mèrt bezochten. Vooral ook de Lingerieshow die gepresenteerd werd door de 
lead-zangeres Marga Bult van de meidengroep Babe zorgde voor een gigantische drukte in de Sluisstraat.  
 
Tot zover deze terugblik op de eerste 15 jaar van De Mei’se Mèrt. Volgende week halen we herinneringen op 
aan de volgende edities t/m het 20 jarig bestaan van de Mei’se Mèrt. 
 
 

De Mei’se Mèrt, al 40 jaar een begrip in Geldrop 
Lowie d’ Hooghe 

 
GELDROP - Naast alle beoefenaars van oude ambachten en standhouders die in de eerste 15 jaar deel 
uitmaakten van De Mei’se Mèrt, waren ook nagenoeg alle verenigingen uit Geldrop en stichtingen voor goede 
doelen die vanwege hun maatschappelijk belang een goedkopere of gratis plaats kregen, steevast op de Mèrt 
vertegenwoordigd. Verkopers uit heel het land wisten de organisatie in Geldrop te vinden en huurden er graag 
een kraam of standplaats. Deze week halen we samen met ondernemer en langst zittend bestuurslid van de 
Mei’se Mèrt, bloemist Ties Beks van Agave herinneringen op aan eerdere edities van de Mei’se Mèrt tot en met 
de 20ste editie in het jaar 2000.   
 
In 1989 werd de omvang van de Mèrt opnieuw uitgebreid zodat naast het centrumparcours en de Sluisstraat nu 
ook het winkelcentrum aan de Mierloseweg (Dommelrode) deel uitmaakte van de Braderie. Bij het 25 jarig 
bestaan van de Mei’se Mèrt in 1990 kon de organisatie dan ook met gepaste trots melden dat er maar liefst 25 
deelnemers aan de Mierloseweg, 67 in de Sluisstraat en 128 in het centrum klaar waren om het te verwachten 
bezoekersaantal van 55.000 personen hun koopwaar aan te bieden. Aanvankelijk waren deelnemers aan de 
Mei’se Mèrt zeer sceptisch en terughoudend over de uitbreiding van de Mèrt met de Sluisstraat. Men vreesde dat 
het publiek, dat gewend was een ronde door het centrum te lopen, niet de moeite zou nemen om vanuit het 
toenmalig postkantoor de Peijnenburgweg over te steken en de weg naar het pleintje aan het eind van de 
Sluisstraat af te leggen. Om het publiek te verleiden een bezoek aan de Sluisstraat te brengen, werd bij 
fietsenhandel de Win zelfs een fiets verloot. Misschien wel mede door die actie sloeg op een gegeven moment de 
scepsis bij de standhouders om in enthousiasme en wilde men zelfs graag een plaatsje in de Sluisstraat. Het 
publiek kwam daar immers vaak twee keer langs, vanaf het centrum en weer terug zodat men over klandizie niet 
te klagen had. De Eerste Geldropse Pluimvee en Konijnenvereniging (EGPKV) was met haar kleinvee een absolute 
trekker voor de allerkleinsten. 
 
De uitbreiding met de Mierloseweg bleek uiteindelijk minder succesvol. Hoewel de organisatie, in overleg met 
Stal van Meijl, gezorgd had voor een gratis pendeldienst met huifkar tussen de Mierloseweg en de Sluisstraat 
bleef deze uitbreiding beperkt tot 2 keer en kwam men weer snel terug naar de vertrouwde opzet van centrum 
en Sluisstraat. Ook de uitbreiding met de Raadstraat bleek geen succes. Het publiek bepaalde uiteindelijk de 
routing en zelfs de speciale goede doelen en ambachtenmarkt op het plein bij Hofdael kon daar geen verandering 
in brengen. Dus werden de kramen van de Lionsclub die voor pater Jan de Vries zelfs een zeilboot compleet met 
trailer verlootte, van Vakantievreugd Poolse Jeugd, de Stichting Geldrop-Burkina Faso, Gered Gereedschap en 
vele verenigingen weer op het vertrouwde parcours geplaatst. In 1990 had de Mei’se Mèrt inmiddels zo’n naam 
en faam opgebouwd dat er een standwerkersconcours gehouden werd met het kampioenschap van Brabant als 
inzet. 
 
Het grote Rad van Avontuur, dat eigenlijk geen rad was maar een vernuftig enorm raster met daarop de namen 
van de lokale winkeliers, draaide jarenlang op de Mei’se Mèrt met elke ronde minstens drie maal prijs en was een 
verhaal apart. De vereniging die het Rad exploiteerde ging eerst de middenstand van Geldrop langs en verkocht 
voor 50 gulden per stuk een plek op het grote bord met alle namen. Van het ingezamelde geld werd een groot 
aantal prijzen gekocht en in de kraam opgehangen. Tijdens de markt ratelden door een druk op een knop alle 
namen verlicht door en met een tweede druk op de knop bleef het licht branden bij een van de sponsorende 
winkeliers van wie vervolgens de naam werd afgeroepen. Wie een lotje had waarvan de naam met deze winkelier 
correspondeerde, had dan prijs.  
 



In 1983 bezocht Henk Wijngaard met de vlam in de pijp van zijn eigen truck de Mei’se Mèrt en verzorgde eerst ’s 
middags en later op de avond nog een tweede keer een optreden. De Stichting Lokale Omroep Geldrop (SLOG) 
presenteerde zich en Kees staat met maar liefst 4 ijskarren op de Mèrt. Er was een mini- kinderboerderij en ’s 
avonds vanaf 19.00 uur een openluchtfeest met een mechanische stier die voor de nodige hilariteit zorgde. In 
1986 werd de 11e Mei’se Mèrt aangekondigd onder de titel Brabants Grootste Braderie en werd ditmaal geopend 
door de zanger John Spencer en ook Toon van de Nieuwenhuizen, de Geldropse Elvis, trad op. Verder was er een 
Mei’se Mèrt trimloop en de koren Jericho en Joyim exploiteerden samen het Rad  van Avontuur. Het nu nog 
steeds in gebruik zijnde bijenlogo werd geïntroduceerd en er vonden duikdemonstraties plaats in de vijver van 
het St. Annaziekenhuis. Maar liefst 40.000 mensen bezochten de Mert. 
 
De 20 ste Mei’se Mèrt in 1995 was met 275 deelnemers, 185 kramen en 40 verkoopwagens grootser dan ooit. De 
Disney Roadshow verzorgde vier wervelende shows van elk 45 minuten waarin het publiek vermaakt werd door 
verschillende Disney Homevideo karakters die zich ook onder het publiek begaven. Met o.m. 4 terrassen in de 
Langstraat, 1 bij de Rode Tomaat op het Bogardeind en een bij het net heropende Groen Koffiehuis waren er weer 
genoeg mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Op de Heuvel was een kunstmarkt met 32 kramen vol 
kunst en cultuur en het was zelfs mogelijk om een rondvlucht per helikopter mee te maken. 
 
Tot zover de tweede terugblik op 20 jaar Mei’se Mèrt. Volgende week meer over de 25 ste Mert die in het 
Millenniumjaar 2000 plaatsvond en we kijken alvast een beetje vooruit naar de 40 ste Mei’se Mèrt die dit jaar 
op 31 mei plaats zal vinden. Houd die dag dus vrij. 
 
 

Nog 1 ½ week voor de start van de 40 ste Mei’se Mèrt 
Lowie d’ Hooghe 

 
GELDROP – Op zondag 31 mei a.s. vindt van 11.00 – 17.00 uur al weer de 40 ste  Mei’se Mert plaats in het 
centrum van Geldrop. Wat ooit als een kleinschalige verenigingenmarkt met demonstraties van oude 
ambachten en een braderie begon is in 40 jaar tijd uitgebreid tot een evenement dat niet meer weg te denken 
is. Deze week halen we samen met Bert van Leijsen en Ties Beks herinneringen op aan de laatste voorgaande 
15 edities en we starten met de 25 ste Mei’se Mèrt die in 2000 plaatsvond. 
 
De belangstelling voor de 25 ste Mei’se Mèrt is in het jaar dat mensen die met computers werken zich zorgen 
maken over de gevolgen van het jaar 2000, als er ineens 3 nullen in het dataverkeer op hun servers verwerkt 
moeten worden, groter dan ooit. Steeds meer ondernemers uit heel Nederland, van Maastricht tot Leeuwarden, 
geven zich graag op voor een marktplaats in Geldrop. De organisatie die de laatste tijd, op initiatief van voorzetter 
Jos van Meijl, werkte met thema’s als Jazzdag, Kinderdag en “Country en Western” pakt ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Mei’se Mèrt grootser uit dan ooit.  
 
Het 18 koppig orkest Memory zorgt voor een geweldige sfeer op het terras bij De Zwaan en het reisbureau van de 
Rabobank is met een heuse Londense dubbeldekker vertegenwoordigd. Bij Van Bakel staat een draaimolen voor 
de kinderen en op de hoek van de Langstraat geeft het team van de duikclub een demonstratie in een zwembad 
met een diameter van 5 meter. Voor kleinere kinderen staat in de Vincentiusstraat een groot poppentheater dat 
doorlopend voorstellingen verzorgt. In de nabijheid van het PTT kantoor verzorgen de majorettes van The 
Reflections een demonstratie en de vrijwillige brandweer is ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan met maar 
liefst 5 voertuigen aanwezig op de Mèrt. Er is ook weer een kindermarkt en de scouting verzorgd diverse 
activiteiten rondom de Groene Heuvel. Het Geldrops Muziek Corps serveert pannenkoeken. En aan de kinderen 
worden maar liefst 10.000 stuks “Kapitein Koek” uitgedeeld. 
 
Ook de 30 ste Mei’se Mèrt in 2005 is weer een groot succes. In het kader van de viering van 60 jaar bevrijding 
worden in dit lustrumjaar naast een nostalgische kermis, met natuurlijk de Hobbelende Geit en een nagebootste 
commandopost van de 101ste Airborne Divisie aan het publiek gepresenteerd. De populaire volkszanger Grad 
Damen verzorgt optredens. Voorzitter Jos van Meijl roept in herinnering hoe in het begin de winkels niet geopend 
waren en er steeds meer kramen voor de winkels kwamen staan. Nu de winkels inmiddels ook steeds meer 
tijdens de Mert geopend zijn is de organisatie er volgens hem alles aan gelegen om te zorgen dat toegangen tot 
de winkels niet door braderiekramen geblokkeerd worden. In de organisatie zijn inmiddels ook de gebroeders Van 



Vlerken, zonen van het oud-bestuurslid van het eerste uur Denis actief. Medeorganisator Bert van Leijsen, ook al 
vanaf het begin lid van de organisatie, vertelt hoe groot momenteel de belangstelling is om aan deze Mèrt deel te 
nemen en hoe hij tot het laatst tientallen e-mails en telefoontjes krijgt van gegadigden. Dit jaar wordt als nieuwtje 
een kofferbakverkoop in het parcours opgenomen en ook de Wielstraat en het plein voor Hofdael worden bij de 
route betrokken. Hier verkoopt zangvereniging Melodia pennen, cd’s en jubileumboekjes om de onkosten van de 
viering van het 50-jarig bestaan te bestrijden. Later in dat jaar zal de vereniging een uitverkocht concert geven in 
het Muziekcentrum in Eindhoven. 
 
De winkeliers in het centrum en de Sluisstraat openen ook tijdens de 35ste Mei’se Mèrt in 2010 weer hun deuren 
en hebben speciaal voor deze Mert spectaculaire aanbiedingen. De inwendige mens komt als altijd weer goed aan 
zijn trekken op gezellige terrassen en bij de eetkraampjes. Op het pleintje in de Sluisstraat, voor velen het begin of 
einde van de Mèrt, organiseert de Stichting Mei'se Mèrt in samenwerking met de gemeente weer een 
"Nostalgische Kinderkermis". Zowel de tijd waarop de Mei’se Mèrt begint als wanneer die eindigt is met een uur 
vervroegd naar: van 11.00 tot 17.00 uur. Het publiek krijgt 3 modeshows voorgeschoteld en sportcentrum Hennes 
bewijst dat je nooit te jong of te oud bent om te dansen. In de kraam van stichting Samenwerking Burkina Faso 
kan men gasten uit Burkina Faso ontmoeten en meemaken hoe aan hen een vendelgroet gebracht wordt. Op een 
plek achter de centrumkerk t.o. boekhandel Bruna geeft majorettevereniging The Reflections demonstraties door 
Brabantse- en Nederlandse kampioenen.  
Een twaalf meter lange promotiewagen van het DAF museum is aanwezig met twee historische voertuigen en ter 
hoogte van de Openbare Bibliotheek hielden studenten van de opleiding Speco uit Tilburg i.s.m. de Rabobank een 
hometrainer-wedstrijd waarbij het publiek uitgedaagd werd om de prestaties van de Raborenners te evenaren of 
misschien zelfs te verbeteren. In 2010 is De Mei’se Mèrt ook avondvullend want er wordt een gezellig groot terras 
met podium gerealiseerd op het nieuwe horecaplein tussen restaurant de 2Heere, het Groen Koffiehuis, Ringo’s 
eetcafé en Kaffee Peijnenburg. Tot 21.00 uur kan men daar na afloop van de Mèrt nog genieten van een hapje en 
een drankje. Mark Cornelis, de toenmalige gastheer van restaurant de 2Heere zorgde er  mede voor dat er een 
feestelijk programma op het podium kwam. 
 
Tot zover de drie terugblikken op de Mei’se Mèrten van de afgelopen jaren. Het huidige bestuur van de stichting 
Mei’se Mert, dat bestaat uit Arnold van den Bulk, Hein van Lieshout, Ties Beks en Cynthia Heesakkers heeft er 
met steun van Henk van Veen, die voor hen de administratieve ondersteuning verzorgt, alles aangedaan om ook 
de komende JubileumMèrt weer tot een groot succes te maken. Wat 40 jaar geleden begon als een bescheiden 
braderie is uitgegroeid tot een ware happening die publiek trekt tot uit de verre omgeving van Geldrop. De Mei’se 
Mèrt wordt elk jaar op de laatste zondag van mei gehouden en heeft daarom telkens een grote kans op mooi 
weer!  
 
Volgende week publiceren wij alles over de 40ste Mei’se Mèrt die op zondag 31 mei a.s. gehouden wordt.  
 
 

Komende zondag voor de 40e keer “MEI'SE MÈRT” 
in het centrum van Geldrop, in de Molenstraat en in de Sluisstraat  

Lowie d’ Hooghe 

 
GELDROP - A.s. zondag 31 mei gaat voor de 40ste keer, vanaf 11.00 uur ’s ochtends, het grootste 
openluchtspektakel van Geldrop van start. Met meer activiteiten, standhouders gezellige kramen, 
grondplaatsen en eetkraampjes dan ooit tevoren. Veel gezellige terrassen met muziek en dans bij de lokale 
horeca, veel geopende winkels in het centrum en in de Sluisstraat en talloze verenigingen en organisaties uit 
Geldrop-Mierlo e.o. zullen zichzelf tijdens deze jubileumeditie presenteren. De terecht trotse organisatie 
van de Mei’se Mèrt verwacht in dit feestjaar weer een enorm aantal bezoekers uit ons dorp en de regio.   
 
De bezoekers worden zondag verrast op een feestelijke braderie waarbij muziek, show en presentaties weer 
een belangrijke rol spelen. Talrijke bands en artiesten geven acte de presence op de diverse podia of trekken 
over de Mèrt. Er zijn weer veel attracties voor jong en oud. Honderden kramen en grondplaatsen met kleding, 
sieraden, accessoires en tal van andere producten. De winkeliers in het centrum en in de Sluisstraat openen 
hun deuren en hebben, speciaal voor deze jubileumMèrt talloze spectaculaire aanbiedingen. Ook de 



inwendige mens zal zeker weer niets te kort komen op de vele gezellige terrassen en onweerstaanbare 
eetkraampjes. Rondtrekkende kapellen, en fijne muziek in verschillende stijlen. De horecaondernemers zorgen 
weer voor gezellige terrassen en gastvrij personeel. De laatste zondag van mei zal voor Geldrop de drukste dag 
van het jaar zijn met een geweldig feest in het hele centrum en de Sluisstraat. 
 
Het grootste openlucht evenement van Geldrop-Mierlo. 
 
De organisatie van de Mei’se Mèrt organiseert dit evenement elk jaar op non-profit basis. Dit betekent dat het 
batig saldo, dus het geld dat overblijft nadat alle onkosten zoals o.m. de huur van kramen en podia enz. 
betaald zijn, terecht komt bij goede doelen in Geldrop-Mierlo. Het is ook goed te weten dat ook dit jaar weer 
bijna alle winkeliers in het centrum en in de Sluisstraat hun deuren a.s. zondag openen en zich presenteren 
met spectaculaire aanbiedingen speciaal voor deze Mèrt. Praktisch alle horecazaken doen dit jaar mee. Wat 40 
jaar geleden begon als een zeer bescheiden braderie is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het grootste 
evenement van Geldrop.  
 
Fijn terras, veel muziek en activiteiten in de Sluisstraat. 
 
Op het pleintje in de Sluisstraat, dat voor velen het begin of einde van de rondgang over de Mèrt vormt, staat 
ook dit jaar weer een flink podium opgesteld zodat men op het gezellige terras van Italiaans restaurant La 
Solitaria net als vorig jaar kan genieten van de fantastische muziek van de band “What The Heck”. Deze 
Geldropse band speelt aanstekelijke livemuziek in de stijlen Rock & Roll, Pop en daarnaast alles wat maar 
enigszins dansbaar is. Of het goed weer is of niet, “het dak gaat eraf”! Het parcours verder volgend in de 
richting van het centrum komt u ongetwijfeld prinses Tetterdetet tegen die in vol ornaat kinderen omtovert 
tot prinsjes en prinsesjes van de Mert. Gratis nagels laten pimpen, een nieuw kapsel, met prinses Tetterdetet 
op de foto en een voorstelling van het prinsessenverhaal met voor goed luisterende oortjes een 
grabbelcadeautje.  
 
Bijzonder samenwerkingsverband met open dag en de Mei’se Mert. 
 
Op de nostalgische klanken van het draaiorgel van Gehlen steken we de Peijnenburgweg over en volgen daarbij 
de aanwijzingen op van de verkeersregelaars. Op het parkeerterrein van Hofdael, bij het groene beeld van de 
dame op de Fiat 500 kunt u even zitten, uitrusten, relaxen en genieten van een drankje, dat wordt verzorgd door 
het Groenkoffiehuis en de muziek op het podium is van de leerlingen van Kunstkwartier. Wie ook eens op een 
podium wil staan of een rol op het toneel wil spelen is welkom bij de muziek- en theaterschool van Geldrop.  
In Sociaal Cultureel centrum Hofdael geeft Sabine Sesink van 11.00 – 11.30 uur een open les “Muziek op Schoot” 
voor kinderen vanaf 6 maanden oud tot en met 3 jaar. Alle peuters en kleuters, met hun ouders en opa’s en 
oma’s, zijn daar van harte welkom. Bij SCC Hofdael op de Bleek start om 13.00 uur de open dag van de 
organisaties die gevestigd zijn in Hofdael met het uitdelen van loterijloten. Hier staan kramen, voor het geven van 
informatie door het Geldrops Muziekcorps GMC, de Volksuniversiteit, De Wiele, Het Weverijmuseum en het 
Kunstkwartier. Kinderen krijgen stoepkrijt en mogen op een gekozen vlak een tekening maken gekoppeld aan een 
thema. Een geheime jury kiest de winnaars om 16.45 uur. (initiatief van Hofdael, de Wiele en Kunstkwartier) De 
Volksuniversiteit presenteert haar cursusaanbod in een buitenkraam en houdt i.s.m. de Bibliotheek een 
tekenwedstrijd. De Wiele heeft haar glazen gevel versierd met werkstukken en toont werkstukken waardoor men 
een goede indruk krijgt van het cursusaanbod.  
 
Weverijmuseum geopend en optreden van Geert Chatrou. 
 
Het Weverijmuseum is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en de toegang is op deze dag gratis, waarbij u een tour 
door het museum kunt maken. 
In hun kraam en in de museumwinkel vindt u diverse door het museum geweven producten. Om 13.30 begint op 
dit kunst- en cultuurplein “De Bleek” het optreden van 3-voudig wereldkampioen Kunstfluiten Geert Chatrou 
gevolgd door klassieke optredens van de leerlingen van Kunstkwartier. Om 16.30 uur is er een afsluitend 
optreden muziekcarrousel met Geert Chatrou en trekking van de loterij. In de theaterzaal van Hofdael zijn van 
14.00 – 17.15 uur theater-meedoelessen met aan het eind een voorstelling van Peter Pan. In de muzieklokalen en 
harmoniezaal van Hofdael zijn vanaf 13.00 tot 16.30 uur diverse muziekworkshops en –lessen, kindercursussen 



Muziek op Schoot en Algemene Muzikale Vorming. Op een klassiek podium op de Bleek wordt het programma 
verzorgd door diverse leerlingen van Kunstkwartier en ook het Geldrops Muziek Corps zal zich daar laten horen. 
Ook diverse ensembles zoals het volwassenenorkest en het Strabrecht ensemble. Iets verder in de Molenstraat 
kunt u kennis nemen van de activiteiten van jongerencentrum “De Lounge” (LEV Groep). 
 
Gezellige terrassen en karten op de Heuvel. 
 
Schuin t/o “het oude postkantoor” en IJskaffee “De Zoete Zonde” hoek Dommeldalseweg / Molenstraat vindt 
u de E.H.B.O. en informatiestand van de Mei’se Mert. Rechts afslaand gaat u in de richting van het horecaplein 
waar u kunt genieten op een van de terrassen. Wie zijn bezoek aan de Mei’se Mèrt begint op het inmiddels al 
vermaarde horecaplein, kan daar natuurlijk meteen op de terrassen van Ringo’s, Peijnenburg, Taste, “In de 
Gammele Geit” en ’t Groen Koffiehuis genieten van de echte Mei´se Mèrt sfeer. Op het terras bij Brasserie 
Ringo’s aan de kant van het parkeerterrein aan de Heuvel, het marktplein, staat dit jaar een podium waar 
artiesten een live optreden verzorgen en op het parkeerterrein komt ook dit jaar weer de spectaculaire 
kartbaan van Versantvoort rijopleidingen, in samenwerking met “Hezemans Indoorkarting” uit Eindhoven te 
liggen. Er kan die dag gratis worden gereden in een kart maar je moet wel een lengte van minimaal 1,50 meter 
hebben. Kinderen, jonger dan 16 jaar maar wel groter dan 1.50 meter moeten vergezeld zijn van een van de 
ouders. Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 11.00 uur in de schitterende promotietrailer van Versantvoort, 
naast de kartbaan op het marktplein. Wie verder loopt in de richting van de kerk kan natuurlijk ook weer 
genieten van Johan Reef’s heerlijke hamburgers.  
 
Spectaculaire dans- en muziek demonstraties Red Fox en UC Dance. 
 
Op het adres Heuvel 47 is de nieuwe zaak Red FOX gevestigd. Hier kunt u terecht voor Rock en Roll 
Fashionwear, Jeans en Rock&Roll Vrijetijdskleding. Voor deze zaak zal een podium staan waarop de dansers 
van “The Boogie Academie” Rock & Roll, Swing, en Rockabilly jive en Boogie Woogie dansen zullen 
demonstreren. Ook de dansschool “UC Dance” van Laura Govers-van den Bulk zal dit jaar t/o restaurant “De 
Zwaan” weer voor diverse optredens met live muziek en dans zorgen. Daarvoor staat bij de centrumkerk een 
mooi groot podium van 12 x 5 mtr. met professioneel licht en geluid opgesteld waarop alle leden van UC 
Dance met diverse zangers en zangeressen een spetterend optreden zullen verzorgen. Het programma zal 
plaatsvinden tussen 13.00 en 17.00 uur. Net als vorig jaar maken ze er weer een complete show van! Esther en 
Bert-Jan de Win zullen u natuurlijk weer graag ontvangen op het gezellige terras van restaurant De Zwaan. 
Verderop langs het parcours vindt u diverse geopende zaken als de Heren van Zoet, Ozzie’s Eethuis en BBQ 
House. In de buurt van de Hema kunnen kinderen weer ponyrijden.  
 
Rondtrekkende orkesten van 13.00 – 17.00 uur. 
 
Blaaskapel Sizamo trekt weer rond over de Mert. Sizamo was al vaker present op de Mei’se mert en zorgt altijd 
voor gezellige sfeer met muziek die makkelijk “weghapt”.  Bando Di Ritmo een Braziliaanse Sambaband zorgt 
met een 20 koppige Sambaband en danseressen op vele plaatsen langs het parcours voor veel sensatie en een 
spetterende sound. Deze band sluit haar optredens tijdens de Mei’se Mèrt af met een spectaculaire finale met 
“Crossovers” op het Horecaplein.  
 
Al het bovenstaande is slechts een heel klein gedeelte van wat er de komende zondag allemaal in het centrum 
van Geldrop te beleven is. Doe uzelf dus een plezier, mis in dit jubileumjaar niets en trakteer uzelf en uw gezin 
dit jaar op een gezellig bezoek aan de 40 jarige Mei’se Mèrt! Ter gelegenheid van het jubileum is ook TV - 
Studio 040 gedurende enkele uren aanwezig op de Mei’se Mèrt dus wellicht ziet u uzelf later op de dag nog 
terug op TV.   
 

https://www.facebook.com/laura.goversvandenbulk

