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37E MEI’SE MERT IN HET CENTRUM
EN DE SLUISSTRAAT VAN GELDROP
Lowie d’ Hooghe
GELDROP-MIERLO - Met meer dan 200 kramen, 170 grondplaatsen, de lokale horeca, de winkeliers, en
verenigingen uit Geldrop e.o. als deelnemers verwacht de organisatie van de Mei’se Mert 2012 ook dit jaar
weer een enorm aantal bezoekers uit de verre omgeving van Geldrop-Mierlo. Ervaring leert dat belangstellenden komen van Oirschot tot Budel en zelfs Hamont. Zij kunnen ook dit jaar weer volop genieten van de
vele attracties, aanbiedingen en gezellige muziek op veel terrassen. Vanwege het feit dat dit jaar Pinksteren
op de laatste zondag van mei valt is de Mert voor een keer een week naar achteren geschoven. Dus a.s.
zondag i.p.v. in mei gaat het grootste spektakel in Geldrop vanaf 11.00 uur weer los.

Gino Graus met kidz van UC Dance
Ook dit jaar kenmerkt de Mei’se
Mert zich weer met een keur aan
stands, muziek, attracties en diverse podia met veel muziek. Een
blaaskapel, een sambaband, countrymuziek en -dansen, muziek uit
de jaren 60 en diverse populaire
zangers en zangeressen. De horecaondernemers zorgen weer voor
gezellige terrassen en gastvrij personeel. Zowel op de Heuvel, het
horecaplein als bij restaurant De
Zwaan, bij het “oude postkantoor”
aan de Molenstraat en op het plein
in de Sluisstraat staan podia waar
artiesten optreden. Op het podium
bij het Horecaplein en op de Heuvel
en de Sluisstraat zullen o.a. Mark,
Jan Keizer, Brian, Marloes, Ewan
Mack, Gino Graus, en de UC Dance
dansers optreden. En natuurlijk zijn
er ook diverse kramen met heerlijke
hapjes als friet, poffertjes, hamburgers, poffertjes, loempia’s enz. enz.
Bij mooi weer zal het a.s. zondag
3 juni met een verwacht aantal van
25.000 bezoekers weer de drukste
dag van het jaar zijn in Geldrop met
een geweldig feest in het hele centrum en de Sluisstraat.

Grootste evenement van Geldrop
Weinigen weten dat de organisatie
van de Mei’se Mert dit evenement
elk jaar op non-profit basis organiseert. 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 op zondag openen en zich
presenteren met spectaculaire aanbiedingen speciaal voor deze Mert.
Ook de nieuwkomers IJskaffee de
Zoete Zonde en Caffe Quattro in de
Langstraat doen mee. De inwendige mens komt weer goed aan zijn
trekken op de gezellige terrassen
en een flink aantal eetkraampjes.
De Mei’se Mert wordt traditiegetrouw gehouden in het centrum
van Geldrop en de Sluisstraat met
honderden kramen, muziek en vermaak voor jong en oud. Wat 37 jaar
geleden begon als een bescheiden
braderie is in die jaren uitgegroeid
tot het grootste evenement van

Geldrop. De Mèrt wordt normaliter elk jaar gehouden op de laatste
zondag van mei want dan is er immers ook een grote kans op mooi
weer! Dit jaar is de Mert i.v.m. het
Pinksterweekend een week later.
Fijn terras, kinderen schminken
en veel muziek in de Sluisstraat
Op het pleintje in de Sluisstraat,
voor velen het begin of einde van
de rondgang over de Mert, staat
ook dit jaar weer een flink podium
opgesteld zodat men op het gezellige terras van Italiaans restaurant
La Solitaria kan genieten van de
fantastische zangkwaliteiten van
Marloes die net als vorig jaar een
aantal optredens verzorgd waarbij
de pauzes worden opgevuld door
Brian en het nieuwe 12 jarige zangtalent Gino Graus, dat nu al wordt
gezien als de nieuwe Jantje Smit.
Het optreden van Gino wordt opgeluisterd door een dansformatie
van de kids van UC Dance die hem
onlangs ook al met veel succes
ondersteunden tijdens zijn CD presentatie. Gino is ook regelmatig op
de TV te zien en horen met zijn

“Heintje medley”. Bij een van de
kramen bij het pleintje staat ook een
kraam waar kinderen zich “gratis”
kunnen laten schminken. De Mei’se
Mert begint om 11.00 uur en duurt
weer tot 17.00 uur dus iedereen
heeft ruim de tijd hier op het terras
bij te komen van de drukte. Op weg
van of naar het centrum komt u grote kans in de Sluisstraat ook weer
het draaiorgel van A. van Gehlen uit
Heerlen tegen dat voor een gezellige sfeer zorgt. Uit zijn prachtige
orgel komt sfeervolle muziek van
“House tot Strauss” die door velen
gewaardeerd wordt. Meestal speelt
het orgel ter hoogte van de oversteek met de Johan Peijnenburgweg. Zorg dus dat u niet teveel afgeleid wordt, wees voorzichtig met
oversteken en volg de aanwijzingen
van verkeersregelaars op.
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en omstreeks 15.00 uur is er een
gastoptreden van Gino Graus met de
Fraaie E.K handdoek en groot kids van UC Dance. Kortom, het zal
Country gebeuren
weer enorm goed toeven zijn op het
In de buurt van het groene beeld met Horecaplein.
de dame op de fiat 500 staat ook een
kraam van het vlakbij gelegen We- Optreden van Jan Keizer (ex BZN)
verij museum. In deze kraam geven Om 15.30 uur begint een gezamenvrijwilligers informatie over het mu- lijk optreden van Mark Peeters en
seum en er worden fraaie geweven Lise Verheijden tot de hoofdact, een
artikelen zoals exclusieve theedoe- optreden van Jan Keizer die al vaker
ken, glazendoeken, tafelkleden en heeft laten merken het hier in Geldrop
badstof artikelen verkocht. Er is in naar de zin te hebben. Na het optrede kraam ook een speciale (EK) “Hup den van Jan zullen Ewan Mack en
Holland” badhanddoek te koop voor Kevin Madeiro de muziekmiddag op
slechts 7,50. Bij aankoop ontvangt het horecaplein besluiten.
u tevens een gratis entreebewijs voor
het museum. De museumwinkel is Heerlijke hamburgers en slimme
gedurende de hele duur van de Mert Varomatic
geopend en het museum zelf vanaf Wie verder gaat in de richting van de
13.00 uur. Op een podium met daar- centrumkerk kan weer genieten van
voor geplaatste dansvloer t.h.v. het Johan Reef’s heerlijke hamburgers
voormalig postkantoor op de hoek en daar tegenover staat een unieke,
Dommeldalseweg/Molenstraat
is twaalf meter lange, RDW bus, die
het de hele middag “Country Time”. jarenlang gebruik is geweest bij het
Vanaf 12.00 uur kunt u hier optre- testen van voertuigen en voorzien
dens bijwonen van de Dusty Boots, is van dezelfde opbouw als de beConny Lee en Black hats. Ook het kend stadsbussen uit de jaren zespubliek wordt van harte uitgenodigd tig en zeventig. Er is de laatste tijd
zelf mee te dansen op de muziek hard gewerkt door Karel Boagerts
van Conny Lee en de Black hats. De om deze bus klaar te krijgen en deze
Countryhoek is in feite een groot ter- doet tijdens de Mei’se Mert dienst
ras met banken, statafels en parasols als promotiewagen van het DAF
en natuurlijk ook een drankuitgifte. museum aan de Tongelresestraat in
Om 14.30 uur is er een demonstra- Eindhoven. U vindt hier ook 2 andere
tie “line-dancing” van de Geldropse historische voertuigen, een antieke
Dusty Boots! Zij laten u graag zien Valkenswaardse brandweerwagen
dat country dansen een gezonde in- uit 1954, die nog alle attributen heeft
spannende ontspanning is voor alle die men in die tijd gebruikte bij de
leeftijden. Op deze plek vindt u ook brandbestrijding en een DAF 600
de informatiestand en de E.H.B.O.
waarin nog de geniale techniek van
de variomatic aandrijving te zien is.
Een hele middag muziek op
het horecaplein
5 jaar Under Control Dance
Wie zijn bezoek aan de Mei’se Mert Op een groot podium op de Heuvel
begint op het inmiddels al vermaarde geven de jongens en meisjes van
Horecaplein, kan daar op de terras- dansschool “UC dance” de hele midsen van Ringo’s en Peijnenburg ge- dag, van 12.00 – 16.00 uur, dansdenieten van de Mei´se Mert sfeer. Op monstraties. Meer dan 100 kids van
de terrassen van ’t Groen Koffiehuis dansschool UC dance, waar ook
en Vertigo kunt u onder het genot van Zumba lessen voor alle leeftijden
een drankje en een hapje ontspan- gevolgd kunnen worden, geven afnen luisteren naar de podiumoptre- gewisseld met optredens van Gino
dens van o.a. Mark Peeters, Ewan Graus en Brian flitsende shows in
Mack, Lise Verheijden, Kevin Madero felgekleurde outfits. Natuurlijk kunt u
en … Jan Keizer. Vanaf 12.00 uur zijn hier ook alle informatie inwinnen over
er vrijwel continue solo-optredens het lidmaatschap van deze populaire

dansschool die dit jaar 5 jaar bestaat
en in het kader van dit lustrum op 7
oktober a.s. verschillende shows met
streetdance en zumbatonic zal verzorgen in de Hofnar in Valkenswaard.
Gezellige 60er jaren muziek bij
de Zwaan
Op een grote podiumwagen bij het
terras van restaurant de Zwaan spelen tijdens de Mei’se Mert Peter and
his Blue Arrows. Deze band waarin
o.a. Ad Claessens van bruidsmodewinkel Marriage speelt, trad ook vorig
jaar al met veel succes op tijdens de
Mei’se Mert. Bekend van optredens
in het stadspaviljoen Eindhoven, laat
Peter met zijn Blue Arrows u de Sixties met zijn heerlijke gitaarmuziek
herbeleven. Hier kan iedereen op het
terras dus genieten van fantastisch
swingende jukebox- en rockmuziek
uit het vinyltijdperk.
Banken, Rijscholen, lokale verenigingen en Blaaskapellen
Ook de ING, de Rabo en de SNS
bank geven acte de presence. Op
het parkoers zijn ook rijscholen te
vinden die u uiteraard op de Mei’se
Mert kunnen informeren. Ook lokale
ondernemingen als Laco Sportcentrum De Smelen, Badmintonclub
Geldrop en de Geldrop Runners, die
met een aantal leden hun souplesse
loopmethode uitleggen, zijn aanwezig.
Het volgende grote terras bevindt
zich bij De Gouden Leeuw, op de
hoek van de Korte Kerkstraat. Dit terras is de start/finish van het rondtrekkende blaasorkest Effe Uitbloaze en
de percussieband Brandoleros. Ook
hier zal de sfeer dus geweldig zijn.
En wat is er mooier dan hier, heerlijk
vanuit een comfortabele terrasstoel,
het enorme publiek voorbij te zien
trekken.
Te veel te beleven om op te noemen.
Wat a.s. zondag te beleven is in
Geldrop-centrum en de Sluisstraat
is eigenlijk te veel om op te noemen.
Kortom, mis niets en trakteer uzelf op
een gezellig bezoek aan de Mei’se
Mert 2012.

