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Mieëldere is goed 

 

 

 

 

 
 
In de afgelopen weken heeft heel Meerlo al op diverse manieren kennis kunnen nemen van Mieëldere is goed. 
Via deze weg willen we ook familie, vrienden bekend maken met het evenement. 
Onderstaand willen we uitvoerig het programma voor het feestprogramma toelichten. 
 
Mieëldere is goed klinkt misschien wel arrogant, en chauvinistisch. 
In ieder geval niet zo bedoeld. Wel met een idee. 
We reizen de hele wereld over, maar koesteren we de mooie plekjes in onze eigen omgeving? 
Met het evenement ‘Mieëldere is goed’ willen we mensen laten voelen, laten ervaren dat ze trots mogen zijn op 
hun eigen omgeving. 
 

PROGRAMMA: 
Vrijdag 27 Juni: 

13.30 uur:  We beginnen met een Jeugd sport-, spellenmiddag op sportpark Bergsbos.  
Deze middag is voor alle kinderen van de basisschool en de kinderen zullen tot  
15.30 uur vermaakt worden met een uitgebreid spellencircuit. Dit zal echt een  
middag worden met veel sportiviteit en vooral plezier voor de kinderen.  

   Aansluitend zal er voor de bovenbouw een Mini WK voetbaltoernooi gehouden worden. 
Wat is er mooier voor de kinderen dan als speler van hun favoriete voetballand het WK 
winnen. Alle onze Meerlose WK-vedetten zijn vanaf 15.30 uur te bewonderen. Ook leuk 
voor papa’s, mama’s, opa’s en oma’s om hun kinderen te komen bewonderen en vooral 
nog één keer op de Meerlose voetbalvelden te supporteren.  

   
Zaterdag 28 Juni: 

11.00 uur Wie heeft in het verleden niet meegedaan aan het Frans Coenderstoernooi?  
Of is tenminste eens komen kijken als ‘de buurt’ aan het sporten was.  
Voor dit laatste Frans Coenderstoernooi hebben we gekozen voor een 4 tegen 4 
voetbaltoernooi. Uiteraard ook op Sportpark Bergsbos. Vaste items tijdens het Frans 
Coenderstoernooi waren altijd de Wiel Gooren penaltybokaal en de Ed Coenders 
sportiviteitsbeker. Deze zullen ook dit jaar uiteraard niet ontbreken.  
 

12.00 uur In tegenstelling tot alle eerdere edities zal er dit jaar nog veel meer aan activiteiten 
geboden worden. Om 12.00 uur start op sportpark Bergsbos de Mieëldere is goed 
fietstocht. Deze fietstocht is is ongeveer 32 kilometer lang en is wellicht al bij jou bekend 
als de ‘Oude Maasarm Route’. 



 

  

Waar de ‘Oude Maasarmroute ‘ mooi is om te fietsen, is de fietstocht op 28 juni in 
meerdere opzichten mooi om mee te maken. Deze fietstocht zal namelijk ook één van de 
muzikale elementen van de muzikale wandeling aandoen. Dit beloofd zonder meer heel 
bijzonder te worden. Mooie muziek op een schitterende locatie en dat alles vergezeld van 
een lekker hapje. 
Vanaf 12.00 uur start ook de Muzikale, culturele en  culinaire wandeling. Deze zal starten 
vanaf de Speulplats. Slecht ter been? Het Naoberzorgpunt zal zorgen voor muziek en 
begeleiding op huifkarren. Een unieke kans om vanaf de huifkar onder muzikale 
begeleiding deze wandeling zélf te ervaren. Vrijwilligers van het Naoberzorgpunt zullen u 
helpen en begeleiden, dus, grijp deze kans. Verzamelen om 12.30 uur bij de Muziekzaal 
/Ouderensoos.  
Wij vragen u om u vooraf op te geven wanneer u mee wilt doen. Opgeven kan via 
telefoonnummer: 06-28862784 of mailen naobermeerlo@gmail.com 
 

De muzikale wandeling is een vervolg op het succes van de muzikale wandeling 

georganiseerd door de Muziekfabriek in 2013. Ook dit jaar wandelen we weer door de 

mooiste plekjes in de omgeving. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 

En uiteraard muziek, en wel op heel bijzondere plekjes. Bijzonder om Meerlo eens op een 

hele andere wijze te ontdekken.  

De muzikale wandeling bestaat uit twee wandelingen. “De eerste wandeling loopt rondom 

het dorp en is ongeveer zes kilometer lang. De andere wandeling gaat voor een deel door 

de nieuwe gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum. Deze tocht is ongeveer elf kilometer 

lang”.  

17.00 uur  Zowel de fietstocht, de huifkartocht en de wandeling eindigt op sportpark Bergsbos, waar 
het sportpark symbolisch onder muzikale begeleiding van Fanfare Eendracht gesloten zal 
worden. Aansluitend zal iedereen zich onder begeleiding van Fanfare Eendracht begeven 
naar de speulplats, waar het avondprogramma meteen los zal barsten. 
Onder de gezellige begeleiding van joekskapel ‘Ald Iëzer’ kan er een goede bodem gelegd 
worden bij de barbecue. 
Aansluitend is het podium voor slagwerkgroep ‘Drums & Roses’ en als klap op de vuurpijl 
de coverband Move 80s. Uiteraard met echte 80’s muziek. Herinner je je deze nog? 
B52's, Dirty Dancing, Bon Jovi, Culture Club, Level42, Mister Mister en nog heel veel 
andere covers.. 

 
De kosten voor de fietstocht, de huifkartocht, en de wandeltocht inclusief hapjes 
onderweg maar ook voor het avondprogramma bij de Speulplats bedragen slechts 7,50 
euro per persoon. 
Voor diegene die niet aan het avondprogramma deelnemen bedragen de kosten €5,-  
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