Carnavalsverieëniging

De Vöskes
Jaarverslag C.V. de Vöskes seizoen 2019/2020
Of moet ik zeggen het jaarverslag van CV de Fuch-kes. Deze naam zou in goede oren klinken bij
onze Oosterburen en als wij ons daar vertonen, dan weten ze ook direct wie wij zijn, maar nee.
Bij ons in Mieëldere zal dat niet in goede aarde vallen. Dus het punt van de naamswijziging zal
de agenda van deze vergadering niet halen. Onze nieuwe pastoor moet zich maar een aantal keren
gaan aanmelden voor de jaarlijkse dialectles op onze basisschool Megelsheim.
De officiële opening van het carnavalsseizoen was op maandag d’n 11de van d’n 11de met de
algemene najaarsvergadering die om 19:11 uur begon. Aansluitend vond de officiële opening
plaats bij het Vossemonument om 20:11 uur door openingshandelingen en woorden van prins
Koen I en Vorst Reynaart VI, het zingen van het Limburgs volkslied en het hijsen van de
Vossevlag. Vervolgens vond het openingsbal plaats in Café Oud Meerlo. Het bleef er nog lang
onrustig en menig aanwezig Vos en/of Vossin begon die dag erna een paar uurtjes later met
werken of boekte een vrije dag af bij de baas.
Voor de opening van het seizoen waren we ook al actief namelijk zaterdag 5 en zondag 6 oktober
2019 met de organisatie van onze jaarlijkse Rommelmarkt. De Rommelmarkt zat na een minder
jaar vorig jaar, dit jaar qua opkomst en opbrengst gelukkig weer in de lift.
Op zaterdag 16 november waren wij met delegatie aanwezig op het 6x11 jubileumfeest van CV
d’n Bok in Swolgen. Alle carnavalsverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas waren voor
dit jubileum uitgenodigd. Het busvervoer werd door de jubilerende vereniging geregeld. Gezien
de foto’s die achteraf verschenen moet het er erg gezellig zijn geweest.
Helaas konden wij niet aanwezig zijn op het jubileumfeest van CV de Meulewiekers uit Meterik
dat op dezelfde dag/avond plaatsvond. Uiteraard hebben wij aan hun onze welgemeende
felicitaties overgebracht door het sturen van een felicitatiekaart.
Op zondag 17 november waren wij met een kleine delegatie op de uitgestelde Prinsenreceptie van
Prins Lars I en zijn prinses Cindy van d’n Dreumel in Horst. Fijn dat zijn receptie alsnog
doorgang kon vinden. Direct na zijn uitkomen in 2019 bleek namelijk dat Prins Lars ernstig ziek
was.
Op zaterdag 23 november 2019 waren wij genodigd en dus aanwezig op het 8x11-jubileumfeest
van CV de Spurriemök uit Oirlo. Hun feest vond plaats in een feesttent aan de Meerloseweg. Ook
dit was een mooi feest waar we met een goed gevoel op terugkijken.
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Tijdens het prinsenbal op zaterdag 4 januari jl. is Serge Coenders uitgeroepen tot Prins Carnaval
2020 van C.V. de Vöskes uit Meerlo. Prins Serge is de 73e prins van C.V. de Vöskes. Prins Serge
den Urste wordt tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door zijn Prinses Klaartje.
In een persiflage op de tekenfilm Aladdin en de wonderlamp lag Vorst Reynaert VI, Bart
Kerstjens te dromen op zijn bank. Er flitste hem beelden door zijn gedachten over de Prinsenbals
van de afgelopen jaren. Hij zweefde als een soort van Aladdin op zijn bekende kleedje boven ons
pittoresk mooie Meerlo. De Vorst droomde en schrok! Oei vergeten een Prins te zoeken. Hij
hoopte op een wonder. Zijn wonder leek uit te komen, doordat er plotseling een wonderlamp
landde in zijn achtertuin. De Vorst pakte hem op en begon er overheen te wrijven in de hoop dat
het wonder zou gaan geschieden. Maar niks hoor, het wonder bleef uit. Hij ging met de
wonderlamp (eigenlijk een fluitketel) naar Peggy van Elektro Kusters. Hij kon hem daar gelukkig
inruilen voor een “echte” wonderlamp. Thuis aangekomen begon de Vorst te wrijven over de
echte wonderlamp. En jawel daar verscheen de geest (Martijn Mooren, red. Haas). Vorst Bart
mocht 3 wensen doen. Als eerste wenste hij dat de geest op zoek ging naar een nieuwe Prins
Carnaval 2020. De nieuwe Prins moet goed polonaise kunnen lopen. De geest kwam met een
kandidaat-prins. Maar nee, dat was een oud-prins. Vorst Bart wreef nog maar eens een keer over
de wonderlamp en de geest kwam weer tevoorschijn. De Vorst zoekt een nieuwe Prins die goed
kan praten. De geest ging aan de slag, maar kwam met oud-prins Koen d’n Urste en oud-prins
Wilbert d’n Urste opdagen. Nee, nee dat ging ook niet. Weer nam Vorst Bart de wonderlamp
erbij en begon er als een malle over te wrijven. Het moest deze keer lukken want het was zijn
laatste wens. De geest kwam weer uit de wonderlamp en kreeg te horen dat hij op zoek moest
naar een nieuwe Prins Carnaval voor de Mieëlderse Vöskes die ook wel een gebakken eitje lust.
De geest was bijna teneinde raad. Een aantal namen van kandidaat-prinsen passeerden de revue.
Daar stond de naam van de nieuwe Prins Carnaval niet tussen! Maar als een wonder en alsof
sprookjes bestaan, verscheen daar plotseling de nieuwe Prins Carnaval 2020 van CV de Vöskes
op de bühne.
Prins Serge (47 jaar) is geboren en opgegroeid in Meerlo in de Christinastraat en op het
Speelterrein (Christinastroat / ut Speulterrein) en is zoon van Jan (van Coenders Frens) en Henny
Coenders. Prins Serge I is leidinggevende bakkerij van beroep. Zijn hobby’s zijn muziek luisteren
en lezen. Prinses Klaartje (44 jaar) is geboren en opgegroeid in Oirlo. Klaartje is dochter van oudPrins Frans d’n Twedde en José van den Broek. Klaartje is coach vaktechniek voor de salons van
Huizenaar Kappers. Dit trio gaat namens onze vereniging dit jaar voorop tijdens het carnaval met
als motto “Vier de vastenaovend mit os veurop, dan make we same schik, daor spitse weej ôs
op!”.
Aan het begin van de avond werd afscheid genomen van Prins Koen I en zijn Adjudanten Joris
Gooren en Nick Arts. Na hun aftreden zijn Koen en Nick direct toegetreden tot de Raad van 11 en
is Koen natuurlijk van ganser harte opgenomen in het Ald-Prinsenkorps.
Daarvoor werd afscheid genomen van het boerenbruidspaar 2019, Thomas en Gabriëlle Martens
en hun getuigen Pieter en Peggy Kusters.
Ook werd eerder die avond door het buurtschap “’t Vossenhof” het boerenbruidspaar 2020
gepresenteerd. Roel Cox van Ger en Rieky uit de Julianastraat en Gerry van Gerrit en Annie van
het Broek uit het Pieëlhazeriek. (Roel en Gerry Cox, Van Myrlaerstraat) met hun getuigen Ron
van Hay en Greet van de Hei en Nicole van Sjaak en Ria Deenen uit de Christinastraat
(Ron Denissen, Van Myrlaerstraat en Nicole Deenen, De Hoofdstraat).
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Het vorige boerenbruidspaar en hun getuigen van buurtschap ‘t Vossenhof ging in een film
opzoek naar een nieuw boerenbruidspaar voor 2020. Maar dat viel nog niet mee. Overal waar zij
aanbelden, kwamen er van de bezochte kandidaten steeds weer redenen om niet te kunnen. Dan
maar werven onder oud-Meerlonaren buiten het dorp. Geen dorp uit de oude gemeente MeerloWanssum werd overgeslagen. Deze oud-Meerlonaren reageerden soms enthousiast en vereerd
maar enkelen ook verontwaardigd. Ook hier kwamen echter opnieuw bezwaren om het
boerenbruidspaar 2020 niet te kunnen worden. Moe van de zoektocht gingen het vorige
boerenbruidspaar van ’t Vosssenhof en hun getuigen thuis aan de koffie. Onder het genot van
deze inspirerende koffie met kuchen, kreeg getuige Toine het lumineuze idee om dan het
boerenbruidspaar en hun getuigen voor 2020 te gaan zoeken op Marktplaats. Alsof wonderen nog
bestaan, wordt daar het “boerenbruidspaar 2020” van CV de Vöskes gevonden, Roel en Gerry
Cox (Van Myrlaerstraat). Aansluitend maakte het kersverse boerenbruidspaar hun getuigen
bekend, Ron Denissen, Van Myrlaerstraat en Nicole Deenen, Hoofdstraat.
Voorafgaand aan het uitkomen van de Prins en Boerenbruidspaar was de strijd om de titel
Carnavalsschlager 2020 losgebroken. Het was erg spannend er waren 3 goede schlagers en na het
tellen van de punten van de vakjury en de publieksjury bleek dat De Pilmussen als 3e geëindigd
waren, Net Nie!!! 2e en de Ald Prinse als winnaar werden uitgeroepen met het nummer “Ik bin
een Vöske”. Zij kregen de Wisseltrofee uitgereikt van Prins Serge den Urste. De titel van het
winnende liedje is ook het thema van de Carnavalsmis op carnavalszaterdag 22 februari 2020.
De volgende dag wandelden velen van ons mee in Winterwandeling, die dit jaar georganiseerd
werd door de organiserende stichting voor Samenloop voor Hoop Horst aan de Maas. De
wandeling vond plaats onder prima omstandigheden en kende een hoog deelnemersaantal en een
flinke opbrengst voor het goede doel KWF.
Op het gezellige en drukbezochte jeugdprinsenbal van zaterdag 11 januari jl. werd Rinske
Wijnhoven gepresenteerd als Jeugdprinses van de Vossenkeutels uit Meerlo. Jeugdprinses Rinske
wordt tijdens haar regeerperiode ter zijde gestaan door haar Adjudanten Yael Jakobs en Meike
van de Ven
Het thema van het jeugdprinsenbal was “Chantal blieft Slaope! mit Dylan Hagens”.
Chantal en Dylan waren uitgenodigd om in Meerlo te blijven slapen en het jeugdprinsenbal bij te
wonen, waar de nieuwe jeugdprins/jeugdprinses bekend zouden worden gemaakt. Ze liggen op
bed en gingen nog even Disney-filmpjes kijken die door jeugdraadsleden zijn gemaakt. In die
filmpjes zijn op zoek naar de schoen die de nieuwe prins/prinses zal passen. Het eerste filmpje
ging over Roodkapje. Op het einde van de video komt zij met een zilveren sneaker, die ze heeft
gevonden in het bos op de bühne. Het tweede filmpje ging over Sneeuwwitje. Zij komt na een
aantal avonturen op de bühne met een witte pump. In de derde video stonden Hans en Grietje
centraal. Zij vierden carnaval en beleefden diverse avonturen. Grietje kwam uiteindelijk met een
regenlaars op de bühne. Het vierde en laatste filmpje ging over Rapunzel. Zij kwam na diverse
avonturen met een slipper op de bühne. De vijf sprookjesfiguren pasten het schoeisel dat ze
hadden gevonden. Maar geen enkele paste, wat nu?
Van achteruit de zaal kwam uit de mist een “koets” naar de bühne. Hieruit stapten Jeugdprinses
Rinske en haar adjudanten Yael en Meike.
Aan het begin van de avond werd er afscheid genomen van de het oude Prinselijk jeugdkwintet
Mauk en Lynn en hun Adjudanten Nikki, Lotte en Maud.
Ook waren er op deze avond spetterende optredens te beleven van de Stardancers.
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Hun motto deze carnaval is “Mit deez drie vrollie veurop, zette weej ut Vossehol op ziene kop!”
Op vrijdag 24 januari hebben we kaarten verkocht voor de Revue. Het eerste uur was voor de
leden en daarna waren de niet-leden aan de beurt om een kaartje kopen. De opzet met hapjes,
drankjes en muziek wordt steeds meer een succes. En wat we in het verleden nog nooit eerder
mee hebben gemaakt, was dat alle kaarten voor de Revue 2020 voor zowel vrijdag als zaterdag
die avond in 1 klap uitverkocht waren. Dit is een groot compliment voor ons Revueteam.
Op zaterdag 25 januari vond de receptie van Prins Serge d’n Urste en Prinses Klaartje plaats. De
receptie werd zeer drukbezocht door familie, vrienden, collega’s, verenigingen. De hoogheden
werden uitgebreid gefeliciteerd, toegezongen en soms op de hak genomen door de gasten. Ten
slotte brachten de Prins en zijn Prines ons hun proclamatie. Zij sloten deze af met hun lijfspreuk:
“Vier de vastenaovend mit ôs veurop, dan make we same schik, daor spitse weej ôs op!”
De muzikale omlijsting werd verzorgd door DJ Wim / DJ Frank en niet te vergeten het Horster
Joekskapel Ald Iezer. Ook traden de Ald Prinse met hun winnende schlager “Ik bin un Vöske”
op.
Met zijn allen hebben we ervoor gezorgd dat dit een onvergetelijke avond voor de Prins en zijn
Prinses is geworden.
Op vrijdag 31 januari had de Truujenaovend plaats in Café Oud Meerlo. Tijdens deze gezellige en
te gekke zwets- en kletsavond, is Daphne Slot uitgeroepen tot Oppertruuj 2020 van C.V. de
Vöskes.
Zondag 2 februari hebben jeugdprinses Rinske met haar adjudanten Yael en Meike en jeugdvorst
Nol hun receptie gevierd. Deze receptie werd goed bezocht door familie, vrienden, diverse
verenigingen en bekenden. Met de muzikale ondersteuning van de DJ Jelle hebben we er met zijn
allen voor gezorgd dat zij een fantastische middag hebben beleefd.
Voorafgaand aan de receptie die middag, werden er ook foto’s gemaakt van alle
(jeugd)hoogheden, de (jeugd)raad van 11 van CV de Vöskes. Gelukkig was het die middag net op
tijd opgehouden met regenen.
Op dinsdag 4 februari 2020 werd door ons samen met Omroep Horst aan de Maas de
Prinsenparade georganiseerd in Soos Merlin. Die avonden werd er al flink carnaval gevierd met
alle hoogheden van alle C.V.’s uit de gemeente Horst aan de Maas. Vooraf werd van alle
prinsen(paren) een interview afgenomen door Louis Vullings die later op radio, TV en internet is
uitgezonden. De muzikale omlijsting was in handen van diverse buitengaatse Carnavalsartiesten
en natuurlijk een spetterend optreden van onze eigen artiesten Net Nie!
Vrijdag 7 februari hebben wij het jeugdprinsentreffen 2020 georganiseerd. De organisatie van dit
treffen was door loting toebedeeld aan onze vereniging. Het was een groots carnavalspektakel.
Ons Vossenhol was voor die gelegenheid omgedoopt tot een ware carnavalstempel. Jeugdprinses
Rinske met hun adjudanten Yael en Meike en jeugdvorst Nol ontvingen bij deze gelegenheid de
jeugdhoogheden en hun gevolg van 26 andere carnavalsverenigingen uit Noord- en MiddenLimburg. Het was een zeer geslaagde en grandioze carnavalsavond. De organisatie van dit
jeugdprinsentreffen was in handen van onze jeugdcommissie die voor deze gelegenheid werd
aangevuld met een heuse jeugdprinsentreffencommissie. Met de muzikale ondersteuning van de
DJ Jelle hebben we er met zijn allen voor gezorgd dat zij een fantastische avond hebben beleefd.
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Één die onze aanwezige (collega-)jeugdraadsleden en (collega-)jeugdhoogheden nog lang zullen
heugen.
Woensdagavond 12 februari vond de generale repetitie van de revue plaats.
In het weekend van 14 en 15 februari hebben we kunnen genieten van een revue vol humor, dans
en muziek. Twee dagen stijf uitverkocht, super prestaties van de artiesten het was gewoon in 1
woord Grandioos. Voor de thuisblijvers willen wij zeggen: “U hebt echt wat gemist”. Kom
volgend jaar toch eens een keer een bezoek brengen aan deze revue, want het is toch heel
bijzonder wat artiesten van eigen bodem kunnen brengen op de bühne DAT ZOU
FANTASTISCH ZIJN!!! Het revueteam heeft ons laten genieten van een gevarieerd programma
vol humor, muziek, zang en dans. Vrijdagavond werd ook de Klotskop uitgereikt, de eer om deze
te ontvangen was dit jaar aan de Marco Vleishouwers.
Op zaterdag 15 februari zijn we ook huis aan huis geweest voor de verkoop van de Vossetoeter.
Op die dag werd ook de jaarlijkse foto gemaakt van alle Prinsen in Noord-Limburg door dagblad
De Limburger.
Carnavalsvereniging De Vöskes Meerlo heeft op voordracht van de Zilvervoscommissie op
zaterdag 15 februari 2020 de hoogste onderscheiding, de Zilvervos, uitgereikt aan Heidi Disveld
– de Mulder.
De bij deze onderscheiding behorende versierselen werden haar overhandigd door Prins Serge
I.
De in Venray geboren Heidi, getrouwd met Alex Disveld, moeder van Mauk (15) en Nol (13)
ontving de hoogste dorpsonderscheiding van Meerlo, De Zilvervos, voor haar onmetelijke inzet
voor de dorpsgemeenschap Meerlo en daarbuiten.
Heidi kreeg deze hoogste dorpsonderscheiding mede voor haar initiatief om in Meerlo met
succes een 24-uurs wandelestafette te houden onder de naam Samenloop voor Hoop.
Door haar immense inzet en bevlogenheid wist zij vele honderden vrijwilligers en deelnemers te
mobiliseren voor deze grootse manifestatie ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Van elk
gezin was wel iemand actief betrokken bij de maandenlange organisatie en/of bij de uitvoering
van dit unieke evenement. Samenloop voor Hoop in het weekend van 25 en 26 mei 2019 werd
niet alleen financieel een groot succes voor de kankerbestrijding maar was ook een
demonstratie van onderlinge solidariteit in Meerlo. Nooit eerder beleefde Meerlo zo’n groots
evenement met een regionale uitstraling. Heidi was het hart van de organisatie.
Naast de organisatie van Samenloop voor Hoop is Heidi onder andere vrijwillig actief bij De
Truckrun, de gezamenlijke collecte in Meerlo en diverse dorpsevenementen voor de jeugd en
zij verdient daarvoor de Zilvervos.
Op zondag 16 februari had het jaarlijkse Verkleed Voetbal plaats moeten vinden bij SV United.
Helaas gooide storm Dennis roet in het eten. Dit evenement werd helaas afgelast.
Op dinsdag 18 februari hebben wij met ruime afvaardiging van het bestuur en de raad en andere
fanatieke carnavalsvierders het Prinsentreffen in de Oranjerie in Roermond bezocht. Het
busvervoer vond gecombineerd plaats met C.V. de Keieschieters, ditmaal uit Vierlingsbeek. Het
was een geweldig feest met een keur aan Limburgse carnavalsartiesten.
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Het carnaval stond dit jaar op de kalender van vrijdag 21 februari t/m dinsdag 25 februari. De
weergoden waren ons niet goedgezind, want we werden regelmatig getrakteerd op regen en wind.
Op vrijdag werd deelgenomen aan schooloptocht en een bezoek gebracht aan het Carnavalsbal
van de basisschool. Dit werd gehouden in zalencomplex ’t Brugeind. Daarna volgende enkele
bezoekjes aan een aantal zieken. Dat waren dit jaar Ald Prins Jan Peelen en Schoolprins Kes uit
Kronenberg. Kes is de zoon van vrienden van Prins Serge en Prinses Klaartje. Ze waren beiden
enorm vereerd met het bezoek.
Op vrijdagavond 21 februari jl. waren het bestuur en de raad te gast op het Prinsenmaal en -feest
van Prins Serge en zijn Prinses Klaartje. Het was een gezellige en goed georganiseerde avond.
Waar we deze keer verkleed mochten verschijnen.
Zaterdagmiddag hield het Prinselijk Trio hun Prinsendiner bij John’s restaria. Om 19.15 uur was
er de Carnavalsmis deze werd opgeluisterd door ’t Vosse-ensemble, ‘t Vossekoer en de Ald
Prinsen. Aansluitend was het Antappe in Café Oud Meerlo. En vanaf 22.00 uur hebben we het
carnavalsfeest voortgezet in Soos Merlin. De muziek werd daar verzorgd door DJ Hitmaestro.
Tijdens de Sleuteloverdracht op zondagmorgen in de Mèrthal in Horst, kregen de Prinsen van de
gemeente Horst aan de Maas de sleutel overhandigd. De organisatie was dit jaar in handen van
C.V. de Tuutekop uit Hegelsom. Het was weer op en top carnaval in de Mèrthal. Die voor die
gelegenheid omgeturnd was naar ware carnavalstempel, Wij waren weer met grote delegatie
(ruim 120 personen) en vele andere Vossen en Vossinnen actief en aanwezig.
De optocht vond dit jaar niet op zondagmiddag plaats. Vanwege een negatief advies van de
veiligheidsregio van onze gemeente wegens verwachte harde wind(vlagen), werd besloten om de
optocht dit jaar te laten aansluiten/vooraf te laten gaan aan de boerenbruiloftsoptocht op
carnavalsdinsdagmiddag. Er was een alternatief middag- en avondprogramma in zaal ’t Brugeind.
De muziek werd verzorgd door DJ Jelle. Het was mooi om te mogen ervaren hoe solidair
carnavalvierend Mieëldere is. Zondag gaan we carnaval vieren ien de zaal met of zonder optocht,
wôh! Het was vanaf 15:00 uur gezellig druk in de zaal. De muziek verzorging was weer in goede
handen bij DJ Jelle en onze plaatselijke schlagerartiesten. De volgorde van optreden werd bepaald
aan de hand van het aantal goed beantwoorde vragen over onze vereniging. Als eerste traden op
De Ald Prinsen, daarna Net Nie! en tot slot De Pilmussen.
’s-Avonds vond het jaarlijkse jeugdbal plaats. De muziek werd verzorgd door DJ Jelle. Dit bal
werd goed bezocht door de jeugd. Dit bal eindigde om 22:30 uur.
Op de maandagmorgen was er weer het Drubelkesbal. Dit begon om 10.30 uur en duurde tot
12.30 uur. De muziek werd ook hier verzorgd door DJ Mauk (Disveld).
Op carnavalsmaandagmiddag hebben we weer kunnen genieten van een fantastische “Wedden dat
ik het kan”-show. Er waren diverse weddenschappen en er deden vele grote artiesten mee, Ook de
jeugdraadsleden, het jeugdtrio en de Prinses en raadsleden lieten zich van hun beste kant zien. De
presentatie was in goede handen bij Anke Voesten en Fiana Smits. Wat heeft Mieëldere toch veel
talent. Mooi om te zien!
’s-Avonds was er de Verloving van het Boerenbruidspaar in Café Oud Meerlo met muziek van de
Joekskapel Ald Iezer uut Horst. Het was erg gezellig en mooi bezocht.
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Op de dinsdag vond de traditionele Boerenbruiloft plaats. Dit jaar met een bijzondere wending.
Het Boerenbruidspaar Roel (of moeten we zeggen Roël) en Gerry Cox en hun getuigen Ron
Denissen & Nicole Deenen werden door een boerenbruiloftoptocht en de grote optocht aan huis
opgehaald. Welk boerenbruidspaar heeft dat ooit ook kunnen zeggen! Daarna werd in
gezamenlijke optocht naar het Raadhuisplein bij Café Oud Meerlo getrokken. Daar aangekomen
kon na het verwerpen van enkele bezwaren, het voorlezen van de proclamatie, het onecht toch
worden voltrokken door Serge I en Prinses Klaartje onder grote publieke belangstelling en in
aanwezigheid van het bestuur en Raad van 11. Daarna trok de gehele optochtstoet verder en ging
het gehele gezelschap naar zaal ‘t Brugeind waar de receptie was met het boerenbruiloftsfeest.
Aan het einde van de middag en aan het begin van het boerenmoesbal had de prijsuitreiking voor
de grote optocht plaats in zalencomplex ’t Brugeind. We hebben kunnen genieten van een mooie
en verzorgde optocht met in totaal 12 deelnemers. De jeugd was qua aantal groepen / deelnemers
het sterkst vertegenwoordigd.
De uitslag werd als volgt bekendgemaakt door Prins Serge 1e en Prinses Klaartje, Jeugdprinses
Rinske, Jeugdadjudante Meike en Jeugdadjudante Yael en Jeugdvorst Nol.
Categorie Jeugd
Naam
The Gamers
Spookrijders
Drubbelkesprins

Onderwerp
Gamen
De Spookrijders
Drubbelkesprins

Plaats / prijs
1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs

Categorie Enkelingen
Naam
Nol Disveld
De twie-je veugelkes

Onderwerp
Zwaailamp
Miljoene ien dizze koffer

Plaats / prijs
1e Prijs
2e Prijs

Categorie Groepen Volwassenen
Naam
Onderwerp
Kamareuj van de Prins en
Dikke Mix
Prinses
Klank op de Keien
Weej hebbe un band mit de
Prins en Prinses

Plaats / prijs
1e Prijs
2e Prijs

Categorie Wagens
Naam
VC de Walleys
VC Knol en Bear

Onderwerp
Titanic
Après Ski

Plaats
1e Prijs
2e Prijs

Aanmoedigingsprijs 2020!
Naam
Martien van Os

Onderwerp
Eye (ei) Love

Prijs
Aanmoedigingsprijs 2020!

Tijdens het boerenmoesbal werd Geert Jakobs speciaal in het zonnetje gezet en onderscheiden in
de Orde van de Mieëlderse Vos vanwege het leveren van hun jarenlange en trouwe bijdrage aan
het aansturen van onze prachtige Jeugdcarnaval in Meerlo gedurende 11 jaar! Geert van harte
gefeliciteerd! Het is dik verdiend.
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Ook Eric Wijnhoven werd nog even in de spotlight gezet, vanwege zijn bijdrage in de omvorming
van carnavalsdinsdag naar het huidige boerenmoesbal. Tot voor 10 jaar geleden was tijdens
carnavalsdinsdagavond het carnaval in feite al ten einde, nog voor dat het 24:00 uur was. Nu is
dinsdagavond één van de topavonden van onze mooie carnaval in Meerlo. Eric bedankt voor
jouw bijdrage, jouw speciale vernoeming is je van harte gegund.
De muziek werd verzorgd door DJ Jelle. Ook waren er nog optredens van Luc en Eef (halve
finalisten LVK 2020), Bjorn & Mieke (2e plaats LVK 2020) en diverse andere Mieëlderse
artiesten met hun eigen winnende carnavalsschlagers van de afgelopen jaren. Het was een
prachtige en overvolle dag. Klokslag “24.00 uur” werd Carnaval van het jaar 2020 officieel
afgesloten.
Op Aswoensdag werd door de Prins, Prinses, Vorst en Voorzitter de sleutel teruggebracht naar
het gemeentehuis in Horst. ’s-Avonds was er gelegenheid tot het halen van een askruisje. Dit jaar
was dat in Tienray, vanwege onderbezetting in onze Parochie. Dit gebaar werd in grote getalen
door Vossen en Vossinnen, Vossekeutels en Vossekeutelinnekes in ontvangst genomen. Daarna
werd er in Soos Merlin nog nagepraat over de Carnaval 2020 tijdens het traditionele
Haeringschille.
Naast de bovenstaande verheugende feiten, maakten we helaas ook een aantal droevige
momenten mee dit seizoen.
Van ons heengegaan zijn Reinier Thiesen en Mies Coenders. Reinier was onze Ald Prins in 1985
en tevens ruim 34 jaar geleden medeoprichter van de Ald Prinsen Garde, waarvan hij 20 jaar
voorzitter was. Daarnaast ontving Reinier in 2017 de hoogste dorpsonderscheiding De Zilvervos.
Mies Coenders was drager van de Oppervos. Dat betekent dat hij 33 jaar actief betrokken was bij
en voor onze vereniging.
Er waren bij beide afscheidsbijeenkomsten/uitvaarten meerdere bestuursleden aanwezig. Voor
Reinier is een overlijdensadvertentie geplaatst in het Klokske. Op verzoek van beide families
hebben wij in plaats van bloemen een donatie gedaan aan Alzheimer Nederland.
Tijdens de algemene ledenvergadering van heden 02 maart 2020 werd het afgelopen
carnavalsseizoen geëvalueerd.
We mogen concluderen dat Carnaval leeft en wordt beleefd in Meerlo en dat het naast Carnaval
een groot dorpsfeest is voor jong en oud.
Op 7 maart en 14 maart aanstaande vindt weer de in Meerlo erg leuke dorpsquiz IQuizut plaats.
In dit seizoen deden/doen zich geen bestuurswisselingen voor.
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Om alle voorgaande activiteiten/festiviteiten te organiseren, zijn er op de navolgende data
vergaderingen geweest of vinden deze nog plaats.
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Woensdag

18 september 2019
25 september 2019
06 november 2019
11 november 2019
04 december 2019
02 januari 2020
15 januari 2020
12 februari 2020
2 maart 2020
18 maart 2020
25 maart 2020

Raad van 11 en bestuur
Bestuur
Bestuur
Algemene Ledenvergadering
Bestuur
Raad van 11 en bestuur
Bestuur
Raad van 11 en bestuur
Algemene Ledenvergadering
Raad van 11 en bestuur
Bestuur

Met nog 349 dagen te gaan naar Carnaval 2021 is het aftellen weer begonnen…. Geen nood want
over 255 dagen is het alweer d’n 11de van d’n 11de!
Het verslag is aldus opgemaakt en voorgelezen tijdens de voorjaarsvergadering op maandag 2
maart 2020 te Meerlo,
Secretaris Frank van de Ven
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