
Komende zaterdag 3 april 2021 bestaat onze voetbalclub R.K.M.S.V. precies 100 jaar. Dit is natuurlijk 

een mijlpaal binnen die vereniging, maar mag zeker ook niet onopgemerkt aan onze Meijelse 

gemeenschap voorbijgaan. 

“Als vereniging hadden we natuurlijk graag stilgestaan bij deze mijlpaal middels allerhande 

activiteiten gedurende het jubileumjaar. Helaas! Met het oog op de huidige omstandigheden rondom 

Covid zijn deze activiteiten even in de ijskast gezet. Indien er weer toestemming is om 

verenigingsactiviteiten te organiseren, en dit ook verantwoord en veilig kan, zal er alsnog het een en 

ander georganiseerd worden” zo is te lezen op hun website. 

Maar… Méél zou Méél niet zijn als ze dit “probleem” niet in gezamenlijkheid creatief zouden 

oppakken...toch? Zo ontstond het idee om t.g.v. dit jubileum alsnog flink “uit-te-pakken” en wel 

door, heel cryptisch, iets flink “in-te-pakken”…..!  

Inpakken a la Christo… Christo, die vorig jaar is overleden en wereldwijd bekend werd vanwege zijn 

'inpakkunst'. Voorbeelden van dit soort werk zijn de Pont Neuf in Parijs (1985), de Rijksdag in Berlijn 

(1995). Ook in het Central Park in New York voerde hij een kunstproject uit in 2004. Een gepland 

kunstwerk om dit jaar de Arc de Triomphe in Parijs in te pakken, gaat nog gewoon door. 

En waar denk je in Meijel dan aan? Natuurlijk toch aan onze Kathedraal van de Peel….! 

Zaterdag 3 april is de heugelijke dag dat RKMSV precies 100 jaar bestaat. Mooi toch, ware het niet 

dat deze datum dit jaar precies in de Paasweek valt. Deze zaterdag is van oudsher Stille Zaterdag en 

daags ervoor is het dus Goede Vrijdag (een vasten en onthoudingsdag). Uit respect wordt daarom 

uitgeweken naar een andere dag. Welke dag dan, was de vraag? Witte Donderdag...? Ja, Witte 

donderdag zou ook goed “matchen” bij de clubkleuren van RKMSV (Rood-Wit).  

Hoe mooi zou het zijn, dan de Kathedraal van de Peel geheel in rood-wit doek in te pakken? Uniek en 

toch weer net iets anders dan wanneer deze kerk in rood-wit licht staat. 

Dat werd dus aanpakken geblazen….. Wie, wat, waar moet je hiervoor zijn? Maar met de 

wetenschap, dat Christo de zoon van een stoffenfabrikant was, kom je in Meijel al gauw uit bij Jeroen 

Schriks. Jeroen, dé specialist in het fabriceren van schorten en sloven, bij Schriks konfektie bv. 

En daarnaast is Jeroen ook actief bij de Stichting  Pròt mèr Mééls. Hierbij zit ook Peter Daniëls en 

dan, zo weten we intussen, willen en zullen zij zich wel, samen met hun vele social-media-volgers, 

flink hiervoor gaan uit-SLOVEN. En, iets op-SCHORTEN, komt in hun ”Mééls Woordeboe:k” niet voor. 

Zij zullen zich “het vuur uit de sloffen lopen” en “de kastanjes uit het vuur halen” om deze “helse” 

onderneming te doen slagen. Daar durven wij “onze hand voor in het Paasvuur te steken”. 

“Als klap op de vuurpijl”, zo horen we uit betrouwbare bron, hebben ze zich intussen verzekerd van 

de medewerking van een bedrijf dat een speciale drone en zelfs een “wentelwiek”……beschikbaar 

heeft gesteld!!!!  

Komt dit zien…., komt dit zien…! Letterlijk en figuurlijk zal deze gebeurtenis daarom heel wat stof 

doen opwaaien, morgen in Méél. En nu maar hopen, dat het windstil is en er ook echt wat te zien is. 

Tot slot, "Christo leefde zijn leven zo optimaal als hij kon. Hij droomde niet alleen over wat 

onmogelijk leek, maar hij realiseerde het ook". Hoe dit voor Jeroen, Peter en consorten in Méél zal 

uitpakken…..??? We zullen zien. In ieder geval zijn ze voor deze actie op Witte Donderdag ge-

PASSION-eerd in de weer.                                                                                                                 
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