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In het begin van de vorige eeuw kent Meijel, net als 
vrijwel alle Midden- en Noord-Limburgse dorpen, 
diverse beugelbanen, zowel binnen als buiten. Ook 
bestaan er meerdere beugelverenigingen in het 
dorp. De laatst bestaande van deze banen heeft 
haar onderkomen in café van Heugten (later café 
Haazen) op de Donk. Deze vereniging gaat in 1965 
ter ziele na een dispuut met de Limburgse Beugel-
bond.
Vervolgens wordt er bijna twintig jaar niet gebeugeld 
in Meijel. Daar komt verandering in als caféhouder 
Jan Geris het idee heeft om bij zijn horeca-uitspan-
ning een beugelbaan te bouwen.

Zijn vroegere jeugdvriend Sjra Marx, die inmiddels 
in Baexem woont en districtsvoorzitter is van het dis-
trict Zuid van de Nederlandse Beugel Bond, maakt 
hem hiervoor warm. Toevalligerwijs bespreekt Jan 
Geris zijn plannen met zijn overbuurman Piet Hans-
sen, die destijds bij de in 1965 opgeheven vereni-
ging één van de jeugdleden was. Samen beleggen 
zij met Sjra Marx in café Geris op 8 juli 1983 een 

Eerste verenigingsfoto 1983
Staand v.l.n.r: Jan Bouten, Louis Steeghs, Sjeng v/d Weerden, Gerrit Venner, Piet Hoebergen, 
Chris Luijten,Theo Niessen, Gerard van Heugten, Jan Geris en Sjef van Bree.
Zittend v.l.n.r: Piet Manders, Jo Hobus, Jac Hoebergen, Harrie Luijten, Piet Hanssen, Harrie Hanssen 
en Mies Venner.

informatiebijeenkomst die door ruim twintig belang-
stellenden wordt bezocht. Sjra Marx houdt op die bij-
eenkomst een boeiend betoog over de beugelsport 
en de organisatie daarachter. Op deze avond wordt 
de oprichting van een nieuwe beugelclub een feit. 
Ter wille van de herkenbaarheid wordt als naam ge-
kozen: Beugelclub Meijel.

Op 2 september 1983 wordt de eerste ledenverga-
dering gehouden. Hierin worden de statuten goed-
gekeurd, het eerste bestuur gekozen, de contribu-
tie vastgesteld en afspraken gemaakt voor de op 
handen zijnde competitie waarin de club met twee 

teams deelneemt. Het eerste bestuur bestaat uit 
Harrie Luijten (voorzitter), Piet Hanssen (secretaris/
penningmeester) en Jac Hoebergen als derde be-
stuurslid. De eerste ledenlijst per 1 september 1983 
telt 23 leden.

Inmiddels is de bouw van de nieuwe beugelbaan bij 
café Geris in volle gang. Na de eerste competitie-
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