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Zonder boeren geen vreten 
Met het voorgenomen stikstofbeleid hebben de mannen van MEUK zich genoodzaakt 
gevoeld op muzikale wijze steun te betuigen aan de boer. Tussen het moment van gevoel 
van urgentie en het moment dat de single ‘Zonder boeren geen vreten’ online kwam zat 
minder dan een week. De plaat is met ’n gruwelijke vaart in eigen beheer opgenomen zodat 
heel Nederland in de gelegenheid wordt gesteld tijdens de landelijke protestdag op 
woensdag 22 juni 2022 het nummer mee te scanderen. Op deze manier hopen ze een 
steentje bij te kunnen dragen aan het wakker schudden van de bewindslieden in Den Haag. 

Biografie MEUK 
“Dûrdeweeks gruwelijk hard werken en ’s-weekends gruwelijk hard feesten”, zo moet het 
leven zijn volgens de mannen van MEUK, dé Brabantse boerenrockband die al meer dan tien 
jaar het dak van elke feesttent blaast. De toewijding voor de toeschouwers blijkt bij ieder 
optreden; MEUK is in staat tot een ongekende interactie met het publiek. Zo is het 
‘frikandellen hengelen’ tijdens het nummer ‘Vette Bek’ inmiddels legendarisch.  

Met het nummer ‘Schijten Op Een Dixi’ scoorde ze een regelrechte hit. Kort na de lancering 
ging alles op slot vanwege Corona. In de roerige tijd die volgde heeft MEUK niet stilgezeten 
en schreef een album aan nummers. Daarvan is eerst ‘Bak Meej Chips’ als single uitgebracht 
dat het gevoel beschrijft dat de hele (culturele) wereld destijds had; We willen wèr oan de 
gang! Gelukkig staan ze weer op de planken en weten ook nu weer handig op de actualiteit 
in te springen.  

De muziek van MEUK is stevige feestrock met een vette knipoog naar Ierse folkmuziek, pogo- 
polka en een mespuntje golden oldies. Veel eigen nummers, maar vooral een feest der 
herkenning!  

Social Media: 
 Facebook:  https://www.facebook.com/MEUKBAND  
 Instragram:  https://www.instagram.com/meukband 
 Youtube: 
   - Schijten op ’n Dixi     https://youtu.be/YhVOgohvYc8 
   - Bak Meej Chips     https://youtu.be/TkKvWDAw3DM 
   - John Bovi (Zonder boeren geen vreten) https://youtu.be/QkSesJY5R7M 

Contact 
 Website:  www.meukband.nl 
 Telefoon: 0412-748005 
 E-mail: info@tm-ned.nl 
 


