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DE BURGEMEESTER OP DE FIETS

De nieuwe burgemeester, Ryan
Palmen, maakte
donderdagavond 22 augustus
kennis met Meterik.

Vertrek per fiets bij de molen

We verkenden Meterik per
fiets. Na een kop koffie met
vlaai starten we bij de molen en
via het Meteriks veld en de
Schaak fietsten we door de
Schadijkerbossen. Bij de
milleniumboom aan de
Bergsteeg hebben we een korte
stop.

Vandaar uit gaan we via de Essenweg door het lage gebied rond de
Kabroeksebeek en langs het tuinbouwgebied in het zuiden van Meterik. Deze
Meterikse landschappen zijn kenmerkend voor de agrarische activiteiten in Meterik
zoals die zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Een mooi en divers
platteland met prachtige vergezichten. De windmolens in het Duitse Twiststeden
konden we zelfs zien.
Natuurlijk werd ook het
middelpunt van de
gemeente Horst aan de
Maas aangedaan, de
blokhut van Jong
Nederland, en het daarbij
gelegen sportpark De
Vonckel. Op het
middelpunt van Meterik
stonden we stil bij de kerk
en het MFC de
Meulewiek. De
verbouwplannen van het

Stop bij de Milleniumboom aan de Bergsteeg

MFC en de plein in het
centrum van Meterik
worden kort toegelicht
aan de burgemeester.
Daarna brachten we een
bezoek aan de nieuwe
basisschool in het
Theresiaklooster waar
we ook nog even binnen
konden kijken.
Via de nieuwbouwwijk
Meteriksveld fietsten we
terug naar de molen
Toelichting directeur basisschool
voor pizza en een goed
gesprek met onze burgemeester. De verenigingen in Meterik vertelden de
burgemeester over de leden en activiteiten van hun vereniging. De burgemeester
was erg geïnteresseerd en stelde veel vragen.

Burgemeester Palmen deelt pizza uit

Wist u dat we dit jaar en komende jaren veel jubilerende verenigingen hebben zoals
het Jeugdcomité 55 jaar, de voetbalvereniging 90 jaar en binnenkort
muziekvereniging Concordia en Tovri 100 jaar. Dat het oudste lid van Zanglust 88
jaar is en nog altijd de sterren van de hemel zingt. De molen 3 tot 4 duizend
bezoekers per jaar ontvangt.

Grotere zaken in
Meterik die aandacht
nodig hebben van de
gemeente zijn o.a.
toekomstbestendige
accommodaties voor
en de fusies van
sportverenigingen, een
nieuwe locatie voor
woningbouw in Meterik
nu het Meteriks Veld
volgebouwd is. De
leefbaarheid en
Verenigingen stellen zich voor

identiteit van Meterik worden voor een groot deel bepaald door de verenigingen. Het
behoud van een rijk en divers verenigingsleven is dan ook voor groot belang voor
Meterik.
Samen hebben we deze avond onze burgemeester een goed eerste beeld van
Meterik met haar rijke verenigingsleven laten zien.

