
Lagere School

De lagere school was tot 1976 geves-
tigd op de plek waar u nu de Speul-
plats vindt. De naam Speulplats verwijst dan ook 
naar de vroegere speelplaats van school als ook 
naar de plaats waar men samen muziek speelt 
(speult, in Meerloos dialect).

Alle kinderen en het onderwijzend personeel van 
de lagere school schooljaar 1968/1969 worden 
geportretteerd. 

Tienrayseweg 
rechterzijde

Een beeld van één van werkzaam-
heden (het inkuilen van gras) op 
één van de boerderijen aan de 
Tienrayseweg.

 Kleuterschool 

Een beeld van de Meerlose kleuter-
school. Tot 1976 gevestigd op deze 
lokatie en daarna opgegaan in de nieuwe basis-
school Megelsheim. 

Bollenkwekerij Steeghs

Andermaal een kijkje in de 
“keuken” van een agrarisch bedrijf. 
Ditmaal bloembollenbedrijf Steeghs.

OJC Merlin Midsummer 
1972

Van 1969-1974 vond er in Meerlo 
een meerdaags open air popfesti-
val plaats, Midsummer PoP geheten. De media, 
waaronder muziekkrant OOR, repten van het 
“Zuid-Nederlandse Woodstock”. Er traden zowel 
landelijk bekende alsook internationale bands op, 
zoals Focus, Genesis, Kayak, Tim Hardin, Canned 
Heat en vele anderen.

Café/zaal Brugeind

Één van de cafe’s die Meerlo rijk was 
en is, Café ‘t Brugeind, eerder Café 
Speijcken.

“t Brugeind beschikt(e) naast een café ook over 
een grote feestzaal achter het café waar door 
diverse verenigingen gebruik van werd en wordt 
gemaakt

Veestraat

Meerlo is van oorsprong een dorp 
waar de meeste mensen hun brood 
verdienden in de agrarische sector 
aangevuld door nijverheid en middenstand.

Heden ten dage werkt het grootste gedeelte van 
de Meerlose beroepsbevolking in Venray, Horst 
en Venlo en is Meerlo vooral een forensendorp 
geworden.

Meerlo 
800 jaar

Horst aan de Maas 
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Verder een beeld van de werkzaamheden in 
graanmolen De Molen van de familie Hendrix.

Vervolg uw weg over de Mgr Jenneskensstraat 
tot aan de Peschweg aan de linkerzijde.

Ga de Peschweg in tot bij OJC Merlin.

Loop de Peschweg terug omhoog en sla rechts 
af de Mgr Jenneskenstraat in. Ter hoogte van 
de Speulplats kunt u een film over de lagere 
school bekijken.

Ga verder over de Hoofdstraat tot bij de brug 
over de Molenbeek. Ga hier de Veestraat in.

Vervolg de Veestraat totdat u middels een 
scherpe bocht naar links verder kunt over het 
onverharde pad, Elshout, tot aan kruising met 
de Tienrayseweg.

Vervolg de weg 50 meter.

Boerenbond

De film beschrijft de geschiedenis 
van de Boerenbond Meerlo, aan de 
oever van de Molenbeek, van de oprichting rond 
1920 tot de sluiting eind 1979.

Huize Nab en Mgr 
Jenneskensstraat

Voormalig ambtswoning Huize Nab 
(Huize Meerlo), vernoemd naar de 
voormalige bewoners de Fam. Nab.

Loop verder tot aan Hoofdstraat

Sla rechts af tot dat u terug bent bij het begin-
punt.

In 1219 werd het oudst bekende 
document in deze gemeente 

geschreven. 800 jaar later, 
in 2019, staan we een jaar 

lang stil bij wat onze ouders 
en voorouders elke dag deden en 

hoe zij werkten aan hún toekomst.

Een historische wandeling door Meerlo

Deze wandeling neemt u mee naar het Meerlo van 1969. Aan de hand 
van destijds geschoten filmbeelden krijgt u een beeld van een Limburgs 
dorp dat door de jaren heen vele veranderingen heeft meegemaakt.

De film: Hoe het reilt en zeilt in Meerlo”, met prachtige dorpstaferelen 
en dorpsfiguren, is destijds op initiatief van de heer Cleven door het 
Blindeninstituut opgenomen met als doel om deze later, tegen betaling, 
te vertonen aan de Meerlose bevolking om op die wijze financiële mid-
delen te genereren voor het Blindeninstituut.

Om aan deze wandeling deel te nemen heeft u een smartphone met een 
QR scanner en internetverbinding nodig.

Let op! Aan het gebruik van data zijn kosten verbonden.

Dorpbroekstraat

In de volksmond P-Stroat genoemd 
vanwege de families Peelen, Pingen 
en Peters die deze straat bewoon-
den en immer nog bewonen.

Tienrayseweg 
Linkerzijde

Sla rechtsaf de Dorpbroekstraat in. Einde van 
de weg rechts. Houd halt na 30 meter aan uw 
rechterzijde 

Steek de Tienrayseweg over, 
vervolg de weg tot u na circa 100 
meter linksaf kunt slaan.

Volg dit pad en vervolgens, linksaf, het verhar-
de Hoge Bos tot bij de T splitsing.
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Moleneind

Buurtschap het Moleneind ontleent 
haar naam aan de houten watermo-
len die tot 1949 bij ‘t Kasteelke aan de oever van 
de Molenbeek stond. Deze molen en de watermo-
len in Wanssum waren de laatste 2 houten mo-
lens in Limburg. Centraal in het Moleneind ligt ‘t 
Kasteelke. Het Kasteel van Meerlo wordt voor het 
eerst vermeld in 1457. Het had een strategische 
ligging dicht bij de Maas. Het lag aan de oude Ro-
meinse heerbaan van Maastricht naar Nijmegen. 
In de Molenbeek werd gevist op onder andere 
zalm en snoek. Tijdens de tachtigjarige oorlog is 
het Kasteel en Meerlo verwoest door troepen van 
Willem van Oranje. In de jaren 1619-1621 werd het 
in gewijzigde omvang herbouwd. Waar het echte 
kasteel heeft gestaan is (nog) niet bekend.

De Wandeling
Startpunt van deze wandeling is de Meerlose 
kerk.

Meerlo werd in 1485 een zelfstandige parochie. 
Omstreeks deze tijd werd ook een gotische kerk 
gebouwd. Deze werd van 1934-1935 vervangen 
door een neogotische kruisbasiliek, op 
25 november 1944 werd de toren door de terug-
trekkende Duitsers opgeblazen en de kerk zwaar 
beschadigd. In 1947 werd de kerk hersteld. 
De toren werd pas in 1954 herbouwd. In de toren 
hangt een klok uit 1493).

Vanaf de kerk steekt u het Raadhuisplein over en 
loopt de Beatrixstraat in.

Tot de jaren 60 vond de bebouwing in Meerlo 
voornamelijk plaats als zijnde lintbebouwing aan 
de Hoofdstraat. De Beatrixstraat is één van de 
eerste straten die eind jaren 60 naar de nieuwe 
wijken in Meerlo leidde.

In de Beatrixstraat neemt u de 1e afslag rechts de 
Hofstraat in. Sla aan het einde van de Hofstraat 
linksaf naar het Moleneind.

Voormalig gemeentehuis 
Meerlo- Wanssum

In de Middeleeuwen was Meerlo een 
heerlijkheid, die in 1648 onderdeel 
werd van Spaans Gelre en in 1713 van Pruisen. 
In de Franse tijd werd Meerlo, samen met de 
heerlijkheden Blitterswijck en Swolgen (inclusief 
Tienray), één gemeente waarvan het gemeente-
huis in Meerlo stond. In 1969 werd de gemeente 
samengevoegd met Wanssum en Geijsteren tot 
de gemeente Meerlo-Wanssum. Het gemeente-
huis bleef als zodanig dienstdoen in de nieuwe 
gemeente. In 1986 nam het gemeentebestuur 
haar intrek in het nieuwe gemeentehuis aan de 
Beatrixstraat (heden gezondheidscentrum) In 
2010 werd de gemeente Meerlo-Wanssum opge-
deeld: Meerlo, Tienray en Swolgen werden toe-
gevoegd aan de Gemeente Horst aan de Maas. 
Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren werden 
toegevoegd aan de gemeente Venray.

Centrum ondernemers 
Meerlo

Een beeld van enkele van de onder-
nemers die het centrum van Meerlo 
rijk was. Te zien zijn Schildersbedrijf/drogisterij 
Coenders, bakker/kruidenier Kessels en schoen-
maker Verheijen (De Schoester).

Rijwielhandel Raedts- 
Cafe Coenders

Bij rijwielhandel Raedts kon men 
naast zaken mbt rijwielen ook 
terecht voor kleine huishoudelijke artikelen en 
brandstof. In 1975 namen Rinus en Han v.d. Pasch 
het pand over en startten er een slagerij.

Café Coenders was één van de ongeveer tiental 
(huiskamer)cafés die Meerlo, naast een bier- 
brouwerij, rijk was. In 1934 was dit het eerste café 
in het dorp waarvan het café een eigen toilet had. 
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Vervolg uw weg tot de onverharde weg aan uw 
rechterzijde (tegenover Moleneind 5). Loop de 
onverharde weg in. Houd halverwege het pad 
rechts aan en vervolg de weg over het terrein 
van het Kasteelke. Aan het eind van de onverharde 
weg gaat u links over de Hoofdstraat tot Slagerij 
van de Pasch.

Vervolg uw weg enkele meters tot voorbij Café 
Oud Meerlo.

Vervolg uw weg weer een tiental meter voor de 
film.

Van hieruit loopt u nogmaals de Beatrixstraat 
in. Neem de eerste afslag links naar de Bern-
hardstraat. Houd halt ter hoogte van de 1e weg 
rechts, de Alexanderstraat.

Brandweeroefening  
Alexanderstraat

Brandweeroefenig van de vrijwillige 
brandweer van Meerlo onder leiding 
van commandant Poels. Uitruk vanuit de kazerne 
aan de Mgr. Jenneskensstraat.

Slachterij  Cleven

De initiator van deze film had een 
eigen slachterij en deed daarnaast 
slachtingen op locatie (huisslachting).

Sneejer - Cafetaria

Sneejer (dialect voor kleermaker) 
Peters en Cafeteria.

Aan het einde van de Bernhardstraat gaat u 
links en vervolgens rechts de Hoofdstraat in.

(Let op het verkeer).
Houd na circa 75 meter halt.

Verder over de Hoofdstraat tot bij Cafetaria 
John’s restaria.

Vervolg de wandeling voor 50 meter.

Kruidenier Thiesen Piet

Een korte documentaire over de 
laatste dagen voorafgaand aan de 
sluiting op 1 juli 1979 van de kruidenierswinkel 
van Piet en Truus Thiesen in Meerlo. 
Met het sluiten van een van de laatste dorps- 
winkels verdwijnt er weer een stukje leefbaarheid 
op het platteland.

Vervolg de wandeling voor 50 meter.
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