In deze editie aandacht voor de jaren 1966-1970

2016 is een bijzonder jaar voor CLM, dit jaar viert CLM namelijk haar 50 jarig bestaan. Een
mijlpaal om trots op te zijn en om stil bij te staan. Dit jaar zullen we in iedere editie van het
Megchels Ni'js terugblikken met foto's en verhalen over 50 jaar CLM. Maar we kijken niet alleen
naar de afgelopen 50 jaar, we kijken ook vooruit, want wat ons betreft heeft Megchelen de
toekomst en heeft CLM de toekomst en zijn we klaar voor de komende 50 jaar!
De oprichting
In deze eerste editie van het Megchels Ni'js van 2016 blikken we terug naar de beginperiode van
CLM van 1966-1970. Deze periode is onlosmakelijk verbonden met pastoor Beekman.
Hij was de achtste pastoor van Megchelen, geboren op 11 juni 1914 in Uithuizen en op 9 juni
1961 als pastoor van Megchelen geïnstalleerd. Een echte “Gruninger” die zowel geestelijk als
sociaal over een onverzettelijk karakter beschikte. Toen het Ned.Katholiek Verbond medio jaren
60 weinig zag in het behartigen van de dorpsbelangen om de
terugloop van de leefbaarheid van het dorp tegen te gaan, haakte
pastoor Beekman meteen hier op in. Samen met Wim Winands
richtte hij een actiegroep op dat later werd omgezet in “Comité
Leefbaarheid Megchelen”. Willy Ratering vertelt over deze
beginperiode: 'Een lijst met ongeveer 15 namen van mensen die
goed in het bestuur zouden passen werd opgesteld. Vervolgens
werd er op een zondag een referendum gehouden, zodat de
Megchels bevolking zelf hun bestuursleden konden kiezen. Dit
leverde uiteindelijk 5 of 6 bestuursleden op waaronder Wim
Winands, ik zelf en Willem Bergevoet. Pastoor Beekman werd de
voorzitter.' De inwoners van Megchelen zagen het belang in van een belangenvereniging en het
referendum werd dan ook druk bezocht.
Comité Leefbaarheid Megchelen werd opgericht in februari 1966 en pastoor Beekman zou het
voorzitterschap vervullen tot aan zijn overlijden in 1976. Onder zijn bezielende leiding is veel in
ons dorp tot stand gebracht. Onder andere de bouw van de sporthal, de oprichting van stichting
sportbelangen, de aansluiting van Megchelen op het gasnet en de riolering en de reconstructie
van de straten. Om het nodige voor elkaar te boksen voor Megchelen was (en is!) CLM een vaak
geziene gast op het gemeentehuis in Gendringen om de belangen van Megchelen te bepleiten.
Pastoor Beekman stond als geestelijke letterlijk tussen de mensen en hielp mee waar nodig en
waar hij maar kon. Willy Ratering vertelt over deze eerste jaren van CLM: 'zo intensief

vergaderen zoals er nu gebeurt, gebeurde toen niet. Soms zei pastoor Beekman dat we weer eens
bij elkaar moesten komen. Wanneer we dan samenkwamen, vertelde de pastoor waar hij allemaal
al was geweest en wie hij allemaal al had benaderd om dingen voor elkaar te krijgen. Hij was
heel vrij in zijn doen en laten en heel goed gebekt. Waar wij zouden schromen om iets te vragen,
stapte de pastoor er gewoon op af. Daardoor kreeg hij ontzettend veel voor elkaar'.
Tot op de dag van vandaag leeft pastoor Beekman nog in de herinnering van veel Megchelse
dorpsbewoners voort als grote inspirator van de dorpsbelangen.
Pastoor Beekman vond het belangrijk dat de inwoners van Megchelen aan lichaamsbeweging
gingen doen. In de periode voor de officiële oprichting van CLM richtte hij daarom samen met
dorpsbewoners diverse verenigingen op zoals wandelvereniging TIOP (Tippelen Is Ons Plezier),
de tafeltennisvereniging en volleybalvereniging 'de Adelaars'.

De sporthal
Mensen aan het bewegen krijgen is 1 ding, maar daar heb je wel faciliteiten voor nodig. Een van
de eerste projecten waar CLM zich, samen met de voetbalvereniging, voor inzette was dan ook
het realiseren van een sporthal in Megchelen. Willy Ratering vertelt hierover: 'Voor de
leefbaarheid en het verenigingsleven was een eigen sporthal voor Megchelen van groot belang.
Geld om een sporthal te laten bouwen was er niet, dus werd er op bruiloften en andere feesten
gecollecteerd voor de bouw van de sporthal. Iedereen in Megchelen stak de handen uit de
mouwen. Zo werden in de weekenden van 1966 zelf de bakstenen gemaakt bij Aloys van Osch.
Uiteindelijk is de sporthal vrij snel gerealiseerd. In 1967 is de eerste steen gelegd en in 1968 kon
de sporthal al geopend worden'.

Stenen maken voor de sporthal...
Van links naar rechts op de foto zien we:
Nico Snelting, Hans Venhorst, Gert
Wissing, Pastoor Beekman, Jan Hunting en
Jan Wilting

September 1967
Een feestelijke dag: Pastoor Beekman plaatst de symbolische 1e steen!
Nu kan het bouwen ècht beginnen.

Iedereen draagt zijn
steentje bij en helpt met
de bouw.
Pastoor Beekman is
nauw betrokken bij de
uitvoering.

Op bijzondere wijze wordt op 7
september 1968 de sporthal feestelijk
geopend. Parachutisten komen de
sleutel voor de officiële opening
brengen.

Heel Megchelen loopt uit voor de
opening!

Het belang van een sporthal in Megchelen werd in de jaren 60 op waarde geschat en dankzij de
inspanningen van CLM, de voetbalvereniging en vele vrijwilligers toentertijd heeft Megchelen
nu nog steeds een rijk verenigingsleven dat wekelijks dankbaar gebruik maakt van de sporthal en
de faciliteiten er om heen.
Volgende editie aandacht voor CLM in de jaren 1971-1975.
(Heeft u mooie foto's die wij kunnen gebruiken in dit jubileumjaar van CLM, laat het ons weten!
leefbaarheidmegchelen@gmail.com)

