
In deze editie aandacht voor de jaren 1996-2000

Onze terugblik op 50 jaar CLM vervolgen we na de zomervakantie met de jaren 1995-2000. Het 
lijkt er  op dat het in deze jaren  GROEN de boventoon voerde in Megchelen. Bestuurslid Nico 
Wissing vatte, samen met de andere bestuursleden van CLM, het plan op om van de pastorietuin 
een heus parkje te maken. Dit was geen makkelijke opgave. Er moest flink wat werk verzet worden,
eerst op papier om de planning en de financiën in orde te krijgen en toen de uitvoering in het park 
zelf. Het ontwerp van het park nam Nico Wissing op zich.

                                                     Nico Wissing, Willy Ratering, Ben Siemes

3 juni 1996 
Opening door burgemeester
Peters



Het aanpakken van de pastorietuin was een onderdeel van een omvangrijk plan om het hele gebied 
rondom de kerk op te knappen, waaronder ook het Oranjeplein en de Pastoor Mölderstraat. Die 
plannen moesten nog even wachten, het was eerst de beurt aan de pastorietuin. Velen vrijwilligers 
meldden zich om samen de schouders er onder te zetten en de tuin om te toveren tot park waar 
iedereen in Megchelen van kon genieten. Na ruim 1000 uren werk was het op 3 juni 1996 zo ver. 
Burgemeester Peters opende onder grote belangstelling het Martinuspark.

Sinds de opening in 1996 houden vrijwilligers het onderhoud van het park bij. Eerst waren dit de 
mensen die ook het groen op en rond het kerkhof netjes hielden.  De laatste jaren wordt het 
onderhoud door 'de mannen van de schoffelploeg' verzorgd, die zo'n beetje iedere woensdagmorgen 
in het parkje te vinden zijn.

Een ander groen-project wat in die
jaren actueel was, was "Dorpen in het
groen". In samenwerking met de
Vereniging Kleine Kernen zette CLM
en de inwoners van Megchelen
wederom hun beste beentje voor om
Megchelen te vergroenen. 
Het idee achter het project was om de
manier van het aanleggen van tuinen en
perken van vroeger te doen herleven
door het gebruik van bepaalde bomen
zoals de sterappel en struiken zoals de
buxus, meidoorn en beukhagen. Op
deze manier moest de groenversobering
na de ruilverkaveling een halt
toegeroepen worden.
Op diverse plekken in het dorp werden
bomen aangeplant en bewoners konden
deskundig advies krijgen en voordelig
hun planten aanschaffen voor in de
eigen tuin.

                                                                     Gerrit Elfrink deed ook mee aan "Dorpen in het groen"

Volgende editie aandacht voor de jaren 2001-2005.
Heeft u mooie foto's die wij kunnen gebruiken in dit jubileumjaar van CLM, laat het ons weten!

leefbaarheidmegchelen@gmail.com
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