
In deze editie aandacht voor de jaren 1981-1985

We zijn aangekomen in de jaren 80. Een periode waarin CLM voor een aantal uitdagingen stond die
vandaag de dag nog steeds actueel zijn:
 

1. Hoe houden we Megchelen een aantrekkelijk dorp om te wonen? 
2. Hoe gaan we de vergrijzing tegen? 
3. Hoe zorgen we dat de school open kan blijven? 
4. Hoe zorgen we voor werkgelegenheid?

In 1984 geeft de Landelijke Vereniging Kleine Kernen een boekje uit, speciaal geschreven voor 
dorpen zoals Megchelen. In dit boekje wordt Megchelen als voorbeeld gesteld voor andere dorpen, 

omdat CLM en de inwoners zèlf actie ondernemen om 
de leefbaarheid te bevorderen. Vandaar dat het aan 
CLM-voorzitter Theo Keuper de eer was om het eerste 
boekje in ontvangst te nemen.

Foto: Tijdens een feestelijke avond bij Jan ter voert krijgt Theo 
Keuper van dhr. IJsselmuiden, voorzitter van de LVKK het boekje 
'Dorpen aan het werk' overhandigd.



CLM zoekt ook in de tachtiger jaren actief de publiciteit op om iedere kans te grijpen het op te 
nemen voor de (leefbaarheids)belangen van Megchelen. 
Gelukkig gaat dit voorzitter Theo Keuper goed af en weet hij Megchelen en CLM goed te promoten
tijdens menig interview.  Hij weet goed onder woorden te brengen hoe je een kleine kern leefbaar 
houdt en wat daar voor nodig is: niet alleen een belangenvereniging, maar ook actief contact met de 
gemeente, gemotiveerde dorpsbewoners en...een lange adem!

Ondanks de inspanningen van CLM kon niet voorkomen worden dat de winkels in Megchelen één 
voor één hun deuren sloten en dat het voortbestaan van andere voorzieningen, zoals het postkantoor,
onder druk kwam staan. Een ontwikkeling die helaas onomkeerbaar bleek en vandaag de dag zelfs 
in de grote steden actueel is.

Nu kan men denken: Als nog steeds dezelfde problemen spelen als in de jaren 80, wat heeft CLM 
dan voor zin gehad al die jaren? Maar men kan het ook omdraaien: Hoe zou Megchelen er uit 
hebben gezien zonder alle inspanningen van CLM in al die jaren? Terugkijkend op 50 jaar CLM 
zijn wij van mening dat de inspanningen van de voorgaande besturen zeker niet tevergeefs zijn 
geweest. Zij hebben zich o.a. hard gemaakt voor het realiseren van de sporthal, de buurtbus, de 
diverse nieuwbouwprojecten in Megchelen en het verbouwen van het kleuterschooltje tot woningen.
Als dat geen bijdrage is aan de leefbaarheid van een dorp! Petje af voor de bestuursleden van toen 
die zich niet lieten ontmoedigen en door bleven gaan tot ze hun doel bereikt hadden. Precies zoals 
voorzitter Theo Keuper in 1985 zei in een interview: 'De aanhouder wint!' 



De onderwerpen op de agenda van CLM waren in de jaren 80 serieus en gaven reden tot goede 
discussie tijdens vergaderingen. Gelukkig was er ook ruimte voor een goede grap. Dat blijkt wel uit 
deze brief, geschreven door Theo Keuper als reactie op een ludieke actie van George Wessels en 
George Kiwitz. Beide heren waren toendertijd bestuurslid van CLM en hadden blijkbaar een andere
politieke voorkeur dan voorzitter Keuper....

Volgende editie aandacht voor de jaren 1986-1990.
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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