
Sleutel overdracht c.q. slot Broekberg 31 december 2011.  
 
Van harte welkom 
 
Vandaag is het de laatste dag van 2011 en de laatste dag van Stichting de Broekberg. 
Bij de sluiting van een park of het einde van een bestuur of stichting is het een goed moment 
om toch even terug te kijken. 
 
Waarom zitten (zaten) we eigenlijk op het sportpark De Broekberg? 
Zoals iedereen, denk ik wel weet, was het vorige “clubhuis” van de Juliaantjes het café 
Hermans. Omdat de familie Hermans ermee stopte, moest een nieuwe locatie gezocht 
worden voor de voetbalsport. 
Maar ook de Duivenclub was toen op zoek naar een eigen clublocatie, want de garage bij 
Café Poels als inkorflokaal was niet ideaal. Omdat eveneens de motorclub MAC klemzat en 
nergens een vaste baan kon realiseren, werd er tussen al deze verenigingen samenwerking 
gezocht.   
 
Waarom samen? 
In ons dagelijks leven is samen een betekenisvol begrip, want we zijn niet alléén op deze 
wereld maar leven met elkaar. Dat betekent, dat we rekening houden met elkaar, maar 
vooral ook, dat we heel veel dingen samen doen. Dat werkte zo ook in Wanssum. Juist 
daardoor waren de aangesloten verenigingen in staat  om een nieuwe sportaccommodatie te 
bouwen en te onderhouden met een formule die zijn tijd ver vooruit was.  
Samen sterk zijn, oog hebben voor elkaars belangen en bereid zijn iets voor de ander te 
doen: Dat schept verbinding met elkaar, leidt tot plezier en voldoening, ook wel eens tot 
chagrijn maar per saldo was het toch steeds positief. 
 “Samen”werd dan ook de afgelopen 40 jaar de belangrijkste hoeksteen van de Broekberg, 
samengevat in de tekst op de muursteen bij de ingang van de kantine met de woorden:  
“wat samenwerking vermag”. 
 
De belangrijkste animator en stuwende kracht van dit alles was Wiel Vogels. Hij heeft zeker 
in de begin jaren vorm gegeven aan dit sportpark en aangegeven wat je met elkaar kunt 
bereiken. Niet altijd van een leien dakje maar wel steeds met een oplossing voor ogen. 
Met deze instelling hebben wij de sport in onze gemeenschap een eigen huis gegeven. Een 
huis waar we jaren trots op zijn geweest en vele anderen misschien wel jaloers. 
 
Maar dit huis is nu aan vervanging toe en we mogen ons gelukkig prijzen met de adequate 
aanpak van stichting de Meulebèèk en van de gemeente Venray in de persoon van  
wethouder Patrick van den Broeck en nu Lucien Peeters.. Maar dit terzijde… 
 
Wat waren de doelstellingen van de Broekberg, meer dan 40 jaar geleden?  
Hebben we deze doelen  bereikt? Bij de oprichting werd in de statuten als doel bepaald het 
bevorderen en mogelijk maken van sport en andere recreatie in Wanssum, later uitgebreid 
tot de gemeente Meerlo-Wanssum. Door de jaren heen, tot de dag van vandaag, is aan deze 
doelstelling invulling geven. Andere clubs traden toe en vertrokken weer, toen 
zelfstandigheid beter voor hen uitpakte, althans volgens hun mening. Zeker is wel, dat  
nieuwe ontwikkelingen juist door de Broekbergformule mogelijk zijn geworden, dit kun je zien 
bij o.a. tennis, korfbal en het zwembad. 
 
De Broekbergformule drijft echter wel op de vrijwilligers. Ruim 40 jaren lang hebben de 
vrijwilligers onder ons klaar gestaan om de Broekberg draaiend te houden. Daarom is het nu, 
bij dit afscheid, hét moment om al deze vrijwilligers, bijzonder te danken voor hun inzet om 
sport mogelijk te maken voor onze jeugd en volwassenen. Want daar gingen wij voor, de 
besturen van de verenigingen en van de stichting, de onderhoudsploeg, altijd paraat als 
maandagochtendploeg, en heel in het bijzonder natuurlijk ons kantinebeheer, met de vele 
vrijwilligers die daar “op afroep” hun diensten verleenden.  



Verder is natuurlijk de ondersteuning van de buurt en ondernemers,samengevat de gehele 
gemeenschap, een belangrijke drijfveer geweest in onze ontwikkelingen. 
 
Namens alle sporters in onze gemeenschap wil ik nogmaals jullie, allen hartelijk danken voor 
jullie zorg en vertrouwen, het vele werk en het grote aantal beschikbaar gestelde uren. 
Ik hoop en vertrouw, dat er eenzelfde wil tot samenwerken zal zijn onder het bewind van de 
nieuwe stichting “De Meulebèèk”, alles ten gunste van het nieuwe multifunctionele park, 
waarvan de doopnaam nog niet bekend is. 
Ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling een gezond, sportief en een gelukkig 2012.  
 
Dank u wel en tot ziens. 
Jan Lensen 
Voorzitter 


