Overname sleutel De Broekberg 31-12-2011
Jan, dank voor het uit handen geven van –ik mag dat nu voor het laatst zeggen- “jullie”
accommodatie.
Voor al die vrijwilligers, die jarenlang hun stinkende best hebben gedaan om de
accommodatie, samen, zo goed mogelijk te blijven onderhouden, moet het toch pijn doen te
weten dat er een hoofdstuk wordt afgesloten. Terecht stond jij daarbij al stil.
Jan, jij zei het al: het park is, sinds de actie door wethouder Lucien Peters, naamloos. Ik prijs
iedereen, die instemde met het voorstel om de naam De Broekberg nu op te bergen.
Misschien komt hij terug, misschien ook niet, maar het betekent in ieder geval dat wij open
kunnen praten over de naam, die de nieuwe accommodatie in de toekomst zal dragen.
Wellicht zal die nieuwe naam het voor Meerlonaren en Blitterswijckers immers ietsje minder
moeilijk maken om straks ook hier te komen recreëren. Daar hopen wij op, we zullen zien.
Misschien leveren de uitzendingen van radio Reindonk, die op 17 december opnamen
maakte bij de officiële start door wethouder Peters, wel inbreng op. Die uitzendingen zijn op
31 december, morgen van 08.10 – 08.20; op 3/01 van 12.10 – 12.20 (inbreng Jan Lensen
namens De Broekberg) en op 6/01 van 18.10-18.20 en 10/01 van 12.10 – 12.20 (inbreng
vanuit Bergbos) kabel 87.5, FM 107.1 of 105.6.
Wij hebben met z’n allen ervoor gekozen om vooruit te kijken en dat moeten wij vooral doen:
Vooruit kijken en de ingeslagen weg met krachtige pas inzetten. Want wij weten waar we
naar toe willen. Dat is al heel anders in The Wizard of OZ. In dat sprookje wordt verwezen
naar een oud Chinees spreekwoord: “Alle wegen zijn goed voor wie niet weet waar naar toe”.
Alle gekheid op ’n stokje: Wij weten waar het naar toe moet en ik ben blij dat wij uit het
bestuur en vrijwilligers van De Broekberg enthousiaste leden hebben, die met ons mee doen.
Daarmee wordt het goede van De Broekberg –namelijk wat samenwerking vermagbehouden en hebben wij alle reden om te zeggen dat de toekomst voor deze locatie er goed
uit ziet. Inderdaad kunnen wij in praktijk brengen wat de werkgroep Financiën, onder leiding
van Jan Kuijpers, aan de Inspecteur van Belastingen al heeft verteld; wij zijn de voortzetting
van onder meer De Broekberg. Die 40 jaren ervaring nemen wij wat graag mee.
Intussen blijven de activiteiten van al onze voorgangers, niet vergeten. Wij zijn aan hen
verplicht om deze “erfenis” zo goed mogelijk uit te bouwen en te beheren. Kijk eens op de
site: wwwdemeulebeek.nl waar de commissie communicatie schrijft wat er al allemaal in de
steigers is gezet. Wij zullen ons best doen. Nogmaals; onze dank gaat uit naar iedereen, die
in die 40 voorafgaande jaren heeft meegewerkt.
Graag zie ik iedereen in het nieuwe jaar terug, al dan niet met gereedschap! De
werkgroepen Gebouw en Infra hebben zoveel voorbereidingen getroffen, dat we straks goed
aan te slag kunnen. Op 6 januari organiseert SV United in Meerlo een nieuwjaarsreceptie in
Bergsbos, Daar is ieder welkom.
Ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling; moge het beste van 2011 het slechtste van
2012 worden!
Henk Janssen
Voorzitter stichting “De Meulebèèk”

