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SPORT Butink: Meezenbroek geen optie meer

Heksenberg gaat
jaar in Nuth spelen
door Siebrand Vos
HEERLEN – Heksenberg speelt komend jaar op sportpark Kollenberg
in Nuth, het terrein van RKSV Minor. Volgens Heksenberg-voorzitter Henk Butink was het terrein in
Nuth de enige plek waar ze op korte termijn terecht konden.
Butink: „Onze leden hadden wellicht liever een oplossing dichter
bij huis gezien, maar dat bleek niet
mogelijk. We hebben alles gedaan
om de club in de lucht te houden.
Er moest van de KNVB vóór 1 juli
een besluit komen. We zitten al
over die datum, maar dat is door
de vingers gezien. In Nuth zijn wij
met open armen ontvangen.”
De gemeente wil Heksenberg
volgens plan onderbrengen op het
nabijgelegen Pronsebroek, thuishaven van Groene Ster. Butink:
„Op Pronsebroek was voor ons op
korte termijn geen plek meer. We
gaan er vanuit dat we daar over een
jaar wel kunnen spelen.”
Volgens wethouder Martin de

Beer (VVD, sport) kon Heksenberg
komend seizoen terecht bij Meezenbroek, waar de club afgelopen seizoen speelde. „Er is over meerdere
locaties gesproken. Ik heb gezegd
dat wij voor een oplossing op de
lange termijn zorgen, maar dat de
club er komend seizoen zelf uit
moet zien te komen.”
Nog een jaar doorgaan in Meezenbroek, was geen optie meer,
zegt Butink. „Dat is niet de accommodatie waar wij ons thuisvoelen.”
Voorzitter Léon Pansters van
RKSV Minor laat weten blij te zijn
dat met deze oplossing het voortbestaan van Heksenberg mogelijk
wordt gemaakt. Pansters: „In de wereld van het Limburgs amateurvoetbal moet je verder durven kijken
dan je neus lang is. Willen we het
voetbal voor de liefhebber behouden, dan zullen verenigingen lokaal
en regionaal moeten gaan samenwerken.”
Op 14 september speelt Heksenberg ‘thuis’ in Nuth tegen De
Leeuw uit Brunssum.

