
 

 

Verhaal 17 - Het einde van een tijdperk 

Bericht uit Midden-Limburg 15 augustus 1969 

Inleiding:  

Bij het lezen van 

onderstaand verhaal 

en het zien van de 

foto’s zal ongetwijfeld 

bij menigeen een 

herinnering aan het 

gebouw naar boven 

komen. Hetzij als lid 

van de voetbalclub, of 

als toeschouwer bij 

de wedstrijden.  Hetzij 

als vrijwilliger enige 

functie uitoefenend 

voor de vereniging of 

als deelnemer aan de 

‘derde helft’. Hetzij als jong kind begonnen aan een misschien wel lange 

carrière met de bal. Of noem maar op. 

Eindelijk was het zover. Na decennialang als gebouw dienst te hebben gedaan 

voor de voetbalclub BEVO, kwamen in de week van 26 oktober 2020 de 

machines en vrachtwagens aan denderen. Met groot geweld werden dak en 

muren afgebroken en bleef er van het gebouw niets meer over. Gezegd dient te 

worden, dat de vrijwilligers van de voetbalclub al heel wat voorwerk verricht 

hadden.  

De functie van dit gebouw 

kan nu worden 

overgenomen door de 

prachtige multifunctionele 

nieuwbouw, die ernaast 

verrezen is.  

Historie: 

Hoe was het ook alweer? 

Wanneer is de geschiedenis 

van dit gebouw begonnen? 

Naar verteld werd, stamde 

het uit de jaren zestig van de 

twintigste eeuw.  



 

 

Na ruim vijftig jaar in dienst te zijn geweest van de voetbalclub was het 

dringend aan vervanging toe.  

Nieuwsgierig geworden hebben we in het weekblad Midden-Limburg uit die 

jaren het volgende bericht gevonden:   

Officiële opening Bevo-kleedlokalen. 

“Met groot feestvertoon en niet zonder gerechtvaardigde trots zal de officiële 

opening der Bevo-kleedlokalen op zondag 24 aug. om 14 uur geschieden door 

burgemeester Hoeijmakers, terwijl pastoor van Basten Batenburg de inzegening 

zal verrichten. 

De Bevo - aanhang kan dan ook niet zonder trots terugblikken op deze officiële 

ingebruikname van haar nieuwe 

kleedlokalen die aan de eisen van deze 

tijd tegemoetkomen. Naast het van 

gemeentewege verleende dienstbetoon 

is het meeste werk door de eigen leden 

verricht waarbij verder ook de hulp van 

de Bevo-aanhang werd ondervonden, 

hetgeen tot grote dankbaarheid stemt. 

Het nieuwe leedlokaal bevat drie 

kleedkamers met douches, 

scheidsrechterlokalen en een zeer ruime 

kantine.  

Als alle werkzaamheden aan de nieuwe 

speelvelden zullen zijn voltooid zal Bevo 

over drie speelvelden de beschikking 

hebben. 

Om bij dit feestelijk gebeuren ook de 

voetballiefhebbers aan hun trekken te laten komen vindt er die dag een 

toernooi plaats waaraan, naast Bevo 1, Tiglieja 1 en Merefeldia 1 zullen 

deelnemen. 

De wedstrijden duren 2 x 20 minuten.” 

 

 


