
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1977 
Het jaar 1977 is vooral het jaar van de teloorgang van Depex, de daarop volgend bedrijfsbezetting, en 
de uiteindelijke overname door Oerlemans. Maar daarover de volgende keer een uitgebreid artikel. 
 
Begin dit het jaar is door de gemeente in de Mini-Koerier gevraagd om suggesties voor de naam van 
de weg van de Maasstraat naar de Spekt. Op voorstel van de Historische Kring is besloten de straat 
‘Op de Kamp” te noemen. Uit onderzoek is gebleken dat het gebied achter Maasstraat 25 door 
vroegere bewoners en buurtbewoners “Op de Kamp” werd genoemd. De betekenis van “Kamp” is 
uitgelegd als: “Een stuk land, meestal tussen 5 en 8 morgen groot, begrensd door hek, heg, sloot of 
hoger/lager gelegen land”. 
 
Nu we het toch over de mini-koerier hebben: de mini-koerier is 3 maanden bezig geweest met een 
spannend vervolgverhaal, waarin de lezers een hoofdrol speelden. Na 3 maanden smeekbeden te 
hebben gericht aan de lezers om hun abonnementsgelden te betalen, hebben nog steeds 70 
abonnees niet aan hun verplichting voldaan. De Mini-koerier dreigt daarom eerst de straatnamen 
met het aantal wanbetalers bekend te maken, en heeft daaraan ook gevolg gegeven, en dreigt 
vervolgens ook de huisnummer te vermelden. Maar daartegen wordt om privacy redenen bezwaar 
gemaakt. 

 
 
Jac. (“Sjaak”) van ’t Groenewolt is 40 jaar koster in 
Broekhuizenvorst. Hij is de vierde generatie Groenewolts die deze 
functie uitoefent. De eerste was zijn overgrootvader, die ook 
hoofdonderwijzer was, en in 1807 is begonnen. Hij is 50 jaar koster 
geweest, en is opgevolgd door zijn zoon, die dat werk 17 jaar heeft 
gedaan. Vervolgens was de vader van Jac. aan de beurt, die het 
ambt 57 jaar heeft uitgeoefend. Daarnaast waren ze ook allemaal 
actief in het dorpsleven. Vroeger moest Jac. elke morgen om zes 
uur het Angelus luiden en de klokken opwinden. Tot voor een paar 
maanden werden de klokken nog met de hand geluid, maar dat 
gebeurt nu automatisch. De familie Van ’t Groenewolt vervult het 
ambt dus al 170 jaar. 
 
 

“Meister Coenders” wordt dit jaar 80. Hij nog steeds actief en 
bezoekt iedere week bejaarden uit de dorpen die in tehuizen en 
ziekenhuizen verblijven. Daarvoor gaat hij op de fiets naar Horst 
en Venlo. Ook is hij nog actief in het verenigingsleven. Hoewel hij 
het verenigingsleven een warm hart toedraagt, zet hij 
vraagtekens achter het subsidiebeleid van de overheid. Hij vindt 
dat de subsidie de spuigaten uitloopt, en is van mening dat 
mensen die plezier willen maken dat zelf maar moeten 
bekostigen. Ook denkt hij dat het op den duur niet meer is op te 
brengen dat Broekhuizen en Broekhuizenvorst twee kerken, twee 
pastoors, twee fanfares, twee voetbalclubs etc. hebben. Er zal 
volgens hem samengewerkt moeten worden. 
 
Het Staatsbedrijf der PTT wil geleidelijk overgaan tot een verplichte invoering van de postcode. Het 
gemeentebestuur verzoekt daarom de aan hen geadresseerde poststukken van de nieuwe postcode 
te voorzien. 
 



In Broekhuizenvorst wordt geijverd om de in de jaren vijftig gesloopte dorpspomp in ere te 
herstellen. Voor de oorlog haalden de meeste bewoners rond het pleintje aan de Kerkstraat 
drinkwater uit deze pomp. Na de oorlog is de pomp verwaarloosd, en werd besloten hem te 
verwijderen. 
 
Ook dit jaar is er weer heel wat te vieren. 
De Fanfare St. Nicolaas krijgt nieuwe uniformen. 

 
 
 
Met Pinksteren worden in Broekhuizen de 
aspergefeesten gevierd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In juni zijn er gedurende drie dagen kasteelfeesten in Ooijen, georganiseerd door voetbalclub 
Excelsior. 
De Vorster Kapel viert het derde lustrum. 
De Krasse Generatie bestaat 20 jaar. De club is in 1957 opgericht om de bejaarden wat afleiding te 
bezorgen en kontakten tot stand te brengen. Er werd dat jaar een reisje ondernomen waaraan 60 



personen deelnamen. (Zie voor de foto www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/KBO/Fotos) Dat de 
club een echte vereniging werd is te danken aan Sinterklaas, die tijdens de Sinterklaasbijeenkomst 
een bestuur aanwees, waarbij hij niet wenste te horen dat de aangewezen personen de functie niet 
accepteerden. Zo werd toenmalig burgemeester Linders tot voorzitter benoemd. Toen er een nieuwe 
burgemeester kwam werd deze ook weer automatisch voorzitter. Nu, in 1977, heeft de vereniging 
116 leden. 
 

 
 
 
 
Zestig jaar geleden had de vader van Sjeng Derks een stuk grond 
gekocht waarop hij met de toen 14-jarige Sjeng bomen heeft geplant, 
“als appeltje voor de dorst”. Dergelijke bosjes, “oudedagsbosjes” of 
“weduwenbosjes” genaamd, werden aangeplant met het oog op de 
komende behoeftige oude dag. (De AOW werd pas in 1956 Ingevoerd). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opperwachtmeester A. Weijnen van de Rijkspolitie in Broekhuizen 
gaat met pensioen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTT-kantoorhouder Chrit Achten gaat eveneens met pensioen, zijn kantoor wordt gesloten, en 
ondergebracht in het pand Kerkstraat 20. 
 
Een groot aantal bomen dat in de gemeente Broekhuizen langs de weg staat, dreigt te worden 
gekapt omdat de wortels het wegdek omhoog drukken en vernielen. Door een vinding van Hay Aerts 
kunnen deze bomen worden gespaard. Hij heeft een “wortelcutter” ontwikkeld, een machine 
waarmee wortels van bomen kunnen worden doorgesneden.  

http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/KBO/Fotos

