
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1979 
Het jaar begint winters met sneeuw en strenge vorst. Het Limburgs Dagblad deelt mee dat de 
krantenbezorging door de zeer slechte staat van de Noord-Limburgse wegen later dan gewoonlijk 
plaatsvindt. 
Ook de gemeenteraad bespreekt de toestand van de wegen. Wellicht moeten ruilverkavelingswegen 
worden afgesloten, wat problemen voor de melkveehouders op zal leveren. 

 
 
 
 
In de stampvolle kerk van Broekhuizenvorst wordt na 15 jaar afscheid 
genomen van pastoor C. Janssen. Hij wordt opgevolgd door G. Pierik.  
Mgr. J.F. Janssen, pastoor van Broekhuizen, viert zijn 40-jarige 
priesterjubileum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Broekhuizenvorster meubelstoffeerder Cor Kallen is Nederlands 
kampioen meubelstofferen geworden. Hij neemt daarom ook deel aan 
de wereldkampioenschappen in het Ierse Cork, waar hij een bronzen 
medaille in de wacht sleept. 
 
De Blauwpoët bestaat 2x11 jaar, maar dat is nog jong vergeleken met de Fanfare Broekhuizenvorst 
en Ooijen, die in september het 100-jarig bestaan op grootse wijze viert.  

 



 
Binnen visclub HSV Eendracht (!) in Broekhuizenvorst is onenigheid ontstaan omdat alleen leden die 
in Broekhuizenvorst wonen lid kunnen worden van het dagelijks bestuur. Een aantal leden is het daar 
niet mee eens en richt, tijdens een daartoe gehouden bijeenkomst in café Joosten, een tweede 
vereniging op onder de naam Aquarius.  
Het bestuur van de nieuwe visclub heeft bij het gemeentebestuur het recht geclaimd op het gebruik 
van de Gubbelsvijver. De Eendracht stelt echter dat zij het erfpachtrecht heeft, en omdat dat recht 
het volgende jaar afloopt, al aan de gemeente heeft gevraagd het te verlengen. 
Kort na de oprichting van de nieuwe visclub hebben zich 26 leden aangemeld. Op 10 juni is de 
openingswedstrijd, die aan de Maas plaatsvindt. 
 
Nog meer “sportnieuws”. Hay Aerts heeft een vrees ontwikkeld waarmee verdroogde of te natte 
sportvelden probleemloos kunnen worden hersteld. Deze diepbeluchtingsfrees maakt de grond tot 
veertig centimeter los zonder dat de grasmat noemenswaardig wordt beschadigd. Het afgelopen jaar 
zijn al 25 grote sportcomplexen bewerkt. 
 
Voor verenigingen die hun clubkas willen spekken is het mogelijk onkruid in witlof te wieden. De 
werkzaamheden worden van juni tot augustus uitgevoerd.  
 
De voltooiing van het keienproject, een sierbestratingsplan in de dorpskernen van Broekhuizen en 
Broekhuizenvorst, wordt op feestelijke wijze gevierd. Ook de nieuwe dorpspomp van 
Broekhuizenvorst, die de in de jaren 50 weggehaalde vervangt, wordt tijdens de opening door enkele 
wasvrouwen in gebruik genomen. Het geheel wordt gecompleteerd met gaslantaarns, die nu op het 
elektriciteitsnet zijn aangesloten. 

 
 



Op camping “Kasteel Ooyen” mogen 172 toercaravans en tenten worden geplaatst, alsmede 89 
stacaravans. Maar de bouw van 81 recreatiewoningen stuit op bezwaren van de directeur van de 
Landinrichting, en van de provincie. 
Het zit de eigenaar toch al niet mee. Hij wil ook een jachthaven aanleggen, die de twee aanwezige 
stijgers moet vervangen. Maar ook hier hebben Rijkswaterstaat en de Provinciale Planologische 
Dienst grote bezwaren. Wellicht moeten er eerst nog een paar keren hoge waterstanden voorkomen, 
zodat daarna plannen voor de beveiliging van de dorpen kunnen worden gemaakt, waarin ook 
rekening wordt gehouden met de aanleg van een haven. Deze zal dan misschien over 40 jaar, in 
2019, gerealiseerd zijn. 
 
Nu we het toch over bezwaren hebben, ook tegen het bestemmingplan De Spekt zijn vier bezwaren 
ingediend. 
De politieke besluitvorming wordt nauwgezet door de dorpsraad gevolgd. Alle vergaderingen van de 
gemeenteraad worden door twee leden van de dorpsraad bijgewoond, teneinde te signaleren of er 
besluiten worden genomen waarop in het belang van de bewoners gereageerd dient te worden. 


