
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1985 
Al op 2 januari staan de muzikanten van fanfare St. Nicolaas met bijl, schop en hakmes mais te 
oogsten. Ten gevolge van het natte najaar was het niet mogelijk dat machinaal te doen, en zo 
verdient de fanfare f 1000. Dat geld wordt gebruikt om de kosten van deelname aan het 
landskampioenschap te kunnen betalen. 
De fanfare wordt weliswaar geen kampioen, maar behaalt wel promotie naar de allerhoogste 
afdeling.  
 

Maar het blijft niet alleen nat, het gaat 
ook sneeuwen en vriezen. 
Dat het een echte winter is (dit jaar 
wordt een door Evert van Benthem 
gewonnen Elfstedentocht verreden) 
merkt ook De Kreij. Om de Toer de 
Brokeze door te kunnen laten gaan 
moet het parcours eerst sneeuw- en 
ijsvrij worden gemaakt. 
En de schaatsliefhebbers bedanken de 
“ijscommissie 85”voor de mooie 
ijsbaan op het kerkplein. 
 

Burgemeester Simons verlaat de gemeente omdat hij een benoeming heeft aanvaard in de gemeente 
Heel en Panheel. Hij wordt opgevolgd door burgemeester Vermaaten van Grubbenvorst. 
Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling wordt hij waarnemend burgemeester.  
De gemeentelijke herindeling staat namelijk weer op de agenda. Bij een bezoek van gouverneur 
Kremers aan Broekhuizen, komt een mogelijke gemeentelijke herindeling aan de orde. Men laat de 
plannen enigszins gelaten over zich komen. Acht of negen jaar geleden, bij de komst van 
burgemeester Simons, werd al over dit onderwerp gesproken.  
Het gemeentebestuur is van mening dat het wellicht de voorkeur verdient dat Broekhuizen als 
zelfstandige gemeente blijft voortbestaan, maar omdat de provincie in een discussiestuk aangeeft 
dat Broekhuizen bij Meerlo-Wanssum wordt gevoegd, wordt aan de inwoners via een enquête 
gevraagd of Broekhuizen bij Meerlo-Wanssum of bij Grubbenvorst moet komen. Horst wordt daarin 
niet betrokken, omdat het al meer dan 8.000 inwoners heeft, en dat aantal als ondergrens voor een 
nieuwe gemeente wordt gehanteerd. Slechts 40 % van de formulieren wordt terugontvangen. Van 
degenen die het formulier hebben ingeleverd, is 54% voor aansluiting bij Grubbenvorst en 45% voor 
aansluiting bij Meerlo-Wanssum. 
Omdat de nieuwe burgemeester niet in de ambtswoning naast het gemeentehuis gaat wonen, zal de 
woning worden verkocht. 
 
Het gemeentebestuur gaat na raadpleging van een stedenbouwkundige niet in op een verzoek om 
een woning te mogen bouwen tussen de kernen van de dorpen. Men vindt dat het landschappelijke 
karakter door woningbouw zal worden aangetast. Maar de gemeenteraad beslist met 5 tegen 2 
stemmen dat woningbouw wel kan worden toegestaan. 
 
Oerlemans Diepvriescentrale opent een nieuw distributiecentrum in Venlo. Door de toegenomen 
vraag naar diepvriesproducten zal ook het bedrijf in Broekhuizenvorst nog worden aangepast en 
uitgebreid. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Op de hoek van de kruising Broekhuizerweg / 
Burgemeester Hermansstraat wordt door leden van de 
Historische Kring een kruisbeeld geplaatst. Op de plaats 
van het nieuwe kruisbeeld, stond vroeger een Mariakapel 
die in de jaren zestig moest wijken voor verbreding van de 
weg. (Zie ook www.broekhuizen-
broekhuizenvorst.nl/Religie/Kruisen en kapellen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En het blijft niet bij deze activiteit. Op de hoek van 
de Broekhuizerweg/Molenberg komt een 
monument dat herinnert aan de drie molens die in 
deze buurt hebben gestaan. Enige tijd geleden 
werd tijdens rioleringswerkzaamheden op de 
betreffende hoek een molensteen gevonden die 
voor het monument wordt gebruikt. De steen 
behoorde tot de watermolen die tot 1944 
ongeveer op deze plek heeft gestaan, en toen door 
oorlogsgeweld is verwoest. In de watermolen, die 
omstreeks 1500 is gebouwd, werd lijnolie geslagen 
en graan gemalen. (Zie voor deze en andere 
monumenten eveneens de website, bij Kunst en 
Monumenten). 
De steen is geschonken door de zoon van de 
laatste eigenaar van de molen, oud-wethouder 
Pennings.  
 
Ook in de nieuwbouwwijk De Spekt is een kunstwerk geplaatst, dat door de Swolgense kunstenaar 
Mathieu Knippenberg is gemaakt. Het is een bronzen torso met daarop een uitvliegende vogel. 
Ook aan de Loswal komt een nieuw kunstwerk van Knippenberg. Het vervangt een gedeelte van het 
oude kunstwerk dat door Van Schie is gemaakt. Het wordt een 3,5 meter hoge beeltenis van de 
“gestrande Christoffel” met een laatste blik op het westen. Achter de beeltenis staan twee 
reusachtige voeten. Die voeten hebben afdrukken achtergelaten aan de Arcer en Broekhuizer kant 
van de Maas, zodat het lijkt alsof Christoffel van de ene naar de andere oever is gelopen. Op een paal 
naast het beeld ligt een afbeelding van een dode vogel, slachtoffer van de milieuvervuiling. 
De Loswal wordt opgeknapt. Naast de kunstwerken is de opvallendste vernieuwing de komst van een 
zonneweide met een aantal bankjes. 
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Op het braakliggende terrein aan de 
Sef van Megenlaan wordt op initiatief 
van de buurtvereniging door 
vrijwilligers, in samenwerking met de 
gemeente, een speelterrein ingericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de Pinksterdagen worden al weer voor de 10e keer de aspergefeesten gehouden in het dorp 
Broekhuizen, waarbij vanaf zaterdagavond vrijwel continue livemuziek en -zang ten gehore wordt 
gebracht. En uiteraard doet men zich te goed aan “een keur van uitstekende aspergemenu’s”. De 
karnt meldt ook nog dat “links en rechts meer bier door de kelen vloeide dan witte stengeltjes”.  
Voor de jeugd is er een rommel- en ruilmarkt. 
Nadat Broekhuizen de eerste aspergefeesten in Noord-Limburg organiseerde, vonden de feesten 
navolging in andere plaatsen. 
 
Op het woonwagenkampje aan de Beerendockerweg zijn twee gezinnen neergestreken, die echter 
niet aan de eisen van de woonwagenwet voldoen, en weer worden verwijderd. Een van de gezinnen 
kan niet meer op hun oude standplaats terecht, en strijkt opnieuw in Broekhuizenvorst neer. De 
gemeente wil de plaatsen zo snel mogelijk toewijzen aan gezinnen die op de wachtlijst staan. 
In oktober doet zich binnen 11 uur twee keer een brand voor in een woonwagen. De eerste keer ’s 
avonds, vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting in de thermostaat van de kachel. Die brand kon 
snel worden bedwongen. Maar de volgende morgen om zeven uur brandt de wagen geheel uit. De 
technische recherche van de rijkspolitie doet onderzoek. Het resultaat daarvan wordt niet vermeld. 
 
Vijftien kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, en zes begeleiders, rijden een ronde door 
Nederland. Ze zijn allen lid van Tour en Wielerclub Broekhuizen. Aan de ronde ging maanden van 
voorbereiding vooraf. Twee keer per week werd 40 respectievelijk 100 km getraind. De tocht gaat 
eerst naar Spoordonk in Noord-Brabant, de volgende dag naar Oudewater, en daarna langs 
Amsterdam naar Edam. De vierde dag wordt over de dijk langs de Markerwaard van Enkhuizen naar 
Lelystad gereden, vervolgens naar Huissen en op de laatste dag weer terug naar Broekhuizen. Het 
gaat er niet om de afstand van 540 km zo snel mogelijk te overbruggen. Onderweg worden een 
dierentuin en een speeltuin bezocht, een windmolen, wordt het dorp Heusden bezichtigd en wordt 
de moeder van wereldkampioen schaatsen Hein Vergeer geïnterviewd. Het zoeken naar onderdak 
heeft geen problemen opgeleverd. Er werd gewoon bij mensen aangebeld en die kenden altijd wel 
iemand die de groep onderdak wilde bieden. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hengelsportvereniging Eendracht heeft een schuilhut en 
vier vissteigers geplaatst waar mindervaliden gebruik van 
kunnen maken. De schuilhut is onder meer voorzien van een 
invalidentoilet. De opening wordt verricht door de 
staatssecretaris van landbouw en visserij, de heer Ploeg, die 
samen met rolstoelhouder en erelid Toon Hermkens de 
openingshandeling verricht. 
 
 
 
 
 
 

Dat de afdeling Broekhuizen/-vorst van de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ) in de woorden van 
secretaris Ron Toekoek “altijd een heel rustig bestaan heeft gekend”, blijkt wel uit het feit dat de 
vereniging nauwelijks in de boeken voorkomt. De vereniging is 60 jaar geleden opgericht en komt 
voort uit de Jonge Boeren. Het is de enige vereniging die specifiek voor jongeren van 15 tot 20 jaar 
allerlei activiteiten op touw zet op het gebied van sport, spel, ontspanning, discussie en expressie. De 
oprichters van deze club, J. Vousten en A. Jenniskens zijn bij de jubileumviering aanwezig. 
 
Con Brio bestaat nog niet zo lang, maar meteen vanaf de oprichting, zeven jaar geleden, ging men 
sparen voor de aanschaf van uniformen. Deze worden dit jaar aangeschaft, en de 48 leden van de 
zangvereniging zullen voortaan in de nieuwe outfit optreden. 


