
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1987 
Begin januari wordt bij 12 graden vorst, een snijdende wind en een keihard terrein voor 150 
toeschouwers een oefenwedstrijd gespeeld tussen Excelsior en de semiprofs van VVV. De VVV-ers 
slaagden er het beste in op de been te blijven. VVV trainer Jan Reker had de Broekhuizenvorster 
voetballers gevraagd de spelers van VVV met fluwelen handschoenen aan te pakken om blessures te 
voorkomen. Of dat mede van invloed was op het resultaat? (1-14). Bekende Venlose namen: 
doelman Roox, Luhukay, Verbeek, Lammers, Reynierse, Valcks. Dat er toch enig fanatisme aan de dag 
werd gelegd bleek in de slotminuten, toen de scheidsrechter één van de Excelsiorspelers letterlijk 
richting kleedkamer duwde omdat hij zich wat al te erg had opgewonden over de wijze waarop VVV’s 
12e (!) doelpunt tot stand was gekomen. Overigens maakte Wil Beurskens wel het enige doelpunt 
voor Excelsior. 
 
Door de kou ontstaat ijsvorming op de Maas. En er wordt door de ijscommissie ’87 opnieuw een 
ijsbaan aangelegd, die “ ’s morgens ook open is voor de huisvrouwen uit onze gemeente”.  
Ook het autoverkeer ondervindt grote hinder van het koude weer in Europa. Een van de 
vrachtwagens die champignons van Twan Hoeymakers vervoert, is in Engeland in de sneeuw blijven 
steken. Hoeymakers is zijn bedrijf vijf jaar geleden begonnen, en heeft het uitgebreid van 1500 naar 
3500 m². Op het bedrijf werken 35 mensen. De champignonteelt maakt een slechte tijd door ten 
gevolge van de lage prijzen, die mede worden veroorzaakt door een overaanbod ten gevolge van 
verbeterde teelttechnieken en het aanbod van conservenchampignons uit China en Taiwan. 
 

 
De Rijkspolitie van de post Broekhuizen gaat de bewoners via een vaste rubriek in de Mini-Koerier 
over actuele zaken informeren. In het eerste bericht wordt gewezen op de per 1 januari voor fietsen 
ingevoerde verplichting om zijwielreflectie te hebben. “Ook al fietst u overdag met de fiets, toch 
moet uw rijwiel voorzien zijn van zijwielreflectie”. 
 

 
Zoals elk jaar vindt ook nu weer de Geitenkermis plaats. 
Maar in tegenstelling tot andere jaren, is er één geit dat 
aan het slagersmes ontkomt. Dat komt omdat de boer 
waar de geiten worden gekocht, zijn jonge geiten alleen 
wilde verkopen als ook een manke geit op leeftijd zou 
worden gekocht. Maar deze werd te oud bevonden om 
nog als smakelijk vlees te kunnen worden opgediend. Het 
aankoopcomité zoekt daarom naar een onderkomen voor 
de oude geit. 
 
 



De gemeente wilde in eerste instantie een parkeerterrein voor vrachtwagens realiseren aan de 
Ooijenseweg. Adviseurs en omwonenden voelden weinig voor het plan. Daarom is gekeken naar 
alternatieven, en komen er op het terrein aan de Beerendonckerweg twee gescheiden verharde 
parkeerterreinen voor bezoekers van het nabijgelegen sportpark en voor vrachtwagenchauffeurs. 
 

 
 
Het St. Annapad is een oude verbindingsweg tussen de Broekstraat en de kern van Broekhuizenvorst. 
Vroeger werd het door bewoners van de Broekstraat gebruikt om binnendoor naar Broekhuizenvorst 
te lopen. Omdat er volgens het college maar weinig gebruik van wordt gemaakt, heeft het zijn functie 
verloren. Het werd tijdens de ruilverkaveling in 1964 geasfalteerd. Het vorige jaar kreeg een 
landbouwer toestemming om van dit voet- en fietspad gebruik te maken om met 
landbouwvoertuigen op zijn land te komen. De gemeente wil daarom de bestemming fietspad 
wegnemen. In juridische termen heet dat: “onttrekken aan het openbaar verkeer”. Daarmee wordt 

de suggestie gewekt dat het pad wordt afgesloten. 
Buurtbewoners maken daar bezwaar tegen. Maar het wordt 
niet afgesloten. Nu de bestemming fietspad is vervallen 
mogen zelfs auto’s van het Annapad gebruik maken. Het pad 
zal zijn functie wel verliezen als dit jaar de verbindingsweg 
Broekstraat - Op de Spekt klaar is. 
 
 
Het door Mathieu Knippenberg ontworpen Christoffelbeeld 
aan de Maas wordt onthuld. Aan de plechtigheid wordt 
meegewerkt door de fanfare St. Nicolaas, Martijn Alsters 
speelt dwarsfluit, Emmelie Havelaar op de vleugel. De dichter 
en schrijver Michel van der Plas draagt een gedicht over 
“Christofoor” voor, de schrijver Koos van de Kerkhof houdt 
een voordracht.  
 
 
 
 



 
 
 
Knippenberg betrekt ook de basisschool bij het beeld. Hij vertelt over St. 
Christoffel die tot 1969 op de lijst van heiligen stond, maar daarvan in dat 
jaar met vele andere is geschrapt. Hij is waarschijnlijk slechts een 
verzonnen figuur, want historische feiten over hem zijn niet bekend. In 
een van de legenden is hij een reus met een hondenkop. De kinderen 
maken tekeningen van Christoffel, waarvan velen hem van een 
hondenkop uitbeelden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het Heilig Hartbeeld dat al sinds 1921 bij de kerk in 
Broekhuizen staat is pro-deo (what’s in a name?) door Jan 
Hermkens gerestaureerd. Het beeld was groen uitgeslagen, 
verweerd en verbrokkeld. Bovendien miste het vier vingers. 
De restauratie omvatte meerdere handelingen: eerst 
schoonmaken met een afbijtmiddel, daarna afwassen. 
Vervolgens een anti-mos behandeling en afstomen. Laten 
drogen, restaureren en bijwerken, en ten slotte schilderen. 
Het is nu bestand tegen regen en andere weersinvloeden. 
Het beeld wordt tijdens de sacramentsprocessie ingezegend. 
 
 
 
 
 

 
De Vorster kapel bestaat 25 jaar. Er wordt drie 
dagen feest gevierd, met onder andere een grote 
zeskamp. En een optreden van de kapel samen met 
Joost Nuissl en het dameskoor. Nuissl heeft de 
kapel wereldberoemd gemaakt in Nederland. Hij 
vertrok eind jaren zeventig uit de gemeente, en is 
nu directeur van de Kleine Komedie in Amsterdam. 
 
 
 
 
 
Decennia geleden had iedere plaats zijn eigen schoenmaker, maar dat is al lang niet meer zo. Een 
schoenmaker uit Cuijk heeft daar wat op gevonden, en is een mobiele schoenmakerij gestart. Hij 
staat op vaste dagen en uren in de beide dorpen. 
 
De accommodaties voor de verenigingen in de dorpen zijn al vaker in deze rubriek aan de orde 
geweest, en ook de komende jaren zal dat ongetwijfeld het geval zijn. 



De Jeugdraad heeft het vorige jaar een rapport uitgebracht waarin werd geconcludeerd dat de 
accommodaties voor de jeugd, het Koetshuis en de gymzaal in Broekhuizenvorst, ontoereikend zijn. 
De raad kwam met een aantal suggesties om hierin verbetering te brengen. De voorkeur ging uit naar 
een nieuw gebouw achter de peuterspelzaal in Broekhuizenvorst. Als andere mogelijkheden zag de 
Jeugdraad de verbouwing van twee garages van een voormalig transportbedrijf naast de gymzaal of 
de verbouwing van het Brouwershuis. 
Het gemeentebestuur wil anders besluiten. De jeugdclubs krijgen geen nieuw onderkomen, maar 
kunnen in de toekomst allemaal terecht in het te renoveren Brouwershuis. De gemeente trekt geld 
uit voor de verbouwing, die onder meer voorziet in de uitbreiding van de jeugdruimte en nieuwe 
spiegels ten behoeve van balletles. 
Het definitieve besluit valt begin volgend jaar. 
 
Ook de accommodatie van de 200 leden tellende tennisclub, waarvan 80 jeugdleden, is onvoldoende. 
Daarom is het nodig dat er een vierde baan bij komt. De huidige drie banen liggen achter elkaar. In 
de nieuwe opzet komen de vier banen in een blok bij elkaar te liggen. Ook zal de accommodatie 
worden vernieuwd. 
 
Ter gelegenheid van het 30 jarige bestaan van H.S.V. Eendracht wordt een vis- en barbecue dag 
gehouden. 
 
En postduivenvereniging Ons Genoegen organiseert weer haar jaarlijkse tentoonstelling. Deze vindt 
plaats in café-zaal Janssen. 
 
Dat de omstandigheden in Oost-Europa niet optimaal zijn bleek ook bij een bezoek van Christ van 
Issum aan een ziekenhuis in Kielce in Polen. “De zieken lagen in doorgezakte bedden van meer dan 
40 jaar oud. Veel patiënten hebben te weinig ruimte in bed, omdat mensen tegenwoordig langer zijn 
dan vroeger. De matrassen werden al voor de oorlog gebruikt. Hoewel er dus wel -gebrekkige-
voorzieningen zijn, moeten mensen met zware brandwonden 800 km verder naar het enige 
brandwondencentrum van Polen. De Poolse autoriteiten gaven op verzoek van de chirurg Kotwa 
toestemming om in het ziekenhuis een brandwondenruimte vrij te maken. Er werd echter geen geld 
voor bedden, medische instrumenten en opleiding beschikbaar gesteld. Terug in Nederland startte 
Van Issum samen met Wim Knoop een actie om f 50.000 voor de inrichting van het 
brandwondencentrum bij elkaar te krijgen. Kotwa kwam door bemiddeling van Van Issum twee 
maanden kennis en ervaring opdoen in het Brandwondencentrum in Beverwijk. 
De gestarte actie is een succes. In december gaat een vrachtauto met medische- en verpleegkundige 
artikelen ter waarde van f 100.000 naar Kielce, met Rob Vermeulen als chauffeur en Christ van Issum 
als begeleider. 
 
 Pastoor Mgr. Janssen van Broekhuizen overlijdt eind december. Hij was al enige tijd ziek. Hij is 11 
jaar in Broekhuizen werkzaam geweest, en daarvoor in de missie in Brazilië en in Ethiopië, waar hij 
bisschop werd. Hij stond bekend als een man die veel belangstelling had voor het reilen en zeilen van 
het dorp. Historie was een van zijn hobby’s. Hij heeft zich ook bezig gehouden met de geschiedenis 
van de 500 jaar oude parochie Broekhuizen. 
 
En wat is er uitgekomen van de eind vorig jaar door Toon van de Ven gedane voorspellingen voor dit 
jaar? De astroloog voorspelde dat de relatie tussen de Amerika en de Sovjet-Unie veel zou 
verbeteren. “Men komt meer tot elkaar en er worden goede beslissingen genomen” vertelde Toon 
een jaar geleden in de krant. En inderdaad, in Washington vond de ondertekening over de afschaffing 
van de middellange afstandsraketten plaats. “En oost en west zullen op termijn zelfs zulke goede 
maatjes worden dat de Berlijnse muur nog deze eeuw wordt afgebroken. 
1988 zal een stabiel jaar worden. Maar een terrein waar veel strijd valt te verwachten is dat van het 
feminisme. Sterke mannenmethodes hebben in 1988 totaal geen vat op krachtige vrouwen”.  



Goed nieuws is er ook voor de beleggers: de in oktober als een plumpudding ingezakte beurs 
stabiliseert onder invloed van het evenwichtige karakter van 1988. 


