
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1992 
Het jaar begint met het nieuws over de uitbreidingsplannen van Oerlemans in Boekhuizenvorst en 
Blerick. In Broekhuizenvorst wordt een nieuwe diepvriestunnel geplaatst, waarmee de 
productiecapaciteit met de helft wordt vergroot. Er kunnen 10 tot 30 nieuwe mensen aan de slag. 
Daar staat tegenover dat van de 140 werknemers die nu al in Broekhuizenvorst werken, 15 
medewerkers van de verkoopafdeling naar Blerick gaan. 
 
De abonnees van de mini-koerier konden altijd op een regelmatige bezorging rekenen. Maar voor het 
eerst in 20 jaar is het krantje door ziekte van de redacteur twee keer niet verschenen. 
 
In Broekhuizen wordt Galerie Nicola van Jeroen Aben geopend. Het is gevestigd in een voormalig 
kantoorpand aan de Genenberg. 

 
 
 
 
 
 
 
In verband met bouwhistorisch onderzoek in 
kasteel Ooijen wordt de bepleistering van de 
binnenmuren verwijderd. Voor het afvoeren van 
het puin worden vrijwilligers gevraagd, die 
worden verzocht schop, puinriek of andere 
opruimmiddelen mee te brengen. 
Een projectontwikkelaar oriënteert zich op de 
mogelijkheid om bij het kasteel een jachthaven 
met honderd ligplaatsen en een bungalowpark 
te realiseren, en daarop minstens honderd 
tweede woningen te bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 

In 1979 is naast visclub Eendracht de nieuwe visclub Aquarius opgericht. (Zie daarvoor de 
beschrijvingen van dat jaar en van 1980). Na bemiddeling van gemeentesecretaris Saes hebben de 30 
leden van Aquarius en de 70 van Eendracht besloten tot een fusie. Het bestuur van Eendracht wordt 
aangevuld met twee leden van Aquarius. Het volgende jaar wordt een nieuw bestuur gekozen. De 
vereniging gaat verder onder de naam Eendracht. De 30 nieuwe leden kunnen nu ook vissen in de 
Gubbelsvijver. Tot de fusie visten ze in de Maas. 
 
De twee jaar geleden ontstane fusieclub SVEB promoveert naar de tweede klasse KNVB, nadat in een 
beslissingswedstrijd in de tweede verlenging drie keer werd gescoord. De spelers werden door beide 
fanfares ingehaald. Er is een receptie in zaal Janssen. 
Het oude voetbalterrein van Brughusia wordt verkocht aan A. Hoeymakers, die er een “kwekerij voor 
paddestoelen” begint. 
 



W. Knoop, directeur van 
bassischool De Schakel, is 
25 jaar werkzaam in het 
onderwijs. Hij is in 1975 
benoemd tot hoofd van de 
school, en heeft zich naast 
zijn werk vooral ingezet 
voor de Oranjefeesten en 
de Sint Nicolaasintochten. 
Ook heeft hij meegewerkt 
aan de Polenacties in de 
gemeente. Ter 
gelegenheid van het 
jubileum biedt de school, 
op verzoek van Knoop, in 
plaats van een receptie, 
aan de inwoners van de 
dorpen een folkloristisch 
programma aan. Daaraan 
wordt door alle 
schoolkinderen 
meegewerkt. De acht 
groepen hebben, met 
studenten aan de 
Amsterdamse 
pedagogische school, een 
folkloristisch programma 
ingestudeerd. 
 

Nog een feestelijke gebeurtenis: de EHBO vereniging Lottum/Broekhuizen viert het 40-jarige 
jubileum, met onder andere een rampenoefening. 
 

 
 

 



 
Voor Broekhuizen en Broekhuizenvorst wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. 
Het betreft in de kern van Broekhuizen het project de Weem, Kerkplein/Veerweg en de Sef van 
Megenlaan. In de ken van Broekhuizenvorst: ouderenhuisvesting in de omgeving van de voormalige 
peuterspeelzaal. Maar de gemeente blijkt nog moeite te hebben met de openbaarheid van de 
besluitvorming. (Door de kleinschaligheid kent de gemeenteraad geen commissies). 
Raadsvergaderingen worden in (vaak) besloten werkvergaderingen voorbereid. B&W vinden het 
onzin om de werkvergaderingen, waar plannen al in een zeer vroeg stadium worden besproken, 
openbaar te gaan maken. “Om in dit stadium het hele dorp erbij te halen en mee te laten praten” is 
volgens het college onwerkbaar. Wel zal voortaan de agenda van de openbare werkvergaderingen 
worden gepubliceerd. Ook wil de gemeente de notulen van de vergaderingen van B&W openbaar 
maken. Punten die financieel-economische belangen raken, gemeentelijk handelen bemoeilijken, of 
waarbij het om privézaken gaat, blijven geheim. En over het gebrek aan publieke belangstelling deelt 
burgemeester Vermaaten mee: “Het is ook geen goede zaak als de raadszaal elke vergadering 
bomvol nieuwsgierigen zit. Vaak zijn er negatieve zaken aan de orde, en komen mensen die er plezier 
om hebben dat het niet goed loopt”.  
 
De gemeente heeft in de begroting voor 1992 opgenomen dat het accent zal leggen op natuur en 
milieu. Marijke Lambriks heeft daarop de gemeente gevraagd een visie te geven op de vraag: wat is 
natuur en wat is uw natuurbeleid? Omdat ze na anderhalf jaar nog geen antwoord heeft ontvangen, 
heeft ze het college geïnterpelleerd tijdens een openbare werkvergadering. 
Volgens de gemeentesecretaris zal het antwoord in de eerstvolgende vergadering van B&W aan de 
orde komen en daarna worden verzonden. Een ander geluid dan dat van een van de wethouders, die 
verklaart: “het college kan niet zoveel tijd in de hobby van mevrouw Lambriks steken en wij kunnen 
de vragen nooit helemaal tot haar genoegen beantwoorden. De ideeën hoe je met de natuur 
omgaat, liggen mijlen ver uit elkaar. De een wil de bermen gemaaid hebben, de ander juist niet”. 
Marijke Lambriks maakt zich boos over die woorden. “Het is geen hobby van mij. Natuur- en 
milieubeheer is een verantwoordelijkheid van elke burger. En ik vraag ook geen antwoord naar mijn 
genoegen, ik vraag discussie over zaken waar hier in Broekhuizen niet eens over gedacht, laat staan 
gepraat wordt”. 
 
Hay Aerts plantte in 1991 vier hectare blauwe 
bessen op een stuk zandgrond vlak bij zijn 
grondverbeteringsbedrijf. Grond die volgens 
Aerts totaal ongeschikt is voor de bessenteelt. De 
ideale grond voor blauwe bessen is luchtige 
veengrond, die vooral in de Peel voorkomt. Maar 
hij wil aantonen dat met de juiste bewerking 
ieder grondtype zo los is te maken dat 
bessenteelt mogelijk is. Omdat het zes jaar duurt 
voor de planten vrucht dragen, is het lang 
wachten tot het bewijs is geleverd. Mede 
daarom, en om economische redenen, heeft hij 
een bedrijf van acht hectare in Helenaveen 
gekocht. Voor het plukken van acht hectare bessen zijn echter 120 paar handen nodig, die vaak 
moeilijk zijn te vinden. De oogstkosten zijn hoog. 
Aerts heeft zich daarom georiënteerd op een beurs in Canada, waar hij een oogstmachine heeft 
gezien en gekocht. Dit jaar worden voor het eerst acht hectare blauwe bessen machinaal geoogst. De 
machine neemt met twee man de hele oogst van de acht hectare voor zijn rekening.  
Nederland telt slechts 250 hectare blauwe bessen, waarvan 200 in Noord-Limburg en Zuidoost-
Brabant. Maar de verwachting is dat de productie in de toekomst zal stijgen. Aerts heeft mede 
daarom wel vertrouwen in de machine, en is importeur voor Europa geworden. 


