
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 2002 
We zijn aangeland bij de laatste plakboeken, en dus bij het laatste jaar waarvan verslag wordt 
gedaan. 
In het begin van het jaar vindt weer het carnaval plaats. De regel bij de meeste carnavalsverenigingen 
is dat een prins zijn eigen adjudanten kiest, en dat die na een jaar samen met de prins aftreden. Bij 
de Blauwpoët ging het anders. In een klein dorp is het altijd moeilijk voldoende mensen te vinden om 
de verschillende posities binnen de carnavalsvereniging in te vullen. Zo ook in Broekhuizenvorst. De 
Raad van Elf bestaat uit slechts acht leden. Ook de aanstelling van de adjudanten gaf soms 

problemen. Reden waarom in het 
verleden een ander roulatiesysteem is 
gehanteerd. Een adjudanten werd dat 
voor twee jaar. Om de beurt traden ze af. 
In het midden van de jaren zeventig 
besloten twee mensen om adjudant “in 
vaste dienst” te worden. Ze zijn dat vijf 
jaar geweest. Daarna besloot Jacques 
Kallen zich in 1981 beschikbaar te stellen. 
Elke prins bracht wel een eigen adjudant 
mee, maar Jacques bleef 20 jaar op zijn 
post. Nu hij het secretariaat heeft 
overgenomen, heeft hij besloten om niet 
langer als adjudant aan te blijven. 

 
De Maaswerken organiseert een voorlichtingsbijeenkomst om de plannen voor de beveiliging tegen 
het hoge water toe te lichten. Eerdere plannen gingen uit van een hoogwatergeul bij Ooijen, maar nu 
is dat volgens Maaswerken niet meer nodig, omdat maatregelen elders voor voldoende bescherming 
rondom Broekhuizen zorgen. Ook wordt meegedeeld dat de drooggevallen oude Maasarm als 
overstroomgebied kan gaan dienen. De in 1995 aangelegde dijk moet dan worden verwijderd. Dit 
nog onuitgewerkte plan veroorzaakt grote onrust bij de talrijke aanwezigen, bang als men is voor 
nieuwe overstromingen. De Maaswerken kan de kritiek nauwelijks snappen. “Als we het idee eerst 
concreter hadden uitgewerkt was ons verweten alles in stilte te willen afhandelen. Nu is het verwijt 
dat het onuitgewerkt is”. 
De onrust is begrijpelijk, want begin maart doet zich al de vierde hoogwatergolf van dit jaar voor. Het 
water blijft overal in Limburg onder de kruinen van de dijken. Wel is kwelwater een probleem. Het 
hoge water wordt mede veroorzaakt doordat februari in Zuid-Limburg de natste maand is sinds 1852. 
Maatregelen zijn noodzakelijk. Bij de Molenbeek worden pompen bijgeplaatst. 
 
De fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen huldigt 
Frans Derikx, Hay Derikx, Loek Keursten, Nol 
Clabbers en Wim Clabbers, die 50 jaar lid zijn. 
Hun muzikale opleiding werd destijds verzorgd 
door meester Coenders, tevens dirigent van de 
fanfare. Dit gebeurde in de gang van de lagere 
school. Voor ze bij de fanfare kwamen moesten 
ze eerst een examen afleggen voor een 
Lottumse jury. De jubilarissen wordt een 
receptie aangeboden. Tijdens die bijenkomst 
worden ook de nieuwe uniformen 
gepresenteerd. Van 1950 tot 1965 had de 
fanfare alleen maar petten. Daarna kwamen de 
uniformen. De huidige dateren van 1980. 



 
 
De pas 21 jarige dirigent Chris Derikx, die nog een opleiding aan het conservatorium in Maastricht 
volgt, is op 19 jarige leeftijd begonnen met het dirigeren van een harmonie in Well. Nu leidt hij al vier 
corpsen. De fanfare uit Blitterswijck heeft het initiatief genomen om een concert te organiseren van 
alle vier de corpsen die onder zijn leiding staan.  
 

De componist en klankkunstenaar Martijn 
Alsters uit Broekhuizen is helemaal 
gefascineerd door geluiden. Hij maakt ze op 
zijn computers en synthesizers. Nadat hij op de 
lagere school mondharmonica speelde en 
daarna gitaar in een bandje, en zelf versterkers 
ging bouwen, heeft hij een opleiding aan het 
conservatorium in Rotterdam gevolgd, met als 
hoofdvak fluit. In de jaren 70 was hij veel te 
vinden in het “culturele middelpunt van 
Europa”, het minitheater Mikroskoop, waar 
onder andere Joost Nuissl woonde. Hij ging 
Joost begeleiden. Gevraagd door een Vlaamse 
kleinkunstenares trok hij met haar door België. 
Bij een optreden in Maastricht vroeg Herman 
van Veen of hij bij hem wilde komen spelen. 
Dat heeft hij zeven jaar gedaan, tot 1980. 

Daarna is hij met de synthesizer aan de gang gegaan en maakt nu, ook met andere instrumenten, 
elektroakoestische muziek. Hij is daarnaast inmiddels al weer jaren docent muziektechnologie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
 
Evenals in andere jaren doen zich ook dit jaar weer gedenkwaardige, leuke en droevige 
gebeurtenissen voor. 
 
 
Thea Janssen heeft na 27 jaar besloten haar 
werk als vrijwilligster bij de bibliotheek te 
beëindigen. Toen ze begon konden de 
bekenwurmen alleen op woensdagmiddag 
terecht in de bieb, die gevestigd was bij het 
gemeentearchief in de kelder van het 
gemeentehuis. Nu ligt de bibliotheek naast de 
school. De jeugd vormt dan ook de 
belangrijkste doelgroep. Alle kinderen hebben 
een boek van de bieb op school. Twee keer per 
week mogen de leerlingen ruilen. De laatste 
jaren heeft Thea zich vooral beziggehouden 
met het automatiseren van de 
bibliotheekadministratie. 
Ook van Anneke Heinemans wordt na 10 jaar 
afscheid genomen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lambert en Vera van ’t Groenewolt drijven al 25 jaar 
hun rijwielzaak, en zijn even lang getrouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastoor Van Rooyen van Broekhuizenvorst viert zijn 60-jarige priesterschap. Hij is lang werkzaam 
geweest op Borneo, waar hij zich vier van de acht inlandse talen eigen heeft gemaakt. In 1993 heeft 
hij afscheid genomen van Borneo om na een maand vakantie in Nederland zijn missiewerk voort te 
zetten bij de Maori’s in 
Nieuw Zeeland. Tijdens een 
bezoek aan 
Broekhuizenvorst hoorde hij 
dat er al vijf jaar geen 
pastoor meer was. Hij 
besloot, 75 jaar oud, om hier 
pastoor te worden. De 
pastorie was al verkocht, en 
hij ging in een huurhuis 
wonen. Hij moest wel even 
wennen aan de nieuwe 
omstandigheden in een 
veranderende maatschappij: 
“Mijn eerste gesprek was 
met en stel dat na acht jaar 
samenwonen wilde 
trouwen. Heel vreemd was 
dat. Ze lopen hier niet zo 
hard naar de kerk en bidden Jezus zeker niet van het kruis”. 
Aan het eind van het jaar neemt hij, 85 jaar oud, afscheid van de parochie en trekt zich terug naar het 
Missiehuis Vrijland van de Fathers van Mill Hill in Oosterbeek. (Voor zijn levensbeschrijving wordt 
verwezen naar www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/Mensen). 
 
Droevig nieuws is dat pastoor Cuppen afscheid neemt van de parochie Broekhuizen, gedwongen 
door een verslechterende gezondheid. Hij is in 1988 in Broekhuizen als pastoor aangetreden. 
Daarvoor was hij werkzaam in Malawi. Pastoor Cuppen overlijdt enkele weken later. 
 
In 2014 is de multifunctionele accommodatie in Broekhuizenvorst gerealiseerd, en van het 
Brouwershuis zijn de plannen geconcretiseerd. Dit onderwerp is al jaren actueel. 
In 2002 brengt de gemeente een nota uit om de problematiek van de gemeenschapshuizen in de 
dorpen op te lossen. Een van de mogelijkheden is om het Pannekoekenbos (het Brouwershuis) te 



verkopen en van de opbrengst een nieuwe gemeenschapsaccommodatie te bouwen. De problemen 
zijn urgent, zo zegt de gemeente in navolging van Stichting Het Brouwershuis. De stichting gaat nu als 
verantwoordelijke onderzoeken hoe de problemen opgelost moeten worden. Afgesproken is dat niet 
alleen het Pannekoekenbos onder de loep wordt genomen, maar alle gemeenschapshuizen, dus ook 
de Wip-in en het Koetshuis. Naar goed gebruik wordt een werkgroep ingesteld waarin alle 
belanghebbenden zitting kunnen nemen. De werkgroep moet een visie ontwikkelen, dat in het eerste 
halfjaar van 2003 zal worden gepresenteerd, “waarna de daadwerkelijke uitvoering ter hand wordt 
genomen”. 

 
 
 
 
 
Een andere accommodatie, café-zaal ’t Dörp gaat 
in andere handen over, en wordt geëxploiteerd 
door Els en Theo Janssen, Riet en Wiel van Lin, 
Carla en Chris Janssen. Met één organisatie 
worden voortaan twee bedrijven aangestuurd, 
café-zaal ’t Dörp en Ald Vors (voorheen café-zaal 
Janssen). 
 
 
 
 
 
 

Op de openbare verkoop van het gemeentehuis door middel van een gesloten inschrijving per 
enveloppe wordt door 6 personen een bod uitgebracht. De gemeente vindt het hoogste bod te laag, 
en gaat een makelaar inschakelen.  
 
En met het fietspad naar Horst gaat het ook nog niet zoals de bevolking hoopt. De Dorpsraad blijft 
van mening dat aan dit onderwerp uit oogpunt van veiligheid hoge prioriteit moet worden gegeven. 
Die mening wordt door alle politieke partijen gedeeld, gegeven de gedane verkiezingsbeloftes. Ook in 
het collegeprogramma 2001-2006 staat dat de aanleg de hoogste prioriteit heeft. De aanleg, en 
daarmee de veiligheid van de inwoners, gaat naar de mening van de dorpsraad zelfs boven het naar 
Noord-Limburg halen van een 
Floriade.  
Maar de gemeente heeft in de 
beleidsnota van mei 2002 het 
realiseren van vrij liggende 
fietspaden door geschoven naar 
2006. 
 
Sinds dit jaar wordt het 
weekblad De Echo van Horst ook 
in onze dorpen bezorgd. Het is 
anno 2014 bijna niet meer voor 
te stellen, maar in de plakboeken 
verschijnt daardoor voor het 
eerst een, in de Echo afgedrukte, 
kleurenfoto. 
 



 
 
Het laatste boek 
 
 
 
 

Zo, dit was het (bijna). Er volgt alleen nog een epiloog.  
De boeken van Wim Knoop zijn inmiddels aan de Historische Kring overhandigd. 


