Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1978
Door Ans Litjens en Jan Huys wordt onder de bevolking een peiling gehouden om te komen tot de
oprichting van een gemengde zangvereniging. “Het is niet zo dat men over een prachtige geschoolde
stem moet beschikken”. Plezier in het zingen staat voorop.
Het raadslid de heer van Soest heeft een bedrijfsruimte gebouwd aan de Lottumseweg.
In het verleden was er het plan om daar ook een woning bij te bouwen. Dat is door het college van
B&W en de raad gesteund. Maar de inspecteur van de volksgezondheid is daartegen in beroep
gegaan, waarna de Kroon de door de raad afgegeven vergunning heeft vernietigd. Woningen zouden
alleen in het buitengebied mogen worden gebouwd als onderdeel van een agrarisch bedrijf. (Anno
2014 is de bedrijfsruimte nog steeds aanwezig).
Na 12 jaar is de gemeente geen artikel 12 gemeente meer, en staat daarmee niet meer onder
toezicht van rijk en provincie.
De gemeenteraad dringt er, om aanvaringen te voorkomen, bij Rijkswaterstaat op aan om de
veerpont met een radar uit te rusten.

De lagere school zal, wegens toename van het aantal leerlingen, uitgebreid moeten worden met
minstens één klas. Ook zal een achtste leerkracht moeten worden aangesteld.

De PTT heeft een reorganisatie
doorgevoerd. In het buitengebied
wordt de post niet meer door een
fietsende bode gebracht, maar
bezorgd door knalrode PTT-auto’s.

Op 1 april vestigt H.W.J.J. Clabbers zich als apotheekhoudende huisarts in Broekhuizenvorst.
Drs. Arno Korsten uit Broekhuizen wordt onderscheiden met de G.A. van Poelje-jaarprijs. De prijs
wordt toegekend voor de beste bestuurswetenschappelijke publicatie in 1977.
In Broekhuizen wordt een oorlogsmonument onthuld ter nagedachtenis aan de drie militairen die
tijdens de eerste dagen van de oorlog in 1940 zijn gesneuveld. De herinnering bestaat uit een stalen
deur van de kazemat waarin de militairen zijn omgekomen. De deur is, voorzien van hun namen, in
de muur van het kerkhof ingemetseld.
Drie jaar geleden is door José en Wim Aerts een weekend-galerie geopend. De kunstwerken werden
niet in een aparte ruimte geëxposeerd, maar in de eigen woonruimte. Dieven hebben zich tijdens
hun vakantie toegang verschaft, en diverse waardevolle kunstwerken ontvreemd: schilderijen,
zeefdrukken, etsen en litho’s van onder andere Charles Eyck, Charles Donker en Ans Wortel. De
eigenaren voelen er niet veel voor om hun activiteiten voort te zetten.

In Galerie Libra in Broekhuizen exposeert schilder-tekenaar Rein Bril.
De galerie wordt gerund door zijn vrouw.

In het Venlose museum Bommel-Van Dam wordt een expositie gehouden van werkstukken van Toon
van de Ven. Er is ook een film “Toon” gemaakt, waarvan de première tijdens de opening plaats zal
vinden.
Voetbalvereniging Excelsior ’18 bestaat 60 jaar. Bij de oprichting in 1918 stelde de heer Hermans in
het buurtschap Gelove een wei beschikbaar. Omdat deze “burgemeesterswei” in de winter onder
water stond, werd dan uitgeweken naar hoger gelegen gronden. In 1932 kreeg de vereniging de
beschikking over een eigen sportpark aan de Swolgenseweg, waarna in 1951 naar de Oyenseweg
werd verhuisd. Sinds 1964 speelt men aan de Beerendonckerweg. De trots van de vereniging is dat

de club eigenaar is van de kleedlokalen en van het clublokaal en dat een van de speelvelden over
verlichting beschikt.
Maar het jaar brengt ook slechter nieuws.
Een invalide inwoner is ernstig gedupeerd door een inbraak waarbij zijn apparatuur en
muziekverzameling wordt ontvreemd. Gelukkig krijgt hij van de bevolking en anderen gulle gevers
weer een nieuwe collectie.
In Broekhuizenvorst wordt ingebroken in de supermarkt, waar voor 3000 gulden aan koffie,
sigaretten en sigaren wordt gestolen.
Aan de Lottumseweg vindt een gewapende overval plaats. De daders zijn later gearresteerd.
En hoe gaat het nu met Oerlemans Diepvries Centrale?
Zoals in een eerder artikel is vermeld, is Oerlemans het vorige jaar niet alleen slachtoffer geworden
van twee brandstichtingen, maar ook van het ontvreemden van machines. Deze waren in een loods
op een steenworp afstand van het bedrijf ondergebracht.
Begin dit jaar is de ex-directeur van de voormalige Depex-bedrijven gearresteerd op verdenking van
diefstal van de machines. Volgens de politie zou de ex-directeur deze met een dieplader hebben
ontvreemd en hebben afgeleverd bij een groente verwerkend bedrijf in de buurt van Bremen.
De oude boerderij waarin de productie plaatsvond is afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De
nieuwe fabriek heeft ook weer de vorm van een boerderij. Er zijn maatregelen genomen om de
geluids- en stankhinder tegen te gaan. De machines zijn gemoderniseerd en het diepvrieshuis is
uitgebreid.
De medewerkers zijn er eveneens op vooruitgegaan. Er worden geen lonen meer zwart betaald. Het
varkenskot dat indertijd dienst deed als gemengde kleed- en eetruimte is verleden tijd. Het personeel
beschikt nu over een ruime kantine, gescheiden toiletten (en een hurktoilet voor de buitenlandse
werknemers), kleed- en wasgelegenheid. Ook de werksfeer is sterk verbeterd.
Is er alleen maar positief nieuws? Nee, de afvoer van het afvalwater is nog een probleem. Het
groente verwerkende bedrijf loosde dat in het verleden in een beekje dat uitmondde in de Maas.
Toen dit door Het Waterschap werd verboden liet het bedrijf een persleiding aanleggen naar de
riolering in de kern van Broekhuizen en vandaar naar de Maas. Sinds de persleiding in werking is
klagen de bewoners van de Kerk- en de Maasstraat over stankoverlast. Hoewel het afvalwater wordt
gezuiverd, komt met het water ook de reuk mee. De stank komt in de woningen omdat er niet overal
stankafsluiters zijn aangebracht of omdat de wel aangebrachte niet goed functioneren.
Omdat het aanbrengen van stankafsluiters in alle woningen te duur wordt, is gekozen voor een
andere oplossing. De persleiding zal vanaf de hoek Broekstraat/Oyenseweg worden doorgetrokken
naar de Maas.

