Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1980
Een zevental inwoners heeft bezwaar gemaakt tegen het door de gemeenteraad aangenomen
bestemmingsplan buitengebied. Ze zijn het er niet mee eens dat ze in een agrarische- of
natuurgebied geen woningen mogen bouwen, geen tennisbaan of een haventje (bij camping Ooyen)
aan mogen leggen. Een reeds aangelegde tennisbaan moet weer worden verwijderd.
Het raadslid de heer Van Soest heeft bovendien bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen (soms
jaren geleden) afgegeven vergunningen voor de bouw van woningen, waaronder dat van een collega
raadslid. Hij stelt dat de woningen in strijd met het bestemmingsplan zijn gebouwd. Maar het college
stelt dat de bouwvergunning voor het andere raadslid indertijd met goedkeuring van de provincie is
afgegeven. Van Soest deelt later mee dat niet is gevraagd om de eerder genomen besluiten te
vernietigen, maar om de illegale bouwsels in het buitengebied te legaliseren.
In veel krantenartikelen en raadsvergaderingen wordt op het bouwen in het buitengebied ingegaan.
Het dossier kent al een voorgeschiedenis vanaf 1973, zo is te lezen. De psycholoog Van Soest wilde in
het buitengebied een huis met praktijkruimte bouwen. Hoewel het hier geen bouw voor agrarische
doeleinden betrof, kreeg hij wel een bouwvergunning voor een bedrijfsruimte aan de Lottemseweg,
maar weigerde het college later een vergunning af te geven voor de bouw van het huis. Daartegen
werd door Van Soest beroep aangetekend bij de gemeenteraad. De raad stemde vervolgens in met
de bouw van een woning. Maar de inspecteur voor de volkshuisvesting was het daar niet mee eens
en ontlokte daarop een uitspraak bij de Kroon, die bepaalde dat de raad in strijd met de wet had
gehandeld. Daarna heeft Van Soest diverse wegen bewandeld om zijn huis toch te mogen bouwen.
Het onderwerp is ook nog herhaaldelijk in de gemeenteraad besproken, waarbij de heer Van Soest
ook zelf het woord voerde, maar toestemming werd niet gegeven. Niet door de raad, en niet door
andere instanties.
Het vorige jaar is een nieuwe visclub Aquarius opgericht, die de gemeente heeft gevraagd om te
mogen vissen in de Gubbels vijver. Hengelsportvereniging Eendracht claimde echter verlenging van
de dit jaar aflopende pacht. (Meer hierover is te lezen in de beschrijving over 1979).
Het pachtcontract met Eendracht wordt na een uitspraak van de Kamer van de Binnenvisserij met
één jaar verlengd, in plaats van met de gebruikelijke zes jaren. De Eendracht is tegen de beslissing in
beroep gegaan bij de Kamer.
De gemeente heeft door de verlenging van de pacht met één jaar de mogelijkheid om een oplossing
te zoeken voor de problemen met de twee visverenigingen. Het college van B&W is voornemens met
de twee verenigingen een nieuwe regeling te treffen.
En daarvoor springen we even naar het volgende jaar, 1981. Er is dan een commissie van goede
diensten in het leven geroepen die voor een oplossing heeft gezorgd. In de nieuwe
pachtovereenkomst wordt de visvijver formeel toegewezen aan de oudste hengelsportvereniging,
Eendracht. De leden van Aquarius mogen echter ook van het viswater gebruik maken, wanneer zij
een bijdrage in de beheerskosten leveren. Voor het beheer wordt een commissie, bestaande uit
leden van beide verenigingen, in het leven geroepen. Het college van B&W acht het niet uitgesloten
dat de huidige oplossing op den duur zal leiden tot het samensmelten van beide visclubs. Vooralsnog
wordt een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van twee jaar. In april besluit een
meerderheid van de leden van Eendracht tot een statutenwijziging, waardoor ook inwoners van
Broekhuizen tot het bestuur toe kunnen treden.
Eendracht was echter bij de Kroon in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente om de
pachtovereenkomst niet voor 6 jaar af te sluiten, en in 1982 heeft de Kroon Eendracht in het gelijk
gesteld. Eendracht krijgt daarmee het beheer over de vijver. Waarna de problemen zich opnieuw
aandienen, omdat aan de leden van Aquarius f 50 per persoon per jaar (evenveel als individuele
vissers) wordt gevraagd om van de vijver gebruik te mogen maken. Volgens het bestuur van Aquarius
een onredelijk hoge vergoeding.
Terug naar 1980. Dit jaar is er nog veel meer over sportclubs en hun activiteiten te melden.

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanleg van een derde tennisbaan.
Voetbalclub Excelsior’18 neemt in het seizoen 1980-1981 voor het eerst deel aan de competitie
damesvoetbal.
Er zijn zoveel aanmeldingen dat er zelfs met twee elftallen kan worden deelgenomen.

Biljartclub Broekhuizen bestaat 15 jaar.
Voor het eerst in het vierjarige bestaan van ponyclub “De Broekrakkers” uit Broekhuizen wordt op
twee zondagen een concours hippique gehouden, een voor pony’s en een voor grote paarden.
Bridgeclub Broekhuizen start het nieuwe seizoen, en heeft nog plaats voor nieuwe leden. “Enige
kennis van het spel is noodzakelijk”.
Voetbalclub Brughusia krijgt een tweede speelveld. De gemeente is voornemens om daartoe grond
aan te kopen.
De vereniging bestaat dit jaar 50 jaar. Dat wordt onder andere gevierd met een jeugdtoernooi en een
heilige mis, waarbij de kerk in Brughusia-kleuren is versierd, en een voetbal centraal voor het altaar is
geplaatst.
Aan de totstandkoming van de club heeft een generatieconflict ten grondslag gelegen. Twee partijen
stonden tegenover elkaar, de jongeren die al langer in een clubje, Juliana, “wild” voetbalden, en aan
de andere kant de ouderen, die zich bij Juliana wilden aansluiten. Dit stuitte op verzet van de
jongeren, waarna in 1930 een nieuwe vereniging is opgericht onder de naam UVO (Uit Vriendschap
Ontstaan). In 1932 kreeg de vereniging de huidige, door pastoor Van Dooren bedachte, naam. Ook
kreeg Brughusia toen de huidige kleuren groen en wit. Dertien jaar lang werd er aan het
“meulepedje” gespeeld, totdat in 1943 een perceel van de familie Aerts in gebruik kon worden
genomen.
Door de oorlog gingen alle historische gegevens en trofeeën verloren. Na eerdere
kampioenschappen (en soms degradaties) in de RK Limburgse Voetbalbond, werd ook in 1960 het
kampioenschap en de promotie behaald naar de vierde klas KNVB. De KNVB vond het gebruikte
terrein echter niet goed genoeg, en daarom moesten alle thuiswedstrijden in Broekhuizenvorst

worden gespeeld. In de zestigerjaren kwam het sportpark de Stokt gereed, zodat daar gespeeld kon
worden.
Ook het jeugdvoetbal ontwikkelde zich goed. Er werd een gezamenlijke jeugdafdeling opgezet met
Excelsior uit Broekhuizen.
Het clublokaal is al 50 jaar Hotel Peters, dat tot 1975 werd gerund door medeoprichter en oudsecretaris Sef Peters.

De Fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen bedankt de inwoners van Broekhuizenvorst voor hun bijdrage
aan de oud-papier actie. Gevraagd wordt het oud-papier voor de fanfare te bewaren en op de
ophaaldag gebundeld langs de straatkant te zetten.
De fanfare wint bij een concours in Haaren (West-Duitsland, ter hoogte van Emmen) een eerste prijs
met lof van de jury. En ze krijgen nieuwe uniformen.
Dat laatste geldt ook voor de Vorster Kapel.

Bij een door de Efteling uitgeschreven prijsvraag heeft
de 8-jarige Ester van Deelen in haar leeftijdscategorie de
mooiste tekening gemaakt, en wint een televisietoestel.
Het toestel is haar in de Efteling uitgereikt door Anton
Pieck (de bekende tekenaar en ontwerper van de
Efteling) en Martine Bijl.

Ben Hermkens is 25 jaar beheerder van het Brouwershuis. Pastoor Van Enckevort kocht het statige
herenhuis annex brouwerij even na de tweede wereldoorlog met de bedoeling er een gebouw voor
de gemeenschap van te maken.
Om de ouders meer te betrekken bij het onderwijs wordt een gespreksavond georganiseerd tussen
de kleuterscholen en de lagere school, een groep ouders, het schoolbestuur en de
onderwijsbegeleidingsdienst. De avond staat in het teken van de ontwikkeling van het
schoolwerkplan.
Minder belangstelling is er om in de Dorpsraad zitting te nemen.

De eerste Dorpsraad werd acht jaar geleden na vrije verkiezingen ingesteld. Vier jaar geleden werden
statutair nieuwe verkiezingen gehouden.
Deze worden nu weer gehouden, maar er dienen zich zéér weinig kandidaten aan. Daarom wordt de
inwoners een laatste kans geboden zich kandidaat te stellen.
Een daartoe in te vullen strookje in de Mini-Koerier wordt huis aan huis opgehaald. Ook wordt
gevraagd of de Dorpsraad moet blijven bestaan. 78 personen/gezinnen (85%) waren voor, 12 tegen
en 1 stemde blanco. Er hebben zich vijf personen aangemeld die in de Dorpsraad zitting willen
nemen. De Dorpsraad is van mening dat, om goed te functioneren, de raad uit ten minste 5 leden
moet bestaan. De vijf kandidaten voelen er volgens voorzitter H. Doornenbal weinig voor om bij
acclamatie te worden gekozen, reden waarom de Dorpsraad ophoudt te bestaan.
Ook slecht nieuws voor de Kindervakantiewerk, die dit jaar niet plaats zal vinden omdat er
onvoldoende mensen bereid zijn het mede te organiseren.
Wat wel doorgaat:
Voor de vijfde achtereenvolgende keer worden de aspergefeesten, georganiseerd door de fanfare St.
Nicolaas en Brughusia, gehouden.

Er hebben zich 45 personen opgegeven die op Pinkstermaandag met een bus naar het Pinkpop
festival in Geleen gaan.
Op kasteel “Oyen” vindt een schaapscheerdersfeest plaats.
De waterstand van de Maas brengt deze zomer (!) problemen met zich.
Door overvloedige regenval doet zich in juli de hoogste waterstand voor die deze eeuw in de zomer is
gemeten. Het is de hoogste waterstand (zomer en winter) sinds 1926. Het water behaalde in Venlo
een hoogte van 17,30 meter. In Limburg komen landerijen, kassen en campings onder water te staan.
Veel gewassen zijn onder water gestikt en kunnen niet meer worden geoogst, het land en de
gewassen zijn met een dikke en stinkende laag slib overdekt.

