Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1986
Dit jaar worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op het stembiljet staan drie lijsten:
Dorpenlijst, VVD en de één persoonslijst Batenburg. De heer Batenburg doet voor de vierde keer een
poging om in de raad te komen. Zonder succes, er worden 5 kandidaten van de Dorpenlijst en 2 van
de VVD gekozen. Hay Reintjes en Wiel Jenniskens worden tot wethouder gekozen.
Om het milieu te beschermen is de gemeente voornemens ieder huis in het buitengebied aan te
sluiten op de riolering. De bewoners dragen f 750 bij aan de kosten. De bewoners en bedrijven op De
Heide tonen geen belangstelling, waardoor het plan voor dat gebied in de ijskast wordt gelegd.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt de Elfstedentocht verreden. Wiel Bouten uit
Broekhuizen en Christ van Issum uit Broekhuizenvorst volbrengen de tocht.
Maar ook in Broekhuizen wordt geschaatst, wat door enkele vrijwilligers mogelijk is gemaakt.

Naar schatting 1000 tot 2000 bezoekers bezoeken de open dag van grondverbeteringsbedrijf “Hay
Aerts”
Na een lange aanloopperiode presenteert de toneelvereniging Broekhuizen(vorst) zich als
“Speelgoed Aura” met een avondvullend programma, dat twee keer wordt uitgevoerd. Er worden
drie eigen producties gespeeld, geschreven door Peter Leenders en Egbert Hulshof. Laatstgenoemde
voert ook de regie.

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is de
ruïne van het kasteel ”Huys van Broekhuizen”
open te stellen voor het publiek. Bezien wordt op
welke wijze ruïne en kasteeltuin voor de
toekomst bewaard kunnen worden. Het kasteel is
vermoedelijk in de eerste helft van de vijftiende
eeuw gebouwd, en in de oorlog verwoest.

In navolging van veel andere gemeenten zijn Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen nu ook
vereeuwigd in de reeks boekwerken die regelmatig verschijnen onder de titel: “De gemeente … in
oude ansichten”. In het boekwerkje staan 38 oude ansichten afgedrukt uit de periode 1880-1940.
Het materiaal is aangedragen door de Historische Kring, die daartoe een oproep aan de bewoners
heeft gedaan.

Oerlemans start met de bouw van een nieuwe productiehal van 100 bij 35 meter. Hierin worden drie
productielijnen geplaatst voor de verwerking van knolproducten, bladgroenten en peulvruchten. Het
is de bedoeling dat de nieuwbouw het volgende jaar in gebruik wordt genomen. Het functioneren
van het bedrijf heeft in het verleden regelmatig geleid tot klachten van buurtbewoners over geluidsen stankoverlast. De directie verwacht dat de overlast door de nieuwbouw en het gebruik van
nieuwe machines af zal nemen. Met de investering is een bedrag van 10 miljoen gulden gemoeid. Het
aantal personeelsleden zal tot 125 worden uitgebreid.
Aan de Veerweg wordt atelier Astara geopend door Siena Verhaeg en Ine Selhorst. De ruimte bestaat
voor de ene helft uit een werkplaats en voor de andere helft uit een winkel. Eén wand van het atelier
wordt in beslag genomen door olieverfschilderijen. Een andere bestaat uit schappen waar allerlei
spullen staan uitgestald. De vrouwen spinnen en verven wol, dat ze zelf weven.

Jos Rijken hanteert al 25 jaar de dirigeerstok bij fanfare St. Nicolaas. Toen hij kwam hing het
voortbestaan van de fanfare aan een zijden draadje. Maar iedereen die in Broekhuizen een
instrument vast kon houden moest bij de fanfare. Ook meisjes, wat helemaal nieuw was. De fanfare
heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Nu, 25 jaar na het aantreden van Jos, speelt de
fanfare in de superieure afdeling.

Charles Tissen stopt na 25 jaar als speler van het eerste elftal van Brughusia. Hij blijft wel voetballen,
maar in het vervolg in het derde elftal.
Tamboerkorps De Maasklank bestaat 10 jaar, wat op grootse wijze wordt gevierd, met onder andere
een drumfestival waaraan 18 korpsen deelnemen.
Het korps is opgericht als zelfstandige vereniging nadat enkele jaren daarvoor het bestaande
tamboerkorps van de fanfare ter ziele was gegaan. Sindsdien heeft het korps vrijwel alleen uit
meisjes bestaan. Allen de laatste jaren zijn twee jongens lid geworden van het 15 tot 20 leden
tellende gezelschap.
Het korps beschikt sinds kort over uniformen.

De afdeling Broekhuizenvorst van de Limburgse Vrouwenbeweging bestaat 40 jaar. Dat de LVB een
duidelijke stempel op de dorpsgemeenschap heeft weten te drukken blijkt wel uit het feit dat het
huidige kerkkoor, de damesgymnastiekvereniging en de recreatieve vrouwenvolleybalclub op
initiatief van de LVB zijn ontstaan. Twee leden, Riet van ‘t Groenewolt-Elbers en Victrine AertsKeursten zijn ook al 40 jaar lid.
Een terugkerend probleem is het gebrek aan leidsters bij Tina Mosa. Het volgende seizoen stoppen
vier leidsters. Reden waarom al in december aan de bel wordt getrokken om tijdig vervanging te
regelen.
Het tijdperk van de personal computers is nog maar net begonnen. Bekende merken zijn Atari,
Commodore, MSX. Piet van Gent wil bij voldoende deelnemers twee keer per maand een
informatieavond organiseren. De gratis avonden zijn bedoeld om samen problemen op te lossen.
Omdat de prijs van papier is gedaald naar 3 cent wordt het in oktober voor het laatst opgehaald. Het
is niet meer rendabel. Een volle container is net voldoende om de benzinekosten te dekken.
Toon van de Ven is niet alleen schilder, maar ook astroloog.
Hij trekt niet alleen horoscopen van mensen, maar doet dat ook van paarden. Hij heeft naar eigen
zeggen door zijn aanpak diverse toppaden op het goede spoor gezet, waardoor een eerder

opgegeven paard zelfs aan de Olympische Spelen mee heeft
gedaan. ”En ja natuurlijk, je kunt ook een horoscoop maken van
een hond. Of van een duif”.
En de toekomst? Het tijdperk van de Waterman is in ’53
aangebroken en duurt tot 3753. (Onder andere bezongen in de
legendarische musical Hair. En wat te denken van de visclub
Aquarius?). In dit tijdperk staan de mens en de kosmos centraal.
Volgens Toon breekt een hoopvolle tijd aan. “Een wereldoorlog is
uitgesloten, tot het jaar 3753. Rusland moet het toch gaan
schudden in Oost-Duitsland, dat raken ze kwijt. Het koningshuis
gaat tot het verleden behoren, want de kloof tussen het
koningshuis en de arbeider is te groot”.
Aan het eind van het jaar kijkt hij terug. “De aspecten stonden erg
wisselvallig. Het was een jaar vol tegenstrijdigheden, reden
waarom mensen niet tot een besluit konden komen. Denk maar
aan de ontmoeting van Reagan en Gorbatsjov in IJsland. Verder
stonden de luchttekens erg slecht.
Volgend jaar staan de sterren veel gunstiger. Zo komt aan de besluitloosheid van dit jaar een eind.
Het wordt een rustiger, een sympathieker jaar”. Op naar 1987.

