Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1988
Weten we nog dat Toon van de Ven eind vorig jaar verklaarde dat “een terrein waar veel strijd valt te
verwachten, dat van het feminisme is”? “Sterke mannenmethodes hebben in 1988 totaal geen vat op
krachtige vrouwen”. Welnu, aan de Toer de Brokeze wordt voor het eerst een poging tot deelname
ondernomen door een groep van vier vrouwen, die zich onaangekondigd aan de start heeft gemeld.
De dames worden echter van deelname uitgesloten. De verklede vrouwen mogen een rondje
meelopen, maar moeten daarna volgens de krant op last van de jury het parcours verlaten.

We vervolgen dit carnavalsnieuws met een opsomming van een reeks van feestelijkheden en
verenigingsnieuws.

Het Ballet-Jazzballet bestaat vijf jaar. De
deelnemers aan het ballet zijn voornamelijk
kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar. Het
lustrum wordt gevierd met een receptie en een
optreden van de kinderen, met muzikale
begeleiding.

Con Brio viert op “bescheiden wijze” het 10-jarige bestaan met een muzikale avond onder het motto
Gemeente Broekhuizen Muzikaal. De muziek wordt deze avond verzorgd door de inwoners.

De fanfare St. Nicolaas bestaat 40 jaar, wat in november gedurende twee weekenden wordt gevierd.
De fanfare werd opgericht omdat men bij bijzondere gebeurtenissen steeds een beroep moest doen
op de fanfare van Broekhuizenvorst en Ooijen, en dat zinde menige Broekhuizenaar niet. Volgens de
overlevering werden de plannen om te komen tot een eigen dorpsfanfare uitgebroed op een zak
meel bij molenaar Pijpers. Het begin was moeilijk, instrumenten waren duur. Trommelstokken
maakte men uit zuinigheid zelf. In 1955 werden groene uniformpetten aangeschaft, in 1965
uniformen.
Voorafgaand aan de feestelijkheden bij het 40-jarige bestaan wordt
aan het begin van het jaar een biggetje gekocht, dat helaas voor
haar ook niet aan het lot van haar soortgenoten zal ontkomen. Het
biggetje zal met de naam Tafeltje dekje worden grootgebracht en
onderdeel zijn van de (voor de deelnemers) feestelijke koffietafel in
november. Het dier zal worden omgetoverd tot “kojjen”,
“kerkboet” en “nog veel meer lekkernijen”.
Volgens de
verzorger is
Tafeltje dekje de
laatste weken
voor het einde
wel blij, maar
voelt zij het einde naderen. “We hebben er even
aan gedacht haar de laatste weken valium of LSD te
voeren, maar volgens de plaatselijke huisarts levert
dat tijdens de feestmaaltijd onverantwoorde
taferelen op”.
Het jubileum wordt nog extra feestelijk door het
behalen van de eerste prijs in de Superieure
afdeling van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Ook tamboerkorps “De Maasklank” behaalt een eerste prijs, in de tweede divisie, op het
Bondsconcours.
Nog meer muzikaal nieuws. Er wordt halverwege het jaar een oproep gedaan om te komen tot een
Joekskapel in Vors, zodat die met het carnaval het volgende jaar een bijdrage kan leveren.
En aanverwant nieuws: in Broekhuizenvorst wordt reeds jaren door de plaatselijke fanfare oud
papier ingezameld, maar in Broekhuizen vindt geen inzameling plaats. Omdat de gemeente het
hergebruik van materialen stimuleert, heeft zij in de mini-koerier verenigingen/instellingen
opgeroepen om in Broekhuizen weer oud papier in te gaan zamelen. Daarop is geen reactie
gekomen. De gemeente heeft vervolgens de fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen benaderd om ook in
Broekhuizen oud papier in te gaan zamelen. De fanfare wil daaraan meewerken. De gemeente deelt
mee dat de inzameling een duurzaam karakter krijgt. Aan verenigingen uit Broekhuizen die nu alsnog
een verzoek indienen voor de inzameling zal geen toestemming worden verleend.
De voetbalclubs Brughusia en Excelsior besluiten om met ingang van het seizoen 1990-1991 te gaan
fuseren. De verenigingen hebben samen 320 leden. Voordat de fusie gestalte krijgt moet het
complex aan de Beerendonckerweg worden uitgebreid, het clubgebouw aangepast en het aantal
parkeerplaatsen uitgebreid.
Excelsior bestaat dit jaar 70 jaar.

De tennisclub neemt de gerenoveerde accommodatie in gebruik.
Omdat hij aan wedstrijden mee wilde doen, moest de jonge slagersknecht Jac. Kersten uit
Broekhuizen op de fiets over nauwelijks begaanbare wegen naar Horst. Dat beviel hem niet en
daarom heeft hij zelf maar de postduivenvereniging “Ons Genoegen” opgericht. Dit jaar is de 82
jarige Kersten 60 jaar lid, en ontvangt daarvoor het gouden spelt van verdienste van de
postduivenbond. In die jaren is hij drie keer clubkampioen geweest en won hij twee keer de
wedvlucht vanuit Limoges.
Ook is hij erelid van de fanfare.
Niet alleen het verenigingsleven bloeit, ook economisch gaat het blijkbaar goed.
In het uitbreidingsplan De Spekt worden nieuwe huizen gebouwd.
De gemeenteraad stemt in met de bouwkundige uitbreidingen van het transportbedrijf Rongen, het
agrarische bedrijf van M. Vergeldt, de wijngroothandel Diterwich en het transportbedrijf J. van
Leendert.
Garage Hermann opent een showroom.
Het grondverwerkingsbedrijf Aerts opent nieuwe bedrijfsgebouwen.
Hermkens Schildersbedrijven opent een winkel in verf en schilder benodigdheden.
Oerlemans neemt de nieuwe fabriek in gebruik.
Maar de winkel in drogisterij-, huishoudelijke-, speelgoed- en luxe artikelen alsmede van papier en
schrijfbenodigdheden van mevr. Van ’t Groenewolt sluit na 30 jaar de deuren.

Ook Jos Boumans stopt na 17 jaar met het aan huis bezorgen van zuivelproducten en
kruidenierswaren. De winkel van Jos en Grada blijft wel open.
Na het overlijden van pastoor Janssen eind vorig jaar verlaten de zusters Antoinette en Godelive, van
de orde Dochters van Liefde, de pastorie van Broekhuizen. Ze staken gedurende 11 jaar de helpende
hand toe in de parochie. Ook gaven ze de schooljeugd handwerk-, brei- en zanglessen. Zij gaan naar
het klooster van de orde in Helden-Panningen.

Pater Cuppen wordt de nieuwe pastoor.
In Broekhuizen komt dus een nieuwe pastoor, maar in Broekhuizenvorst ontstaat een vacature.
Pastoor Pierik neemt per 1 januari van het volgende jaar afscheid omdat hij dan met emeritaat gaat.
Er is nog geen opvolger bekend.
In de beschrijving van het vorige jaar is vermeld dat dit jaar een besluit wordt genomen over de
verbouwing van het Brouwershuis. Maar voor het zover is, is daarover het een en ander te doen. In
het begin van het jaar wordt de besluitvorming uitgesteld omdat nog nader onderzoek naar
geluidshinder plaats moet vinden. In maart besluit de gemeenteraad het Brouwershuis uit te
breiden. Maar de stichting Jeugd- en Jongerenraad wijst dat besluit af, en tekent daartegen bezwaar
aan. De Jeugd- en Jongerenraad, een overkoepeling van tien clubs, vindt dat een verbouwing het
jeugdwerk te veel versnippert, er bij het Brouwershuis te weinig buitenruimte is en dat de
verkeerssituatie onveilig is. De Jeugdraad is voor nieuwbouw en laat een advocaat onderzoeken of
een procedure tegen de gemeente kans van slagen heeft. Zij dient samen met de KPJ en stichting SCA
een bezwaarschrift in, dat door B&W wordt afgewezen. De gemeenteraad zegt de verenigingen een
proefperiode toe, waarna het Koetshuis, waar Tina Mosa haar bijeenkomsten houdt, zo nodig
aangepast wordt. Maar de verenigingen hebben weinig vertrouwen in de toezegging en overwegen
te gaan procederen bij de Raad van State.
Maar zover komt het niet. Partijen komen tot een vergelijk. De tuin zal worden aangepast en de
gemeente neemt verkeersmaatregelen waardoor de bezwaren vervallen.
De restauratie van kasteel Ooijen is weer actueel. Er is op initiatief van leden van de Historische Kring
een comité “Restauratie kasteel Ooijen” opgericht. Het comité wil op korte termijn duidelijkheid
verschaffen over de haalbaarheid van restauratie en een daaraan voorafgaande noodreparatie. Een
van de eerste stappen is de realisatie van een stichting (nu nog in oprichting). De eigenaar, de heer
Nijhuis, heeft aangeboden het kasteel voor een symbolisch bedrag van één gulden over te dragen.
De gemeente wil het kasteel voor de winter “weer- en winddicht maken”. Het noodherstel zal mede
worden betaald uit een door Oerlemans bij de opening van de nieuwe fabriek gedane schenking ten
behoeve van het kasteel.
Het lukt echter niet om dat tijdig gerealiseerd te krijgen. Binnen de gemeenteraad staat men ook niet
te juichen voor het herstel van wat een raadslid “een vervallen tempel” noemt. En een ander raadslid

heeft tijdens de begrotingsbehandeling laten weten dat de aanleg en vervanging van het riool in de
toekomst zoveel geld gaat kosten dat “geen (lucht)kastelen kunnen worden gebouwd”. Men gaat
alleen akkoord als het de gemeenschap weinig, of het liefst geen, geld kost.
Overigens zal heel Broekhuizenvorst begin 1989 op het riool zijn aangesloten.
En er wordt weer eens gesproken over een gemeentelijk herindeling. De gemeentebesturen van
Venlo en Grubbenvorst willen een “grenscorrectie”, waarbij de laatste gemeente een deel van zijn
grondgebied (en de veiling) afstaat. Maar daar wil men de gemeente Broekhuizen voor terug! De
raadsfracties van Grubbenvorst willen de veiling niet afstaan, en ook wordt de annexatie van
Broekhuizen in onze gemeente als een donderslag bij heldere hemel ervaren. Broekhuizen wil
zelfstandig blijven.

