Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1989
De 42 jarige kunstenaar Charles Peulen uit Broekhuizenvorst is begin dit jaar te gast in de
televisieshow van Tineke. Hij vervaardigt kunstwerken van koper en zijde.
De verbouwing van het Brouwershuis verloopt volgens planning. Omdat het een gebouw van de hele
gemeenschap is, vraagt het stichtingsbestuur zelfwerkzaamheid van de bevolking. Daaronder valt het
poetsen van het gebouw, en het onder leiding uitvoeren van schilderwerkzaamheden. Het bestuur
stelt het op prijs als men zich daarvoor opgeeft.
De omwonenden van Oerlemans hebben geen vertrouwen meer in het bedrijf en het college van
B&W, zo wordt namens de omwonenden tijdens een werkvergadering van de gemeenteraad naar
voren gebracht.
Oerlemans had toegezegd om vóór 1 juli de stank- en geluidsoverlast, en de overlast door het
vrachtverkeer, te beperken. De geluidsoverlast wordt beperkt door de aanleg van een 4,5 meter
hoge aarden wal, een even hoge muur, extra deuren bij de losplaatsen en geluiddempende
voorzieningen aan apparatuur en machinekamer. Omdat het geluidsniveau niet verder omlaag is te
brengen, biedt Oerlemans aan om de huizen die het dichtst bij het bedrijf liggen te isoleren. Volgens
Oerlemans kan de voor de stankoverlast benodigde apparatuur niet voor 1 juli worden geleverd.
Omdat het geduld van de gemeente en de omwonenden al te lang op de proef is gesteld, legt de
gemeente een dwangsom van f 2000 per dag op. Oerlemans gaat daartegen bij de Raad van State in
beroep. Die is van oordeel dat de dwangsom ten gevolge van een procedurefout van de gemeente
niet betaald hoeft te worden. Maar op 1 december zijn alle nodige maatregelen zijn getroffen, en
hoeft de gemeente niet opnieuw een dwangsomprocedure te starten.
De parochie van Broekhuizenvorst schaft het “plaatsengeld” af. Het is volgens het kerkbestuur ten
onrechte in de plaats gekomen van de vroegere bankenpacht. Het leverde f 3.000 per jaar op, maar
het bestuur hoopt dat de achteruitgang van het inkomen door de collecte zal worden
gecompenseerd.
Een andere nieuwigheid is dat volgens pastoor Dings “we langzaamaan toch toe moeten naar een
meer actief beleven van een H. Mis, naar een meer betrokken zijn bij een dienst in de kerk”. Hij stelt
voor om één keer in de maand lectoren of lectrices een lezing te laten verzorgen, en roept de
parochianen op zich daarvoor op te geven.
Omdat men er blijkbaar geen vertrouwen in heeft dat er nog een eigen pastoor naar Vors zal komen,
wordt de pastorie te koop aangeboden.
Broekhuizenvorst krijgt wel een nieuwe pastoor, S. Mertens, die de vertrokken pastoor Pierik
opvolgt.
Dat regeren vooruitzien is bewijst het college van B&W. Omdat het binnenkort wordt verboden in
openbare gebouwen te roken is het college van mening dat daarop maar beter vooruit kan worden
gelopen, en dient een voorstel in voor een rookverbod tijdens vergaderingen. De drie rokende, en
één niet rokend raadslid, verwerpen het voorstel echter. Een van de raadsleden, “trekkend aan zijn
eerste sigaret”, verklaart dat roken niets met vergadertechniek heeft te maken, en daarom niet past
in een reglement van orde.
De Toer de Brokeze past zich wel aan bij de maatschappelijke
ontwikkelingen. Voor het eerst na 30 jaar kunnen vrouwen
meedoen aan de Toer. De het vorige jaar door vier vrouwen
gevoerde actie heeft dus succes gehad. Er doen nu maar liefst 15
vrouwen mee. De meeste op gewone fietsen, wat niet de bedoeling is. De speaker maakt deze
vrouwen duidelijk dat ze het volgende jaar met echte creaties moeten komen.

Bij de fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen doen al langer dames
mee. De fanfare bestaat 110 jaar. Het feest duurt drie dagen. Bij de
viering van het eeuwfeest was de fanfare nog een puur
mannenbolwerk. Nu is daar verandering in gekomen, en zijn 16 van
de 46 muzikanten dames. Eerder stond nog in de reglementen dat
meisjes geen lid konden worden, maar die bepaling is geschrapt.
Ter gelegenheid van het 110 jarige bestaan wordt een verloting
gehouden met grote prijzen, onder andere 5 tv’s, 5 fietsen en een
verre vakantiereis ter waarde van f 5.000 als hoofdprijs. Er worden
slechts 500 loten aangeboden. De kans op een prijs is 1 op 5. De
prijs van de loten is navenant, f 100. Maar er kan in vijf termijnen
van f 20 worden betaald.

Niet vermeld wordt of dames lid kunnen worden van visvereniging Aquarius, of dat ze daar geen
belangstelling voor hebben, maar volgens de aankondiging in de Mini-Koerier wordt het 10-jarige
bestaan aangevangen met een bijeenkomst van de heren vissers aan de visvijver in Swolgen. Aan de
koffietafel ’s avonds zijn de dames wel uitgenodigd.
Ook de joekskapel Duk d’r Nêve
viert een lustrum, het eerste.
Nadat een oproep in de MiniKoerier was geplaatst, meldden
zich in 1984 18 personen aan bij
de oprichtingsvergadering in café
Maaszicht. Een voorwaarde voor
deelname was dat de muzikanten
5 jaar geen blaasmuziek hadden
beoefend bij een andere
muziekvereniging. Er werd een
oproep geplaatst voor het
bedenken van een naam. De
inzender werd beloond met een
serenade.

Een van de duiven van Toon Gooren is de snelste van alle
55.000 deelnemers aan een 1038 km lange vlucht vanaf
St. Vincent. Gooren wint daarmee een auto ter waarde
van f 23.000. Aan doping voor zijn duiven doet hij niet, ze
worden gevoerd met gewone handelsvoer, en als ze van
een vlucht terugkeren, zit er gewoon wat druivensuiker in
het drinkwater. Op de winnende doffer wordt een bod
gedaan van f 30.000.

Een andere inwoner van Broekhuizen wint ook een auto. Dit ten gevolge van een jubileumactie van
de Ford dealer uit Venray.

Nieuws van het kasteel Ooijen: het kasteel wordt voor 1 gulden verkocht aan Stichting Kasteel
Ooijen. Omdat het Rijk een subsidie van f 32.000 toezegt, kan worden begonnen met het opknappen
van het kasteel.
Economisch nieuws is er ook. Paul Cromvoets opent een autorijschool.

De psycholoog Van Soest heeft een nieuwe behandelingsmethode ontwikkeld voor autistische
kinderen. Hij promoveert daarop aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
Door de succesvolle actie voor een brandwondencentrum in de Poolse stad Kielce, konden in het
ziekenhuis drie kamers worden ingericht, waar dit jaar 45 patiënten zijn behandeld, van kinderen die
koken water over zich heen kregen tot arbeiders die in aanraking zijn gekomen met bijtende
chemicaliën.

