
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1991 
De Rabobank Broekhuizenvorst bestaat 75 jaar. Dat 
wordt het hele jaar gevierd. Elk kind dat dit jaar wordt 
geboren ontvangt f 75 op en te openen spaarrekening. 
Inwoners die dit jaar 75 jaar worden krijgen een 
attentie ter waarde van f 75. 
De verenging Boerenleenbank werd in 1916 opgericht 
door vijf boeren en twee onderwijzers met onder meer 
het doel het landbouwbedrijf te verbeteren door het 
nodige geld voor te schieten, het geld veilig te beleggen 
en een fonds te vormen. De bank was volgens de 
statuten in eerste instantie alleen bedoeld voor mensen 

van de Roomsch Katholieke Parochie Broekhuizenvorst. De eerste kassier ontving een jaarsalaris van 
35 gulden, mocht geen herbergier zijn en mocht zijn geldzaken niet in een herberg afhandelen.  
De kassier hield op zondagmiddag gedurende 
één uur zitting aan huis. 
Een jaar later konden ook mensen uit 
Broekhuizen daar terecht. De leden moesten 
wel zelf hun geld ophalen, en niet hun vrouwen 
sturen, want getrouwde vrouwen mochten 
geen kwitanties tekenen. De winst van de bank 
ging naar de plaatselijke kerken. 
En hebben we het later niet vaker gehoord? Om 
de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten 
en om kosten te besparen, wordt dit jaar 
gefuseerd met de Rabobank van Lottum. De 
bank ontkomt niet aan de tendens toe schaalvergroting. Wel is het behoud van de kantoren een 
belangrijke voorwaarde voor de fusie. 
 
Soms herhaalt de geschiedenis zich ook op andere punten. Zoals in 2013 de aansluiting op glasvezel 
actueel was, is dat in 1991 het geval met de voorgenomen aanleg van een centraal antenne inrichting 
(cai). De gemeente heeft een plan ontwikkeld voor de aansluiting van 560 woningen. Om financiële 
redenen blijven de meeste woningen in het buitengebied van een aansluiting verstoken. Deze 
woningen zijn echter wel aan te sluiten, als de bewoners bereid zijn zelf het merendeel van de 
aansluitkosten voor hun rekening te nemen. Het programmapakket omvat 18 tv en 27 FM kanalen. 
 
Gedeputeerde Hilhorst geeft het startsein voor de aanleg van de rondweg rond Broekhuizenvorst, 
waarvoor de plannen al van 1982 dateren. De oude weg wordt tot op heden niet als rondweg 
gebruikt, omdat de afslagen met name voor het vrachtverkeer moeilijk te nemen zijn. Deze liggen te 
haaks op de weg. Door de afslagen te verleggen hoopt het college het vrachtverkeer uit de dorpskern 
te weren. De aanleg van een fietspad tussen Broekhuizen en Broekhuizenvorst is onderdeel van de 
reconstructie. Het fietspad zal tevens onderdeel worden van een verbinding tussen Grubbenvorst en 
Wanssum, die daarna aan zal kunnen sluiten op de bestaande fietspaden in Noord-Brabant.  
Er ligt al een fietspad tussen Grubbenvorst en Lottum. De verbinding tussen Lottum en Broekhuizen 
wordt voorbereid. De gemeente wil ook zo snel mogelijk een fietspad aanleggen vanuit Broekhuizen 
via Ooijen naar Blitterswijck en Wanssum. Deze verbinding bestaat alleen nog op papier (!?). De 
gedeputeerde liet weten dat het fietspad het beste in z’n geheel kan worden aangelegd, in plaats van 
stukje voor stukje. Hij suggereert dat de gemeente zou kunnen rekenen op een bijdrage van de 
provincie. 



Andere plannen: de gemeente wil de bedrijfslocatie van Gerard Bouwpanelen in de Weem, die zijn 
productie al grotendeels heeft verplaatst naar Wanssum, saneren om deze geschikt te maken voor 
woningbouw. 
 
Het sportcomplex wordt officieel geopend. 
Zo ook het gebouwencomplex sportzaal, bibliotheek en peuterspeelzaal. 
Daarentegen word het postkantoor in Broekhuizen gesloten. Er komt een agentschap in supermarkt 
Cirkel in Broekhuizen. 
Dat het postkantoor wordt gesloten is het gevolg van het beleid van de PTT, en heeft niets van doen 
met een in februari gepleegde overval. Op het moment van de overval was Lisan Janssen de enige 
klant. De overvaller drukte een pistool tegen haar hals, maar zij was niet onder de indruk. “Ik had al 
gezien dat zijn pistool niet echt was. Mijn zoontje heeft er verschillende om mee te spelen. 
Bovendien voelde ik dat het van plastic was, want metaal voelt veel kouder aan op je huid”. De 
beheerster wilde zoals de instructie voorschreef al meteen geld geven, maar mevr. Janssen riep: 
“niets geven hoor, hij heeft toch maar een neppistool bij zich”. Op dat moment riep de man: “maar ik 
heb ook een bom bij me”. Zonder aarzelen rukt mevr. Janssen zijn jas open en zag dat hij blufte. Ze 
slaagde er zelfs in hem een klap te geven, waarna hij zonder buit naar buiten rende. 
 
De dorpen zijn al jaren niet meer na half negen ’s avonds met het openbaar vervoer bereikbaar. De 
Zuidooster Autobusdienst in Gennep antwoordt op een verzoek van B&W dat ze niet van plan zijn de 
bestaande dienstregeling uit te breiden. 
 
Op het aspergefeest treedt dit jaar de “bekende Americaanse band” Rowwen Hèze op. 
 
Tina Mosa richt zich met een noodkreet tot de bevolking, omdat men dringend nieuwe leiding nodig 
heeft. Een probleem dat zich in de loop van de jaren vaker voordoet.  
 
Alexander Beterams en Daan Custers vinden een urn in Broekhuizen, die door de provinciale 
archeoloog wordt gedateerd op ongeveer 1000 voor de jaartelling. Het is een grafgift uit de late 
bronstijd. 

 
 
 
 
 
Het kalkstenen beeld van de patroonheilige van de kerk 
in Broekhuizen, de H. Nicolaas, was door de jaren heen 
door weersomstandigheden aangetast en poreus 
geworden. Het miste delen van gezicht, mijter, mouw, 
staf, hand en een stuk borst. Het is gerestaureerd door 
Jan Hermkens die van het restaureren van beelden zijn 
hobby heeft gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
De parochie van Broekhuizenvorst heeft andere problemen. Nadat de laatste koster zijn functie 
moest opgeven, heeft pastoor Pierik een groot deel van het werk overgenomen. Nadat de pastoor 
drie jaar geleden is vertrokken, heeft het kerkbestuur die taak overgenomen. Maar nu vraagt men 
toch of er iemand is die samen met het kerkbestuur de werkzaamheden op zich wil nemen. 
 
Oerlemans Diepvries Centrale heeft de medewerkers met een buitenlandse nationaliteit een cursus 
“bedrijfs-Nederlands” laten volgen. Gebleken is dat de communicatie tussen Nederlanders en 
buitenlanders tot productieproblemen leidden, en dat instructies om de machines te bedienen niet 
goed werden begrepen. Er is een lesprogramma ontwikkeld van twee uur per week, gedurende 35 
weken. 


