
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1998 
 (Wim Knoop, oud directeur van basisschool De Schakel heeft van 1976 tot 2002 de gebeurtenissen in de 
voormalige gemeente Broekhuizen vastgelegd in 79 plakboeken). 

In 2014 wordt weer een deel van het fietspad tussen Broekhuizen en Horst aangelegd. Ook in 1998 
was de aanleg van het fietspad actueel. Maar toen werd na onderzoek op verzoek van de 
gemeenteraad, geconcludeerd dat er te weinig school/werk- en toeristische/recreatieve fietsers 
gebruik van zouden maken. B&W zagen de haalbaarheid van een fietspad financieel gezien somber 
in, mede omdat getwijfeld werd aan de mogelijkheid om de benodigde subsidies te verkrijgen. 
 
De bibliotheek bestaat 50 jaar, wat het gehele jaar is gevierd. Geconstateerd werd dat “we in zo’n 
kleine gemeente nog steeds een eigen, zelfstandige bibliotheek rijk zijn, in deze tijd heel bijzonder 
is”. 
 
Ook in 1998 wordt de kerk van Broekhuizen gerestaureerd. De gasten van Hay en Fien Reintjes, die 
hun 40-jarige huwelijksfeest vieren, schenken als cadeau een bijdrage ten behoeve van de 
restauratie van de kerk, waardoor f 5900 wordt overgemaakt. 
De totale kosten van de (vooral inpandige) restauratie werden begroot op f 360.000. 
Ook is dit jaar door het echtpaar Reintjes het Tiroler veldkruis in de Roam geplaatst (zie ook 
www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl onder Religie/Kruisen en kapellen). 
 
 
 
 
 
 
Nog meer feestelijkheden: het eerste 
hotel in Broekhuizen, Hotel-Restaurant 
“Herberg ’t Veerhuis” wordt geopend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vorster Kapel gaat naar de oktoberfeesten in München.  
 

En Fanfare St. Nicolaas is op 12 september 1948 opgericht, 
en bestaat dus 50 jaar, wat met een feestweekend is 
gevierd. Hoewel de fanfare al direct een bloeiende 
vereniging was, konden bij de oprichting slechts 25 
muzikanten lid worden, omdat er voor meer instrumenten 
geen geld was. 

 
Nu de geitenkermis weer achter ons ligt, lijkt het alsof deze jaarlijkse gebeurtenis een 
vanzelfsprekendheid is. Maar in 1998 was het bijna niet doorgegaan. Dat was in verband met de 
heersende varkenspest en het daarmee gepaard gaande vervoersverbod in de omgeving van de 
plaats waar de geiten werden gehouden. De oplossing werd in eigen dorp gevonden. Herman Linders 
stond zes van zijn geiten af die hij op de (toen nieuwe) dijk achter zijn boerderij aan de Horrreweg liet 
grazen. 
 

http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/


Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen, is het interessant te zien hoe deze in 1998 verliepen. 
Het waren de laatste voor de gemeenteraad van Broekhuizen. 
Door een van de landelijk omroepen was een twee uur durende radio-uitzending gewijd aan de 
verkiezingen in de gemeente, de restauratie van de kerk van Broekhuizen en de geitenkermis. In de 
uitzending kwamen diverse dorpsgenoten aan het woord. 
In de vorige raadsperiode waren twee partijen in de raad vertegenwoordigd, de Dorpenfractie en de 
VVD. Na de verkiezingen waren dat er ook nog twee, het CDA en de VVD (de enige partijen die 
meededen), die met 5 respectievelijk 4 zetels in de raad kwamen. 
Opvallend was dat vooral gestemd werd op kandidaten uit het eigen dorp. 
Hay Reintjes deed voor het eerst na 32 jaar niet meer mee. Van die 32 jaar was hij vijf raadsperiodes 
wethouder. 
De vorming van het college vormde ook in Broekhuizen geen uitzondering op de gang van zaken in de 
Nederlandse politiek, die vaak met enige strubbelingen gepaard gaat. Tussen de partijen was verschil 
van mening over de aanleg van de passantenhaven en het fietspad naar Horst, hoewel in 
krantenverslagen ook is te lezen dat persoonlijke verhoudingen een rol speelden. Het resulteerde 
erin dat er geen afspiegelingscollege is geformeerd, maar dat twee raadsleden afkomstig uit het CDA 
tot wethouder zijn gekozen. 
 
Terug naar 1998. Helaas moeten ten gevolge van aangescherpte veiligheidseisen de door de jeugd 
zelfgemaakte onderdelen voor de skatebaan worden verwijderd. Maar ze zitten niet bij de pakken 
neer, en ondernemen acties om gelden in te zamelen om de baan te behouden. Ook wordt met 
succes aan fondsenwerving gedaan. 
 
Een paar artikelen gaan over Oerlemans, toen Oerlemans Diepvries Centrale BV geheten. Oerlemans 
is in 1977 in Broekhuizenvorst gestart met de productie van diepgevroren groenten, fruit en 
aardappelproducten. De producten worden verbouwd op 2000 hectare eigen teeltgebieden rond 
Broekhuizenvorst en worden aangeleverd door telers in een omtrek van 60 km. 
Het afvalwater dat bij de verwerking vrij komt, wordt over landbouwgrond uitgereden. Landbouwers 
gebruiken de resten van de verwerkte landbouwproducten als meststof. Maar het kokende water 
heeft tussen Meerlo en Oirlo een houtwal aangetast, waardoor f 26.000 schade aan eiken en struiken 
is ontstaan. De gemeente beziet daarom of de capaciteit van de rioolleiding voldoende is om het 
afvalwater daarop te lozen. Wanneer het probleem is opgelost is niet in dit lopende jaar vermeld. 
 
Voor velen was het gebruik van computers in 1998 nog toekomstmuziek. Computers waren nog niet 
zo algemeen aanwezig. Om kinderen met computers in aanraking te brengen reed een zogenaamde 
Cyberbus rond. De leerlingen van groep 8 (!) en de leerkrachten (!) van De Schakel werd de 
gelegenheid geboden om met een speciaal ontwikkeld Cyberspel te surfen, te zoeken, te e-mailen en 
via een videoverbinding te vergaderen. Kinderen die alle opdrachten hadden uitgevoerd ontvingen 
een internetdiploma. 
 
Ook de door kinderen gespeelde spellen zijn veranderd, al is het knikkeren van alle tijden. Al vier jaar 
voor het beschreven jaar was door buurtvereniging Aan ’t Helmis een knikkerveldje aangelegd aan de 
Sef van Megenlaan. Maar die is verloren gegaan, doordat de gemeente er rozen op had geplant. 
Foutje volgens de vereniging. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over een andere locatie. 
 
In het Brouwershuis wordt alweer voor de 22e keer is een exposite gehouden door de onder leiding 
van Toon van de Ven staande gelijknamige schildersgroep. (zie voor een levensbeschrijving van Toon 
van de Ven op www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/Mensen). De groep bestaat in 2014 nog 
steeds, maar schildert nu in Horst. 
 
In de boeken over 1998 is vier keer een verslag van de dorpsraad opgenomen. Een idee voor 
navolging? 

http://www.broekhuizen-broekhuizenvorst.nl/Mensen


 
 
In één van de verslagen wordt toegelicht dat het idee om het gemeentewapen voor het logo te 
gebruiken afkomstig was van José Peeters en dat Jan Huijs het heeft ontworpen. Het logo siert nog 
steeds de stukken van de dorpsraad. 
 
 


