
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1998 
Marie-José en Toon Aben openen ’t Groentehofke aan de Broekhuizerweg, onder het motto: 
“dichtbij en toch het verste”. Zoals de naam al zegt, wordt verse groente (en fruit) verkocht. Zodat er 
naast een bakkers- en een slagerswinkel nu ook een groentewinkel is in Vors. 
 
Het project hoogwaterbescherming gaat van start met de trajectnota van het Zandmaas project. De 
nota beschrijft vier alternatieven voor de bescherming tegen hoog water in combinatie met 
natuurontwikkeling en verbetering van de scheepvaart. De projectorganisatie Maaswerken hoopt in 
2000 te kunnen starten met de uitvoering. In 2015 is dan de gewenste bescherming bereikt. 
De plannen omvatten 3000 pagina’s tekst over onderzoek en planontwikkeling. (Je zult het maar 
moeten lezen). Maar in de loop van dit jaar wordt al aangegeven dat de voltooiing waarschijnlijk vier 
tot vijf jaar later plaats zal vinden. 
 
Het wandelen op de nieuw aangelegde dijk blijft de gemoederen bezighouden. Het waterschap, de 
eigenaar van de dijk, heeft daartegen geen bezwaar, mits de gemeente de hekjes betaalt en het pad 
als openbare weg opneemt in het bestemmingsplan en de (financiële) verantwoordelijkheid neemt 
voor vernieuwingen en ongevallen. Maar B&W zeggen al twee jaar dat ze daarvoor geen geld 
hebben. Omdat de gemeenteraad voorstander is van het wandelen op de dijk, wordt besloten om 
voor de derde keer een studie te verrichten. 
De in de vergadering aanwezige journalist heeft de notulerende ambtenaar daarop hardop horen 
zuchten, omdat voor de zoveelste keer een nota over hetzelfde onderwerp moet worden opgesteld. 
Dat was niet moeilijk te horen, omdat de journalist altijd aan hetzelfde tafeltje zit als de ambtenaar. 
De verzuchting is in het krantenverslag opgenomen, waarop de ambtenaar, aan B&W heeft gevraagd 
om maatregelen, om “ongezonde beïnvloeding” te voorkomen. De ambtenaar en de journalist zullen 
in het vervolg ieder aan een eigen tafeltje hun pennen ter hand nemen. 
In een volgende raadsvergadering geeft het college van B&W aan dat het aan het Waterschap zal 
vragen om de dijk onder eigen verantwoordelijkheid open te stellen. De gemeente is dan bereid te 
praten over voorzieningen als verhardingen en toegangshekjes. 
Maar een verzoek aan het waterschap lijkt bij voorbaat kansloos omdat enkele grondeigenaren bij de 
aanleg van de kades hebben bedongen dat hun perceel geen openbaar terrein mag worden. 
Bovendien is het waterschap niet bereid de financiële verantwoordelijkheid voor de openstelling op 
zich te nemen. 
 
Op de prioriteitenlijst van de gemeente staat een vrij liggend fietspad naar Horst. De aanleg staat 
gepland in 2002, maar “fusieperikelen en gebrek aan financiën kunnen nog roet in het eten gooien”.  

 
 
Kunnen de raadsleden nog terecht in 
het gemeentehuis, voor de inwoners 
is dat anders. In verband met de 
aanstaande fusie werken er nog maar 
zes mensen in het gebouw aan de 
Kerkstraat, waaronder de 
burgemeester en de 
gemeentesecretaris. Andere 
medewerkers zijn overgeplaatst naar 
Horst en Grubbenvorst om zich op de 
nieuwe taken bij de fusiegemeente 
voor te bereiden. De loketfunctie van 
het gemeentehuis wordt daarom 
gesloten. 



Skateclub The Streets ontvangt f 5.000 van 
de gemeente voor de aankleding van de 
skatebaan. De club heeft zelf uit 
fondsenwerving f 12.000 ingezameld, en 
van Jantje Beton is nog een bijdrage van f 
10.000 ontvangen. Totaal dus f 27.000. 
Enkele leden van de club gaan op excursie 
naar twee fabrikanten van 
skatetoestellen. Er worden een funbox, 2 
slidepipes, een jump-ramp, een bank en 
een railslide aangeschaft. (U weet 
ongetwijfeld wat dat voor toestellen zijn). 
 
De aanschaf van de toestellen houdt 
wellichte en aantal jongeren “van de 
straat”, maar dat geldt niet voor iedereen. 
De Dorpsraad vraagt Synthese om te 
bemiddelen in het conflict tussen de 
bewoners en rondhangende jeugd in 
Broekhuizenvorst. De overlast bestaat 
onder meer uit het vernielen en in brand 
steken van bushokjes, het ingooien van 
ruiten na een avondje stappen, het 
scheuren met auto’s rond de skatebaan en 
het rondhangen bij het Koetshuis. Volgens 
Synthese is overmatig drankgebruik de 
oorzaak. Tijdens de daarover gehouden 
vergadering van de Dorpsraad wordt ook 
de mogelijkheid geopperd om een 
hangplek te creëren. De meningen 
daarover zijn verdeeld.  
 
Ander leed. De gemeente verzoekt de bewoners via de Mini-Koerier te voldoen aan hun morele dan 
wel wettelijke burgerplicht om hun tuin goed te onderhouden. Men wordt verzocht om bomen, 
struiken en planten die op gemeentegrond de doorgang belemmeren, te snoeien. En verder verzoekt 
men de bewoners om hun voortuin niet met onkruid vol te laten groeien. 
 
In februari zijn de dorpen opgeschrikt door de vondst van een lijk nabij het pompstation van de 
waterleidingmaatschappij. De onrust is mede veroorzaakt doordat in 1996 het stoffelijke overschot 
van een jonge vrouw is gevonden (en waarvan pas jaren later de identiteit en achtergrond wordt 
vastgesteld). Het nu gevonden lichaam blijkt van een Duitse drugsdealer te zijn, die vermoedelijk is 
vermoord door andere criminelen. Deze laatsten zijn als verdachten gearresteerd. 
De politie organiseert een informatieavond om de onrust weg te nemen, onder meer door te wijzen 
op de toevalsfactor. 
 
[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte 

om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

 



De Dorpsraad gaat met ingang van 1 mei de gemeentelijke activiteitenkalender verzorgen. De 
verenigingsactiviteiten kunnen worden doorgegeven aan Tiny Bartels. 
 
In de Broekhuizerweerd grazen half wilde paarden. Deze worden soms door bezoekers gevoerd. 
Daardoor de staan de paarden de mensen al bij het hek op te wachten. Ze lopen wandelaars soms 
bijna omver en bijten in rugzakken en jassen. Omdat het bijvoeren met brood ook het darmstelsel 
van de paarden aantast heeft de stichting die het natuurgebied beheerd in de Mini-Koerier gevraagd 
de dieren niet te voeren. 
In de zomer staat het gebied van de oude kleiputten volop in bloei. En ook de vogelstand floreert. Er  
is zelfs een ijsvogeltje te zien. 
Sommige autobezitters parkeren hun wagen daar. Maar de paarden hebben blijkbaar niet alleen 
belangstelling voor het bijvoeren, maar ook voor de spiegels en de lak van de auto’s. De beherende 
stichting wil niet voor de kosten opdraaien en heeft de gemeente gevraagd een stopverbod in te 
stellen. 

 
 
 
 
 
Een beeldbepalende linde bij het nieuwe 
woongebied De Weem wordt, tot 
verontwaardiging van de bevolking, zonder 
vergunning gekapt. Volgens het bouwplan 
moet de nieuwe weg om de boom heen 
worden gelegd. De gemeente sommeert de 
aannemer om weer en bocht in de weg aan 
te leggen en een nieuwe boom te planten. 
De aannemer zegt toe dat te gaan doen.  
De Werkgroep Natuur en Landschap wil 
voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurd, 
en gaat een lijst opstellen van bomen die 
extra aandacht verdienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Verenigings- en muzikaal nieuws is er ook. 
TC Broekhuizen viert het 25-jarige bestaan. 
De fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen bestaat 120 jaar, wat met een driedaagse feestprogramma 
wordt gevierd. 
Musicus, componist en arrangeur Nard Reijnders schrijft de muziek voor de speelfilm “Nachtvlinder” 
van Herman van Veen. 
 
Edelsmid Hay Reijnders uit Broekhuizenvorst zeilt samen met globetrotter Jan Hol met een door 
laatstgenoemde gemaakte boot van 9.33 meter lang en 3.11 meter breed van Spanje naar Panama, 
zonder onderweg aan te leggen. (De mogelijkheid is er wel, bij de Canarische eilanden, Barbados, of 
de Caraïbische eilanden). Zij vertrekken op 11 mei en komen 13 juni aan, na een tocht van 4964 
zeemijlen, 9208 kilometer. Onderweg trotseren ze stormen, onweersbuien en ook windstiltes. Hol 
vaart daarna alleen verder van Panama naar Australië. 

 
 
 
 
 
Toon van de Ven stopt na 23 jaar als 
docent van teken- en schilderclub Het 
Brouwershuis. Hij wordt opgevolgd door 
de Swolgense beeldhouwer Matthieu 
Knippenberg. 
 
 
 
 
 
 

 
Om de millenniumovergang niet geruisloos voorbij te laten gaan, worden de dorpen met de Kerst 
omgetoverd naar het Bethlehem van 2000 jaar geleden. Een ieder die de dorpen wil betreden is 
verplicht zich, evenals toen, in te laten schrijven. Keizer Augustus ziet persoonlijk toe op de 
volkstelling. Ook de 14 rondtrekkende groepen (zangers, muzikanten, vertellers) kleden zich in 
traditionele kledij. Zij verzorgen optredens op diverse locaties. Daarnaast zijn personages en beesten 
uit het traditionele kerstverhaal te zien. Naast Jozef en Maria en het kindje Jezus zijn dat de os en de 
ezel, herders, schapen, geiten. En ook de drie Koningen ontbreken niet. 
 


