
Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 2001 
Al in 1989 werd de Stichting Kasteel Ooijen opgericht. Het initiatief werd genomen door een aantal 
leden van de Historische Kring die zich ernstig zorgen maakten over de toestand waarin het kasteel 
verkeerde. Kasteel Ooijen raakte in de jaren zeventig en tachtig in verval. Er was geen geld om het 
monument in de oude glorie te herstellen.  
In 1951 kocht de familie Hermans het pand inclusief de grond van een naamloze vennootschap uit 
Venlo. Begin jaren zestig startte de familie een camping op het terrein. Enkele bijgebouwen deden 
dienst als horecagelegenheid, terwijl de familie zelf in het kasteel woonde. In 1975 werd het complex 
verkocht aan G. Nijhuis, die het als camping bleef exploiteren. Tot 1981 bewoonde Nijhuis enkele 
vertrekken van het kasteel. Daarna vertrok hij en raakte het kasteel in verval. Wout Hermans werd in 
het kasteel geboren. Hij sloot zich bij de stichting aan en is nu voorzitter. Het kasteel is het enige 
kasteel in deze regio dat nog niet is gerestaureerd, en het zou volgens Hermans doodzonde zijn 
wanneer een dergelijke icoon voor de regio verloren gaat. 
Tot voor kort beschikte de stichting over een budget van veertig- tot vijftigduizend gulden per jaar. 
Dat was gerelateerd aan het inwonertal van de gemeente. Met dat budget konden alleen maar deel-
reparaties worden uitgevoerd. Na de fusie van de gemeente Broekhuizen komt er meer geld 
beschikbaar (f 300.000) en zullen ook het Rijk, de provincie (f 1,3 miljoen) en de eigenaar 
substantieel bijdragen, zodat het kasteel in z’n geheel kan worden hersteld.  
 
De gemeentelijke fusie heeft ook tot gevolg dat Con Brio het initiatief neemt tot een gemeentelijke 
zangersdag: Horst aan de Maas Zingt. De kerkdorpen kennen 28 zangverenigingen, en het initiatief is 
een mooie gelegenheid voor de zangers om elkaar te leren kennen. Er doen 250 mensen mee. Een 
traditie is geboren! 
Con Brio is niet alleen regionaal, maar zelfs internationaal actief. Het is gastheer van het 64 leden 
tellende studentenkoor van de Universiteit van Pretoria uit Zuid-Afrika. Dat koor verzorgt onder 
andere een concert in de kerk van Broekhuizen, dat in verband met de beperkte ruimte alleen 
toegankelijk is voor inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. 
 
Ook andere organisaties vatten de fusie aan om veranderingen door te voeren. De milieugroep Horst 
wijzigt haar naam in Milieugroep Horst aan de Maas. Behalve de naamswijziging wil men ook het 
werkgebied uitbreiden tot de hele gemeente, tot ongenoegen van de Werkgroep Natuur en 
Landschap gemeente Broekhuizen, die zich blijft beperken tot de voormalige gemeente als 
werkgebied. De Broekhuizer werkgroep betwijfelt of het tot een samenwerking komt (welk Horster 
voornemen ze uit de krant moesten vernemen). Men ziet de milieugroep als een actiegroep die 
milieuvergunningen tot in detail uitpluist en besluiten tot aan de Raad van State aanvecht, terwijl de 
werkgroep wel bedreigingen signaleert, maar niet dergelijke acties voert. 
 
Ieder jaar worden een aantal woningen te koop aangeboden. Maar dit jaar wordt ook voor café-zaal 
’t Dorp een koper gezocht. 
Ook het (voormalige) gemeentehuis zal worden verkocht.  
Het oorlogsmonument dat aan het gemeentehuis is bevestigd, wordt verplaatst naar de 
kerkhofmuur. De glas-in-loodramen en het keramieken gemeentewapen gaan naar de Historische 
Kring. 
 
De Historische Kring verhuist naar de bibliotheek. En is uiteraard geïnteresseerd in alles wat te 
maken heeft met het leven in de dorpen. De bewoners wordt gevraagd om niets weg te gooien, en 
archiefmateriaal, verhalen over het leven van vroeger, hoe men woonde en werkte, hoe feesten 
werden gevierd, wat er werd gegeten etc. aan de Kring aan te bieden. 
 
 
 



 

Ter gelegenheid van de fusie wordt in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas dor Jos 
Hermans uit Nuth een kunstwerk gemaakt: “Verbondenheid”. Het heeft als thema het samengaan 
van de drie fusiegemeenten. Het wordt geplaatst nabij het punt waar de grenzen van de voormalige 
drie gemeenten samenkomen, naast het kruispunt van de Horsterweg en de Meerlose baan. 
 
Ondanks dat de nieuwe gemeente verbondenheid benadrukt, wordt met het verdwijnen van de 
zelfstandige gemeente Broekhuizen ook de afstand tot het gemeentebestuur en tot de gemeentelijke 
instanties groter. Dat blijkt uit het in de Mini-Koerier opgenomen verhaal van de familie Melk over 
een boom die bezig is om te vallen. De gemeente is niet te bewegen actie te ondernemen. Om 
ongelukken te voorkomen wordt de boom daarom met behulp van diverse inwoners en bedrijven 
verwijderd. 
En de Dorpsraad maakt zich boos omdat de gemeente niet bereid is reddingsboeien en EHBO 
artikelen aan te schaffen omdat “volgens het reglement op de scheepvaart iedere boot verplicht is 
deze materialen aan boord te hebben”. Maar het gaat de Dorpsraad om de veiligheid van de 
kinderen die gemakkelijk bij de passantenhaven en de Loswal kunnen komen. 
De Dorpsraad schaft de benodigde spullen daarom zelf maar aan. 
 
Er zijn soms namen die op huizen prijken, maar waarvan de betekenis niet direct duidelijk is. Een 
dergelijke benaming is te vinden op het huis van Ton en Louise Clevers aan de Ooijenseweg. In een 
krantenartikel wordt verklaart hoe ze aan de naam “Beggars Roost”  (Rustplaats voor bedelaars) 
komen. Ton noemt zich met enige ironie de bedelaar die in het huis rust vindt. De naam is een gevolg 
van de contacten die vanaf 1976 met Engelse oud-militairen en nabestaanden van in en rond 
Broekhuizen gesneuvelde militairen worden onderhouden. In 1979 was er een reünie in Engeland. 
Ton logeerde bij majoor Davy, destijds commandant van een divisie. Het echtpaar Davy woonde in 
een stadje ten westen van het oude Londen, en hun huis droeg de naam “Beggars Roost”. Hoe kwam 
het huis aan die naam? Eeuwen geleden mochten bedelaars de stad niet in. Ze verzamelden zich en 
overnachtten in het plaatsje High Wycombe, waar de majoor en zijn echtgenote in 1976 woonden. 
Vandaar dat dit stukje Londen de bijnaam Beggars Roost heeft gekregen. Vier jaar geleden is aan de 
weduwe Davy gevraagd of de naam gebruikt mocht worden voor het huis in Broekhuizenvorst. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
De fanfare Broekhuizenvorst en 
Ooijen houdt een dienstenveiling, 
waarvan de opbrengst, die 
besteedt gaat worden aan 
nieuwe uniformen, 
zevenentwintigduizend gulden 
bedraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SVEB is op de laatste wedstrijddag 
kampioen geworden in de vierde 
klasse KNVB door gelijk te spelen 
tegen de grootste concurrent. Die 
maakte in de 92e minuut gelijk, 
waarna er nog eens twee 
zenuwslopende minuten te spelen 
waren. 
Ook het 5e elftal werd kampioen. 

 



 
 
De zeven lokalen van De Schakel worden met twee lokalen uitgebreid. (Het ministerie vond bij de 
bouw in 1996 vijf lokalen voldoende). 
 
Wim van der Linden geeft enige informatie over het reilen en zeilen van de Mini-Koerier. Hij schrijft 
dat de inkomstern worden verkregen uit abonnementsgelden, advertenties en bijdragen van de 
verenigingen. Het vorige jaar was er echter een tekort van f 2.200 vooral door de plotselinge stijging 
van de papierprijs. Een verhoging van het abonnementsgeld bleek niet voldoende, temeer omdat zes 
verenigingen voor het eerst sinds de oprichting van het blad (waarvan ze zelf medeoprichter zijn) 
geen financiële bijdrage meer leverden. Hij vertelt dat er druk op hem wordt uitgeoefend om te 
stoppen, maar hij heeft er nog steeds plezier in en blijft proberen de Mini-Koerier “in zoveel mogelijk 
bussen voor zo weinig mogelijk geld” te bezorgen. 
 
Ten slotte nog een samenvatting van een verhaal dat dit jaar in de krant staat, maar zich in de jaren 
60 in Broekhuizen afspeelde. 

 
 
“Met lange gitzwarte haren boven een zwart gewaad, bruine ogen verstopt achter donkere make-
upranden, zilverkleurige oorhangers tot op de schouders, reusachtige ringen aan haar vingers, is de 
kunstenares Wilmy Peeters een opvallende verschijning. Ze betrok in 1967 met haar man, zanger-



gitarist Hans Conen, het pand aan de Veerweg 19 (het witte huis). Ook Joost Nuissl heeft er vier jaren 
gewoond. De krant meldt dat “de stijf-katholieke dorpelingen tot dan nauwelijks een hippie hebben 
gezien”. De monumentale boerderij werd door het echtpaar verbouwd tot het eerste minitheater 
van Limburg, dat de naam Mikro Skoop kreeg. In het theaterzaaltje stonden 80 stoelen. Artiesten die 
op het punt stonden landelijk door te breken kwamen naar Broekhuizen, zoals Boudewijn de Groot, 
Freek de Jonge, Bram Vermeulen, Ramses Shaffy, Liesbeth List, Jules de Korte, Dimitri van Tooren, 
Lenny Kuhr, Joost Nuissl, en het trio Louis van Dijk. Het succes duurde drie jaar. De bezoekers 
betaalden slechts f 2,75 inclusief drankjes. Maar Broekhuizenaren kwamen er niet. “Ze dachten dat 
we een sekte vormden. Op zich wel begrijpelijk, het was een komen en gaan van vrijgevochten 
hippies. Voor de dorpelingen kwamen we van een andere planeet”. Een van de buren vertelde: “ik 
ben nooit binnen geweest. Ik wist dat het vreemde mensen waren. Na een feestje gingen ze met z’n 
allen naakt in de Maas zwemmen. En het schaap waar Wilmy de wol vanaf haalde om te weven (ze 
maakte onder andere wandtapijten, waarvan enkele in het gemeentehuis hingen) liep blatend door 
de straten”. Na zeven jaar viel het doek voor het theater”. 


