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

De boeken geven niet alleen veel informatie over die periode, maar ook een mooi tijdsbeeld.
In alle boeken zijn krantenknipsels opgenomen uit het Dagblad voor Noord-Limburg. In latere jaren
ook uit de mini-koerier.
Er zijn niet alleen knipsels van redactionele artikelen opgenomen, maar ook advertenties (zowel
zakelijk als persoonlijk), stencils, verenigingsnieuws, etc.
Het eerste boek begint heel toepasselijk
met het geboortekaartje van Juliënne
Reijnders, geboren op 1 februari 1976. En
het laatste boek, dat twee jaar na het
opheffen van de gemeente Broekhuizen
eindigt, sluit met de tekst van een
informatiefolder van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas, en met foto’s van de
gemeentekalender van 2001 en 2002,
waarop een 25-tal dorpsgenoten is te
zien.
Te lezen en te zien is dat er zich in de loop
van de jaren veel heeft afgespeeld.
Zo wordt in het eerste boek vanaf de
eerste pagina ruime aandacht geschonken
aan “de scholenkwestie”. De kwestie ging
over een verschil van inzicht tussen het
toenmalige bestuur van de school en de
ouderraad. Dat de gemoederen hoog
opliepen blijkt wel uit het feit dat twee
achtereenvolgende ouderraden hun
werkzaamheden hebben neergelegd.
Ook is op de eerste pagina een
mededeling opgenomen over de functie
en toekomst van de Dorpsraad in (de
gemeente) Broekhuizen. Tijdens een
daartoe gehouden vergadering, waren de
vertegenwoordigers van nagenoeg alle
verenigingen in overgrote meerderheid
van mening “dat een dorpsraad zin had,
vooral in regionaal verband, en moest
blijven bestaan”.
Dat gesproken is over het regionale
verband behoeft wellicht enige
toelichting. Ook toentertijd was de
leefbaarheid van de dorpen, en daarmee van het platteland, een actueel onderwerp. Voor Noord- en
Midden-Limburg was een streekplan opgesteld. De Dorpsraad heeft daarover (met andere
dorpsraden, dus in regionaal verband) geoordeeld: “De bevolking van het platteland mag men nooit
en te nimmer dwingen om in een stad te gaan wonen. Wel moet worden voorkomen dat mensen uit
de stad met hogere inkomens zich in de dorpen vestigen. Dat is funest voor de leefgemeenschap in
die dorpen”.

In februari 1976 werd bekend dat burgemeester Gubbels elders in dezelfde functie is benoemd.
Hij is in de loop van dat jaar opgevolgd door J.J.M. Simons. De profielschets voor de nieuwe
burgemeester vermeldde onder andere dat “het een jonge, energieke man (er werd blijkbaar niet
aan een vrouw gedacht) moet zijn, die goed met de bevolking kan omgaan en de mentaliteit van de
regio kent. Ook moet hij zich gaan inzetten voor de kleine kernen”. Dat dit onderwerp actueel was, is
hiervoor reeds gemeld. Enkele raadsleden verlangden ook nog dat hij een (gezellige) vrouw en
(aardige) kinderen moet hebben, en dat hij zelf een hobby moet beoefenen, het liefst op
sportgebied.
Ook is er een eerste knipsel waarmee een woning te koop werd aangeboden, aan de Burgemeester
Hermansstraat. De eerste van vele. In alle boeken zijn te koop staande woningen terug te vinden.
Evenals overzichten van de burgerlijke stand, geboorte- en overlijdensadvertenties,
huwelijksaankondigingen, jubilea, verslagen, advertenties, uitslagen van verkiezingen,
verenigingsnieuws, sportuitslagen, en in 1991 zelfs de verkoop van een van de eerste pc’s (voor
fl. 1995), etc.
Hoewel in 1976 de kernen Broekhuizen en Broekhuizenvorst al geruime tijd waren voorzien van een
aardgasaansluiting, is daarover pas dat jaar beslist door de bewoners en bedrijven van de Stokt.
Het is misschien tegenwoordig moeilijk meer voor te stellen, maar in de zomer van 1976 was de
waterstand in de Maas uitzonderlijk laag. Zwemmen werd afgeraden in verband met lozingen door
DSM.
Nog een aardige wetenswaardigheid: geklaagd werd over de “belabberde verkeerssituatie. Rijdend
door Broekhuizenvorst kom je bijna geen verkeerbord tegen”. Dat de tijden ook op dit gebied zijn
veranderd blijkt wel uit een, een paar jaar geleden, door Nard Reijnders op de tv zender L1
gevraagde aandacht voor het teveel aan borden.
Waar het eerste boek (in oktober) eindigt met het afscheid van pastoor Geurts, wordt in het 79e boek
het emeritaat van pastoor Leopold van Rooyen vermeld.

