Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1981
Dit jaar zijn er veel
(plannen voor)
verbouwingen en
uitbreidingen van
bestaande panden.
Het gemeentehuis
wordt in de loop van
het jaar verbouwd.
De Historische Kring
vindt dat de
verfraaiing van de
voorgevel, een
beoogde aanpassing
aan de rustieke
omgeving, volledig
aan zijn doel voorbijschiet. De Kring had graag gezien dat de voorgevel wordt opgetrokken uit
klinkers die ook gebruikt worden bij panden die op de monumentenlijst staan. De gemeente is van
mening dat dit een te hoge investering vergt. Bovendien moet snel worden beslist om 350.000
gulden subsidie te kunnen ontvangen voor een leerlingenbouwplaats.
Er zijn plannen voor de ombouw
van de lagere- en kleuterschool
in Broekhuizenvorst tot één
volwaardige en goed
geoutilleerde basisschool. De
school zal daartoe met twee
lokalen worden uitgebreid,
waardoor ook een verbinding
met de kleuterschool ontstaat.
De ouders van de leerlingen in
Broekhuizen gaan daar niet
zondermeer mee akkoord. De
ouders vinden de route naar de
school te gevaarlijk. De bouw
van één basisschool betekent
dat de kleuterschool in
Broekhuizen verdwijnt.
Uit een gehouden enquête blijkt
dat het merendeel van de ouders uit Broekhuizen vóór een basisschool in Broekhuizenvorst is, mits
het schoolbestuur zorgt voor een goede verbinding naar deze school.
Al in 1977 werd door de tennisclub samen met voetbalclub Excelsior een plan gemaakt om de
accommodatie van de voetballers uit te breiden en aan deze ruimte een nieuw onderkomen voor de
tennisclub te bouwen. Chrit Lensen, lid van beide verenigingen, ontwierp een plan voor de nieuwe
accommodatie. Dit jaar wordt het uitgevoerd in het kader van een leerlingen bouwplaats project. Om
de kosten voor hun deel te financieren (f 40.000) wordt aan de leden van de tennisclub gevraagd om
een lening te verstrekken van 250, 500 of 1000 gulden, tegen een door het lid vast te stellen rente
van maximaal 10%. (De rentestand was hoog in die jaren). De looptijd is minimaal twee jaar.

Het clublokaal wordt in september geopend.
Ook Excelsior heropent de accommodatie, die de naam ’t Venneke krijgt. De naam is bedacht door
de oudste inwoner van de gemeente, Grad Schattorjé, de vader van de Excelsior voorzitter. Het is
een zeer oude en bijna vergeten naam voor de plek die tweehonderd meter noordelijk van het
complex is gelegen.
Het interieur van de kerk van Broekhuizen wordt dankzij een gift van een parochiaan verfraaid. Ook
heeft de kerk een grote opknapbeurt gekregen.

Ook de Rabobank heeft een vernieuwing ondergaan.
Tot het begin van de jaren zestig was de bank gevestigd
in het woonhuis van de kassier. Daarna is de Rabobank
op de hoek Swolgenseweg-Kerkstraat in gebruik
genomen. Maar de oude bank was naar de maatstaven
van 1980 veel te klein om efficiënt te kunnen werken.
De bank is daarom aanzienlijk uitgebreid.

Het gemeentebestuur is van plan een stuk grond aan de Ooijenseweg aan te wijzen als standplaats
voor twee woonwagens. Het betreft het hoogst gelegen perceel tussen de woningen 9a en 11. De
inwoners van Broekhuizenvorst hebben op een drukbezochte voorlichtingsavond aangegeven geen
kampje aan de Ooijenseweg te willen. Het College heeft de locatiecommissie van het ministerie van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening verzocht om alternatieve standplaatsen in overweging te
nemen. De commissie, die de uiteindelijke beslissing neemt, zal de gemeente een bezoek brengen.
De locatiecommissie is na het bezoek akkoord gegaan met de inrichting aan de Beerendonckerweg
tegenover het sportterrein van voetbalvereniging Excelsior. Twaalf personen maken bezwaar. Aan
het eind van het jaar bestaan er tegen de aanleg geen officiële bezwaren meer. De gemeente wacht
echter met de aanleg tot zich gegadigden hebben aangemeld.
De gemeenteraad wil de bouw van kleine woningen voor bejaarden en kleine gezinnen stimuleren.
Het gemeentebestuur heeft besloten om bij wijze van proef voor een periode van 1 jaar in elk
kerkdorp een glasbak te plaatsen.
Nog meer gemeentelijk nieuws: inwoners die nog verstoken zijn van aardgas zullen het komende
stookseizoen (we leven nog gedeeltelijk in het tijdperk van kolen- en houtstook) worden aangesloten
op het gasnet.
Aan de Loswal in Broekhuizen wordt in opdracht van de gemeente een kunstwerk geplaats door Hans
van Schie uit Broekhuizen. Het is een netwerk van houten balken, waarvoor 1000 gaten moesten
worden geboord.
Het kunstwerk leent zich volgens de kunstenaar ook als speelplaats voor kinderen en als zitje voor
mensen die even willen rusten. Omdat hij weer terug naar Amsterdam is verhuisd, en niet
voornemens is nog terug te keren, heeft de gemeente de afbouw en plaatsing voltooid.
Voor het eerst wordt dit jaar het muziekfeest “Um de Poomp” georganiseerd door voetbalclub
Excelsior en fanfare Broekhuizenvorst en Ooyen.

De fanfare St. Nicolaas uit
Broekhuizen is in Haarlem
Landskampioen geworden in de
klasse Uitmuntendheid van de
Federatie van Katholieke
Muziekbonden.

