Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1983 deel 1
(Wim Knoop, oud directeur van basisschool De Schakel heeft van 1976 tot 2002 de gebeurtenissen in de
voormalige gemeente Broekhuizen vastgelegd in 79 plakboeken).

Zorgen zijn er om het kasteel Ooyen, dat al in de 15e eeuw wordt genoemd. Het dak lekt, de bijna
één meter dikke muren vertonen vochtplekken, plafonds hebben het begeven, vloerplanken zijn
verrot, kelders staan bij hoog water blank, verzakkende buitenmuren en schoorstenen staan op
instorten.
De Historische Kring heeft de gemeente gevraagd al het mogelijke te doen om het kasteel te
behouden. De eigenaar zou ook niets liever willen, maar heeft er het geld niet voor. Ook de
gemeente Broekhuizen, Monumentenzorg, de Kastelenstichting en andere instanties die
monumentale gebouwen willen behouden, zeggen geen geld te hebben om het kasteel te bewaren.
Wel wil de eigenaar, die ook eigenaar is van de camping, het 10 hectare grote campingterreinterrein
binnen enkele jaren met 6 hectare uitbreiden. Met ingang van het volgende seizoen heeft de
camping aan de zuidzijde dan de beschikking over een 3 hectare groot terrein. Er is inmiddels een dijk
aangelegd die het hoge Maaswater tegen moet houden.
Het blijkt dat nog niet iedereen op de hoogte is van het doel en de werkwijze van Stichting het
Brouwershuis.

In het begin van het jaar blijkt dat Stichting het Brouwershuis voornemens is het jeugdgebouw de
Wip-In te verkopen aan een woningbouwvereniging. Volgens het stichtingsbestuur is verkoop
noodzakelijk vanwege het jaarlijkse exploitatietekort.

Saillant in deze kwestie is dat de kerk enkele jaren geleden het Brouwershuis “tegen zeer gunstige”
voorwaarden geld heeft geleend, waardoor de Wip-In kon worden aangekocht.
Zes verenigingen, twee gebruikers van de Wip-In en vier van het Brouwershuis, zijn een
handtekeningenactie gestart voor het behoud van het jeugdgebouw. De verenigingen hopen het
bestuur op andere gedachten te kunnen brengen. De handtekeningenactie levert 800
handtekeningen op.
De gebruikers, Tina Mosa en de KJP, geven aan het voormalige patronaatsgebouw zelf te willen
exploiteren.
Een paar maanden later laten Tina Mosa en KJP weten dat ze bereid zijn gebruik te gaan maken van
het Koetshuis in Broekhuizenvorst. Het Koetshuis heeft een jaarlijkse exploitatieverlies van f 8.500,
dat ten laste van de gemeente komt. De beide verenigingen willen niet dat het tekort volledig voor
hun rekening komt. De andere gebruikers van het Koetshuis, de fanfare en de LVB, verklaren geen
bezwaar te hebben tegen de komst van Tina Mosa en KJP.
In december wordt de Wip-In voor f 50.000 verkocht aan woningstichting ’t Zuiden in Heerlen. Die
stichting wil het gebouw verbouwen tot drie woningen voor één- en tweepersoons huishoudens.
Nog meer bouwactiviteiten.
Het bureau van het Groene Kruis is na een verbouwing
gemoderniseerd en uitgebreid. Daardoor is onder meer een
aparte ruimte beschikbaar gekomen voor de
wijkverpleegkundige.
Ook het politiebureau aan de Veerweg wordt verbouwd. Na de
verbouwing zal het bureau bestaan uit twee kamers, een
keuken, toiletten en een bergruimte. In het gebouw worden
geen cellen aangebracht. Het wordt voor een periode van 10
jaar door het Ministerie van Justitie gehuurd.

Van de Veerweg is het maar een kleine stap naar de Loswal. Daar is het twee jaar geleden geplaatste
kunstwerk door houtrot aangetast. Het kunstwerk dat indertijd via de beeldendekunstenaarsregeling is aangekocht, kostte ongeveer 30.000 gulden. Het opknappen zal enkele
duizenden guldens kosten. Het houtrot is te wijten aan de verflaag die nodig was omdat de
kunstenaar de balken met hoekijzers en draadeinden aan elkaar heeft bevestigd.

Door de hermetische afsluiting kon het hout niet “ademen”, waardoor houtrot is opgetreden. Bij de
constructie was er al onenigheid over de manier waarop de houten balken aan elkaar bevestigd
moesten worden. Bouw en Woningtoezicht ijverde voor een montage met houtpennen. De
kunstenaar koos om financiële redenen voor hoekijzers en draadeinden.

Heel ander gemeentelijk nieuws.
De gemeente heeft bij de gemeentegrenzen nieuwe naamborden met
de gemeentenaam geplaatst, tot ongenoegen van de bewoners van
Ooyen, Stokt en Broekhuizenvorst. Voorheen stond er bijvoorbeeld in
Ooyen een bord met de aanduiding Ooyen, gemeente Broekhuizen. Het
bord met deze aanduiding is meer in de richting van het buurtschap
geplaatst. De bewoners zijn het er niet mee eens. Zij willen dat gelijk
duidelijk is dat bezoekers in Ooyen zijn. Drie jonge inwoners van Ooyen zijn daarom een
handtekeningenactie gestart om het oude bord weer teruggeplaatst te krijgen. De actie is door alle
42 buurtbewoners gesteund. Ook enkele gemeenteraadsleden roerden dit onderwerp aan. De
burgemeester zag het probleem ervan niet.
Bij een andere entree tot de gemeente zal wel geen bord zijn geplaatst, maar daar heeft zich ook een
verandering voorgedaan. Er is een nieuwe veerboot in gebruik genomen. Deze ligt echter hoger in
het water dan de vorige, waardoor de klep 20 of 30 centimeter boven de veerstoep blijft hangen.
Daardoor is het op- en afrijden een steile aangelegenheid geworden. Enkele vrachtauto’s zijn vast
komen te zitten, een personenauto verloor zijn uitlaat.
In Broekhuizen vestigt zich tandarts L. Mettau. Ziekenfonds- en particuliere patiënten kunnen zich
telefonisch aanmelden.
Opnieuw succes voor de Vorster Kapel. Zij behaalt het Open Limburgse Kampioenschap voor
Blaaskapellen.
Er is dit jaar een nieuwe wielervereniging opgericht, de Toerclub Broekhuizen. Het jaarprogramma
vermeldt diverse activiteiten. In juli een vijfdaagse jeugdwielerronde door Noord-Limburg, in het
najaar een cyclecross voor jeugdige fietsers, in augustus een tweedaagse tocht naar Vianden in
Luxemburg en terug. Wekelijks worden op zondag toerritten gehouden.
Ook nieuw is dat acht bejaarden uit Broekhuizenvorst een werkgroep hebben opgericht die zich gaat
bezighouden met het onderhoud van het kerkhof.
Toon Gooren uit Broekhuizenvorst bezorgt al 30 jaar het Dagblad voor Noord-Limburg in
Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Swolgen. Hij is iedere dag zes en een half uur onderweg om 650
kranten af te leveren. Hij legt daarbij op zijn brommer 65 kilometer af.
In september wordt een grote militaire Navo oefening gehouden waaraan 16.000 militairen en veel
tanks en zware vrachtauto’s deelnemen. In Broekhuizen wordt de Maas via pontonbruggen
overgestoken. In totaal moeten op vier plaatsen 16.000 militairen en 3.100 voertuigen over de Maas.
De gemeente doet een dringend beroep op de bewoners om “vooral de kinderen en schoolgaande
jeugd tijdens deze dagen extra goed in de gaten te houden”.
Ook worden pamfletten verspreid, voorzien van het briefhoofd van de gemeente, waarin
aanwijzingen worden gegeven voor het geval zich een ongeluk zou voordoen bij het vervoer van
kruisraketten. (De plaatsing van kruisraketten met kernladingen –atoombommen- was in dat jaar een
actueel onderwerp, en leidde tot de grootste vredesdemonstratie die ooit in Nederland is gehouden,
met een half miljoen deelnemers). De informatie was echter niet van de gemeente of andere officiële
instanties afkomstig. De politie onderzoekt de herkomst.

