Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1984
We zijn aanbeland in 1984. Het hele jaar wordt in het dorp Broekhuizen feestgevierd, omdat
de parochie 500 jaar bestaat. Dat Broekhuizen parochierechten kreeg, waardoor alle
kerkelijke gebeurtenissen in het dorp konden plaatsvinden, was te danken aan kasteelheer
Reinier van Broekhuizen. Hij verwierf landelijke bekendheid als vechtjas. Hij heeft als leider
van de Hoeksen (bij ouderen onder ons nog wel bekend van de Hoekse- en Kabeljauwse
twisten) in 1481 de stad Leiden ingenomen.
De prins-bisschop van Luik vroeg in 1484 of Reinier hem wilde bijstaan in het gevecht met de
Bourgondiërs. Reinier voldeed aan dit verzoek, onder voorwaarde dat Broekhuizen
parochierechten zou krijgen, waardoor alle kerkelijke gebeurtenissen in dit dorp konden
plaatsvinden. Door het ontbreken van een eigen kerk moest Reinier tot dan toe over
modderige wegen naar de kerk in Broekhuizenvorst. De bestaande kapel werd als
parochiekerk erkend.
Er wordt een “Stichting Broekhuizen 500” opgericht die de festiviteiten organiseert. De
stichting stelt vijf commissies in: voor kunst, muziek, dorpsgebeuren, sport en publiciteit. Om
aan financiële middelen te komen worden acties georganiseerd, onder andere wordt een LP
opgenomen.
Door de inzet van de kunstcommissie wordt op 1 januari het door Toon van de Ven
ontworpen fietsmonument op de hoek Lottumseweg-Stokterweg onthuld. Het refereert aan
de Toer de Brokeze, die dit jaar (1984) voor de 25e keer zal worden gehouden.
Bij het 500-jarige bestaan past ook een terugblik. J. van Hees schrijft een boek over de
geschiedenis van Broekhuizen.
Enkele festiviteiten:
Bejaardenvereniging “De Krasse Generatie” viert met de “Stichting Broekhuizen 500” in april
een groot feest waaraan ook bejaarden uit ander Maasdorpen deelnemen.
In juni wordt een groot dorpsfeest gehouden.
De Toer- en Wielerclub Broekhuizen (TWC) organiseert een 500 kilometer lange fietstocht
langs vijf plaatsen met de naam Broekhuizen in Nederland en Duitsland.

De deelnemers voor het landgoed Broekhuizen.
De koningin brengt een bezoek van 10 minuten aan
Broekhuizenvorst (als onderdeel van een bezoek aan
Noord-Limburg), waar ze behalve door burgemeester
Simons, ook wordt ontvangen door Reinier van
Broekhuizen en zijn gevolg. Een korte wandelroute leidt
langs de dorpspomp waar wasvrouwen de was doen, en
langs de Beatrixboom, die ter gelegenheid van haar
geboorte is geplant.

In de loop van het jaar blijkt dat de Stichting een financieel tekort voorziet. De gemeente
wordt om een subsidie gevraagd, “in ruil” voor de resterende 150 boeken, 150
langspeelplaten en een schilderij van de molen van Van Dijck op de Molenberg. De
gemeente verleent f 5200 subsidie. De stemverhouding in de raad was tevoren bekend,
omdat de raad gewoon is de raadsvergadering voor te bespreken in een besloten
werkvergadering, en er iemand uit de school had geklapt. De raadsvergaderingen duren
daarom meestal “ultrakort omdat er tocht niets meer te bespreken is”.
Het feestjaar wordt afgesloten met een galaconcert op 15 december in een bomvolle,
uitverkochte kerk en een eucharistieviering op 2e kerstdag.
Op 4 februari opent Twan Bovee een nieuw tankstation.

De Vorster Kapel gaat naar Praag en Brünn in Tsjecho-Slowakije.
Ook in 1980 was de waterstand van de Maas hoog, maar Noord-Limburg heeft in februari te
maken met de omvangrijkste overstroming sinds 1926. Door het hoge water van de Maas
heeft camping Ooijen veel schade opgelopen. In Blitterswijck is de Ooijenseweg afgesloten,
waardoor Blitterswijck niet meer via de weg langs de Maas bereikbaar is.
In de krant wordt teleurgesteld gereageerd op het gebrek aan belangstelling van “Den Haag”
en van het provinciale bestuur.
Enkele burgemeesters willen plaatselijk dijken verhogen of nieuwe aanleggen. Maar
Rijkswaterstaat is van mening dat het “onmogelijk is om Limburg voor overstromingen van
de Maas te vrijwaren. De winterbedding is noodzakelijk voor het (tijdelijk) opbergen van een
verhoogd aanbod van water.
De Maas wordt tegengehouden door natuurlijke dijken, verhogingen in het landschap.
Binnen de winterberging overstroomt regelmatig wat land, maar dat moet je maar
accepteren”.
Een van de kranten vermeldt nog dat even voorbij Broekhuizenvorst, bij de kruising
Swolgenseweg-Osterbos, een akker ligt die doortrokken is van een roodachtige gloed. Deze
gloed wordt veroorzaakt door fijn steengruis, afkomstig van een zogenaamde veldoven uit
de vorige eeuw. In een veldoven werd, voor de komst van steenfabrieken, steen gebakken
van ter plaatse gewonnen materiaal. (Sinds eind 2013 is deze roodachtige gloed niet meer
zichtbaar door grondwerkzaamheden en plaatsing van bakken met blauwe bessenstruiken).
Op Hilversum 1 wordt het door Herman Emmink gepresenteerde radioprogramma “Te gast
bij ….” uitgezonden vanuit het Brouwershuis, met muziek van onder andere Joost Nuissl. In
de uitzending komen de functie van de kerk in Broekhuizen, het 500 jarige bestaan, de
asperges en het hoge water aan de orde.
De bakkerij van Jan en Tonnie Hendriks wordt na 60 jaar gesloten. Jan bakt het brood niet
alleen, maar bezorgt het ook In Broekhuizenvorst en Swolgen. Tonnie zorgt voor de
winkelverkoop.
De gemeente wil 58 woningen aan de Heideweg, Swolgenseweg, Genenberg,
Broekhuizerweg, Molenberg en Ooijen aansluiten op de riolering. Tien van de twaalf
bewoners van de Heideweg zijn tegen, waardoor het project voor die straat wordt
afgeblazen.

Het in 1944 geschonken beeld Sterre der Zee, dat in de kapel aan de Swolgenseweg stond, is
in 1963 vernield door een kermisvierder. Het is daarna vervangen door een gipsen beeld.
Het originele beeld is op initiatief van de Historische Kring van de zolder van de
gemeenteloods gehaald, door J. Schreven gerestaureerd, en weer teruggeplaatst.
Op 24 december is “meister” Coenders overleden. Hij is bijna 40 jaar directeur van de lagere
school geweest, en als zodanig ook bij vrijwel alle activiteiten in het dorp betrokken.
Daarnaast was hij op diverse andere terreinen actief.

