Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1990
Het jaar, dat aan het eind van het jaar het warmste jaar van deze eeuw blijkt te zijn, begint met een
grote storm. Ook in Noord-Limburg waaien daken weg en vallen bomen om, waarvan sommige op
huizen.
Hermann automobielbedrijf bestaat 10 jaar, wat
met meer dan 200 klanten feestelijk wordt
gevierd. Werner Hermann opende zijn bedrijf in
het pand van de vroegere melkfabriek. Vijf jaar
later werd de oude melkfabriek voor het grootste
deel afgebroken om plaats te maken voor een
fonkelnieuwe werkplaats. In 1988 kwam daar nog
eens de nieuwe showroom bij. Alleen de
schoorsteen is nog getuige van de oude
melkfabriek. Sinds enige tijd werkt ook zoon Ed mee in het bedrijf.

In verband met de
strengere milieueisen
worden de
benzinepompen aan het
eind van het jaar
gesloten.

Ook dit jaar zijn er weer verkiezingen, waaraan de Dorpenlijst en de VVD deelnemen. De
onderwerpen op de politieke verkiezingsagenda zijn: bouw gymzaal, inrichting sportpark aan de
Beerendonckerweg en uitbreidingsplannen woningbouw nu de Spekt bijna is volgebouwd. De uitslag
is Dorpenlijst 5, VVD 2 zetels.
Er worden diverse activiteiten ondernomen met betrekking tot Kasteel Ooijen.
In 1983 nam de Historische Kring, in overleg met de eigenaar, het gemeentebestuur en andere
overheidsinstanties, het initiatief om het monument van de ondergang te redden. Drie jaar geleden
werd het comité Restauratie Kasteel Ooijen opgericht. Bijna een jaar geleden heeft de toenmalige
eigenaar het kasteel voor het symbolische bedrag van één gulden aan de stichting Kasteel Ooijen
overgedragen. Aan diverse instanties is subsidie gevraagd, maar wanneer alle verzoeken worden
gehonoreerd, zit de stichting nog met een tekort van f 220.000 (10% van de restauratiekosten). Dit
geld hoopt ze met allerlei acties binnen te krijgen. Daarnaast wordt gedacht aan de vorming van een
comité Vrienden van het kasteel Ooijen. Als alles volgens plan verloopt, is het kasteel over drie jaar in
zijn oude glorie herstelt.
Om daarmee een aanvang te maken, en vanwege de daarvoor verkregen subsidie, wordt als eerste
het dak van het koetshuis gerestaureerd. Deze restauratie is aan het eind van het jaar gereed.

Door de gemeenteraad is het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Het gebied rondom de
ruïne kasteel Broekhuizen kreeg daarbij de bestemming natuurgebied. De ruïne en de grond zijn
eigendom van een verzekeringsmaatschappij. De grond is verpacht aan twee landbouwers. Eén van
beide boeren was het niet eens met het bestemmingsplan, omdat hij daarmee wordt beperkt in zijn
bedrijfsvoering. Onder meer het uitrijden van mest en de ammoniakuitstoot worden aan strakke
regels gebonden. Daarom heeft hij de kasteelruïne verder vernield door een stuk toren en een
hoekmuur omver te trekken.
In de loop van het jaar probeert de gemeente de ruïne en het nabij liggende populierenbos te kopen.
De gemeente is voornemens om de afbrokkelende ruïne in de toekomst op te knappen en het voor
het publiek open te stellen. Dat gaat nog niet lukken, omdat de eigenaar naar de mening van de
gemeente een te hoge prijs vraagt.
Tegenover deze “verdere afbraak” staat ook (op)bouwend nieuws. In Broekhuizenvorst wordt een
multifunctionele accommodatie gerealiseerd. De sportzaal, bibliotheek en peuterspeelzaal komen bij
elkaar te liggen. De gymzaal en bibliotheek krijgen een centrale ingang.
Het Brouwershuis heeft een grondige opknapbeurt ondergaan en er is bovendien een
jeugdaccommodatie gerealiseerd. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan wordt een high tea met
muzikale omlijsting georganiseerd. In de mini-koerier wordt uitgelegd wat een high tea is.

Ook moderniseringen van
andere aard gaan niet aan
de gemeenschap voorbij.
De winkel Cirkel KeltjensHermkens gaat over op
een nieuw kassasysteem,
waarbij de artikelen
voortaan worden gescand.

De komst van satellietzenders behoort eveneens tot de nieuwigheden. Dat noopt de gemeente om
voorwaarden te stellen aan de plaatsing van schotelantennes. Omdat een schotelantenne bij
plaatsing op of aan een gebouw bijna altijd zal leiden tot aantasting van het beeld van het gebouw en
zijn omgeving, zal een schotel niet geplaatst mogen worden op een nok of schoorsteen. Wel, onder
voorwaarden, op de grond. En soms kan plaatsing aan een gebouw worden toegestaan, mits tevoren
toestemming is aangevraagd.
Overigens onderzoekt de gemeente de mogelijkheid tot de aanleg van een centraal antennesysteem.
En wat te denken van een snelheidsregistratie systeem? De gemeente heeft in samenwerking met
andere gemeenten een dergelijk systeem aangeschaft. Doel daarvan is dat de weggebruiker zijn
snelheid aanpast.
Veel effect heeft dat nog niet. Meer dan de helft van de automobilisten reed te hard.
Misschien heeft Broekhuizenvorst minder last van het te snelle verkeer als de Broekstraat is
gereconstrueerd. Het doel is het dorp te ontlasten van het doorgaande verkeer. Onderdeel van de
reconstructie is de aanleg van een fietspad van Broekhuizen naar Broekhuizenvorst, dat onderdeel
uitmaakt van de fietsroute noord-zuid westelijke Maasoever. De provincie levert een bijdrage in de
kosten. De werkzaamheden zullen in 1991 starten.
En de bevolkingsadministratie wordt geautomatiseerd.

De gemeente houdt een informatieavond over het onderzoek naar de aanleg van een fietspad tussen
Broekhuizen en Lottum. Deze wordt wenselijk geacht in verband met de verkeersveiligheid en uit
toeristisch oogpunt.
Dat de voortschrijdende tijd niet allen positieve effecten heeft op welzijn en dienstverlening blijkt als
het postkantoor in Broekhuizen ergens in de komende vier jaar zal worden gesloten en vervangen
door een postagentschap.
En omdat de Rijkspolitie uit kostenoverwegingen af wil van de kleine politiebureaus, is het bureau in
Broekhuizen begin dit jaar gesloten. Het gebouw, dat eigendom is van de gemeente, wordt daarom
verhuurd aan de VVV Maasdorpen en aan het kerkbestuur. Het VVV kantoor wordt door vrijwilligers
gerund.
Brughusia bestaat 60 jaar. Het is het laatste lustrum dat wordt gevierd, de vereniging gaat dit jaar
met Excelsior ’18 fuseren. De fusieclubs gaan samen verder onder de naam SVEB. Inderdaad, Sport
Vereniging Excelsior ’18 Brughusia. De ambities zijn blijkbaar hoog, er wordt gevoetbald in hetzelfde
tenue als dat van Inter Milaan. Het shirt wordt door de vereniging beschikbaar gesteld, maar broek
en kousen kunnen bij de club worden gekocht voor f 18,00 resp. f 9,20. Om de eenheid van de
shirtkleuren te bewaren, zullen alle shirts per elftal bij toerbeurt door de spelers worden gewassen,
althans, mee naar huis worden genomen.
Ten gevolge van de fusie moet het sportcomplex worden uitgebreid met een trainings- en oefenveld,
en een evenemententerrein. De kantine en de kleedruimten worden uitgebreid en aangepast. De
nieuwe sportvereniging levert zelf een bijdrage van f 210.000. Omdat het sportveld nog niet gereed
is, wordt voorlopig zowel op de Stokt als in Vors gespeeld.
Brughusia organiseert nog wel samen met fanfare St. Nicolaas, voor de 15e keer de aspergefeesten.

De LVB, de Limburgse Vrouwenbeweging afdeling Broekhuizen, viert het 40 jarige bestaan.
Vanaf 1946 namen de boerinnen uit Broekhuizen deel aan de activiteiten van de afdeling
Broekhuizenvorst. Maar omdat “Broekhuizen nou eenmaal geen Broekhuizenvorst is” wilden de

vrouwen uit Broekhuizen een eigen afdeling. “Broekhuizen heeft een eigen karakter. Dat
rechtvaardigde een eigen bond”.
Daarom werd in 1950 de 143e afdeling van de Boerinnenbond van de LLTB opgericht. Een 38-tal
boerinnen en boerendochters hield zich gedurende de beginjaren voornamelijk bezig met typisch
huishoudelijke en agrarisch getinte activiteiten als (kook)demonstraties met eieren, champignons,
groenten en bloemen en diverse cursussen (bakken, was- en strijklessen, het steven van losse
boorden). Maar ook met uitleg over korsetten en bh’s. Verder werd elk jaar een bedevaarttocht naar
Tienray en Kevelaer georganiseerd, evenals onder andere een bid- en boetedag, een feestavond en
een uitstapje. Tegenwoordig wordt meer de nadruk gelegd op maatschappelijk thema’s.
Oerlemans veroorzaakt al enkele jaren geluids- en stankoverlast, ondanks de bouw van een nieuwe
productieloods en gerealiseerde aanpassingen. De gemeente handhaaft de in de Hinderwet
opgenomen geluidsnormen, waarna zowel bewoners als Oerlemans tegen de Hinderwetvergunning
in beroep gaan, maar om verschillende redenen. Oerlemans omdat niet kan worden voldaan aan de
gestelde normen, de bewoners omdat de normen worden overschreden.

Jos Rijken uit Broekhuizen ontvangt een Koninklijke onderscheiding
omdat hij 50 jaar in de muziekwereld actief is. Hij kwam als
organist/koordirigent naar Broekhuizen. Al snel dirigeerde hij ook
andere koren. In 1960 werd hij dirigent van de fanfare. Ook zette hij
een jeugdopleiding op en volgde een opleiding aan het conservatorium
in Maastricht, waar hij het diploma muziekdocent en dirigent
harmonie-fanfare-orkest behaalde. Hij leidde de fanfare van de derde
afdeling in 1985 naar de hoogste afdeling: superieur. Hij componeerde
en arrangeerde diverse muziekstukken.

