Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 2000
Dit jaar worden veel jubilea gevierd.

Op 17 oktober 1950 werd in Broekhuizen de 143e afdeling van de Boerinnenbond van de L.L.T.B.
opgericht. In 1965 werd de naam veranderd in Limburgse Vrouwen Beweging (LVB). De LVB is
inmiddels niet meer alleen een beweging voor alleen boerinnen, maar voor alle plattelandsvrouwen.
Lagen in het verleden de activiteiten op huishoudelijk- en agrarisch terrein, voor het seizoen
2000/2001 zijn er lezingen over reiki, beroerte, binnenhuisarchitectuur, en wordt een lezing gegeven
door de Historische Kring.

De Blauwpoët bestaat 4x11 jaar, wat wordt gevierd
met een brunch in de feestloods van Van Leendert, en
de uitgave van een jubileumblad. En er wordt een cd
“Vors blieft Vors” met 12 carnavalskrakers van de
Vorster- en Joekskapel opgenomen.

De Historische Kring Broekhuizen bestaat 25 jaar.
In 1975 werd door de toenmalige burgemeester Gubbels een
aantal personen bijeen geroepen om te komen tot de
oprichting van een vereniging die de historie van de
gemeente zal gaan onderzoeken en zoveel mogelijk vast zal
moeten leggen. Deze groep mensen ging aan het werk en
benoemde commissies, maar na enige tijd waren er nog
maar vier mensen over. Nu bestaat de Kring weer uit een
tiental leden.
In het begin van het bestaan werd veel energie besteed aan
de tweede wereldoorlog. Ooggetuigenverslagen werden op
band vastgelegd en verder uitgewerkt.
De Kring zit ook al 25 jaar in de kelder van het gemeentehuis,
maar moet daar weg als de gemeente ophoudt te bestaan.
Vanuit de gemeenteraad wordt de suggestie gedaan om de
Kring in de bibliotheek onder te brengen. Er zal dan wel een
verbouwing plaats moeten vinden om het archief met
beschrijvingen van woningen en kastelen, stambomen, oude
tradities, doop- en overlijdensregisters, onder te kunnen
brengen.
Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan wordt een tentoonstelling gehouden, waar onder andere
een maquette van het kasteel Broekhuizen en zijn bijgebouwen is te zien.
Ook tamboercorps “De Maasklank” bestaat 25 jaar.
Hayberries-stop opent op 1 juni haar nieuwe orangerie. Ook kunnen dit jaar zelf bessen worden
geplukt.
Het Brouwershuis wordt omgebouwd tot een pannenkoekenrestaurant, “Hèt Pannekoeckenhuys”.
Nabij het restaurant wordt de Passanten Haven aangelegd. De recreatieve haven is een onderdeel
van het internationale project “Grensoverschrijdend Watertoerisme”. Uitgangspunt voor dit project
is een recreatieve vaarroute die door Nederland en België is uitgestippeld. De aanleghaven krijgt 9
ligplaatsen.
Het Katholieke Meisjesgilde in Broekhuizenvorst heeft sinds 1954 zijn onderkomen in het patronaat
aan de Kerkstraat, maar moet daar weg omdat het gebouw niet meer voldoet aan de
brandveiligheidseisen, en aanpassing te duur is. Het Koetshuis wordt het nieuwe onderkomen.
Door fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen werd jarenlang een keer in de zes weken papier aan huis
opgehaald. Maar de fanfare kan het aansprakelijkheidsrisico niet afdoende verzekeren. Daarom
wordt het system gewijzigd. De inwoners van de gemeente kunnen voortaan iedere eerste zaterdag
van de maand oud papier inleveren. In Broekhuizenvorst bij het sportcomplex, in Broekhuizen bij het
loonbedrijf Heldens.
Sportpark ’t Venneke krijgt vijf nieuwe lichtmasten, verspreid over twee velden. De kosten worden
betaald door de gemeente en de voetbalclub.
De jeugd van Broekhuizenvorst krijgt een eigen hangplek, zo heeft het gemeentebestuur besloten.
Er wordt in zaal Jansen nog een informatiebijeenkomst gehouden over deze Jongeren Ontmoetings
Plek (JOP). Een JOP is, volgens de uitnodiging voor deze bijeenkomst, een kleinschalige overdekte
“hangplek” waar jongeren elkaar ontmoeten en gezellig samenzijn. Vooral de inwoners die in de
directe omgeving van de kerk wonen worden in het bijzonder uitgenodigd. Die geven daar gehoor

aan, maar anders dan de jongeren ongetwijfeld hoopten, maken ongeveer 15 bewoners bezwaar
tegen de JOP.
Wel blijkt dat de gemeente over wat mag en wat niet mag afspraken met de jongeren heeft gemaakt.
Ze moeten de hangplek zelf schoonhouden, mogen er geen bier drinken, niet met brommers aan- en
afrijden, en geen harde muziek beluisteren.
Maar door het bezwaar van de bewoners wordt de komst van een JOP voor onbepaalde tijd
uitgesteld, en zal het nog tot 2002 duren voor de JOP wordt gerealiseerd.

De vriendengroep De Vorster Parents, die
bestaat uit 13 pleegvaders die het meisje
Crizzly Ponciano uit Guatemala hebben
geadopteerd, organiseert ieder jaar een
Foster-Parents dag met een ludieke
aanpak. Dit jaar vormde de kritiek van
minister Van Boxtel op de
millenniumaanpak van de gemeente het
thema. Die aanpak was in de ogen van de
minister onvoldoende. Dat was volgens de
gemeente onterecht. De minister zal
daarom als eerste aan de schandpaal
worden genageld.

De fusie van de gemeente met Grubbenvorst en Horst wordt verder
voorbereid. Maar dat niet alles van een leien dakje gaat blijkt uit het
feit dat er door het grote personeelsverloop een achterstand is
ontstaan in de inning van de belastingen.
Met de vorming van een nieuwe gemeente zijn verkiezingen
noodzakelijk. Alle politieke partijen zetten hun beste beentje voor. Uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst worden Heleen Cuijpers, Mimi
Clabbers en Herman Linders in de nieuwe gemeenteraad gekozen.
Wiel Jenniskens verlaat na de fusie met Grubbenvorst en Horst na 30
jaar de politiek. Daarvan is hij 12 jaar raadslid geweest en 14 jaar
wethouder. Hij zegt een hekel aan partijpolitiek te hebben. “Daar is
Broekhuizen veel te klein voor. Vroeger zaten in zijn groepering, de
Dorpenpartij, allemaal mensen met een verschillende mening. Ze
overlegden nooit met elkaar. Als er gestemd moest worden wist
niemand wat er ging gebeuren”. Zes jaar geleden deed het fenomeen
partijpolitiek zijn intrede. Met het oog op de fusie moest de politiek
professioneler worden, en werd de Dorpenpartij het CDA.
Tegelijk met de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad, worden ook verkiezingen voor de
Dorpsraad gehouden. Acht personen hebben zich daarvoor verkiesbaar gesteld.
Aan het eind van het jaar houdt de gemeente na 200 jaar op te bestaan. De gemeente is in de tijd
van Napoleon gevormd uit de communes Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Ooijen, die toen samen
750 inwoners hadden.
Ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan worden alle kinderen door de gemeente uitgenodigd
voor een circusvoorstelling.

Voor de volwassenen wordt eveneens een feestelijke bijeenkomst georganiseerd, waar het eerste
exemplaar van het door voormalig wethouder Hay Reintjes geschreven boek “De Gemeente
Broekhuizen in de loop der jaren, 1840-1940” aan burgemeester Kersten wordt uitgereikt. Dat hij de
geschiedenis in 1840 laat beginnen heeft twee redenen. De eerste is dat de gemeente pas in 1840
toetrad tot het Koninkrijk der Nederlanden. En de meest praktische: dat de Engelse bevrijders die in
de oorlog in het gemeentehuis bivakkeerden in de wintermaanden de kachel hebben gestookt met
een deel van het archief.
Ook vindt een kunstveiling plaats waar kunstwerken die in het bezit zijn van de gemeente worden
geveild. Het betreft ongeveer 25 schilderwerken van voornamelijk Rein Bril, Hans van Schie en
wandtapijten van Wilmy Peeters.
En het einde van de zelfstandige gemeente is ook van invloed is op de continuïteit en de inhoud van
de boeken van Wim Knoop. De boeken worden nog een paar jaar bijgehouden. Maar waar voor
andere jaren vaak vier of vijf boeken nodig waren, volstaan de laatste, over 2001 en 2002, ieder met
nog “slechts” drie plakboeken vol knipsels.

