
Nr. - 	 Gemeente: 	Zelhem. 

Mevr.Broyl-van Engelen is sedert 11-3-1955 lid 
Voorstel/advies van de burgemeester van de gemeenteraad van  

Zelhem.Vanaf 3-9-197k is zij wethouder van de 
gemeente Zelhem en heeft de portefeuilles van 
sociale/welzijnszaken en volkshuisvesting onder 
haar beheer.Mevr.Broyl-van Engelen heeft zich 
in al die jaren volledig voor de publieke zaak 
ingezet.Zij is een sociaal bewogen vrouw die 
haar taak, niet altijd even gemakkelijk, met des-
kundigheid en op een integere wijze heeft ver-
vuld.Zij is zeer gezien bij haar medebestuur- 

n ders.Dit is ook het geval bij de bevolking. 
Haar brede maatschappelijke belangstelling komt 
ook tot uiting in de vervulling van verschillen-
dd bestuursfuncties op dit terrein. 
Zo is zij reeds langer dan 25 jaren penning-

meesteres van de afd.Zelhem/Halle van het Neder-
landse Roode Kruis.Daarbij speelt zij een zeer 
belangrijke rol in de organisatie en begelei-
ding van het Welfare werk. 
Ruim 12 jaar is zij bestuurslid van de plaatse-

lijke Stichting Openbare leeszaal en bibliotheek, 
waarvan de eerste 10 jaren secretaresse. 
Daarnaast heeft zij in de afgelopen jaren tal van 

bestuursfuncties vervuld in stichtingen en ver-
enigingen,zoals het bejaardencentrum, bond van 
plattelandsvrouwen, sport en recreatie.Enige tijd 
is zij vicevvoorzitter geweest van het Werkvoorzie-
ningsschap "De Oude IJsselstreek" te Doetinchem. 
Vooral de econ.misch zwakkeren en de gehandicapten 
genieten haar bijzondere zorg.In deze groeperingen 
onderhoudt zij vele contacten.Haar aktiviteiten 
met betrekking tot de reizen van de "Henri Dunant" 
voor de langdurige zieken passen volledig in dit 
beeld. • 

Bij de op 2 juni 1982 plaats gehad hebbende ge-
meenteraadsverkiezingen heeft mevr.Broyl-van Engelen 
zich niet weer als raadslid herkiesbaar gesteld.In 
de raadsvergadering van 26 augustus 1982 zal van haar 
als wethouder-raadslid afscheid worden genomen. 
Op grond van de hiervoor vermelde gegevens meen 

ik U te mogen voorstellen te willen bevorderen dat 
mevrouw S.M.Broyl-van Engelen wordt voorgedragen 
voor een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Gaarne zal ik zien dat deze benoeming in de raads-

vergaddring van 26 augustus 1982 aan haar kan worden 
medegedeeldn dat de versierselen behorende bij deze 
benoèming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
aan haar kunnen worden uitgereikt. 

Deze aanvraag dient te worden bezien tegen de ach 
tergrond van een gelijksoortige aanvraag voor wet-
houder. 

Zou 44n ddr aanvragen niet kunnen worden gehono-
reerd dan moge ik U verzoeken daarover voordien te 
worden ingelicht. 
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