Uit de boeken van Wim Knoop, het jaar 1982
De kleuterscholen in Broekhuizen en Broekhuizenvorst zullen
in 1983 gaan fuseren. Vooruitlopend daarop zullen de
kleuters uit Broekhuizen dit jaar al op de school in
Broekhuizenvorst worden geplaatst. De gemeente gaat het
pand in Broekhuizen verkopen.
De lagere school in Broekhuizenvorst is uitgebreid met twee
lokalen, waardoor ook een verbinding met de kleuterschool
tot stand is gekomen. Er wordt daarmee ook een stap gezet
naar de integratie van kleuter- en lager onderwijs. De
bestaande gebouwen zijn opgeknapt. De school, die de
naam De Schakel krijgt, wordt door pastoor Pierik
ingezegend. De plaatselijke edelsmid H Reijnders heeft een
S-vormig kunstwerk gemaakt dat de gedachte achter de
school symboliseert: overschakeling van kleuter naar scholier
naar puber.
De R.K. Onderwijsstichting Broekhuizen geeft in de MiniKoerier informatie over de medezeggenschapsraad die in het
kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs aan de gezamenlijke kleuter- en lagere scholen
verbonden moet gaan worden.
“Medezeggenschap heeft te maken met het regelen van de inspraak van de betrokken geledingen
(ouders, leerkrachten) in de besluitvorming. De samenstelling van het schoolbestuur wordt door
medezeggenschap dus niet veranderd. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor schoolse zaken
blijft bij het bestuur berusten”. Aan het eind van het jaar melden zich drie kandidaten voor de
medezeggenschapsraad aan.
Dit jaar worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Aan de verkiezingen wordt,
deelgenomen door de Gecombineerde lijst Broekhuizen/Broekhuizenvorst, de VVD, Dorpsbelangen
’82, de Progressieve Combinatie en de heer Batenburg die met een één persoonslijst meedoet.
De Gecombineerde lijst is een nieuwe lijst van beide dorpen die, na vele jaren van gescheiden
optreden, nu samengaan.
Dorpenbelangen ’82 is ontstaan omdat men ontevreden is over het beleid van de laatste jaren, en
omdat men vindt dat de duidelijkheid, openheid en informatie naar de mensen toe nogal te wensen
overlaat. Men wil daar verandering in brengen door mee te besturen. Ook vindt men het “uitermate
belangrijk” dat er eindelijk eens een vrouw mee beslist in de gemeenteraad. De kieslijst wordt
aangevoerd door een vrouw.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1981 heeft ongeveer 25% van de kiezers in de dorpen
progressief gestemd (D’66, PvdA, PPR en PSP). Een tiental inwoners,
vooral afkomstig uit kringen van de PvdA en de PSP, heeft daarom
het plan opgevat om met een Progressieve lijst aan de verkiezingen
deel te nemen.
De uitslag van de verkiezingen levert vijf zetels op voor de
Gecombineerde lijst en twee voor de VVD. Dat er toch een vrouw in
de raad komt, is te danken aan de
verkiezing van mevr. Smit-Gerats,
die als tweede op de lijst van de
VVD staat. Zij is het eerste
vrouwelijke raadslid in de
gemeente Broekhuizen.

20-4 Wethouder Jan Hanssen stopt in verband met zijn leeftijd (69) met het
raadswerk. Hij heeft 33 jaar in de raad gezeten waarvan 21 jaar als wethouder.

De gemeente maakt zich zorgen over de toestand van de ruilverkavelingswegen die niet meer op het
steeds zwaarder wordende landbouwverkeer zijn berekend. Het college weet nog niet hoe de
problematiek aangepakt moet worden. Of wel: hoe aanpassingen moeten worden gefinancierd.
Naar aanleiding van de grote vredesdemonstratie in 1981 in Amsterdam werd besloten deze
demonstratie in eigen gemeente een vervolg te geven. De Vredesbeweging Broekhuizen/-vorst
organiseert regelmatig bijeenkomsten, en iedere eerste zondag van de maand een wandeling van de
kerk van Broekhuizen naar die in Broekhuizenvorst en terug. De wandelingen staan in het teken van
vrede en veiligheid, en het uitbannen van (kern)bewapening. Het aantal wandelaars varieert van 3
tot 20.
Sinds het begin van het voetbalseizoen 82-83 is het voor amateurvoetbalteams mogelijk shirtreclame
te dragen. Die mogelijkheid wordt direct door Brughusia benut. De Vivo winkel is vernieuwd en heeft
een nieuwe naam gekregen: Kwiek. Om daaraan meer bekendheid te geven, en om de voetbalclub te
sponsoren, wordt met ingang van het nieuwe seizoen de naam Kwiek op het shirt gedragen.
Postduiven vereniging “Ons Genoegen” bestaat 25 jaar. In verband daarmee wordt een kleur- en
tekenwedstrijd voor de kinderen van de lagere school gehouden.

De Vorsterkapel bestaat 20 jaar. In 1962 is men met 12 personen begonnen. Het gezelschap bestond
geheel uit leden van de Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen. Toon Reynders was de dirigent. Hij is in
1970 opgevolgd door zijn zoon Nard. Het dirigeerstokje is vervolgens overgenomen door Wim
Clabbers. Het repertoire bestond in de beginjaren hoofdzakelijk uit Duitse stemmingsmuziek, maar
nu ook uit evergreens. De Kapel kreeg in 1975 grote bekendheid toen het meer dan eens voor de
televisie optrad met de plaatselijke zanger Joost Nuissl. Het lied “ik ben zo blij dat ik je niet vergeten
ben” (dat anno 2013 nog steeds in de top 2000 staat) is geschreven door Joost, gearrangeerd door
Nard Reynders, en uitgevoerd met medewerking van de Vorster Kapel en het plaatselijke dameskoor.
In dat jaar (1975) werd evenals twee jaar eerder, het landskampioenschap behaald.
Nog meer muzikaal nieuws. Op het plein tussen de kerk en het
gemeentehuis in Broekhuizenvorst is de nieuwe muziekkiosk in
gebruik genomen. De demontabele kiosk is gebouwd door beide
fanfares en is zo gemaakt dat deze zowel past in de tuin van het
Brouwershuis als op het plein bij het Koetshuis.

Aan het eind van het jaar overlijdt Jan Clevis. Hij is oud hoofd van de school, en
heeft onder meer 30 jaar leiding gegeven aan Excelsior ’18, waarvan hij
erevoorzitter was. Ook was hij dirigent van het dameskoor.

