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De samenstelling van het bestuur.
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Nadat Dorien Rikken was gestopt hebben dit
jaar nog drie bestuurswisselingen plaatsgevonden. Met de hulp van een commissie van
goede diensten konden alle vacatures worden
ingevuld. De bestuurssamenstelling is nu:
Bert van der Toorn
- voorzitter
Wim Cleijne
- secretaris
Frits van Ommeren
- penningmeester
Bert Swaan
- lid
Hans van der Heijden - lid
Feike Vlas
- lid
Henk Knol
- lid.

De herdenking op 16 oktober jl.
Elster Dorpsquiz 2014
Bestuursamenstelling
Dank aan afgetreden bestuursleden
Actiepunten op de korte termijn.
Het nieuwe boek Macht en Onmacht
in de serie Terugblik
7. Boek Van Market Garden tot Bevrijding
8. Lezingen in Randwijk en Herveld

Herdenking van 16 oktober
Op 16 oktober jl. werd in de Grote Kerk te Elst
een herdenking van de Tweede Wereldoorlog
in de Betuwe gehouden. Het was een sfeervolle bijeenkomst in een bomvolle kerk. De
herdenking kwam tot stand in een samenwerking van de historische verenigingen van
Driel, Oosterhout, Midden Betuwe, Elden en
de sectie WO II van
. De hoofdaandacht ging uit naar het lot van de burgers.
Frits Witjes vertelde over het grote verlies, dat
zijn familie heeft gehad. Andere persoonlijke
verhalen werden verteld door de heren Viergever, De Regt en Stunneberg. Het Non Kozakkenkoor uit Lent verleende samen met
Elke Roumaat muzikale medewerking. Het
geheel werd afgesloten met filmbeelden van
terugkerende evacuee’s.
Elster Dorpsquiz 2014
Op vrijdag 31 oktober werd de zevende editie
van de Elster Dorpsquiz gehouden. Winnaar
met 53 punten was het team Kersten & Co.
Het mocht de trofee, gemaakt door Nancy
Klomp watersnijtechniek, mee naar huis nemen. Tweede met 49 punten was het team
Meulenpol en op een gedeelde derde plaats
eindigden met 47 punten Van alles wat en
Elistha. Dit laatste team mocht na een barrage
de derde prijs in ontvangst nemen.
Het winnende team bestond uit Ben Dalhuizen, Wim Heineman, Coos van der Togt, Joris
Vermeulen, Evert Oldenburger en Theo Kersten.
Aan deze editie, gehouden in de zaal van het
Wapen van Elst, namen 162 personen, verdeeld over 27 teams, deel.
Dank aan de werkgroep van elf leden die de
de dorpsquiz hebben georganiseerd.

Dankwoord voor afgetreden bestuursleden
en de commissie van goede diensten
Op 14 november heeft voorzitter Bert van de
Toorn in een informele bijeenkomst van bestuur, oud-bestuurleden en leden van de
commissie van goede diensten de afgetreden
bestuursleden toegesproken.
René Hartman is 14 jaar bestuurslid geweest,
vanaf 2008 in de functie van voorzitter. Hij
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
vereniging, maar ook aan de publicaties in de
serie Tabula Batavorum.
Stef Metz was drie jaar bestuurslid als penningmeester, consciëntieus, maar kreeg helaas te maken met digitale diefstal (phishing).
Andre Heezen heeft als penningmeester zoveel werk verzet in een jaar, waarvoor anderen normaal gesproken drie jaar nodig zouden
hebben. Het resultaat is dat de vereniging
financieel weer gezond is.
Ton Jordense was bereid tijdelijk het bestuur
te versterken in afwachting van invulling van
vacatures. Ton heeft de nieuwe afdeling Driel
helpen oprichten, die nu zelfstandig, los van
verder gaat.
Rond de zomervakantie heeft het bestuur een
beroep gedaan op een commissie van goede
diensten, bestaande uit Gerrit Mentink, Jos
Lankveld en Johan van Meegen. In diverse
gesprekken zijn adviezen gegeven en personen aangezocht voor invulling van de bestuursvacatures.
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Actiepunten voor de korte termijn
In de bijeenkomst van bestuur met oudbestuursleden en commissie van goede diensten gaf Bert van de Toorn een overzicht van
activiteiten, waaraan nu wordt gewerkt
a. ontwikkeling van PR; de nieuwe flyer was
het eerste resultaat,
b. uitbreiding van de secties archeologie,
genealogie en WO II;
c. het afronden van het project Westeraam,
d. actualisering van de website en gebruik
van digitale media; hiermee is een werkgroep o.l.v. Johan van Meegen begonnen;
e. planning van zeven lezingen voor 2015;
f. het leggen van contacten met partners,
met name de scholen in Elst en de gemeente; het contact met de gemeente is
ook nodig omdat de huidige locatie het
Ambtshuis in de verkoop gaat.
Wat betreft de scholen is de suggestie gedaan
om in juni een Elster Dorpsquiz Junior te organiseren voor de leerlingen van groep 8 van
de Elster basisscholen.
‘Macht en Onmacht’
Betuwse bestuurders tussen 1500-1917
luidt de titel van boek 15 uit de serie Terugblik
van stichting Tabula Batavorum, waarvan ook
deel uitmaakt.
We herinneren ons allemaal nog de geschiedenislessen waarin ons werd geleerd over de
drie standen: de adel, de geestelijkheid en het
gewone volk. Heel langzaam, met een versnelling in de negentiende eeuw, is hierin verandering gekomen. Adel en geestelijkheid
hebben zich nog redelijk weten te handhaven,
Kijk voor meer informatie over

maar de opmars van het ‘gewone volk’ was
enorm. In dit boek staan bijdragen die inzicht
geven in dit boeiende veranderingsproces.
Burgemeesters, jonkheren, herenboeren,
pachters en rentmeesters passeren de revue.
Voor alle leden is een exemplaar beschikbaar.
De kosten zijn inbegrepen in het jaarlijks contributiebedrag.
Hoe komt u in het bezit van dit boek?
Evenals vorig jaar kunnen de boeken worden
afgehaald op de koopavonden 4 december en
18 december tussen 16 en 20 uur in Het Wapen van Elst.
Voor niet-leden is het boek te koop bij boekhandel Bruna in de Dorpsstraat.
‘Van Market Garden tot bevrijding.’
Dit boek, geschreven door Jan Brouwer is
actueel en het beste boek over de slag in de
Overbetuwe (1944-1945).
Er zijn al veel exemplaren over de toonbank
gegaan. Ook zijn er bestellingen gedaan door
familie en oud-Elstenaren voor sinterklaas- of
de kerstcadeau.
Het boek is te koop bij Bruna en kost € 29,95.
Lezingen in Randwijk en Herveld
De lezingen gaan over oorlog en evacuatie in
de midden-Betuwe. Daan Viergever en
Ed Janssen vertellen aan de hand van veel
afbeeldingen over de tijd van oktober 1944 tot
de zomer van 1945. De lezing in Randwijks
Hof is op 8 december om 20.00 uur. De lezing
in Herveld vindt plaats in de Hoge hof op
6 januari 2015 en begint om 19.30 uur.
Toegang is gratis.

op onze website www.marithaime.nl.

