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Vrijetijdsmarkt Overbetuwe op 4
september a.s.
De vakantie van de basisscholen is voorbij.
Volgende week ook voor de VO-scholen.
Het was in de bestuursvergadering van juni
2015, waarin Frits Hoogveld aanwezig was,
en werd gesproken over het gemis van de
vrijwilligersdag, waar Marithaime zich naar
buiten kon presenteren. Frits gaf de
suggestie om een evenement te organiseren
op de zondag voor de Paardenmarkt.
Vroeger was die zondag een drukke
kermiszondag. Een dag voor presentaties
van verenigingen aan het begin van het
seizoen is ook zeer gunstig. Uiteindelijk
heeft de suggestie geleid , samen met andere
verenigingen, tot de eerste Vrijetijdsmarkt
op 4 september. Marithaime wil dit
evenement gebruiken voor een
ledenwerfactie en verkoop van boeken.
Uitbreiding van het aantal leden is ook
belangrijk met het oog op onze nieuwe
huisvesting. Zo goedkoop als we nu zitten
zal het niet meer worden. Met het bestuur
van het Tempel/ Kerkmuseum wordt er een
gezamenlijke flyer verspreid in Elst via de
regionale bladen.
Hierbij een oproep aan alle leden om in de
eigen omgeving mensen te stimuleren zich
als lid aan te melden. Dit kan met de flyer en
via de website www.marithaime.nl
Schuilen en vluchten tijdens de strijd om
Elst in september 1944
Dit is het onderwerp van de eerste lezing in
het nieuwe seizoen in het Wapen van Elst
op 14 september. Deze zal wordenverzorgd
door Ben en Jan Willem Dalhuisen. De lezing
gaat niet over de strijdverloop vanuit

militair-strategisch oogpunt in september
1944, maar wel over wat de gevolgen
waren voor de Elstenaren, wat hen ertoe
bewoog om te blijven of te vluchten en op
welke dag. Dit is dan wel getoetst aan de
bronnen die het strijdverloop weergeven.
Ben en Jan Willem hebben dagboekaantekeningen gelezen en gesprekken
gevoerd met 35 mensen die in die dagen
van 17 tot 23 september de gebeurtenissen
hebben meegemaakt Zij waren toen 7 jaar
of ouder. Uit de gesprekken ontstaat een
beeld van de gebeurtenissen in Elst in
september 1944 op het niveau van
persoonlijke geschiedenissen van
Elstenaren.
Met het oog op onze verhuizing.
Een werkgroep heeft een inventarisatie
gemaakt van boeken en archief en maakt
hierin het volgende onderscheid:
a. Er is een aantal boeken, die uniek zijn en
waarvoor een brandveilige ruimte met een
goede klimaat- beheersing gevonden moet
worden. Hiervoor willen we het Gelders
Archief advies vragen.
b. Er is een aantal boeken die beschikbaar
moeten zijn voor secties en leden, die dit
geregeld gebruiken Hiervoor zoeken we
ruimte voor opslag , maar ook een plek om
hiermee rustig te werken. Hiervoor wordt
de mogelijkheid onderzocht om te
beschikken over een klaslokaal.
c. Er zijn boeken en tijdschriften, die een
goede aanvulling kunnen zijn voor het
‘regionaal’ historisch bestand in de
bibliotheek van Elst en zo ieder dag
beschikbaar kunnen blijven voor de leden .
Hierover gaan we volgende week in een
gesprek met de bibliotheek.
d. Er moet een magazijnruimte komen voor
onze voorraad boeken voor de verkoop. Dit
zou ook ondergebracht kunnen worden bij
een ondernemer of particulier. Het bestuur
houdt zich aanbevolen voor een aanbod.

Kijk voor meer informatie over Marithaime
op onze website www.marithaime.nl

De Open dag op zondag 2 oktober
Ondanks de drukte ivm de verhuizing gaat
de voorbereiding van de jaarlijkse
activiteiten gewoon door. Dit geldt in het
bijzonder de voorbereiding van de 2e Open
dag van Marithaime in het Ambtshuis en
meteen ook de laatste, op zondag 2 oktober.
Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.
Tentoonstelling Romeinse Limes in
museum Valkhof in Nijmegen
Deze expositie schenkt aandacht aan de
grens van het Romeinse Rijk in Nederland.
Voor het eerst zijn er satellietbeelden van de
Limes beschikbaar. Bekende locaties als
forten en dorpen langs de grens worden
aangegeven. Daarnaast worden helmen
getoond van Romeinse soldaten die soms
ook voorzien zijn van eigendomsinscripties,
zodat het verhaal van de grens goed verteld
kan worden, een antwoord op de vragen:
Waar kwamen de soldaten vandaan,
waarom waren ze gelegerd aan de Limes.
De expositie duurt van 2 september t/m
15 januari . Info: 024-3608805 en
www.museum-hetvalkhof.nl

Uit de Nieuwsbladen van
zusterverenigingen
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk,
Valburg geeft het blad Oud Neis uit. In het
laatste nummer staan uitgebreide verhalen
over de Kelten in Slijk Ewijk en Kelten in
Herveld- Andelst.
Van Historische kring Elden ontvingen wij
het augustusnummer. Hierin staat een
artikel van Geert visser over Heldinnen van
de Laar, een verslag van een gesprek met de
81-jarige Pieter van den Broek over
bijzonder heldhaftige daden.
Een ander artikel gaat over de geschiedenis
van de familie Holleman, een verhaal dat
begint in 1672 en zich verder toespitst op
Gijs Holleman en zijn nakomelingen. Gijs is
in 1839 getrouwd is in het gemeentehuis en
de Werenfriduskerk in Elst met de 29-jarige
Door Jansen. Zij betrekken een huis in de
Snodenhoek. In 1847 wordt Gijs voor het
eerst bakker genoemd. Het was zijn
kleinkind Bertus, die in 1905 aan RijkswegWest 41 in Elden een huis met bakkerij en
een winkel liet zetten.

Onthulling van het Stille Helden Pad bij
het vleugelmonument..
Het Exoduscomite streeft ernaar om in het
landschap met monumenten of
straatnamen herinneringen aan de
verplichte evacuatie in 1944 van de
Betuwse burgers en hun terugkomst in
mei/juni levendig te houden.
Het college van Overbetuwe heeft besloten
om het bestaande Frontlijnpad te verlengen
tot aan het monument De Vleugel. Verder
zal een fietspad de naam krijgen die
verbonden is met de videoclib ‘Stille
Helden”, waarvan de kick-off op 27 mei jl
plaatsvond op het OBC-college in Elst.
Op vrijdag 16 september om 14.00 uur zal
een korte bijenkomst worden gehouden in
het veld, in de buurt bij het Vleugelmonument . Jan van Baal zal het
naambordje van het Stille Helden Pad ,
samen met een burgeroverlevende
onthullen.
De bebording zal ook deze keer weer
drietalig zijn: Nederlands, Duits en Engels.
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