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Open Dag in het Ambtshuis.
Na het succes van vorig jaar met 225
bezoekers zal op koopzondag 2 oktober van
13.00 tot 17.00 uur opnieuw de rode loper
uitgelegd worden bij de entree van het
Ambtshuis. Het zal ook de laatste
gelegenheid zijn voor de inwoners om het
Ambtshuis binnen te lopen.
Op deze dag kan iedereen kennis nemen
van diverse activiteiten van de secties van
Marithaime in diverse zalen.
Beneden
Sectie genealogie. Men kan kennis nemen
van en advies krijgen over diverse – ook
digitale- mogelijkheden om een
familiestamboom te maken.
Tweede Wereldoorlog. De lezing van de
gebroeders Dalhuisen op 14 september
j.l.werd door circa 125 mensen bijgewoond.
Zij hebben van hun lezing op 14 september
jl. een samenvatting gemaakt voor de
mensen, die de lezing hebben gemist. Er zijn
100 exemplaren. Er zijn voorts diverse
gebruiksvoorwerpen uit het leven van die
tijd te zien. Enkele keren zal de dvd van de
gebroeders Osterloh over de evacuatie
1944-1945 worden vertoond.
De Archeologie krijgt deze keer meer
aandacht. Informatie over plaatsen, waar de
kans op archeologische vondsten het grootst
is. Ook zullen opgegraven voorwerpen te
zien zijn. Zo wordt geprobeerd de schoen
die vorig jaar is opgegraven, weer in Elst te
krijgen.

In de grote zaal zijn allerlei boeken te koop
en kan men zich opgeven als lid van de
Historische vereniging Marithaime.
Op de 2e etage .
Film van het 1250-jarig bestaan van Elst.
Van het feest in 1976 zal een doorlopende
filmvoorstelling te zien zijn met indien
nodig toelichting van leden van het
organiserend comité .
Westeraam Van de totstandkoming van de
nieuwe wijk Westeraam zal ook een
doorlopend een film te zien zijn. Voor
vragen kan men terecht bij aanwezige leden
van de vroegere werkgroep Westeraam.
Oude Elst. Zeer veel foto’s zijn gedigitaliseerd en worden doorlopend vertoond.
De Indiëveteranen. Dit jaar is de vereniging
opgeheven, omdat er nog maar enkele in
leven zijn, w.o. Machel Haag. Met hem en in
samenwerking met Bronbeek in Arnhem wil
Marithaime nog een keer aandacht besteden
aan deze periode; vlak na de Tweede
wereldoorlogoorlog, toen veel jongeren
uitgezonden werden voor strijd in
Nederlands Indië.
De Daan Tap-zaal kan bezocht worden,
waar oud-medewerkers van het
Polderdistrict informatie zullen geven over
de functies van Ambtman, het Ambtshuis, de
300 jaar oude panelen aan de zijwanden en
de ster voor het Ambtshuis.

Elster Dorpsquiz 2016 .

Deze negende dorpsquiz zal gehouden
worden op vrijdag 4 november in het
Wapen van Elst om 20.00 uur (zaal open
19.30 uur . Men kan zich .als team hiervoor
uitsluitend per e-mail aanmelden:
dorpsquizelst@marithaime.nl
Teams mogen uit vijf personen bestaan. Er
is plaats voor 28 teams.
Het advies van het organisatiecomité is om
mensen met uiteenlopende deskundigheid

en interesse in het team op te nemen. Er zijn
vragen in verschillende categorieën: Het
dorp Elst komt daarbij uitgebreid aan bod .
Daarnaast komen vragen over actualiteit,
muziek en sport en algemene vragen.
Er worden vier ronden gespeeld van 16
vragen. De regels zijn eenvoudig: geen
hulpmiddelen, wel overleg binnen de groep.
De ‘welkomstkoffie” wordt aangeboden
door de organisatie. Die zorgt ook voor
schrijfgerei.
Deelname kost € 30,- per team, te voldoen
voor 26 oktober a.s. door overschrijving op
rekening NL93 RABO 0153 4164 91 t.n.v.
Historische Vereniging Marithaime te Elst
(gld.)onder vermelding van Dorpsquiz 2016
en de naam van het team. Betaling zonder
aanmelding geldt niet als aanmelding.
Zie ook: www.marithaime.nl/dorpsquizelst

De verbouwing van het Ambtshuis.

Na de Open dag zal een begin worden
gemaakt met de verbouwing van het
Ambtshuis. Er zullen in het pand 60
werkplekken voor ambtenaren van de
gemeente komen .
Op 14 september ging het gerucht, dat
hiervoor de wapenpanelen in het Ambtshuis
verwijderd zouden moeten worden en
teruggegeven aan het Waterschap. Het
gerucht leidde tot druk e-mail verkeer en
gesprekken. Dit alles leidde tot het besluit
van het college om te panelen voor Elst te
behouden. Het college is het eens met de
opvatting van het bestuur, dat ze dan
gewoon moeten blijven zitten. Later zal het
Ambtshuis mogelijk een andere publieke
bestemming krijgen en is dit cultureel
erfgoed weer te zien voor publiek.
‘Begraven Bataven: van oorsprong tot
mythe’.
Dit is de titel van de lezing van Stijn Heeren
op 25 oktober in het Wapen van Elst. Hij
schrijft:’ Oudere generaties Nederlanders
leerden op school over de Bataven, die de
Rijn afzakten en tegenwoordig is er op
scholen opnieuw aandacht voor deze stam
in het Nederlands rivierengebied. Daarbij
gaat het echter vooral over de vroegRomeinse tijd (1ste eeuw voor en 1ste eeuw
na Chr.,waarin de Bataven dienst deden in
de Romeinse legers en natuurlijk over de
Bataafse opstand. Weinig aandacht is er

echter voor de laat- Romeinse tijd (3e tot 5e
eeuw), de tijd waarin de naam van de
Bataven nog wel werd gebruikt, maar de
Betuwe geheel ontvolkt lijkt.’
Stijn Heeren, gepromoveerd archeoloog aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam komt
vertellen over het ontstaan, het dagelijks
leven en vooral ook over het verdwijnen van
de Bataven
De aanstaande verhuizing.
Het archief / boeken zijn geïnventariseerd.
De secties zullen de komende dagen
ingeschakeld worden om te adviseren, wat
er moet worden behouden in Elst en wat
naar het Gelders Archief of Rozet in Arnhem
moet gaan (brandveilig en gunstig klimaat).
Op 3 oktober is er een gesprek met de
bibliotheek. Ons voorstel is om binnen de
bibliotheek de regionale boekencollectie uit
te breiden tot een Historisch Informatiepunt
(HIP).Een volgende wens is om op
bepaalde tijden in de bibliotheek cursussen
te geven en kleine exposities in te richten. Er
kan dan worden gesproken van een
Historisch Ontmoeting punt (HOP).
Overigens zijn er ook gesprekken met
scholen over het gebruik van een leegstaand
lokaal.
Aanwinsten voor het Archief
Van Ben Dalhuisen ontvingen wij publicatie
over de gymnastiekvereniging Eendracht
maakt macht (EMM) opgesteld met tekst
en foto’s bij gelegenheid van het 12 ½ jaar
bestaan van de vereniging. Ook een foto van
de groep, die een bonte avond verzorgde bij
gelegenheid van het 35-jarig bestaan.
De dames Ria en Magda Kock, dochters van
de eerste directeur van de Aloysius-mulo
kwamen foto’s brengen van hun ouders.
Foto’s, o.a. van de eerste jaren van Spero,
van pand Kostverloren en bouw van het
huis van dokter Jaspers.
Van beide aanwinsten zullen collages
worden gemaakt, die tijdens de Open dag te
zien zullen zijn in de benedenzaal met de
boekenmarkt.

