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Aanmelden excursie 10 juni nog mogelijk
De jaarlijkse excursie gaat ‘s morgens
naar het Nationaal Monument Kamp
Vught en ‘s middags naar de stad
‘s-Hertogenbosch, waar het nationaal
Carnavalsmuseum kan worden bezocht.
De kosten bedragen € 40,-. Hierbij zijn
inbegrepen de kosten voor het
busvervoer, de koffie /thee en gebak, de
lunch en de rondleidingen. Om 8.45u
staat de bus klaar aan de Sint Maarten-

straat. Om 18.00u zijn we weer terug in
Elst. Niet inbegrepen zijn de kosten van
de entree tot het Nationaal Monument
(wel is de museumkaart geldig).
Ieder kan zich aanmelden door € 40,over te maken op rekeningnummer
NL93RABO0153.4164.91 ten name van
de penningmeester Marithaime onder
vermelding van ‘excursie Kamp Vught’.

Rabobank Clubkas Campagne 17-29 mei
De Rabobank Oost-Betuwe houdt ook dit
jaar de Clubkas Campagne, waarmee
verenigingen geld kunnen ontvangen.
Hiertoe stelt de Rabobank een deel van
de winst beschikbaar: € 75.000,- .
De Rabobank-leden die mogen stemmen
hebben hierover al een brief gekregen.

Ieder lid mag in totaal 5 stemmen
uitbrengen op zijn of haar favoriete
vereniging, maximaal 2 stemmen per
vereniging. Elke stem is geld waard.
Denkt u bij het uitbrengen van uw stem
ook aan Marithaime?

 Uit het archief van Vitesse

De 7e Exodus wandeltocht op zaterdag 24 juni

 De strijd om Elst in
oktober 1944

Op zaterdag 24 juni vindt de 7e editie van
de Exodus Wandeltocht plaats. De tocht
voert langs plaatsen die een rol hebben
gespeeld in de herfst van 1944, toen de
Over-Betuwe frontlinie was.
Er kan gestart worden voor tochten van
5, 10, 17, 25 en 42 km. Tussen 07.00 uur

 Uit de groepsgesprekken

en 14.00 uur is er de mogelijkheid om te
starten
vanaf
zalencentrum
de
Buitenpoort, in de Helmichstraat 1 te
Huissen. De sluiting is om 17.00 uur.
Alle verdere informatie vindt u op
website www.exodushuissen.nl.

Huis Doorn in WOI
Op zaterdag 27 en zondag 28 mei gaat
Huis Doorn 100 jaar terug in de tijd. Huis
Doorn is vooral bekend vanwege
Wilhelm II, de laatste Duitse Keizer, die er
ruim twintig jaar woonde. Tegenwoordig
is het een museum, dat het hele jaar
onder begeleiding van gidsen te
Historische Vereniging
Marithaime
p/a obs Stap voor Stap
Kruisakkers 3
6662 DV Elst Gld
www.marithaime.nl
tel.: (084) 867 98 11
e-mail: contactformulier

bezoeken is. Op 27 en 28 mei kunt u
tijdens workshops, vaartochten, tentoonstellingen, demonstraties, lezingen en
nog veel meer de sfeer van de Eerste
Wereldoorlog beleven. Kijk voor het
volledig programma op de site:
www.huisdoorn.nl

Uit het Archief van Vitesse
Vitesse is 125 jaar geleden zijn opgericht. Voor de eerste wedstrijd in moest Vitesse
uitwijken naar de Paaschwei in Elden, toen gemeente Elst.
Dorpsstraat 28 Elst
Tel. 0481 37 14 96

IBAN:
NL93RABO0153.4164.91
Handelsregister nr.:
40122021
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De strijd om Elst in oktober 1944

De onthulling van het
informatiepaneel langs
de Linge nabij de
duikers waar in
oktober 1944
ruim 100 mensen
scholen voor het
oorlogsgeweld.

Op 1 oktober 1944 begint een week van
intensieve strijd van de Duitsers om Elst
te heroveren. Twee pantserdivisies
openen de aanval vanuit Elden en
Huissen. De Aam, Rijkerswoerd en de
Laar liggen hevig onder vuur. Op 2
oktober voert de RAF bombardementen
uit op de Duitse stellingen. Vooral
Huissen wordt zwaar getroffen. Ook het
dorp Elst ligt de eerste twee dagen
onafgebroken onder vuur.
De strijd leverde beide partijen weinig
terreinwinst op. De burgers beleefden
angstige
dagen.
Velen
zochten
bescherming in de Lingeduikers. In 1944
bestond de Linge nog uit twee
weteringen; de Rijn- en de Waalwetering.
Beide weteringen liepen via grote duikers
onder de zandbaan van de in aanleg
zijnde autoweg Arnhem-Nijmegen door.
Door de hete zomer stond de Linge
grotendeel droog; de bodem vertoonde
diepe scheuren. In de duikers schuilden
in die periode ca. 120 buurtbewoners en

mensen uit Elden, Rijkerswoerd en
Arnhem-Zuid. Eind september gingen 30
van hen door bevrijd Elst naar Brabant.
De overigen werden later door de
Duitsers naar de Achterhoek gestuurd.
Met steun van de gemeente, het
Exoduscomitee en park Lingezegen is bij
de duikers een paneel geplaatst op de
hoek Lingestraat en de 1ste Weteringswal
en officieel onthuld op 17 mei jl. Teksten
zijn aangeleverd door Jan Willem
Dalhuisen.
B.&W. van Overbetuwe hebben besloten
5 nieuwe bruggen en een nieuw fietspad
in Park Lingezegen namen te geven die
een verbinding vormen met WO II. Ieder
van de bruggen zal een markering krijgen.
Daarop vooruitlopend is dit paneel
gekomen.
Voor meer info en beeldmateriaal van de
onthulling:
www.exodushuissen.nl/nieuws/woiipaneel-slag-om-elst-onthuld

Uit de groepsgesprekken

Het openluchtzwembad
De Pas, waar
menig Elstenaar, maar
vooral Gerda HeezenVan der Linden,
ettelijk uurtje heeft
doorgebracht.
In de achtergrond
is de kerktoren
nog te zien;
we kijken dus
naar het noorden.

In onze nieuwe ruimte in basisschool Stap
voor Stap aan de Kruisakkers worden
koffietafelgesprekken gehouden met
inwoners die voor de oorlog zijn geboren.
Een van de deelnemers was Gerda
Heezen-Van der Linden (1937). Zij
vertelde dat ze een liefhebster was van
zwemmen. Dit gebeurde in het open
zwembad aan de Pas, soms in de Grote
Koppel in Arnhem. Vanwege het
gemengd zwemmen werd de zwemhobby
van Gerda door moeder niet gewaardeerd. Vader had minder bezwaren.
Maar tot een lidmaatschap van EZ&PC
(opgericht in 1950) is het niet gekomen.
Gerda bleek een talent. Zij was zo goed,
dat ze werd gevraagd om deel te nemen
aan zwemwedstrijden korte baan. Dit
gebeurde dan onder andere meisjesnamen (Netty Dibbets en Corine van der
Sloot). Zij bleef zwemmen tot zij 18/19
jaar was en ging toen volleyballen in de
inmiddels verdwenen gymzaal aan de
Grote Molenstraat.
Andere zwemtalenten in haar tijd waren
Rob van Empel en Arie Moulijn, die
fantastisch kon duiken van de duikplank.

In een ander gesprek kwam ook de religie
ter sprake. Leida herinnerde zich dat je
elke zondag naar de (RK) kerk ging en
naar het lof. Parochianen moesten
plaatsen in de banken kopen. Gevolg was
dat de rijkere mensen vooraan kwamen
te zitten en daarachter de mensen die
minder te besteden hadden. In de kerk
waren sokjes verboden en zonder muts
kwam je er niet in. Indrukkwekkend was
de figuur in de kerk die optrad als
kerkagent (suisse). Hij trad op wanneer
kinderen of volwassenen de orde
verstoorden. Hij was netjes gekleed in
een speciaal kostuum. Op schooldagen
moest je ook iedere dag naar de kerk. Op
je rapport kwam te staan de keren dat je
niet geweest was. Waar ieder kind tegen
opzag was het biechten. Je moest wel,
want er werd vanuit de school op gelet
dat je eens in de maand ging biechten. Ik
wist niet wat ik aan zonden kon
bedenken. Wat konden wij nu voor
zonden doen? Je zei dan maar wat, zoals
uit de suikerpot gesnoept e.d. Eigenlijk
loog je maar wat. Na mijn schoolperiode
ben ik nooit meer biechten geweest.

