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VOORWOORD
55 Jaar De Batsers!
Dit carnavalsseizoen bestaat carnavalsvereniging
De Batsers 55 jaar. Ik heb de vereniging sinds
mijn installatie als burgemeester van Overbetuwe
in 2013 leren kennen als een zeer actieve
vereniging die met tal van (carnavals)activiteiten
een groot publiek weet te bereiken. Razend
populair in Elst maar zeker ook daarbuiten, zijn de
pronkzittingen in De Helster. De Batsers slagen
er ieder jaar weer in om een programma samen
te stellen van verrassende, gevoelige en ludieke
acts: dans, zang en cabaret van eigen bodem.
Ze worden opgevoerd in een omgeving waarin je
je amper kunt voorstellen dat je in een sporthal
bent. Aan de aankleding wordt veel aandacht
besteed door de grote groep vrijwilligers.
Dit alles typeert de Batsers. Want de vereniging
weet niet alleen veel bezoekers te trekken maar
ook een groot aantal mensen voor jaren aan zich
te binden. Het is een vereniging met een grote
aanhang en met betrokken leden verdeeld over
diverse commissie en niet te vergeten Bats Mar
Deur. Zonder dit alles kan geen enkele vereniging
bestaan en al helemaal niet 55 jaar.

Naast een actieve vereniging zijn de Batsers ook
een zeer betrokken vereniging. Ik heb dat vorig
jaar van dichtbij mogen ervaren toen het zeer
gewaardeerde lid Rogier van Kouwen kort voor
het begin van het Groot Carnaval overleed.
Zijn overlijden kwam voor iedereen als een
enorme schok. De vereniging heeft niet alleen
op een waardige manier afscheid van hem
genomen maar heeft zijn overlijden ook een
plek gegeven tijdens de carnavalsdagen met een
aangepast programma. Ik heb daar diep respect
voor gekregen.
Ik feliciteer de vereniging, het bestuur, de raad
van elf, de leden en alle vrijwilligers van harte
met het 55 jaar bestaan en wens de Batsers nog
vele jaren toe!
Toon van Asseldonk
Burgemeester gemeente Overbetuwe
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GESCHIEDENIS 0 - 11 JAAR

Wat doe je als je als vriendengroep jaarlijks naar het gekostumeerd
bal gaat van Zet ‘m Op en je keer op keer niet in de prijzen valt?
Dan ga je nadenken om zelf iets moois op touw
te zetten. En als je dan eindelijk in 1962 met het
schip de ‘Santa Maria’ die eerste prijs wél
binnenhaalt, dan is het genoeg geweest en
begin je voor jezelf. Dat deden de vrienden van ‘De
Oude Tol’, gesteund door kastelein Frits
Hoogveld van café Central. Dus het seizoen 19621963 werd vanaf dat moment gezien als
oprichtingsjaar van de nieuwe
carnavals-vereniging. Doordat de toenmalige
jeugd het idee had geen vaste voet aan de grond
te krijgen binnen Zet ‘m Op, is dus eigenlijk de
stap genomen om een eigen club op te richten.
Een naam voor de nieuwe vereniging was gauw
gevonden. De groep vrienden met zijn nieuwe
aanwas was namelijk gek op toepen. Een kaartspel
waarbij het gebruikelijk is om op tafel te slaan om
de tegenspelers uit te dagen. Die slag op tafel was
een “bats” en zo werd de naam van de nieuwe vereniging: de Batsers. Het was dan ook begrijpelijk
dat de naam van de eerste Prins Carnaval van de
Batsers eveneens naar het kaartspel verwees: Jan
de Toepert, oftewel Jan Teunissen de vrachtrijder.

Dit was de eigen prins van de Batsers, want in die
jaren was er nog geen sprake van een
gezamenlijke prins van Batsers en Zet’m Op.

Prins Jan de Toepert 1962-1963
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Na de start met carnaval vieren in café Central werd in 1964 de Gouden Leeuw van
Scheerder verrast met een bezoek van de toenmalige Prins Willem d’n Houtwurm
(Theloosen) en zijn gevolg, die tijdens het groot carnaval in een Fiat de zaal werd
ingereden.
Aan creativiteit en jeugdig elan was geen gebrek,
aan financiële middelen des te meer...
Op elke vergadering stond het onderwerp
‘contributie’ hoog op de agenda. Maar zoals vele
onderwerpen werd ook dit onderwerp meermalen
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Over creativiteit gesproken: in 1964 organiseerde
de kersverse carnavalsvereniging de eerste
carnavalsoptocht.
Een kar getrokken door een tractor en
voorafgegaan door enkele pony’s van de Elster
ponyclub. Slechts een klein deel van de Elster
bevolking was getuige van deze ludieke
gebeurtenis. Met veel verbazing sloegen de iets
meer dan een handvol toeschouwers een en
ander gade.
Na afloop van deze noviteit werd de volgende
stap gezet tot een nieuwe ‘inmiddels historische’
gebeurtenis: De pop, die op de eerste
carnavalswagen stond, werd opgehangen aan de
gevel van café Central (nu Chinees Specialiteitenrestaurant Azie). Later is de pop ‘al hangende aan
het gemeentehuis’ als Duppert bekend geworden.
De pop werd in de eerste jaren bij het einde van
het carnaval nog traditioneel verbrand op het
Europaplein.

Eerste wagen 1964

Optocht Grote Molenstraat 1964

Hangen van de eerste pop
(duppert) 1964

c.v. de Batsers 55 jaar |

3

GESCHIEDENIS 0 - 11 JAAR VERVOLG
Een ander, maar dan meer artistiek hoogtepunt,
was de verschijning van het eerste carnavalsboekje in het seizoen 1969-1970. Naast het programma
van het groot carnaval en lezenswaardige artikelen over carnaval in het algemeen, bestond het
boekje ook uit met de hand getekende advertenties die door een groep creatieve Batsers gemaakt
werden. Deze boekjes werden tot in de tachtiger
jaren uitgebracht en huis-aan-huis bezorgd.
De uitgave die u nu in handen heeft, is in feite een
follow-up van de carnavalsboekjes uit die tijd.

(1e carnavalsboekje 1969)
1e carnavalsboekje 1969

JUBILEUMPRINS 11 JAAR

Aanbieding originele zwengel dorpspomp 1973

Het elfjarig bestaan van c.v. de Batsers o.l.v. de eerste jubileumprins Arend van Savoye(Houtzeel) was
aanleiding voor de vereniging om aan het dorp
Elst een cadeau aan te bieden en wel de in oude
luister herstelde dorpspomp, die
tegenwoordig in de Dorpsstraat staat bij het
Prinsenstraotje. Symbolisch werd de slinger van
de pomp tijdens dat seizoen aangeboden aan de
toenmalige burgemeester van Hovell tot Westerflier. De pomp zelf werd overigens pas tijdens het
1250-jarig bestaan van Elst geplaatst.
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Prins Arend van Savoye 1973-1974

1977

1969

1983

1984
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BATSERSLIEDJES DOOR DE JAREN HEEN
Muziek en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Batsers heeft een groot aandeel in de
plaatselijke carnavalsmuziek. Dankzij grote schrijvers als Ton Penning de Vries, Henri Polman, Wes Leurs
sr. en Wes Leurs Jr., Toon Joosten en Piet Hermeling zijn de Elster liedjes niet meer weg te denken tijdens het carnaval. Uit het rijke archief van de Batsers treft u hieronder een aantal evergreens aan die
ook te beluisteren zijn via onze website www.batsers.nl.
Scan de QR code bij het lied voor meer informatie.

JUBILEUMLIED 55 JAAR,

2017
REFREIN :

Kom zing mar mee…sluut mar aon..
Mit zien alle zig zag gaon..
En lop de polonaise mit mekaor..
Heuk mar ien..en blief nie’ staon..
Kom zing mar mee…sluut mar aon..
Niemand zal op èrmoei staon…
En we zien..nog lang nie’ klaor..
Batsers doen da’ nou al 55 jaor!!

SIMPELE HAON,

PIEWW 1992
REFREIN :

Nee a’k dan tuus kom en de onze zie staon….
Mit die ouwe simpele haon….
Dan dink ik altied heel efkes toch….
Ik had zover nie hoeve gaon…..

MIEN OUWERSHUUS,
WES LEURS SR. 1983

REFREIN :
Kiek zoon.. hier is je pa gebore..
Da’ grote ouwe witte huus..
Jij bin un kiend nog. Kan nie’ wete..
Eenieder droomt van vroeger tuus…

DE ELSTER TOREN,

HENRI POLMAN 1981
REFREIN :

Elstenaor kiek us daor steet –ie
Tore van Elst groot en sterk..
Jou te ontlope da’ geet nie..
Kom straks wèr tuus van mien werk..
Zie jou ien reeth en op mèrrum..
Vol ien ut lich of de snei..
Toren je mak mien zo wèrrum..
Als ik jou zie bin ik blij…
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KOM MAAR OP MIJN PAARDJE,

TON PENNING DE VRIES 1982
REFREIN :
Kom maar op mijn paardje
Heb je je zeer gedaan..
Dat muisje had een staartje
En daarmee kon hij slaan
Kom nou toch, geen tranen zeg..
In 100 jaar is alles weg!

KLEINE ZAKEN,

TOON JOOSTEN 2001
REFREIN :
‘t Zien mar kleine zaken,
mar ze heuren zo bij mien,
want juust die dingen maken,
da’we Elstenaôren zien………

TRAONE IEN MIEN OGE,
WES LEURS JR.

CLUBLIED BATSERS

REFREIN :

REFREIN :

Traone ien mien oge….traone van geluk…
Ik kan ze haôs nie houwe..ik heb ze vuls te duk…
Traone van geluk mar hoe ut kum ik wit ut nie…
‘k Heb traone ien mien oge a’k de Elster Toren zie…
Traone ien mien oge…traone van verdriet…
As ik Elst ‘n poos mot missen…
Rak ik muneige kwiet!

Zie de Batsers zig zag gaon…
Bats…Tsjieng…Boem!
Zachjes op de taofel slaon…
Bats…Tsjieng…Boem!
Niemand zal op èrmoei staon..
Ze kieke ons nie’ ien de kaort…
Niets ontziend..zette wij twee bliend..
Ze durve nie’ met ons mee te gaon…
Vanaovend zette we allemaôl ien..
Frits breng dur un stuk of tien!
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ONZE ADVERTEERDERS
In het seizoen 1969-1970 tot en met 1983-1984 werden door de Batsers ludieke carnavalsboekjes
uitgebracht. Plaatselijke adverteerders werden benaderd en door schrijvers en tekenaars binnen de club
werden inventieve advertenties getekend.
In die jaren was de carnavalsnaam van Elst “Slurpdurp”. Die huidige naam “Duppertdurp” is van recentere
datum. Veel nog bestaande Elster bedrijven en winkeliers van toen hebben enthousiast gereageerd op
deze nostalgische advertenties. In deze Glossy ziet u dan ook deze oude advertenties op diverse
pagina’s terug.
En zoals we in 1974 al schreven in het carnavalsboekje:

1982

1979
8
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drogisterij parfumerie VAN OORT
dorspstraat 79-81
6661 EJ Elst
0481 37 12 64

1974

Dorpsstraat 33 - 37

•

6661 EG Elst

•

www.herberts-elst.nl

1979

1977

1978
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GESCHIEDENIS 11 - 22 JAAR
Na de eerste elf jaren al flink aan de weg
getimmerd te hebben met het carnaval in Elst, gaan
de Batsers voortvarend door op de ingeslagen weg.
De creativiteit komt met name in deze periode tot
uitdrukking in de gestage toename van de
kwaliteit van de pronkzittingen.
Nog niet zo professioneel als de huidige zittingen in
sporthal de Helster, maar de
pronkzittingen in de zaal van het Wapen van Elst
ademden wel al een sfeer van gemoedelijkheid,
originaliteit en actualiteit. Daarbij werd de
politiek (het college van B&W is traditiegetrouw te
gast op een van de pronkzittingen) geregeld met
een flinke kwinkslag en een behoorlijke dosis ironie
benaderd.
Het is ook de periode waarin de Rode Draad voor
het eerst ten tonele werd gevoerd. In het begin
bestond die uit filmpjes met een dubbel 8
projector vanuit het midden van de zaal, later
werden die filmpjes vervangen door komische acts
tussen programmaonderdelen door.
Voorzichtig werd begonnen met de decorbouw.
Om het toneel van het Wapen een meer
carnavaleske achtergrond te geven, werd plaat- en
schildermateriaal gebruikt. Dit resulteerde in een
sfeerbeeld, dat aan een primitieve kunstvorm deed
denken. Jarenlang werd het toneel opgesierd met
een tekening van de Elster toren, later gevolgd door
een bouwwerk van diezelfde toren.
Op onderstaande foto een voorbeeld hiervan.
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Programma pronkzitting 1981 met rode draad

Het zijn ook de jaren waarin groepen optreden
als de Nuskes, bekend om kolderieke scenes zoals
de Olympische zwemkampioenschappen, De Prins
Wil 'm Wel 'ns Anders - Band, de Bus en de Douche.
Ook zijn het de jaren waarin de Sofzangers op
het podium verschenen met liedjes over de Elster
samenleving en de plaatselijke politiek zoals
bijvoorbeeld ‘Het kan de Batsers niks verdomme’
uit 1982, dat nog steeds aan het eind van elke
pronkzitting wordt gezongen. Wel steeds met
andere teksten in de coupletten waarin het
programma van de zitting wordt bezongen. Het
refrein wordt nog steeds in ere gehouden.

Het kan de Batsers niks verdomme, 1982

“Elstenaor, kiek ‘ns daor steet ie”, het voor het eerst in 1981 door Henri Polman
vertolkte lied over de Elster toren kan gerust beschouwd worden als een evergreen.
Naast het zingen en schrijven van liedjes heeft Henri in die periode ook een grote
artistieke bijdrage als buutreedner geleverd.

Nuskes 1981

Henri Polman, 1981

Kerstkaarten
Zoals eerder vermeld, werd er door de Batsers een
boekje uitgebracht met daarin zelf ontworpen advertenties. Door de commissie die daarvoor zorgde,
werd in deze periode het initiatief genomen om
daarnaast ook een kerst- en nieuwjaarskaart
huis-aan-huis te bezorgen in Elst. Het onderwerp
van die kaart was een tekening in winterse sferen
van een markant Elster dorpsgezicht, getekend
door Addy van Kleef.
Kerst-en nieuwjaarskaart 1983
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• Lunch
• High tea
• Diner
3-gangen keuzemenu
€ 24,95
www.restaurantdeklomp.nl

1978
12
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GESCHIEDENIS 11 - 22 JAAR VERVOLG
De viering van Elst 1250 in juni 1976 was ook het moment om bij het elfjarig bestaan
van c.v. de Batsers een cadeau aan de gemeente Elst aan te bieden.
De in volle glorie herstelde dorpspomp werd bij
die gelegenheid officieel overgedragen aan de
Elster gemeenschap. Ook aan de grootscheeps opgezette festiviteiten namen de Batsers deel door
in de grote optocht (de stertocht) mee te lopen
als groep, uitbeeldend ‘de Rode Loop’: een epidemische ziekte die rond 1783 in onze contreien
heerste.

Aanbieding pomp tijdens Elst 1250 in 1976

JUBILEUMPRINS 22 JAAR

Programma Elst 1250 voor Batsers

De periode 11-22 jaar eindigt onder het
bewind van jubileumprins Henk de Voortvluchtige
(Theloosen), die namens alle Batsers een robuuste
bank met daarin het verenigingslogo aanbiedt aan
de gemeente Elst.
Prins Henk de Voortvluchtige 1984-1985
c.v. de Batsers 55 jaar |
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WIE ZIJN ER BETROKKEN?
Wat doet men zoal in zo’n club? Wat komt daarbij
kijken? Ik zal proberen de structuur van de Batsers
aan u uit te leggen.
Bestuur
We kennen een bestuur, Raad van Elf, de Senaat,
Ere-leden, commissies enzovoorts. Zoals het elke
vereniging betaamt, hebben de leden het laatste
woord. Daarvoor worden er dus algemene
ledenvergaderingen gehouden waarin het bestuur
verantwoording aflegt, de koers bepaalt, plannen
voorlegt etcetera. Omdat er veel activiteiten worden
ontplooid, zijn er commissies in het leven geroepen
die voor de voorbereidingen en het goede verloop
van die activiteiten verantwoordelijk zijn. Het bestuur
bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, de president enoverige bestuursleden zoals een
bestuurslid programmazaken (verantwoordelijk voor
Pronkzittingen en Prinsenbal), een bestuurslid Groot
Carnaval en Wagenbouw en een bestuurslid PR &
Sponsoring. De bestuursleden vormen ook de linking
pin met de verschillende commissies of groepen.
Raad van Elf
Een prominente groep leden die naast het uitvoeren van representatieve taken ook zelf activiteiten
organiseert, zoals het jaarlijkse Buutgala, is de Raad
van Elf. Een instituut op zich. De president, bijgestaan
door de adjudant, voert de Raad van Elf aan. De Raad
van Elf –overigens bestaande uit 15 leden- heeft een
voorzitter die de maandelijkse Raadsvergadering
voorzit en in goede banen probeert te leiden; een
secretaris die verslag legt van hetgeen er tijdens die
vergaderingen aan zin en onzin wordt uitgekraamd,
een penningmeester die verantwoordelijk is voor de
kas van de Raad en een eigen onnavolgbaar
kas-syteem heeft in een ‘opschriefbuukske’; een
schatbewaarder, verantwoordelijk voor de Raadsversierselen, een commissie Raadsuitje, een commissie
Buutgala, een commissie Raadswagen, een hapjescommissie en last but not least: de Vorst. Deze wordt
traditiegetrouw op basis van corpulentie verkozen
en zorgt ervoor dat de Raadsleden op tijd en voltallig aanwezig zijn om de representatieve taken
naar behoren uit te voeren. Geen deel van de Raad,
maar daar wel onlosmakelijk mee verbonden, zijn de
Dansmariekes en de Opperschenker, allen onmisbaar
voor een goed en soepel functionerende Raad.
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Senaat, commissies en groepen
Naast de Raad van Elf kent de vereniging een Senaat, waarvan de Senaatsleden via de verschillende
commissies dito activiteiten uitvoeren. Zo kennen we
de commissie wagenbouw, verantwoordelijk voor de
bouw van de carnavalswagens van de Prins (als deze
vanuit de Batsersgelederen komt), de Raad en de
jeugd. De commissie PR heeft de taak om de
Batsers en haar activiteiten onder de aandacht van
een breed publiek te brengen. Voor een goede
uitvoering van de Pronkzittingen (en het Prinsenbal)
komen meerdere commissies en groepen of individuen in beeld, zoals de commissie Artistiek, de
Programmacommissie, Helstercommissie, Schminck,
Kleding, Decorbouw, de Batsersband en natuurlijk
ook de groepen en/of artiesten zelf met (zeker bij
de jeugdgroepen) begeleiding vanuit oudere leden.
Denk hierbij o.a. aan: de Troefkes, 10 Bliend, de verschillende Buutreedners, Sofzangers, Meidengrei etc.
Groepen die naast hun bijdrage aan de
Pronkzittingen ook op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens het Carnaval of het Buutgala, hun
steentje bijdragen zijn de groepen Licht en Geluid,
Zaalversiering en de fotografen. En voor de
organisatie van het carnavalsfeest is natuurlijk de
commissie Groot Carnaval onmisbaar. Er zijn ook
twee commissies die zich met name met de jeugd
bezighouden: de commissie Jeugdcarnaval, die
samen met Zet’m Op carnaval organiseert voor
jeugdigen van 12-18 jaar en de Troefkes commissie,
die het Troefkes carnaval voor kinderen van 4 -12
jaar organiseert.
Sponsoren
Het zal duidelijk zijn dat het organiseren van al deze
activiteiten ook geld kost. Uiteraard betalen de leden
contributie en levert een aantal activiteiten geld
op (dat weer aan kosten opgaat), maar zonder de
zeer gewaardeerde bijdrage van sponsoren zou dit
allemaal niet mogelijk zijn. Vandaar dat de sponsorcommissie ook een zeer belangrijke taak vervult. De
commissie Winterfestijn zorgt ervoor dat de leden
de bardiensten in het Winterfestijncafé bemensen,
waardoor ook een vergoeding beschikbaar komt
voor de Batsers. En om goed zicht te houden op een
adequate vastlegging van inkomsten en uitgaven, is
er een financiële commissie die monitort dat alles
financieel goed verloopt.

Duppertzondag, Peerdevissen en Bats mar Deur
Al bijna elf jaar wordt er tijdens de carnavalsoptocht
voor het gemeentehuis de Duppertzondag georganiseerd. Daarvoor is dus de Duppertzondagcommissie
verantwoordelijk. En voor de organisatie en het
goede verloop van het jaarlijkse Peerdevissen (de
viswedstrijd op de zaterdag voorafgaand aan de
Paardenmarkt) hebben we de commissie Peerdevissen. Bij bijzondere gelegenheden of festiviteiten
treedt Bats mar Deur op. De dweilband die zijn
oorsprong heeft binnen de Batsers en waarvan de
leden voor een deel Batserslid zijn. Maar ook niet-leden blazen hun partijtje mee of roeren hun trom.......
Zoals u ziet: tal van commissies met heel veel zeer
betrokken, enthousiaste leden die op verschillende
momenten in het jaar in touw zijn.

Z.D.H. Prins
Dan zult u zich afvragen: een mooie en lange lijst,
maar ik mis de Prins. Dat klopt, daar heb ik het nog
niet over gehad. De Prins komt het ene jaar vanuit
de Batsers, het andere jaar vanuit onze zustervereniging Zet’m Op. De voorzitter en de president van de
betrokken carnavalsvereniging zijn verantwoordelijk
voor het zoeken en vinden van de juiste kandidaat.
De Prins zoekt vervolgens een Adjudant, die hem
in raad en daad bijstaat. Gedurende een jaar staat
de Prins met zijn Adjudant in het middelpunt van
het carnavalsgebeuren. Omdat het een ‘gezamenlijke prins’ is, moet er een goede afstemming plaats
vinden tussen beide verenigingen. Hiervoor is het
SBZ (Samenwerkingsverband Batsers en Zet ‘m Op) in
het leven geroepen. Na een jaar aan het carnavalsbewind geweest te zijn, moet de Prins aftreden. Hij
kan dan toetreden tot het CPC: het Convent Prinsen
Carnaval.

BIAN-VISAGIE - FotoAn.nl

Onderscheidingen
Het is dan ook niet meer dan normaal dat er af en
toe leden die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt
hebben voor de vereniging, in het zonnetje gezet
worden. Daarvoor kennen de Batsers vier
onderscheidingen: het erelidmaatschap, de huisorde,
de Batsersorde en de Batser van het jaar. Maar ook
niet-leden worden niet vergeten; wanneer iemand
geen lid is of lid is geweest van de Batsers, maar
zich toch bijzonder verdienstelijk heeft getoond, dan

kan hij of zij in aanmerking komen voor ’t Nilluske. Een onderscheiding, vernoemd naar Nillus uut
den Vrimde (Peter Scheffer). De uitreiking van deze
onderscheidingen vindt traditioneel plaats tijdens
de Boerenkoolmaaltijd die door alle leden en medewerkers in samenzijn deftig genuttigd wordt op de
dinsdagmiddag van het carnaval.

SCHAATSEN IN HET HARTJE VAN ELST!

We hebben dit jaar weer leuke activiteiten op het programma staan,
niet alleen op het ijs maar ook in ons gezellige Wintercafé.
Zien we jullie snel? Check www.wfob.nl voor ons programma!
c.v. de Batsers 55 jaar |
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GESCHIEDENIS 22 - 33 JAAR
Carnaval is een feest van Italiaanse
oorsprong en vermoedelijk een
historisch gegroeide kruising tussen
een Romeins lentefeest en een
Germaans offerfeest.
Aansluitend op de veertig dagen vasten tot de
Pasen wordt het carnaval uitbundig gevierd. De
vier “dolle” dagen betekenden en nu nog steeds,
voor de Batsers veel jolijt en plezier maar ook veel
organisatie en werk. Het Wapen werd omgebouwd
tot feestlocatie en de toeloop van de Elstenaren
naar de carnavalsavonden in deze periode was
enorm. Vele honderden creatief geklede en geschminkte carnavalsvierders feestten samen met
De Batsers tot in de late uurtjes. De aantallen
bezoekers waren zo groot dat het bordje “VOL” met
grote regelmaat op de deur van het Wapen
gehangen moest worden en carnavalsvierders die
niet meer binnengelaten konden worden,
teleurgesteld naar huis moesten.
Omdat de Batsers het uiteraard vervelend vonden
om carnavalisten te moeten teleurstellen, werd er
in vergaderingen veel over gesproken en
geëvalueerd. Uiteraard werd er ook nagedacht
welke mogelijkheden er waren om meer bezoekers
te kunnen herbergen. Met de toen nog bestaande
zaal van “De Vereniging” (thans een modezaak)
werd hiervoor met een tweede feestlocatie een
oplossing gevonden. Helaas konden de Elstenaren
niet verleid worden om hier naartoe te komen en
werd dit geen succes.

Carnaval Wapen jaren 80

Bats Mar Deur 1990

In 1989 werd de dweilband ‘Bats mar Deur’
opgericht. Een stel leden van de Batsers vond het
niet kunnen dat de carnavalsvereniging geen
eigen dweilband had. Niet dat deze leden
muzikaal waren of al een instrument konden
bespelen, maar enthousiast waren ze wel.
Er werden instrumenten aangeschaft.
Met veel oefenen en jaren lang muzieklessen op
de muziekschool groeide de dweilband uit tot een
niet meer weg te denken muzikale omlijsting van
activiteiten van de Batsers. Ook nu is dat nog het
geval, zij het dat er van de toenmalige bezetting
niemand meer actief lid is.
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Bats Mar Deur 2016

Aanbieding lantaarn 1995

Tijdens de jaarlijkse pronkzittingen worden er
naast acts, dans en buuts ook de nodige liedjes
ten gehore gebracht. Niet alleen met teksten die
over de toren en ons mooie dorp gaan, maar ook
over wat ons bezighoudt, waar we ons zorgen over
maken en wat we veranderd willen hebben in Elst.
Vaak in een marstempo, maar er valt ook mooie
ingetogen zang te beluisteren op een pronkzitting. De Batsers kunnen en konden gelukkig altijd
beschikken over zeer goede tekstschrijvers die de
liedjes dan ook nog in het Elsters dialect schrijven.
Voor menig Elstenaar die hier is opgegroeid een
warm bad en uiteraard een herkenning naar de
tijden van vroeger. Het was dan ook geen toeval
dat in 1995 de cd ‘Bar wah!!!’ werd opgenomen
met bekende populaire Batsersliedjes, zoals ‘Kom
maar op mijn paardje’ , ‘Ik ben niet van hier’ en
‘Elstenaor, kiek ‘ns daor steet ie’
Met de jubileumprins Piet de Blaozer (Hermeling)
werd in 1995/1996 het 33-jarig bestaan gevierd
en werd ter gelegenheid hiervan namens alle
Batsers een nostalgische lantaarn (uiteraard in de
rode Batserskleur) aangeboden aan de gemeente
Elst.

JUBILEUMPRINS 33 JAAR

Prins Piet de Blaozer 1995-1996
c.v. de Batsers 55 jaar |
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UN PRINSHEERLIJK BESTAON!
55 jaor Batsers zou ok betekenen 55 Prinsen
Carnaval !!! En hier wou ik het nu us ekkus mit jullie
over hebbe:
Umdat er ruum 9000 huushouwes dit gaôn lèze
en driekwart gin plat kan, zal ik wat minder plat
schrieve. Ien de ledenvergadering werd gevraagd of
er minsen waren die mee wouwe schrieven aon un
jubileum uutgave ter ere van het 55 jaorig bestaon
van ons clubje, en daor ging het geliek al mis mit
mien, want bij het opsteken van mien hand werd ik
geliek toegevoegd aon de redactie en ok toegevoegd
aon un zgn. groepsapp. En als ik nou ergens un hekel
aon het is het wel zo’n groepsapp die op de raorste
momenten van de dag begin te piepen en mit allerlei
datums en dergelijk begin te mouwen!
Dus ik geliek ien actie: “Haol me mar uut de redactie
en die groepsapp en ik zal wel un bijdrage leveren
deur un stukje te schrieven over het CPC”.
Nu terugkommend op de titel, “UN PRINSHEERLIJK
BESTAON”: zonder Prins gin carnaval wordt gezeid
en dat zou dus betekenen dat er al 54 Prinsen gewis
zien die un jaor lang de scepter hebben gezwaaid
over CV de Batsers, maar dat is zeker niet het geval.
Een stukske geschiedenis:
Wij Batsers vieren dit seizoen het 55 jaorig jubileum
maar onze zuster vereniging Zet um Op besteet al 64
jaor. Dit betekent dus dat er al Prinsen werden
gekozen veurdat de Batsers werden opgericht.
Toen de Batsers ien 1962 werd opgericht mos er
natuurlijk ok un Prins kommen , dit werd Jan Teunissen als Prins Jan de Toepert.
Dat gedoe mit 2 prinsen ien 1 durp was veur
carnaval vierend Elst verre van ideaal en zo gebeurde
het dat ien 1966 beide clubs het SBZ (Samenwerking
Batsers Zet ‘m Op) oprichtte met als doelstelling 1
Prins veur het durp en de clubs.
Jan Geurts had de eer als eerste SBZ Prins de baos te
zien over zowel Batsers als Zet um Op mit als prinsennaam Prins Jan de Duikelaar.
Nog ekkus wat getallen!!!! Er zijn tot nu toe 61
mannen Prins gewis ien Duppertdurp
Einde geschiedenis les , nu wèr teug nor de titel: Un
Prinsheerlijk bestaon. Hier wil ik graag
( als deskundige ) nog wat verder uutleg aon geven.
Prins worden is gin kunst, mar Prins zien is un ander verhaol. Zo hebben we allerlei types en soorten
prinsen gehad en allemaôl hebben ze op hun eigen
18
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manier, humor en stijl een positieve bijdrage
geleverd aon het carnavalsfeest ien ons durp.
En allemaôl dinken ze dat ze nog un belangrijk
persoon zien binnen hun club, dink mar aon het lied
van de sofzangers “1 maol Prins te zien “
Veur sommige is dit gevoel zeer sterk en veur andere
wordt dat ien de loop der jaoren steeds minder, en
um nu toch die betrokkenheid van de oud Prinsen te
behouden of te versterken, zien er un paor oud
Prinsen onder de borrel aon het nuilen en dinken
gegaon hoe ze die oud Prinsen wèr wat meer het
carnavalsgevoel terug konden geven en dat ze zich
wèr wat meer tuus zouwe gaon voelen onder het
“gewone volk “ hier mot un knipoog staon !!!
En zo kwam het dat ien 1997 in het Prinsejaor van
Wim Cleyne als Prins Wim de Econoom het
CONVENT PRINSEN CARNAVAL (CPC) werd opgericht
met de hierboven omschreven doelstelling.
De eerste ACTIE van het CPC werd hun handafdruk in
een stoeptegel plaatsen bij het Prinsenstraotje. Dit
is een jaarlijks terugkerende traditie geworden op de
diensdag van Groot carnaval.
Aonsluutend zurg het CPC alwèr bijna 20 jaor veur
het spectaculaire buutengebeuren
Het CPC is uutgegroeid tot un hecht clubje oud Prinsen die graag terugkiek, maar zeker ok veuruut kiek
nor het carnavalfeest veur Duppertdurp en dit alles
zonder al te veul regels en statuten en regelementen.
Nee, gewoon lekker simpel mit un jaorlijkse
contributie en un bestuur bestaonde uut 2 oud Zet
um Op en 2 oud Batsers Prinsen.
We houden elke 3de zondag van Oktober onze jaorvergadering en daorbij is er altied iets leuks
georganiseerd waor ok onze dames graag bij aonwezig zien.
Als je nu precies wil weten wie en wanneer iemand
Prins is gewis mot je us ien de hal van ut Wapen van
Elst kieken, daor hangen ze ien un mooi lieske aon
de wand !!
Bij het schrieven van dit stukske wit ik natuurlijk niet
wie de NEIE zal gaon worden .
Maar namens het CPC wens ik hem samen mit zien
Adjudant en zijn gevolg een spetterend Batsers
Jubileumjaor toe, en ik wit zeker dat we er
nog 1 (of 2) op zulle drinken!
PROOST EN ALAAF!
Un oud Prins

1979

1980

1981

Dorpsstraat 101
6661 EJ Elst Gld
(0481) 37 50 00
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PROF PC uw lokale computerspeciaalzaak
Ontvang nu 25% korting
op een onderhoudsbeurt
voor uw PC of laptop

*aanbiedingen geldig t/m 22-12-2017

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Opschonen tijdelijke bestanden
Virussen en malafide software verwijderen
Optimalisatie opstartprocessen
Updaten drivers/programma’s
Interne en externe reiniging
Hardware controle

Ontvang ook 25% korting
op diverse (verloop)kabels
(HDMI, miniDisplayPort, Displayport, USB, Netwerk, etc.)

PROF PC . Nieuwe Aamsestraat 28 . 6662ND Elst . 0481 372 473 . info@profpc.nl . www.profpc.nl
MA 13:00-18:00 . DI 10:00-20:00 . WO 10:00-18:00 . DO 10:00-20:00 . VR 10:00-18:00 . ZA 10:00-13:00

Ook auto inkoop:
- vanaf bouwjaar 2011
- tot maximaal 120.000 km
Auto Witjes
Marithaime 6A
6662 WD Elst
0481 350 450
www.autowitjes.nl
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About Men is een one-stop-shop voor de man. Naast
onze sterke collectie aan kostuums en colberts, kunt u
ook voor uw casual kleding goed slagen bij About Men.
Met onderstaande uitknipbon krijgt u 10% korting op uw
aankoop. Verras uzelf of koop alvast een mooi cadeau
voor de feestdagen!

Bezoek ons

Bel ons op

Kleine Molenstraat 2, Elst

0481-351446

10% korting

Bij inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31-12-2017

OUD EN NEI
Hij is het oudste lid van de Batsers.
Wim Theloosen, 80 jaar oud en nog volop
genietend van het leven. Naast hem zit Wes Leurs
(benjamin), 19 jaar jong en het jongste lid van de
club. We stelden hen een aantal vragen over de
vereniging. Wim Theloosen stond er overigens op
dat zijn antwoorden in het Elsters dialect geplaatst zouden worden.
Beiden zittend aan tafel stelden we de eerste
vraag.
‘Het schijnt dat jullie familie van elkaar zijn?’
Wim: ‘De opa van Wes, ok Wes gehiete, was mien
nèèf. Un zeer creatief man en veul gedaon vur de
Batsers. Ien de jaore 80 kwam hij ienins aon mit 2
kiendere van um, Wes en Mirjan, waorbij hij
veurstelde um deze twee snotblage op te laote
treeje tijdens de Pronkzittinge. Dit lag zeer
gevoelig bij de programmacommissie. En veule
jaore laôter kwam Wes dus zelluf mit zien eige
zoon en
dochter van zien zus Mirjan… nou…prima toch!’
‘Wat zou jij als oudste lid aan Wes willen
meegeven?’
Wim: ‘Altied ien de schoene blieve lope
en nooit durnève’
‘ Wat zijn voor jullie de hoogtepunten uit 55 jaar
Batsers?’
Wim: ‘Dat wij de moed hadde op ons eige te
beginne. We zien opgerich uut onvrede mit de
jurering van de jaorlijkse carnvalsaovend bij Zet
‘m Op ien ut Wapen. Op die aovende kwame dur
verschillende groepen verkleed en altied mit iets
ludieks. Ik zat ien un clupje van de Ouwe Tol en we
makte elluk jaor prachtige creaties, mar we krege
nooit de èrste prijs. Altied kreeg of Reeth, of de
Eshof un prijs, mar wij nooit. We kwame veul bij
Frits Hoogveld ien café Central en toen we eindelijk un keer de èrste prijs ien de wacht sleupte,
hebbe we daor bij Frits beslote um eiges un vereniging op te richten. Je kwam dur ok nie zomaar
tusse bij Zet ‘m Op.

Daor zate un hoop notabele ien, zoas un dokter, ut
hoofd van de schôl, middestanders mit geld, en wij
ware heel gewoon. Jozef Kerste was slager, ik was
timmerman en Geert Wouters was boer.
Wes: ‘Ik kan niet zover terugkijken, maar ik heb al
heel wat hoogtepunten meegemaakt binnen de
Batsers van de afgelopen jaren. De eerste keer
optreden bij de Snuukpes (kinderzanggroep) en
mijn eerste buut, maar ook alles eromheen vind ik
allemaal even mooi. Ook de overgang van het
wapen naar de sporthal is een hoogtepunt voor
mij.’
Wim: ‘Vien ik nog steeds jammer.’
Wes: ‘Ja daar zijn de meningen over verdeeld, maar
ik, als 12 jarige toen, vond het geweldig. Maar als
ik nog wel eens moet optreden tijdens het
Prinsenbal of Seniorenbal in het Wapen, dan zie ik
daar de charme ook wel weer van in.’
‘Sporthal?’
Wim: ‘Je mist ut intieme wat je ien ut Wapen had.
As je ien ut Wapen optrad, ha’ je geliek contact
mit de zaol. Dat is ien de Sporthal un stuk lastiger.
Je mot dan ook 10 x zo goed presteren. Mar zoas
de Baters de sporthal aonkleeje, is werkelijk
fenomenaal. Un wèrrum bad en ut ademt ien 1
woord carnaval uut.’
‘Waar maken en maakten jullie je nou en vroeger
het meeste druk om?’
Wes: ‘Aanwas nieuwe leden. Bestaan we nog over
30 jaar? Leden van mijn leeftijd zijn er niet veel.
Toen ik bij de Snuupkes kwam, waren er nog veel
jongens, maar die zijn allemaal uitgevlogen. Om ze
er weer bij te betrekken ben ik van plan de
jongens van toen gewoon te vragen om weer eens
te komen proeven.’
Wim: ‘ Wij hebbe ons nooit druk gemak over
aonwas. As je gin lid wilde worde, dan was er iets
mis bovenien ut kupke. Wij makte ons druk of je
katholiek of prullestant was. As je un vereniging
oprichtte kreeg je un geestelijk adviseur.’
‘Wat deed zo’n adviseur dan?’
Wim: ‘Uh…niks. Mar die geestelijk adviseur toen,
Kapelaon Pannekoek hiette die geleuf ik, die wilde
wij nie en da’ hebbe wij hum op un hele nette
manier duidelijk gemak.’
c.v. de Batsers 55 jaar |
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OUD EN NEI - VERVOLG
‘Wie heeft de Batsers groot gemaakt?’
Wim: ‘Da’ zien wel un aontal persone gewis die
bepaolde kwaliteiten hadden. Henri Polman hèt
daorien un hele grote rol gespeuld. Mar we deeje
ut mit zien alle. Ik zelf heb daor ok wel un rol ien
gehad. Zo heb ik Bats Mar Deur opgerich. En niet
de dweilband Bats Mar Deur, mar un gruupke die
meedeed mit de zittinge, die un persiflage deeje
op ut tv programma Farce Majeur. Dat ging altied
over Elsterse onderwerpen. Zo was er ooit un
helderziende ien Elst, Martien van Bergen. Die
had veurspeld dat er bij Prinses Margriet en Pieter
van Vollenhove un meisje gebore zou worde en da’
had ie mis geraoje. Nou da’was dus stof um over te
zinge… da’hebben we 3 jaor gedaon en toen moch
ut nie mèr van de programmacommissie. Alles
werd professioneler.
‘Groot carnaval?’
Wes: ‘Alle dagen zijn even mooi, maar het boerenkool eten op dinsdagmiddag steekt er toch wel
bovenuit. Dan zitten er bijna 200 Batsers in het
Wapen. De helft staat op de stoelen te dansen en
te zingen en te klappen en dan denk ik: ‘ ja dit is
echt carnaval zoals het bij de Batsers alleen kan.’
Dat vind ik het meest indrukwekkend.’

22

| c.v. de Batsers 55 jaar

Wim: ‘Ut fruhsjoppen was vur mien ut hôgtepunt
van Groot Carnaval. We ginge alle kroegen af, toen
had je dur nog wel un paor. We ginge zelfs nor de
Klomp en de ‘Reethsebrug’. Was wel un eind lope,
mar we organiseerden altied wel wat um dur te
komme, mit un auto of un tractor mit un wage
durachter. Ik heb nog mit un dern ien de etalage
van Jacq Willemse gelege ien de Durpsstraot. En
de afsluuting bij Vogido mit zuurkôl en boerekôl
mit wors van Kerste de slager..Prachtige tied.’
‘In 1 omschrijving: ‘ De Batsers? ‘
Wim: ‘Da’ zit hier heel diep (wijzend naar zijn hart).
‘En bar trots dat ik 1 van de oprichters bin. En de
Batsers is vanaf ut begin af aon un vriendenclub
gewis en zo is ut gebleve.’
Wes: ‘Eén grote gezellige familie.’

EN ZO GING HET NOG LANG DOOR MET
DE MOOISTE VERHALEN EN ANEKDOTES…..

Brinke Elst
Straatwerk
Grondwerk
● Tuinaanleg
● Riolering
● Mini graver verhuur
● Grond frezen
● Tuinschutting, pergola, vlonders
● Bomen en struiken zagen en
rooien
● Sloop en stripwerk
● Levering zand, grond, grind,
puingranulaat, split
●

Café bij Tante is de ideale plek voor:
• het geven van een feest
• vieren van een jubileum
• personeelsbijeenkomsten
• recepties
• etc.
Dit is 7 dagen per week mogelijk !

●

Mobiel 06-10758274 of 06-51447335
Privé 0481-373786
Fax 0481-350802
info@brinke-elst.nl

Neem gerust vrijblijvend contact op
Verder hebben we een gevarieerd aanbod van
activiteiten, kijk voor de actuele agenda en verdere
informatie op:
www.cafebijtante.nl

Stationsstraat 5
Elst (gld)
06-41576664
Ineke en Peter

www.brinke-elst.nl
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KATERONTBIJT
Vier dagen carnaval vieren is een ware sport. Om ervoor
te zorgen dat u al deze zware dagen goed doorkomt, treft
u hieronder een “kaoterontbijt” aan. Dit zorgt ervoor dat u
vanaf dag één fit de dolle dagen kunt beginnen.

Bood

schappenl
Gebakken eieren met Parmaham en oude kaas
ijst
Albert Hei
Dit zit erin:
jn Driesse
•
1 groene paprika, hart verwijderd en
n:
in halve ringen gesneden
•
2 grote of 4 kleine kastanjechampignons, in plakken Groene pap
rika
•
4 plakken Parmaham
Grote kast
anjechamp
•
4 eieren, of 6 als je echt heel veel trek hebt
ignons
4
p
lakken Pa
•
Geraspte oude kaas naar smaak
r
m
aham
•
Olijfolie
4 eieren
•
Peper
Geraspte o
•
Zout
u
de kaas

Dit heb je nodig:
•
2 koekenpannen
•
Snijplank + mes
Zo maak je het:
1.
Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en pak
de groene paprika en kastanje 2 tot 3 minuten.
2.
Terwijl de groente in de pan ligt, verhit je een andere
koekenpan en bak je de plakken Parmaham in een droge
pan tot beide kanten donker kleuren.
3.
Breek de eieren boven de paprika en champignons,
leg de plakken Parmaham erop en verdeel de geraspte kaas
erover.
4.
Laat het eiwit stollen. Breng de gebakken eieren met
Parmaham en oude kaas smaak met peper en zout.

1981
26

| c.v. de Batsers 55 jaar

Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?
www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

dé traiteur met de ruimste keuze kant
en klaar maaltijden van de regio!
Dorpsstraat 72a
Elst
0481-376363
www.vanmarwijkcatering.nl

***** UITKNIPBON *****

STAMPPOT
naar keuze

incl. rookworst of gehaktbal

voor 4,95 per portie
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1978

1983

1979

Edisonweg 13-15
6662 NW Elst (Gld)
E: info@teunissentransporten.nl
T: 0481-371292
M: 06-53492303
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* Niet om mee te nemen
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1982

GESCHIEDENIS 33 - 44 JAAR
BATSERS ROND DE EEUWWISSELING
In deze periode kwam, mede door de
voortvarende en stimulerende inbreng van Batserszijde (Francesco Joosten), ook de Walk of Fame
van de Prinsen van Batsers en Zet ‘m Op tot stand.
Bij de introductie aangekondigd als uniek in
Nederland, want nergens was er nog een walk of
Fame voor Carnavalsprinsen.
Ook nu, na de reconstructie van de Dorpsstraat in
2017, liggen de tegels met de handafdrukken en
naambordjes van de Prinsen nog keurig bij elkaar
in de buurt van de dorpspomp, het bankje en de
lantaarn.
Aan dit Prinsenstraotje is bij het 44-jarig
jubileum in 2006 nog een mooi beeld van een
narretje, vervaardigd door Jan Nijenhuis,
toegevoegd. Dit beeldje is door de Batsers als
jubileumcadeau aan de Elster gemeenschap
aangeboden onder het bewind van jubileumprins
Henk van de Steun (Henk Kapel).
Dat de Batsers een carnavalsvereniging is die
graag wat nieuws in Elst wil introduceren, blijkt
ook uit een aantal activiteiten in de
periode 1995-2006. Zo is door de Raad van Elf in
1995 het initiatief genomen om onder de naam
‘Kerls gedoe’ een Herenzitting te organiseren in
de zaal van de Vereniging. De naam zegt het al:
een zitting alleen voor heren. Dames waren zeker
ook welkom, alleen dan wel op het toneel. Naast
burleske optredens van artiesten die ook bij menig
carnavalsgebeuren in den lande optraden, werd
gezorgd voor een top act ter afsluiting. Zo bleek
op een der zittingen dat Tatjana Simic, naast haar
alom bekende kwaliteiten, ook verrassend goed
kon zingen…..
Natuurlijk was het organiseren van zo een herenzitting geen sinecure. Maar naast de inzet van de
Raadsleden moesten er ook de nodige sponsoren
worden gevonden om goede acts op het podium te
krijgen. Het is dan ook fijn om te constateren dat
middenstand en bedrijfsleven uit Elst een
behoorlijk financieel steentje hebben bijgedragen
om deze zittingen mogelijk te maken.

Programmaboekje Herenzitting 1995

c.v. de Batsers 55 jaar |

29

GESCHIEDENIS 33 - 44 JAAR VERVOLG
Dat jubileum werd overigens op grootse wijze
gevierd en ingeluid met de Nostalgiezitting op 25
en 26 november 2006 in een bomvolle sporthal
de Helster. Dat het een sporthal was, dat kon men
niet meer zien. De zaal was omgetoverd tot een
groot, sfeervol theater. Tijdens de Nostalgiezitting
trad een scala aan Batsers-artiesten op met een
mengeling van succesvolle, markante acts uit het
verleden en actuele optredens. En natuurlijk met
liedjes over o.a. de Paardenmarkt (Peerdemèrt) en
de Elster toren (de Dom van Elst), die naast vele
andere klassiekers (‘Vader gaat naar ’t Carnaval,’ en
‘Rood, rood, rood’) op een nieuwe CD werden
uitgebracht onder de titel ‘Eerluk Woar’ uit 2000.

Flyer nostalgiezitting 2006

Sporthal nostalgiezitting, iedereen verkleed 2006

En ook in deze periode was er ruimte voor vernieuwing, met name door de jeugd meer te betrekken
bij het carnaval. Zo werd in 1998 de jeugdgroep
‘de Troefkes’ opgericht: jonge kinderen van Batsersleden tussen 4 en 11 jaar kunnen daar lid van
worden. Op de zaterdagmiddag van het carnaval
wordt voor deze leeftijdsgroep een groots kindercarnaval georganiseerd waarbij alle kinderen van
Elst welkom zijn, voor zover de zaalcapaciteit dit
toelaat. Want elk jaar moeten er helaas kinderen
teleurgesteld worden, omdat het maximum aantal
kinderen is bereikt. Van deze ‘Troefkes’ treedt een
aantal kinderen onder de naam ‘de Snuupkes’ op
tijdens de Pronkzittingen. Voor het eerst in het
seizoen 1998/1999 onder het bewind van Prins
Joop van Job (Jansen). Onder aanvoering van een
aantal ouders is ook het Troefkes kindercarnaval
in het Wapen van Elst op de zaterdagmiddag van
Groot carnaval niet meer weg te denken in Elst.
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Logo Troefkes

Omdat deze kinderen natuurlijk ook ouder worden,
komt het moment dat men deze jeugdgroep moet
verlaten. Daar werd in 2006 een oplossing voor
gevonden: de jeugd van 11 tot 18 jaar kreeg een
eigen groep: Tien Bliend. En ook de jongens en
meiden van Tien Bliend verrassen de bezoekers
van de pronkzittingen met ludieke acts.

Met zulke geweldige getalenteerde jeugdleden in het bestand, lijkt een gezonde
toekomst van C.V. de Batsers verzekerd!!
Logo 10 bliend

Troefkes 2006

Prins Henk van de Steun (foto) zwaaide de scepter
met het 44 jarig jubileum. Een Prins wordt altijd
ondersteund door een adjudant die meestal ook
uit de eigen geledingen voortkomt. Deze ook jaarlijks wisselende adjudant staat de regerende prins
het hele carnavalsseizoen in al zijn activiteiten bij.
Prinsennamen geven meestal een verwijzing naar
diens werk of achtergrond. Zo verwijst “Van de
Steun” naar diens toenmalige werk bij uitkeringsorganisatie UWV. Piet de Blaozer
verwees met zijn prinsennaam naar zijn lidmaatschap op dat moment van dweilband “Bats Mar
Deur”. De prins kiest altijd zelf zijn prinsennaam,
geeft een eigen onderscheiding uit, stelt een
proclamatie op en komt met een eigen prinsenlied. Zo zijn er met dit 55 jarig jubileum tal van
prinsennamen, onderscheidingen, proclamaties en
prinsenliederen uitgebracht. De laatste met een
eigen toepasselijke tekst op en veelal bestaande
melodie.

10 bliend 2011

JUBILEUMPRINS 44 JAAR

Henk van de Steun 2006-2007
c.v. de Batsers 55 jaar |
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TE DRUK MET CARNAVAL VIEREN?
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RS Administratie & Boekhoud Centrum
Bemmelseweg 81a
6662 PE Elst
Tel: 0481-376632
Fax 0481-433575
E-mail: info@rsabc.nl
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Formido Elst
Einsteinweg 6
Tel. 0481-35 00 79

DIALECT

't Is nooit plat zat!

Ien september kree 'k van de redaksie 'n meeltje: of ik 'n "column" zou wille schrieve vur
deze "Glossy"! Ze bleke gewoon te bedoele, of 'k 'n "stukske" zou wille schrieve vur dî "blaodje"! Column! Glossy! Hoe krie je 't bedoch!
't Is 'n bietje vrimd en ok doodsund, vien ik, dat 'n karnevalsclub, die 't dialek hóóg ien 't vaondel hè staon, 'n jubileumbuukske uut hè gebroch, dâ vur 't grutste deel, nee, zwat helemáól,
besteet uut tekste ien 't ABN!
Over die term, Algemeen Beschaafd Nederlands, zou ik ‘n
We hebbe toen zelfs de hulp iengeroepe van de Batsers.
apart stuk wille schrieve, umdat daormee gesuggereerd
Jaorelang moch de gemeente toen dialek-lesse verzurge
wordt, dâ dialekt níé beschaaf zou zien! Mar â ‘k
tijdes uutbundige bijeenkomste ien 't Wape, die "pronkdáórover begin, wiend ik me altied ‘n bietje op en dâ wil
zittinge" genuumd wiere. Mar deur bezuunniginge en 't
‘k nie. Teminste: nie nóú! Dus trug naor ons onderwerp: ik uutblieve van heurbaore rizzultaote (pesoonluk dink ik
vien , dat ‘r (te) weinig dialek, oftewel plat, ien dî buukske
deur 't overmaotig gebruuk van alcohol tijdes die lesse!)
steet! Eigeluk had ‘r alléén már plat ien moge staon! We
is dat ok doodgebloeid! Awwèr doodsund!
motte prát gaon op ons plat, zoa’k al dukker hè gezeid!
Ien die tied hè we zelfs ok nog poginge ien 't wèrk geGin waoter bij de wijn doen, daor wordt ie nie bèter van!
steld um de biebleteek te sluutte! 't Eenzijdig aonbiede
Gin hallef wèrk! En schijt hebbe aon iedereen! Plat prao- van boeke, geschreve ien 't ABN, zou de ondergang van
te tô ‘j umval!
ons eige plat zonder twieffel versnelle, vonde wij. Ajje de
Ik bin immiddels mè pesioen, mâ jaore trug wâ'k amkiendere de bieb wil ienjaage, okee, mar je drèèj 't plat
tenaor bij de gemeente Overbetuwe. Ik hâ daor de
de nek um! Mar die sluutting is helaos misluk! D'r ware
leiding over de afdeling Ientegraosie-bevordering. Ik was te weinig titels ien 't plat um uut te lene. En plat véúrlèze
speciaol belas met 't toezich op de handhaving van de
was gin doen mè mar 'n hèndjevol vrijwilligers! En dan
ienburgeringsplich. Die gold vur iedereen die zich van
was t'r ok nog 's gin meerderheid ien de gemeenteraod.
buutte hier ien Els kwam vestige, kan nie schèle waor
Daorien noggal wâ minse zate met 'n niet-Elsterse
vandaon, of 't nou Huusse, Aorem, Nimwège, Turkije of
achtergrond, die alleen mar ABN praotte onder mekaor!
nuum-mar-op was. En taol-verwerving stond op plek één. Dus dan wit je 't wel: je hè gin poot um op te staon, 't is
De riddenering was: ajje 't Elsters plat nie kun praote, kû
vechte tege de bierkaoj, je kun wel pompe, mar je verje hier ok nie ientegrere, oftewel ien 't plat: dan kom je
zuup tóch!
d'r hier nie tusse!
De dialeklesse die we op de lègere schôl wilde geve,
Onze grutste zurg was ien die tied de neije wijk
kwame ok nie van de grond, umdâ alle leerkrachte
Westeraam. De angs beston, dat dâ 'n gebied zou worde,
iemport ware en dus gin plat konde praote of 't vekeerde
waor de iemboorlinge zich nie mèr tuus zouwe vuulle
plat en bovedien 's aoves allemaol zo muuj as 'n maoj
tusse alle iemport, umdâ ze zich nie mer verstaonbaor
uutgeteld op de bank vur de tillevizie lage en ech gin zin
zouwe kunne make ien ons eige plat. (De terme "aumèr hadde ien lesse ien 't plat, ien eige tied en uut eige
tochtone" en "allochtone" riepe ien die tied 'n gevuul van
zak ok nog 's ok! Moeiluk allemaol!
diskriminaosie op en wiere vervange deur "iemboorlinge" Um 'n lang verhaol kort te make, 't ziet 'r naor uut, dâ we
en "iemport", die nog 'n bietje neutraol klonke!) We ware
't veurtbestaon van 't plat wel op de buuk kunne schrieve
bang, dâ ons eige plat overheers zou worde deur allerlei
en dat 't vollegende jubileumbuukske (ien 2028 dus) wel
variante vrímd plat! Want d'r wônde daor Elstenaore met 's helemáól ien 't ABN volgeschreve zou kunne worde!
'n Turkse, Marokkaanse, Huussese, Aoremse, Nimwèègse,
'k Prebier optimisties te blieve, mâ 'k bin d'r bang veur! 'k
Bemmelse, Valburgse enz. achtergrond, zoas tâ tegewoor- Zie de toekoms duuster ien, platweg gezeid.
dig hiet.
We ware bang, dâ Westeraam 'n bietje 'n getto zou worde, Blief plat praote!
taolkundig dan natuurluk, wah! Begriep me nie verkeerd! Van Epscheute
c.v. de Batsers 55 jaar |
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Op vertoon van
deze bon
Prosecco bij
binnenkomst van
uw feest

Bij besteding van minimaal € 2500. Geldig tot 31-12-2018

Bij besteding van minimaal € 1000. Geldig tot 31-12-2018

Stationsstraat 24 in ELST
0481 – 371 586 | www.dehucht.nl

1978

Colors@Home Van Aalst
Dorpsstraat 69
6661 EH Elst
0481-371206
vanaalst@colorsathome.nl
www.vanaalst-elst.nl
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GESCHIEDENIS 44 - 55 JAAR
Na het 44 jarig bestaan van de Batsers en het
door velen ervaren succes van de nostalgiezittingen ter gelegenheid van dit jubileum, werd er
vrijwel direct in ledenvergaderingen veelvuldig
gesproken over het verplaatsen van de jaarlijkse
vijf pronkzittingen in het Wapen van Elst, naar
drie jaarlijkse pronkzittingen in Sporthal de
Helster. De discussies gingen dan vooral over de
gemoedelijkheid en ongedwongenheid in het
Wapen versus de grootschaligheid en de
noodzakelijke professionaliteit in de Helster. Ook
voor de eigen artiesten betekende het nogal wat.
Optreden voor 750 mensen in de sporthal is toch

wel wat anders dan optreden voor 250 mensen
in het Wapen. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en worden vanaf het seizoen 2009-2010
de pronkzittingen van de Batsers gehouden in
sporthal De Helster. Het betekende een
doorslaand succes, want niet alleen de eigen
artiesten groeiden in hun rol voor de programmaonderdelen, ook onze gasten ervaren de tot
feestzaal omgetoverde sporthal als sfeervol en
gezellig. Niet voor niets geldt dat de drie pronkzittingen van de Batsers ieder jaar tot de laatste
plaats zijn uitverkocht.

Liesbeth Tuijnman toegezongen in 2013

De pronkzittingen staan bol van de (dorps)actualiteit met zangacts, stunts en buuts en allemaal uitgevoerd door eigen verenigingsmensen. Maar ook
worden zo nu en dan bekende “dorpsgezichten” tot
leven gewekt en/of betrokken op het podium. Zo
kreeg Liesbeth Tuijnman (onze vorige burgemeester) bij haar vertrek een warm afscheid toegezongen op het podium. Ook werd Jan van Ruitenbeek,
een voormalig gemeenteraadslid (Dorpspartij
Lent), het podium opgehaald toen het dorp Lent
qua gemeente indeling van Elst naar de Gemeente
Nijmegen overging.

Jan stond snikkend op het podium, zo erg vond hij
de verandering om afscheid te moeten nemen van
(toen nog) de Gemeente Elst, maar uiteraard ook
om de manier waarop dat aandacht kreeg op het
podium. En ook Jan van Ooijen samen met Karel
Nab, Winfried Witjes en Haye Galama zijn voorbeelden van bekende Elstenaren die in het verleden op het podium meededen.

c.v. de Batsers 55 jaar |
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GESCHIEDENIS 44 - 55 JAAR VERVOLG
De onderstaande foto’s geven een beeld hoe en
wat er met een pronkzitting zoal op het podium
wordt gepresenteerd. Van een op grote snelheid
bewegende menselijke kermisrups tot een kwalitatief hoogstaand ingetogen nummer waarbij één
muzikant in de “lucht” hangt en de instrumenten
bedient van de vier overige personen die uitsluitend zorgen voor de luchttoevoer in de instrumenten en de muzikant vasthouden. Beide nummers
waren voor de bezoekers aanleiding om dit met
een staande ovatie te belonen.

De Stoel 2016

Strieksters 2015

WINTERFESTIJN
Dat de Batsers verder gaan dan alleen bij te dragen aan carnavalsactiviteiten, blijkt uit de betrokkenheid bij het Winterfestijn.
Sinds de start van dit schaatsfestijn in Elst ruim 10
jaar geleden, zetten veel leden van de Batsers zich
in op de ijsbaan door samen met de hockeyclub
HCOB de horeca te verzorgen.
Met veel vrijwilligers van de Batsers “familie” en
HCOB “familie” achter de bar wordt er met
plezier koffie, thee en een drankje ingeschonken
tijdens de openingstijden van het wintercafe van
de ijsbaan. Dit prima georganiseerde
Winterfestijn maakt al talloze jaren in de winterse
periode schaatsen op de ijsbaan in het hartje van
Elst mogelijk.
Veel plezier voor jong en oud. De Stichting Winterfestijn Overbetuwe (SWO) zorgt er met dit
evenement tevens voor dat goede doelen in de
Overbetuwe ondersteund kunnen worden.

36

| c.v. de Batsers 55 jaar

Drukte in het Winterfestijncafé

06 16 92 82 09
info@r-wouters.nl

B. Jansen
timmer- en onderhoudsbedrijf
06 18 22 62 82
info@bjansen-timmerenonderhoud.nl

Luxe
ambachtelijke

ember.
l, uiterlijk voor 20 dec
Online via www.wijsijs.n

BIJ INLEVERING VAN DEZE COUPON

15% KORTING
OP HEERLIJKE
HANDGEMAAKTE
TRUFFELS!
Van Bon Chocolaterie – Dorpsstraat 82 – ELST (gld)
0481 - 745061 – info@vanbonchocolaterie.nl
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BATSERS BUUTE CARNAVAL
Iets nieuws introduceren door
De Batsers werd al gememoreerd.
In 2008 werd als nieuwe loot aan
de stam het Batsers Buute Carnaval
(BBC) zondagsmiddags op het plein
met groot carnaval geïntroduceerd.
De notities van de oprichting tijdens
het carnaval in 2007 werden op een
bierviltje vastgelegd en er werd een
commissie samengesteld voor de
organisatie. De doelstelling van het
BBC was om de carnavalsoptocht
zondagsmiddags bij de start uit te
zwaaien en weer binnen te halen bij
het einde van de optocht.
Tussendoor zorgden diverse artiesten
voor een muzikale noot om de achtergebleven Elstenaren plezierig te
vermaken.

Batsers Buute Carnaval 2008

duppertzondag 2016

In de jaren daarna werd ook carnavalsvereniging Zet ‘m Op in de organisatie
betrokken en werd de naam van dit
evenement omgedoopt in ‘Duppertzondag’. Gezien de populariteit en de
aantallen bezoekers op de
carnavalszondagmiddag, is dit niet
meer weg te denken uit de dorpskern
van Elst en gaat het in dit
carnavalseizoen (februari 2018) voor de
elfde keer georganiseerd worden.
Oprichters Batsers Buute Carnaval, niet op foto F. Ditmer
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BUUTGALA

Onze Raad van Elf bewijst in deze periode eens
te meer actief te zijn binnen de Batsers. Door hen
wordt sinds 2011 ieder jaar rond halfvasten het
“uut den Vrimde Buutgala” georganiseerd. In een
op twee avonden volgepakt Wapen van Elst treden
er nationaal bekende Buutreedners op (veelal uit
Brabant en Limburg) van wie menigeen prijzen

Buutreedner Frank Schrijen

heeft gewonnen op één van de jaarlijkse buutkampioenschappen. Deze Buutreedners zetten de zaal
van het begin tot het eind op de kop en de bezoekers moeten herhaaldelijk hun zakdoek gebruiken
om de tranen van het lachen weg te vegen.

Buutreedner Rob Scheepers

Bovenstaand twee buutreedners die al meerdere keren van de partij zijn geweest op het Buutgala om
het Elster publiek te vermaken. Zowel Rob als Frank zijn in de afgelopen jaren meerdere keren winnaar
geweest van diverse grote Buutreedners kampioenschappen.

JEUGDZITTING

Een nieuw leuk initiatief van de Batsers komt van
onze jeugd. Sinds 2016 organiseren zij (ook rond
halfvasten) een jeugdzitting. Een middagzitting
van, door en voor de Elsterse jeugd waarbij allerlei
kinderen individueel dan wel in groepsverband
voor een zaal optreden met zang, acts en buuts.
De organisatie en de presentatie is in handen van
de Batsersjeugd, ondersteund door enkele enthousiaste ouders. Een succesvol initiatief dat zeker
de komende jaren nog verder uit zal groeien. Een
volle zaal met kinderen, trotse ouders en opa’s en
oma’s die zichtbaar aan het genieten zijn.
Jeugdpronkzitting 2017

c.v. de Batsers 55 jaar |
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Ahoud Schilders en Decorateurs voor al uw schilderwerk, beglazing en wandafwerkingen.
Ahoud Schilders B.V.
De specialist in particuliere-, zakelijke- en winkelprojecten
Schilderwerk
•
•
•
•

onderhoud
nieuwbouw
renovatie
houtrotherstel

Beglazing
•
•
•
•

enkelglas
isolatieglas
geslepen glas
spiegels

Wandafwerkingen
•
behangen
•
muurverfsystemen
•
sierpleisters
•
spuitafwerkingen
EDISONWEG 11
6662 NW ELST (GLD.)
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TEL. (0481) 377176
FAX (0481) 377611

www.ahoud.nl
E-MAIL info@ahoud.nl

Kleine Molenstraat 1
6661 EC Elst
Tel:0481-350523

Nijverheidsweg 15
6662 NG Elst gld
Tel : 06 - 38547525 / Fax : 0481 - 353049

info@tegelzetbedrijfelst.nl
www.tegelzetbedrijfelst.nl
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NIEUWE PRINS
Beste Elsternaren,
Het 55-jarig jubileum van c.v. de Batsers. Prins
zijn van een jubilerende carnavalsvereniging is
voor mij heel bijzonder. Toen ik ongeveer een jaar
geleden al gevraagd werd voor deze functie, heb
ik daar wel even over na moeten denken. Maar….
ik voelde me ook vereerd. Een hele leuke
bijkomstigheid is dat de dansmariekes van de
Batsers de dochters zijn van de Prins (van mij
dus) en van de Adjudant (Dave Mom).
17 jaar geleden hebben Dave en ik ook al een
keer invulling mogen geven aan het Prinsschap
maar wel met dien verstande dat het toen
andersom was. Of wel Dave was toen de Prins en
ik mocht zijn adjudant zijn. Nu zijn onze beider
gezinnen er veel meer bij betrokken. De kinderen zijn allemaal in de leeftijd tussen de 19 en
25 jaar en ze beleven nu veel meer dan 17 jaar
geleden, hoe speciaal het Prinsschap is.
De Prinspresentatie heeft plaatsgevonden op 11
november jl. en op het moment dat ik
gepresenteerd werd heb ik dat moment
ervaren als “super”. Een enorm enthousiasme en
een warm onthaal door alle, in de zaal aanwezige, mensen.
Prins Arno van Paplepel. In de tijd dat wij een
naam aan het bedenken waren kwam
“de paplepel” naar boven. Dit omdat het carnaval
mij, door mijn ouders, met de paplepel is ingegoten en wij dat ook bij onze kinderen hebben
gedaan. Hoewel ik van geboorte geen Elsternaar
ben, voelen wij ons na
27 jaar aardig thuis in
Elst.Onze kinderen zijn
hier geboren en
getogen en wij zijn, als
gezin, goed ingeburgerd
in dit mooie Betuwse
dorp.Wij hebben ervaren
dat, als je iets met
carnaval hebt, het in Elst
goed toeven is. Elk dorp
en elke vereniging viert
carnaval op zijn, vaak,
geheel eigen wijze. In
Elst zijn natuurlijk de
bekendste plekken die
van de Batsers in
“’t Wapen van Elst” en
42
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die van onze zustervereniging Zet ‘m Op, in de
Hucht. En wat in de verre omtrek faam geniet zijn
de pronkzittingen van beide clubs. Van oudsher
is het zo dat beide verenigingen gaan “pronken”
voor de Prins. Dit jaar valt die eer mij dus te
beurt.
Samen met mijn adjudant en onze dames kijken
wij, met veel nieuwsgierigheid, uit naar hetgeen
de clubs voor ons op de planken gaan brengen.
Het enthousiasme van de mensen die hieraan
meewerken en het niveau wat men jaarlijks weer
nastreeft, verdient nu al onze complimenten.
Langs deze weg nodig ik alle Elsternaren uit om
een kijkje te komen bij de vele verschillende
activiteiten die de carnavallisten in Elst in de
komende periode organiseren. Pronkzittingen,
optocht, carnavalsavonden; bijna te veel om op
te noemen.
Wij hebben er verschrikkelijk veel zin in en ontmoeten je graag.
Aan mogen sluiten in een illuster rijtje van
jubileumprinsen van c.v. de Batsers tijdens ons
jubileum verguld mij met trots. Trots op een club
die gezelligheid en betrokkenheid hoog in het
vaandel heeft staan.
En dat alles (zoals elke Prins een eigen motto
heeft) onder mien motto:”Pappen en Nathouwen”.
3-werf Alaaf,
Zijne Dorstlustige Hoogheid
Prins Arno van de Paplepel.

KLEURPLAAT
Kleur de kleurplaat in en lever hem in bij Albert Heijn Driessen (Valburgseweg 20, Elst) en win 2 kaarten
voor het Batsers Troefkes carnaval op zaterdag 10 februari 2018.
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Carnavalspuzzel!

PUZZEL

1

a
2

3

5

c

p
8

9

4

b

6

t

l

7

c
10

o

m

11

e
12

13

a

m

14

d
15

k
16

17

d

p

18

g
19

20

e

s
21

22

d

e

23

b
24

v
Horizontaal
1.
3. Eigenaar van het Wapen
2.
6. Eerste Prins van de Batsers
3.
9. Eau de Cologne (dialect)
4.
10. Broodsoort
5.
11. wijk in Elst
6.
13. Zanggroep van de Batsers
7.
15. Prins Carnaval seizoen 2009-2010
8.
16. wordt opgehangen tijdens carnaval
9.
18. Tennisterm
10.
19. Voegwoord
11.
20. wordt weinig gedronken met carnaval
12.
21. Elster vrouw
13.
24. Vroegere naam van café bij Tante
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Verticaal
1.
1. Carnavalsgroet
2.
2. rivier in de Betuwe
3.
4. Intochtsmars tijdens Pronkzitting
4.
5. Eerste maandag in september
5.
7. Vereniging in Elst
6.
8. Naam van verdwenen café in Elst
7.
11. Buurtschap in Elst
8.
12. Ondersteunen de Prins
9.
14. Dialectwoord voor vergiet
10.
15. Elster vent
11.
17. Belangrijk man tijdens carnaval
12.
22. bekend getal
13.
23. Bats Tsjieng ....

e

Marchel Hendriksen

Bob Plattel

Justine Brugman

Luc Joosten

Lisanne van Manen

Valburgseweg 2, 6661 EV Elst (Gld)

1978

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij BouwCenter HCI in Hengelo
Gld., Ulft, Zevenaar, Elst en Zutphen. Zowel professionele bouwers als zelfbouwers weten de weg naar
BouwCenter HCI uitstekend te vinden. Geen wonder, we zijn al sinds 1921 geworteld in de bouwwereld.

Vraag het gewoon aan HCI
Nieuwe Aamsestraat 30, 6662 ND Elst
(0575) 46 81 81
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Nu nóg makkelijker
boodschappen doen?

Gratis
krat!

Bij besteding
van €25,- aan
boodschappen
en tegen inlev
ering
van de waard
ebon.

Lever deze bon in bij uw Jumbo en
ontvang een gratis boodschappenkrat!
• Deze waardebon is inwisselbaar bij onderstaande winkels
bij besteding van €25,- aan boodschappen.
• Maximaal 1 waardebon per transactie/klant.
• Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels
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Macleane

Elst, Basilica 19, Europaplein 22

VLOTKAMPWEG 32, NIJMEGEN
TEL: 024-3738947

WWW.GARAGETOTALCARE.NL
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45 JAAR IN ELST
BETAALBARE BANKETBAKKER
BROOD BANKET CHOCOLADE
VOOR AL U VERJAARDAGS
TAARTEN EN BRUIDSTAARTEN !!!

Rädeckerstraat 13
6661 HC Elst gld
E-mail: info@banketbakkerijpauljanssen.nl
Telefoon: 0481 372 922
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NAWOORD VOORZITTER
Beste lezer,
Na het lezen van deze Glossy heb je een indruk gekregen van carnavalsvereniging de Batsers. Een club
waar sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel staan en die inmiddels 55 jaar bestaat. Een carnavalesk
jubileum; een veelvoud van 11.
Een club die, zoals u heeft kunnen lezen, al jaren midden in de Elster gemeenschap staat en die tal van
activiteiten en evenementen het levenslicht heeft laten zien.
Persoonlijk is het voor mij een eer en een genoegen om van deze bloeiende vereniging voorzitter te
mogen zijn. Hoewel er van oorsprong veel geboren en getogen Elstenaren lid zijn van onze club is
iedereen welkom om bij ons een kijkje te komen nemen. En, als de club je aanspreekt, nog een stapje
verder te gaan en je middels een lidmaatschap te verbinden. Een club van jong en oud waarbij je, met
gezamenlijke inzet, van geweldige carnavalsdagen kunt genieten en natuurlijk ook van de talrijke
andere activiteiten.
Gericht op de toekomst zou het mooi zijn, en daar ga ik ook vanuit, dat de Batsers hun bestaansrecht
behouden. Daarnaast zou een groei van het Elster carnaval in zijn algemeenheid geweldig zijn om te
realiseren.
Wij, de leden en medewerkers van CV de Batsers, maken ons op om verder invulling te geven aan ons
jubileumjaar waarbij ook jij van harte welkom bent.
Graag tot ziens bij één van onze pronkzittingen of tijdens het Groot Carnaval, wat traditioneel weer in
het wapen van Elst gevierd zal gaan worden.
Met een driewerf Alaaf,
Arno Schellekens
Voorzitter cv de Batsers

Wilt u ook lid worden van de Batsers of actief meedoen in een van de
diverse commissies mail naar secretaris@batsers.nl
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