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De Vereniging Oudheidkamer werd in het verleden vaak afgekort met VOT, dit werd 
later vervangen door OKT.
Om van de wat mottige bijklank van de afkorting MOT af te komen, heeft de redactie 
besloten dit mededelingenblad in het vervolg  'DE KLEINE KRONIEK'  te noemen.

Contributie 2013

In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 
18 april 2013 is de contributie voor het 

kalenderjaar 2013 onveranderd vastgesteld op 
€16,00 per lid.

De Penningmeester verzoekt u, voor zover u dat 
nog niet eerder dit jaar hebt gedaan, om deze 

bijdrage over te maken op rekening 4240023 ten 
name van Oudheidkamer Tiel te Tiel, met 

vermelding van:
"contributie 2013" en uw naam en 

voorletters. 



PROGRAMMA OUDHEIDKAMER 2013-2014    

Het centrale thema van de lezingencyclus in 2013-2014 is De Baltische landen. 

Het  programma voor het komende seizoen ziet er in eerste instantie als volgt uit:

2013     
Donderdag 19 september: De Stereofotografie, geschiedenis en toepassingen,
 lezing door Ben Weeber
Maandag 7 oktober:  Geschiedenis van de Baltische Staten. 
 lezing door Frits Kat.
Zaterdag 12 oktober:  Kleine excursie  naar Museum Huis Doorn vanaf 11 uur
Dinsdag 15 oktober:  Chaim Soutine, lezing door  Roos Fokkema
Dinsdag  12 november: Het Concertgebouworkest, 
 lezing door Pierre van der Schaaf 
vrijdag 22 november:  Betuwse maaltijd in restaurant Buitensporig.
Maandag 25 november:  Tiel in 1813, lezing door Emile Smit 
Dinsdag 10 december:  1000 jaar dynamisch leven bij de grillige Waal,
 lezing door Ferdinand van Hemmen
--------------------------
Zo 12 januari 2014 : Nieuwjaarsreceptie, 14 u.
Dinsdag 21 januari:  Van telex tot tablet, door Louis van de Geijn
Donderdag 13 februari:  Muziek uit de Baltische Landen, 
 lezing door Pierre van der Schaaf 
donderdag 27 februari:  Ter Navolging, lezing door Jan Hoogendoorn 
Maandag 10 maart: Steenfabrieken in het rivierengebied,
 lezing door mevrouw  J. van Rijn
Maandag 31 maart: Een kijkje thuis bij een internationaal vertakte
 adellijke familie, lezing door Willem ridder van Rappard
Donderdag 10 april:  Algemene ledenvergadering
Zaterdag 12 april:  Grote excursie naar Delft.  

De bijeenkomsten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Drumptse Hof, De 
Balije 1, Tiel en vangen aan om 20.00 uur. De entree voor leden is gratis op vertoon 
van de ledenpas, met uitzondering van de twee excursies en de Betuwse Maaltijd, 
waarvoor een nader te bepalen bijdrage zal worden gevraagd (zie t.z.t. de mededeling 
in de Kleine Kroniek). Introducé's betalen € 5,00. 
Nadere bijzonderheden en eventuele wijzigingen worden in De Kleine Kroniek 
gepubliceerd. Lees de publicatie dus om teleurstelling te voorkomen.


