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Laatste mededelingen seizoen 2006-2007.
E-mail adressen van de leden.
Ter vereenvoudiging van de contacten met de leden
van de Oudheidkamer zou de secretaris van het
Bestuur, de heer Willem Rijneke, het op prijs stellen
hun e-mail adressen te ontvangen, voor zover zij
daarover beschikken. Wij vragen u om uw e-mail
adres zo spoedig mogelijk op te geven. Het e-mail
adres van de heer Rijneke is: willem.rijneke@wxs.nl
Vanzelfsprekend blijft de gedrukte M.O.T. bestaan
en wordt deze aan alle leden toegezonden.
Het is de bedoeling de M.O.T. ook op de website
van de Oudheidkamer te gaan publiceren. Het
adres van de website is: www.Oudheidkamer-tiel.nl
De website.
Naar aanleiding van een opmerking gemaakt tijdens
de laatste jaarvergadering volgt hier nogmaals het
bericht over de website.
Met dank aan onze webmaster Dick Buijs beschikt
de Oudheidkamer sinds ongeveer anderhalf jaar
over een eigen website. Tot nog toe zijn de leden
van deze vereniging nog niet erg bekend met het
bestaan en de mogelijkheden ervan. Daarom een
kort overzicht.
Het doel van de website is drieledig.
• Voor de leden
• Voor de niet-leden
• Archief

Voor de leden.
Leden kunnen op de website een overzicht vinden
van de door de Oudheidkamer georganiseerde activiteiten. Een groot deel van deze informatie staat
ook in het mededelingenblad M.O.T., maar op de
website staan de activiteiten voor het gehele jaar in
één keer bij elkaar vermeld. Bovendien is het tegenwoordig bij activiteiten waarvoor men zich van
tevoren moet aanmelden mogelijk om dat online te
doen (scheelt een gang naar de brievenbus alsmede een postzegel). Leden die meer actief betrokken
willen raken bij het werk van de vereniging kunnen
ook een overzicht vinden van de verschillende
werkgroepen en commissies binnen de Oudheidkamer. Ook zal op de site een fotoarchief van de
Oudheidkamer-activiteiten worden opgebouwd.
Voor niet-leden
Voor niet-leden is het doel van de website om bekendheid te geven aan het doel van de vereniging
en de vele activiteiten die worden georganiseerd.
Juist voor hen zijn de beschrijvingen van de commissies en werkgroepen belangrijk en natuurlijk is
het de bedoeling dat deze beschrijvingen worden
uitgebreid en aangevuld. De pagina’s van de
werkgroepen B.A.T.O. en Erfgoed Commissie zijn
bijgewerkt.
Een andere pagina, vooral bedoeld voor buitenstaanders, betreft de publicaties die dank zij de
Oudheidkamer in de afgelopen jaren zijn verschenen, zoals de drie delen B.W.T.
Archief
De jaarverslagen van B.A.T.O. van de afgelopen
jaren zijn reeds opgenomen evenals enkele onderzoeksrapporten van de werkgroep B.A.T.O.
Ook het verhaal van dhr. E. Smit over de nederzetting Zandwijk is hier te lezen.
Bijdragen voor de site (ook foto's en dergelijke)
vanuit de vereniging en vooral vanuit de werkgroepen worden zeer op prijs gesteld. Men kan hierover
contact opnemen met het bestuur of een e-mail
sturen naar de webmaster:
dick@Oudheidkamer-tiel.nl .

Vrijwilligersavond
Op woensdag 10 oktober 2007 zal een vrijwilligersavond plaatsvinden in Restaurant “De Hamsche
Brug”. De vrijwilligers en hun partners worden daarvoor nog schriftelijk uitgenodigd.

De provinciaal-historische Vereniging Gelre beoogt de belangstelling voor het rijke Gelderse
verleden te stimuleren en de kennis ervan te verbreden. Lees meer over deze vereniging op haar
website www.vereniginggelre.nl

Contributie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18
april jl. is de contributie voor het jaar 2007 ongewijzigd vastgesteld op € 16,00 per persoon.
In verband met de hoge kosten van aanmaak van
de acceptgiroformulieren worden deze niet meer
bijgevoegd. De penningmeester verzoekt alle leden
dit bedrag vóór 31 juli 2007 over te maken op
Postgirorekening 424 00 23 t.n.v. Vereniging
Oudheidkamer Tiel, te Tiel, onder vermelding
van Contributie 2007 en uw naam/namen.
De leden die reeds betaald hebben dienen dit verzoek vanzelfsprekend als niet gedaan te beschouwen. Voor hen is een aantekening bij deze M.O.T.
gevoegd.

Voorlopig programma 2007-2008.
Na de geslaagde programmering in de afgelopen
jaren met als thema's respectievelijk de landen België en Polen is besloten meer nadruk te leggen op
het verenigingsdoel Tiel en omstreken. Daarnaast
zal komend jaar aandacht worden besteed aan Ierland. Dat vindt u in het bijgevoegde voorlopige programma terug.

Vereniging Oud Enkhuizen
Deze Enkhuizer vereniging, die veel activiteiten
ontplooit op het gebied van archeologisch onderzoek, monumenten- en archiefbeheer en, in het algemeen, in het behoud van culturele waarden
in Enkhuizen, is vergelijkbaar met onze Oudheidkamer. Als u geïnteresseerd bent in de betrokkenheid van de Enkhuizers met de cultuur van hun stad
kunt u daar meer over lezen in de website van de
Vereniging Oud Enkhuizen www.oudenkhuizen.nl.
Van harte aanbevolen
Vereniging Gelre
Kent u de boeiende geschiedenis van Gelderland?

Het themaland zal zijn: Ierland.
Eind augustus zult u het definitieve programma ontvangen met een toelichting op de eerste reeks lezingen.
De lezingen zijn voor leden gratis toegankelijk en
worden gehouden in de Drumptse Hof, De Balije 1,
Tiel. Aanvangstijd 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in de M.O.T..
De film zal worden gedraaid in een van de zalen
van bioscoop De Metro.
De entree voor leden is gratis op vertoon van de
ledenpas, met uitzondering van de Betuwse Maaltijd
en de grote excursie, waarvoor een nader te bepalen bijdrage zal worden gevraagd.
Introducés betalen € 5,00 voor de lezingen, de film
en de kleine excursie. Nadere bijzonderheden en
eventuele wijzigingen worden in de M.O.T. gepubliceerd. Lees de publicatie dus om teleurstellingen te
voorkomen.

