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Programma  maart en april 2007 
  
Op dinsdag 13 maart - en niet 12 maart zoals abusie-
velijk vermeld in het jaarprogramma - is er een ouder-
wetse Tielse avond. 
Een viertal leden van de HWT ( Historische Werkgroep 
Tiel) zal in bijdragen van rond de 20 minuten iets vertel-
len over de door hen behandelde persoon voor het 
BWT ( Biografisch Woordenboek Tiel), deel 4. Als spre-
kers zullen optreden: 

• Gezien Kers over G. Leenders (1920 - 1985, 
gymnastiekleraar en trainer)  

• Emile Smit over mr. A.W. Engelen ( 1804-1890, 
jurist en auteur) 

• Aad Nekeman over Jan van der Kolk ( 1878 -
1946, aannemer en brandmeester) 

• Peter Schipper over Lex Ernste ( 1913 -1985, 
koperslager) 

 
De laatste lezing in de serie over Polen zal gehouden 
worden op dinsdag 3 april. Het onderwerp is: De mili-
taire rol van de Polen bij de bevrijding van ons land. 
Spreker is de bij uitstek deskundige op dit terrein: Eric 
van Tilbeurg. 
Hij is voorzitter van de stichting " Wojtek " ( Poolse be-
vrijders op alle fronten). 
Hij heeft zich vanuit zijn grote betrokkenheid bij de rol 
van de Polen in de Tweede Wereldoorlog met succes 
ingezet voor het eerherstel voor de Eerste Poolse On-
afhankelijke Parachutistenbrigade o.l.v. generaal -
majoor Sosabowski. In tegenstelling tot de visie van 
Montgomery hebben de betreffende Poolse militairen 
wel degelijk een belangrijke rol gespeeld bij operatie " 
Market Garden" ofwel de slag om Arnhem.  
 
Op donderdag 19 april  bent u van harte welkom op de 
Algemene Ledenvergadering. 

 
 
Uiteraard krijgt u ruim voor die tijd de benodigde stuk-
ken zodat u zich een weloverwogen oordeel kunt vor-
men over het reilen en zeilen van onze vereniging. 
Bij die papieren zal zich ook een inschrijvingsformulier 
bevinden voor onze laatste activiteit van het jaar 2006 -
2007:  de excursie naar Breda op zaterdag 28 april. 
Breda is gekozen omdat het past in ons thema Polen. 
De stad is nl. bevrijd door de Polen. Bovendien is het 
een interessante stad voor een dagtocht. Wees er snel 
bij met inschrijven want de bus heeft " slechts" 53 plaat-
sen.  
   
De Commissie Erfgoed 
Een van de doelstellingen van de Vereniging Oudheid-
kamer voor Tiel en Omstreken is de bescherming van 
historisch erfgoed in onze regio. De Commissie Erfgoed 
van onze vereniging houdt zich speciaal bezig met het 
kritisch en nauwgezet volgen van overheidsbeslissingen 
aangaande het behoud en restauratie van historisch 
erfgoed zowel uit vervlogen tijden als van recente data. 
Tegen bedreigingen  zoals sloopwerkzaamheden wordt 
actie gevoerd door via de VOT als rechtspersoon pro-
test aan te tekenen. 
De Commissie Erfgoed was betrokken bij de ontwikke-
lingen van het bouwplan Binnenhoek wegens het daar 
aanwezige historisch erfgoed uit het Ottoonse Zandwijk. 
Er werd archeologisch onderzoek verricht en er zijn re-
gelmatig besprekingen gevoerd met gemeentelijke be-
leidsmakers en bestuurders.  
Ook bij het nieuwe Bestemmingsplan Binnenstad Tiel 
en bij de ontwikkeling van het Dominicus kwartier zijn 
de Commissie Erfgoed, de VOT en BATO op verzoek 
van de gemeente betrokken.  
De commissie bestaat thans uit de heren J.W.F. von 
Schmidt, N.W.P. Beutener, H. van Heiningen en W. 
Spekking en mevrouw B.C.M. Ribbius.  
Er wordt gezocht naar uitbreiding met een aantal en-
thousiaste personen dat zich samen met de huidige 
commissieleden actief willen inzetten voor het behoud 
van ons historisch erfgoed. 
Ter illustratie van het belang  van Tiel en Zandwijk in de 
middeleeuwen treft u hierbij een artikel aan van de hand 
van Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, getiteld “De dubbelneder-
zetting Tiel-Zandwijk, aan weerszijde van de Linge”. 
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaan-
de belangstelling hebben voor het lidmaatschap van 
de Commissie Erfgoed, neemt u dan contact op met 
de heer Von Schmidt (tel. 0344-614157) of met een 
van de bestuursleden van de MOT. 


