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PROGRAMMA OUDHEIDKAMER 2012-2013    Thema: Oostenrijk

Het voorlopige programma voor het komende seizoen ziet er als volgt uit:

donderdag 20 september:  Filmvoorstelling Mephisto in de Metro bioscoop
donderdag 4 oktober:   lezing door Frits Kat Geschiedenis Oostenrijk-Hongarije
dinsdag 16 oktober:  lezing Bram van de Bos: een Tiels onderwerp, gerelateerd aan de Waal
donderdag 25 oktober:  lezing Klaas Tammes over burgemeesters in onze regio
zaterdag 27 oktober:   kleine excursie naar kasteel Amerongen
maandag 12 november: lezing Pierre van der Schaaf: van Haydn tot Schrammel, van klassiek tot 

volksmuziek
vrijdag 23 november:   Betuwse maaltijd in restaurant Buitensporig 
donderdag 13 december:  Lezing Stijn Heeren: Oude vondsten werpen nieuw licht op “donker” laat-

Romeinse  periode(270-450). Voorbeelden uit het Nederlandse rivierengebied.
zondag 13 januari 2013:  Nieuwjaarsreceptie
donderdag 24 januari:  lezing Emile Smit
dinsdag 5 februari:  lezing Pierre van der Schaaf: het professionele muziekleven in Nederland.
donderdag 28 februari:  lezing Peter Schipper
dinsdag 19 maart:  lezing mevrouw T. Verburg over kasteel Ophemert
donderdag 4 april: lezing mevrouw Annetje Both: die Sezession, over  Wenen in de schilderkunst 

rond 1900
donderdag 18 april:   Algemene ledenvergadering
zaterdag 27 april:   Grote excursie naar Xanten.  



De bijeenkomsten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de locatie: Drumptse Hof, De Balije 1, Tiel 
en vangen aan om 20.00 uur precies. 
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 MOT).  Introducés betalen € 5,00 voor de lezingen en de film. 
Nadere bijzonderheden en eventuele wijzigingen worden in de MOT gepubliceerd. Lees de publicatie dus 
om teleurstellingen te voorkomen.

Persoonsregister op het Kalendarium van Tiel

Tussen 1993 en 2001 verscheen in losse afleveringen een overzicht van feiten uit de Tielse geschiedenis 
onder de titel "Kalendarium van Tiel". Bij de laatste aflevering was een register op trefwoorden gevoegd.
In de loop van de jaren kwamen er regelmatig opmerkingen over de toch maar matige toegankelijkheid van 
het Kalendarium.
Nu heeft de Historische Werkgroep  in een zeer beperkte oplage een persoonsregister van 32 pagina's 
uitgebracht bij dit Kalendarium van Tiel. 
Het persoonsregister is te bestellen bij:
mevrouw A. Daalderop, Nieuwe Tielseweg 20-23, 4001 JW Tiel, tel. 0344-620220
of per e-mail a.daalderop1@kpnplanet.nl  voor  € 10,00 (inclusief portokosten).
Het is de bedoeling dat dit register binnenkort ook via de website van de HWT te raadplegen zal zijn.

Zesde deel Biografisch Woordenboek in de maak

In 2009 verscheen deel 5 van het Biografisch Woordenboek van Tiel. Het was voor de betrokkenen (met 
name in en rond de Historische Werkgroep  Tiel) de vraag,of de reeks hiermee zou zijn afgerond. Inmiddels 
zijn er zoveel namen beschikbaar van personen die nog niet zijn beschreven en die wel een biografie waard 
zijn, dat de HWT nog een zesde deel gaat vervaardigen. Het bestuur van de Oudheidkamer heeft  zijn 
(financiële) medewerking toegezegd. 
De planning is om deel 6 te laten verschijnen in het najaar van 2013. In het voorjaar zullen leden van de 
HWT dan weer wat over hun werk vertellen bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van de 
Oudheidkamer.

In de volgende editie van de MOT, die eerste helft september verschijnt, kunt u een nadere beschrijving 
lezen van de filmvoorstelling en de daarna eerstvolgende bijeenkomsten. Er is weer een aantal interessante 
lezingen en andere activiteiten in het vooruitzicht en wij hopen op belangstelling en aanwezigheid van velen 
van u.

Help de contributie laag te houden!
Meldt u aan om de MOT in het vervolg alleen per e-mail te ontvangen door een e-mail te zenden aan 
Annemarie Daalderop (ledenadministratie)  a.daalderop1@kpnplanet.nl 
of aan onze webmaster Dick Buijs dick@oudheidkamer-tiel.nl

Velen hebben al gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank.
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