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Stichting Ter Navolging Tiel 

Stichting tot Instandhouding van Historische Begraafplaatsen in Tiel 
 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 
 
 
De ontwikkelingen gaan soms snel: het programma van Open Monumentendag 
2020 in Tiel heeft verder vorm gekregen. Dat inclusief het nader inspelen op de 
vigerende Corona-regels. Daarbij wordt aangesloten op wat in het Comité Open 
Monumentendag Tiel is afgesproken.  
 
Het programmaoverzicht Open Monumentendag 2020 in Tiel staat onderaan in 
deze Nieuwsflits (wijzigingen voorbehouden). 
 

In onderstaand overzicht onze bijdrage aan het programma  
 

Open Monumenten Dag 2020 in Tiel  
 

Op 
 

zondag 13 september  
 

met de daaraan verbonden condities 
 

è Algemeen van kracht zijnde condities 
o Het bezoek aan Ter Navolging en / of de Joodse Begraafplaats en / 

of deelname aan de activiteiten is geheel voor eigen risico.  
§ De organisatoren kunnen op generlei wijze aansprakelijk 

worden gesteld voor schade, waardoor en in welke vorm dan 
ook ontstaan, die is opgelopen tijdens het bezoek / de 
activiteit 

o U houdt zich aan de onderlinge afstand van 1,5 meter (behalve 
indien u uit hetzelfde huishouden komt) 

o U houdt zich onverkort aan de aanwijzingen, gegeven door de 
vrijwilligers van onze stichting (herkenbaar aan een badge).  
Indien u zich hieraan, na een eerdere aanwijzing, niet houdt wordt u 
de (verdere) deelname aan de activiteit ontzegd.  
Indien u daaraan geen gehoor geeft wordt de activiteit als geheel 
beëindigd. 
 

è Daarnaast gaan wij er van uit dat u géén last hebt Corona gerelateerde 
verschijnselen, niet recent bent teruggekeerd uit gebieden met code rood 
of oranje. 
 

è Bij het bezoeken van Ter Navolging en de Joodse begraafplaats alsmede 
het deelnemen aan activiteiten zullen gegevens (per huishouden één 
naam, telefoonnummer en mailadres) van u worden genoteerd in relatie 
tot mogelijk vervolgonderzoek door de GGD bij deelname door een besmet 
persoon.  
Deze gegevens worden na 10 dagen gewist. 
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CODE 

 
Tijd Locatie Onderwerp  Kanttekening 

A 12.00 Ter Navolging  
&  
Joodse 
begraafplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide begraafplaatsen 
geopend  
 
Doorlopend 

- Exposities 
- Wandelen aan de 

hand van enkele 
QR codes 

- Demonstraties 
herstel 
grafmonumenten 

N.B.:  
registratie verplicht 
(baarhuisje & 
metaheerhuisje) 
 

Ø Het herstel van de 
grafkelders van Van 
Lidth de Jeude en 
Hoogendijk van 
Domselaar is helaas nog 
niet afgerond. Graag 
vertellen wij u over de 
stand van zaken 
 

Ø  Vrijwilligers van de 
stichting zijn als 
vraagbaak aanwezig 

 
B 12.30 Ter Navolging Presentatie  

herstelde (en nog [net] 
niet) herstelde 
monumenten  

- Minimaal 2 groepen à  
max. 10 deelnemers 

- Vooraanmelding niet 
nodig 
 

Ø Gidsen: Gerard Buijs &  
Pierre van der Schaaf 
e.a. 
 

C 13.00 Joodse 
begraafplaats 

Rondleiding  - Maximaal 1 groep met  
max. 10 deelnemers 

- Vooraanmelding niet 
nodig 
 

Ø Gids: Rick Smit 
 

D 13.00 Ter Navolging 
  

Start 
 
Wandeling  
‘Cultuurverschillen 
tussen drie historische 
begraafplaatsen’  
(Ter Navolging -  
Rooms-Katholieke 
begraafplaats -  
Joodse begraafplaats  

- Maximaal 1 groep met  
max. 10 deelnemers 

- Vooraanmelding 
wenselijk (vol = vol) 
 

Ø Gids: Pierre van der 
Schaaf 
 

E 15.00 Ter Navolging  Rondleiding  - Maximaal 2 groepen à  
max. 10 deelnemers 

- Vooraanmelding niet 
nodig 
 

Ø Gidsen: Gerard Buijs & 
Jan Hogendoorn e.a. 
 
 

F 15.00 Joodse Start  - Maximaal 1 groep met 
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begraafplaats 
 
 
 
 
Afsluitend in 
Museum 
 

(1e) Wandeling 
‘Ontdek Joods Tiel’ 
 
 
 
 
 
Presentaties  

- Expositie werk  
Moos Cohen & 

- Hersteld Joods 
erfgoed 

 

max. 7 deelnemers 
- Vooraanmelding 

wenselijk (vol = vol) 
- Toegang Museum gratis 

 
Ø Gids: Pierre van der 

Schaaf 
 

Ø Lisette le Blanc 
(conservator museum) 

Ø Pierre van der Schaaf 
 

G 15.30 Joodse 
begraafplaats 
 
 
 
 
 
Afsluitend in 
Museum 

Bij voldoende 
belangstelling: 
Start  
(2e) Wandeling 
‘Ontdek Joods Tiel’ 
 
 
 
Presentaties  

- Expositie werk 
Moos Cohen & 

- Hersteld Joods 
erfgoed 

 

- Maximaal 1 groep met 
max. 7 deelnemers 

- Vooraanmelding 
wenselijk (vol = vol) 

- Toegang Museum gratis 
 

Ø Gids: Rick Smit 
 
 

Ø Lisette le Blanc  
(conservator museum) 

Ø Pierre van der Schaaf 

H 16.00  Joodse 
begraafplaats 
 

Als G géén doorgang 
vindt: 
 
Rondleiding  
 

 
 

- Maximaal 1 groep met  
max. 10 deelnemers 

- Vooraanmelding niet 
nodig 
 

Ø Gids: Rick Smit 
 

I 17.00 Beide 
begraafplaats
en 

Afronding en sluiting   

 
è Vooraanmelding dringend aanbevolen  

voor de activiteiten D – F – G:  
o Via info@ternavolgingtiel.nl onder vermelding van 

§ Naam 
§ Telefoonnummer 
§ Mailadres  
§ Aantal personen vanuit één huishouden 

o Vol = vol 
§ Deelnemers worden op volgorde van aanmelding geplaatst. 

Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt bericht in relatie 
tot de aanmelding. 

§ Bij forse overtekening van een aangeboden activiteit, 
waarvoor vooraanmelding noodzakelijk is, zal in het najaar 
een extra aanbod komen. 
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o Indien een activiteit niet voltekend is zal deze toch doorgang 
vinden.  
In dat geval kan men zich alsnog aanmelden bij de start van de 
activiteit. 

§ Registratie voor bezoek aan het museum is vereist! 
 

NL DOET 
a. Vrijdag 11 september 2020  10 – ca. 14 uur 

i. Herstel matsevot (grafmonumenten) met Joost van Luijn 
ii. Onderhoud grindpad en haag 
iii. Schoonmaken metaheerhuisje 
iv. Overige werkzaamheden 
v. Heren: denkt u aan het op deze begraafplaats verplichte 

hoofddeksel? 
 

b. Zaterdag 12 september 2020  10 – ca. 14 uur  
i. Herstel grafmonumenten met Michiel van Luijn 
ii. Aanpakken Hedera en Klimop in hek langs de Lingedijk en de 

Muur 
iii. Onderhoud grindpaden 
iv. Schoonmaken poort, informatiekastje en baarhuisje 
v. Overige werkzaamheden  

 
Programmaoverzicht Open Monumenten Dag 2020 Tiel in kort 
bestek (m.m.v. van o.a. Vereniging Oudheidkamer Tiel – Stichting 
Stadsherstel Tiel – Stichting Tielsche Kermiskoek – Stichting Tiel 
Bijzonder Verleden – vereniging IVN – stichting Neeltje Jantje – 
stichting Tot behoud Hendrikus – stichting Ter Navolging Tiel e.a.)  
 

- 12.00 uur 
o Beiaardbespeling (door stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek) 

§ Onder de toren van de Sint Maarten 
 

- 12.30 uur  
o Wandeling langs nieuwe ANWB borden (gids: Emile Smit) 

§ Start: ingang gemeentehuis Ambtmanstraat 
 

o Wandeling langs historische onderwijsplekken (gids Arnoud Reijnen) 
§ Start: St. Agnietenstraat v/m bibliotheek 

 
o Wandeling langs de monumenten van Tiel (gids Peter Schipper) 

§ Start: Kiosk aan de Veemarkt 
 

o Wandeling door het Kalverbos (gidsen van het IVN: Eefke Halma, 
Fieke Vos en Bert Vos) 

§ Start: Kalverbos 
 

- 13.00 uur 
o Wandeling door de Kleine Willemswaard (gids Willem Beekman) 

§ Start: de Watertoren 
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- 14.30 uur 
o Wandeling langs nieuwe ANWB borden (gids: Emile Smit) 

§ Start: ingang gemeentehuis Ambtmanstraat 
 

o Wandeling langs historische onderwijsplekken (gids Arnoud Reijnen) 
§ Start: St. Agnietenstraat v/m bibliotheek 

 
o Wandeling langs de monumenten van Tiel (gids Peter Schipper) 

§ Start: Kiosk aan de Veemarkt 
 

- 15.00 uur 
o Wandeling door de Kleine Willemswaard (gids Willem Beekman) 

§ Start: de Watertoren 
§  

è Voor deelname aan bovenstaande activiteiten is vooraanmelding mogelijk 
via www.oudheidkamer-tiel.nl  
 

Hele middag bezoek (zonder vooraanmelding) mogelijk aan 
 

- Varend monument Waalschokker ‘Neeltje Jantje’ en de  
voormalige veerpont ‘Hendrikus’ 

o Ligplaats: in de jachthaven (naast het clubgebouw) 
 

- Monumentenspeurtocht voor ouders en kinderen 
o Formulieren af te halen bij de Kiosk (Veemarkt) 

 
- Kennis maken met en smullen van de Tielsche Kermiskoek 

o Bij de Hofleverancier Bakkerij Van Ooijen (Westluidensestraat) 
 
 


