
In memoriam Lou Dalderup

Helaas ontvingen wij het
bericht van het overlijden 
van Lou Dalderup. Lou was
een bijzonder mens met
grote sociale en maatschap-
pelijke bewogenheid. Dat bracht hij ook in doen en laten tot
uitdrukking. Hij was een van de drijvende krachten achter
‘de Boekenlegger’ , de grootste tweedehands boekenzaak in
de Betuwe. De opbrengsten van die winkel komen ten goede
aan kinderopvang in Tanzania. Lou liet zich, toen hij zestig
was, omscholen tot leraar, om zo het tekort aan leerkrachten
mee op te vangen. Op onze vergaderingen was hij iemand
die met een wijs en bezonnen oordeel een bijdragen aan de
discussies leverde. Later verlegde hij zijn activiteiten; hij 
werd ondermeer vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, op het be-
zoekerscentrum van de Oostvaardersplassen, maar bleef 
toch ook nog lid van Waardevol Tiel.
Lou wordt gemist.

Namens Waardevol Tiel,
Arnoud Reijnen
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Notulen van de vergadering van Waardevol Tiel op 7 april 2022

Aanwezig: Jan, Willem, Ronald, Ton, Peter (notulen).
Afwezig: Nancy, Arnoud en Bert.

Opening.
Bij afwezigheid van Arnoud heet Ton ons allen welkom.

Notulen.
De notulen van de vergadering van 3 maart worden goedgekeurd. 

Mededelingen en stukken.
De gemeente heeft borden laten zetten op de plaatsen waar Molukse inwoners 
werden opgevangen bij hun komst naar Tiel begin jaren vijftig. Ze staan aan de 
Burg. Meslaan, waar zich eens het huis de Elzenpasch bevond, en op de hoek
Grotebrugse Grintweg en Peppellaan, waar barakken gestaan hebben. 
Oude Weeshuis aan het Hoogeinde. Dit Rijksmonument verkeert in staat van ver-
val: stukken pleisterwerk hebben losgelaten, kozijnen zijn verrot en het monumen-
tale ijzeren hek op de ook al gebarsten hardstenen stoep is verdwenen. De Gelder-
lander heeft bericht dat er een opknapplan ligt. De eigenaar is van plan het hele
pand wit te schilderen. Een slecht idee, vinden wij. 
Ton meldt dat de dichtgepleisterde deur en ramen van het pand met monumentale
status aan de Oliemolensteeg, waar eens de oliemolen gestaan heeft, vanaf enige
afstand bekeken verbeterd lijkt. De eigenaar zou de oude structuren zichtbaar heb-
ben gemaakt. (Bij nadere inspectie blijkt dit beslist niet het geval te zijn). In het
verleden heeft Waardevol Tiel een brief in zake het illegaal verbouwen van dit mo-
nument aan de gemeente Tiel geschreven, maar daarop nooit een fatsoenlijk ant-
woord gekregen. 
Jan heeft een fotomontage van de kadekraan aan de Oliemolenwal, uit de tijd van
het Hanzeverbond, beschikbaar gesteld aan de gemeente Tiel, ten behoeve van een
folder over de Hanze. 
We praten ook nog even over de uit de oorlog daterende schuilkelder achter het
weeshuis aan de Achterweg. Het weeshuis zelf is een Rijksmonument. Maar geldt
dit ook voor de schuilplaats? We besluiten een brief aan de gemeente Tiel te 
schrijven om de schuilplaats bij de beschrijving en bescherming van het monument
te plaatsen. 
Er hebben zich twee nieuwe leden bij ons aangemeld.  Uiteraard zijn wij daar zeer
verheugd over. 
De cursus Tielologie is weer gestart. Deze cursus is zeer succesvol en ondanks dat
dit de zoveelste editie is, blijkt de belangstelling toch nog steeds groot. Peter vertelt
over monumenten en Ton en Jan houden hun wandeling ‘De Linge achterna’. 
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Extra agendapunten.
Er worden geen extra agendapunten aangedragen.

Afspraken en Actiepunten.
Erfgoedsymposium. We staan in dubio: wel of niet organiseren? De Oudheidkamer
heeft Waardevol Tiel gevraagd dit symposium te organiseren. Het is echter veel
werk. We besluiten dit punt even aan te houden. 
Jaarverslagen. Iedere vereniging of stichting is verplicht een jaarverslag op te stel-
len, waarin punten aan de orde komen als bestuurssamenstelling, ondernomen ac-
ties, financieel verslag etc. We zullen binnenkort een jaarvergadering organiseren,
waarop we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, financieel verlag 
doen en plannen ontvouwen voor de toekomst. 
Willemswaardgroep. Dit punt wordt aangehouden, omdat Arnoud afwezig is.
Weerstraat 39. Waardevol Tiel heeft bezwaar gemaakt tegen de afbraak en ver-
vanging van het linker gedeelte van het pand Weerstraat 39. In onze optiek moeten
de twee panden als één geheel beschouwd worden. Linker en rechter gedeelte staan
op één kadastraal nummer. Op 8 maart was de digitale hoorzitting, waarin Ton en
Peter onze bezwaren hebben toegelicht. Onlangs heeft Ton op internet nog gevon-
den, dat van een monument niet alle onderdelen beschreven hoeven te worden. We
wachten de uitslag van de bezwarencommissie af. Bij een negatief oordeel wil Ton
in beroep gaan. De zogenaamde redengevende omschrijving van het monument 
biedt meer handvatten en mogelijk succes.
Ezelsruggen coupure Waterpoort. Het waterschap gaat het stukje wal bij de Water-
poort in het kader van de dijkverzwaring versterken. De stenen coupure is nu plat
gedekt, waar dit oorspronkelijk een zogenaamde ezelsrug was en hoort te zijn. Bert
heeft dit aangekaart bij de verantwoordelijken. 
Werfkelders Oliemolenwal. Geen nieuws, omdat Bert afwezig is. 
Monumentendag. Op zondag 11 september wordt er weer een Monumentendag
gehouden in Tiel. Het thema is dit jaar ‘Duurzaamheid’, waar we niet zoveel mee
kunnen. De gemeente Tiel is van plan een speciaal op dit thema toegesneden in-
formatiebus naar Tiel te laten komen en bij de St. Maartenskerk een markt over het
onderwerp monumenten en duurzaamheid te houden.  
De oude JEKA-fabriek. Geen nieuws, omdat Bert afwezig is. 
Peter is enige tijd terug benaderd door een Tielenaar met de vraag of er actie on-
dernomen kan worden om delen van de inventaris van de laatste Tielse metaalwa-
renfabriek te redden. Het gaat om metaalwarenfabriek Schröer aan de Brug. Mes-
laan. Peter is wezen kijken en heeft actie ondernomen. De bedoeling is één grote
machine te redden, deze op te slaan en later te gebruiken als monument voor de 
eens in Tiel zo krachtige metaalwarenindustrie. De beoogde plaats is dan de nieuw
te bouwen stationswijk en zo mogelijk in of bij de oude Metawa fabriek aan de
Spoorstraat. 
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Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 9.30 uur de vergadering. 

Actiepunten
Erfgoedsymposium: allen.
Jaarverslagen over 2020 en 2021: Arnoud.
Contact met Willemswaard groep: Arnoud.
Weerstraat 39: Bert, Peter, Ton.
Ezelsruggen coupure: Bert.
Werfkelders: Bert.
Monumentendag: allen.
Jeka-gebouw: Bert.
Jaarvergadering: Ronald en Arnoud.
Kascontrole: allen.
Innen contributies: Ronald.
Schuilkeldder weeshuis: Peter.
Metaalwarenfabriek Schröer: Peter.

Volgende vergadering
Donderdag 12 mei 2022
Aanvang 19.30 uur
Plaats: Kerkstraat 32

Komende vergaderingen in 2022
Donderdag 2 juni.
Donderdag 7 juli.
Donderdag 1 september.
Donderdag 6 oktober.
Donderdag 3 november.
Donderdag 1 december.

Agenda voor Waardevol Tiel 12 mei 2022
Opening
Notulen 7 april 2022. 
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Afspraken en actiepunten.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Sluiting.


