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Actie Hartewens in 
Vrijthof
TieL Verzorgingshuis Vrijthof is 
gestart met de Aktie Hartewens. 
Een grote boom in de hal is 
inmiddels aardig gevuld met rode 
harten waarop bewoners een 
persoonlijke wens hebben 
geschreven. Voor Valentijnsdag 
wordt bekendgemaakt welke 
wensen in vervulling gaan.
De actie Hartewens is een 
initiatief van de Stichting Vrienden 
van Vrijthof. De Stichting werkt 
nauw samen met de afdeling 
Activiteitenbegeleiding van 
Vrijthof. Bestuurslid Hansje 
Zellenrath is erg enthousiast over 
de actie Hartewens: ,,Er zijn al veel 
wensen opgehangen in de boom, 
maar er kunnen er nog meer bij. 
Veelal zijn het eenvoudige 
wensen, zoals gezellig op een 
terrasje zitten met dochter, 
gezellig pannenkoeken eten met 
de kinderen of een bezoek 
brengen aan Artis in Amsterdam. 
Ik denk dat we best een aardig 
aantal wensen in vervulling 
kunnen laten gaan.”
De Stichting Vrienden van Vrijthof 
is zeer actief binnen het verzor-
gingshuis. ,,Wij proberen de zon 
hier wat vaker te laten schijnen en 
dat lukt ons best aardig”, zegt 
voorzitter Lucien Tros. ,,Maar 
daarvoor is natuurlijk wel geld 
nodig. Gelukkig hebben we aardig 
wat donateurs van de Stichting, 
maar alle bedragen blijven 
welkom om onze activiteiten 
blijvend voort te kunnen zetten. 
We doen het voor de bewoners 
van nu én die van morgen!”
Het rekeningnummer van de 
Stichting Vrienden van Vrijthof is 
NL16 SNSB 0929 622 650.

 p Roemer Daalderop (l) van Tiel Maritiem en Dennis van Iperen (r) van BDUmedia 
monsteren samen aan op de Neeltje Jantje voor het gezamenlijk succes.

liefst 10.000 bezoekers kwamen 
vorig jaar op het tweedaags evene-
ment af.
‘Bootjes varen. Bootjes kijken en 

Jong en oud kunnen tijdens het eve-
nement actief deelnemen aan aller-
lei activiteiten, waarbij de insteek is 
doen en beleven aan de kade en in 
de haven. Bezoekers kunnen onder 
andere gratis zeilen in een optimist, 
poly-valk of open zwaardboot, ka-
noën of meevaren met de reddings-
brigade. De allerkleinsten kunnen 
varen met modelbootjes. 
Daarnaast zijn er ook betaalde vaar-
tochten over de Waal met onder an-
dere de Waalschokker Neeltje Jantje 
(zie foto), de stoomsleepboot Jan de 
Sterke en een luxe motorjacht Ma-
rie-José. Maar het publiek kan ook 
kijken naar mooie en bijzondere 
schepen. In de haven zijn diver-
se bijzondere schepen afgemeerd 
en er zijn diverse schepen te koop. 
Ook de Pinksterkermis staat dan op 
de Waalkade. Wie met hun schip in 
Tiel wil overnachten, kan zich aan-
melden via info@tielmaritiem.nl.
Info: www.tielmaritiem.nl  

bootjes kopen’. Een nautische markt 
op de Waalkade en horeca op het 
water met de Hydrograaf (beter be-
kend als Pakjesboot 12.)

Veel activiteiten 
op tweedaags 
evenement
TieL Drie maal is scheepsrecht. On-
der dit motto vindt Tiel Maritiem 
voor de derde keer plaats tijdens het 
Pinksterweekend van 15 en 16 mei 
van 10.00 tot 17.00 uur. Tiel Maritiem 
het nautisch evenement met de wa-
tersport en beleving van de Waal, 
groeit naar een blijvend evenement 
van allure. 

Om het evenement nog meer publi-
citeit te geven is weer een samen-
werking aangegaan met de BDU-
media. Er worden in de Stad Tiel 
artikelen, achtergrond info en het 
laatste nieuws gepubliceerd. Dat 
pr belangrijk is blijkt uit de toena-
me van het aantal bezoekers. Maar 

Tiel Maritiem met BDU als mediasponsor in zee

Diamanten huwelijk 
Verbeek-De Graaff
TieL De heer en mevrouw Ver-
beek-De Graaff waren zondag 7 
februari zestig jaar getrouwd. 
Burgemeester Hans Beenakker heeft 
het diamanten echtpaar gefelici-
teerd. Mevrouw Verbeek-De Graaff 
is geboren en opgegroeid in Utrecht. 
Zij heeft de middelbare school 
gevolgd. Daarna is zij als administra-
tief medewerkster bij het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselk-
waliteit gaan werken.  Meneer 
Verbeek is geboren in Leiden en 
opgegroeid in Utrecht. Hij heeft de 
Kweekschool gevolgd en is daarna 
als leraar op een basisschool gaan 
werken. Later werd hij adjunct 
directeur bij Nimeto (schildersvak-
school en etaleursopleiding). Het 
echtpaar heeft drie kinderen, 10 
kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen. Het echtpaar is altijd 
betrokken geweest bij de kerk, 
jeugdwerk en sportvereniging. 
Meneer Verbeek heeft Korfbalver-
eniging H.K.C. in Utrecht opgericht. 
Ook had hij meerdere bestuursfunc-
ties bij diverse organisaties. 

Alle lichten op groen 
voor Burense Poort

plek ook een aantrekkelijke wan-
delroute naar het Kalverbos en de 
binnenstad aan.Tiel heeft ook een 
overeenkomst gesloten met Ahold 
Vastgoed. De Albert Heijn aan het 
Molenstraatje wil de komende ja-
ren gaan verbouwen. De entree van 
de supermarkt komt in de toekomst 
langs de wandelroute te liggen. De 
Tielse gemeenteraad heeft bedon-
gen dat de gevel die wordt gebruikt 
voor de bevoorrading van de super-
markt, netjes wordt aangepast.
Ahold Vastgoed wil in 2017 star-
ten met de aanleg van het nieuwe 
parkeerterrein en de wandelroute. 
In 2018 begint de gemeente met de 
benodigde investeringen op het ter-
rein van ABN AMRO. De verbou-
wing van Albert Heijn zou volgens 
planning vervolgens beginnen in 
2019.

De overeenkomst maakt de weg vrij 
voor het overmaken van een provin-
ciale subsidie voor Gelders Stedelijk 
Ontwikkelingsbeleid (GSO). Hier-
mee kan de voetgangersbrug over 
de stadsgracht verder worden aan-
gelegd en de aankoop van het ABN 
AMRO-pand bekostigd worden. Het 
GSO-geld kan niet ingezet worden 
voor de aanpak van het kruispunt 
Molenstraatje-Veemarkt. Tiel wilde 
dit graag, maar het is niet moge-
lijk gebleken om de werkzaamhe-
den hiervoor vóór 1 januari 2016 
te starten, zoals de provincie eiste. 
De gemeente wil nu kijken in hoe-
verre deze werkzaamheden straks 
gecombineerd kunnen worden met 
de verbouwing van de Albert Heijn.
Het ontwerp van het openbaar ge-
bied van de Burense Poort wordt na 
de zomer verwacht.

Akkoorden met 
alle partijen
TieL Tiel heeft met ABN AMRO en 
Ahold Vastgoed een akkoord geslo-
ten over de ontwikkeling van de Bu-
rense Poort.
 
De gemeente koopt het bankge-
bouw aan het Burgemeester Hassel-
manplein voor 600.000 euro. ABN 
AMRO huurt het pand gedurende 
drie jaar tegen een huurprijs van 
jaarlijks 37.000 euro. De gemeente 
is in deze periode vrij van onder-
houdsverplichtingen.
 
PARKeeRTeRReiN De aankoop van 
ABN AMRO is nodig om ruimte te 
maken voor één centraal parkeer-
terrein voor het gebied Burense 
Poort. De gemeente legt vanaf deze 

Bloemenbuurt Tiel 
start 6-Minutenzone

TieL Elke dag overlijden in Neder-
land 35 mensen thuis aan een hart-
stilstand. Bij een hartstilstand is 
adequate hulpverlening middels re-
animatie en de inzet van een Auto-
matische Externe Defibrillator 
(AED) van levensbelang. Buurtcoör-
dinator Bart van den Berg werkt 
daarom samen met Heartsafe Tiel 
om een gedegen 6-Minutenzone op 
te zetten in de Bloemenbuurt te Tiel.
Een 6-Minutenzone is een gebied 
waarin omwonenden razendsnel 
kunnen worden opgeroepen om el-
ders in de buurt te starten met re-
animeren. In samenwerking met 
Heartsafe Tiel is afgelopen week 
aan de Rozenstraat 45 te Tiel een 
AED geplaatst zodat burgerhulpver-
leners razendsnel de hulpverlening 
kunnen opstarten terwijl de ambu-
lance nog onderweg is. Volwassenen 
met een geldig reanimatiecertificaat 
kunnen zich als burgerhulpverlener 
aanmelden via www.hartstichting.
nl/burgerhulpverlener. Bewoners 
van de Rozen-, Dahlia- en Tulp-
straat krijgen binnenkort een uit-
nodiging van de Gemeente Tiel voor 
een informatie avond over buurt-
preventie en burgerhulpverlening. 
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THEATER 
Wo 10 feb Bram van der Vlugt en Oren 
Schrijver - Op bezoek bij meneer Green

Vr 12 feb The Fabulous Sneakerboyz - Stand-
up & dance

Vr 12 feb Vincent Bijlo - Het Nieuwe Nu

Zo 14 feb Peutertheaterfestival (2-4 jr) met In 
de Verte, Spinnetje gaat op pad e.a.

Zo 14 feb Het Amsterdam Wind Quintet

Di 16 feb Tineke Schouten - Gewoon DOEN! 
(reprise, laatste kaarten)

Wo 17 feb Tineke Schouten - Gewoon DOEN! 
(reprise, laatste kaarten)

Vr 19 feb Kasper van Kooten - Bonte Avond

Vr 19 feb NTGent - De Kersentuin

Za 20 feb Chris Chameleon - Drie Vriende

Za 20 feb Antje Monteiro, Hymke de Vries 
e.a. - Opvliegers

Zo 21 feb Meneer Monster - Fantastische 
Meneer Vos (4-8 jr)

Di 23 feb Stage Entertainment - Grease

Wo 24 feb Stage Entertainment - Grease

Do 25 feb Stage Entertainment - Grease

FILM

Di 9 feb, wo 10 feb - Rams

Di 16 feb, wo 17 feb - Mon Roi

Di 23 feb, wo 24 feb - Joy

Do 25 feb - Problemski Hotel

Zo 28 feb - The Intern

Info, aanvangstijden en reserveren:
0344-673500 | www.agnietenhof.nl


