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COLUMN: SPOT OP DE BETUWE

TIEL
Baptistengemeente 9/9 10:00u, dienst;
Christus De Deur gemeente 5/9 19:30u,
bidstond; 9/9 13:00u, dienst; 14:00u,
kinderdienst; 12/9 19:30u, bidstond;
Dominicusparochie 9/9 11:00u, V. v.d.
Helm, Woord- en Communieviering;
EZG De Ark 9/9 10:00u, Christiaan
Baarsma;
Lingewaarde 7/9 16:30u, dhr J W
Scheurwater;
Moluks kerkgebouw Anugerah 9/9
9:00u, dienst; 9/9 11:00u, dienst;
Volle Evang.gem. Rehoboth 9/9 10:30u,
dienst;
Vrijthof 9/9 10:15u, ds J Hogenhout;
Walstede 7/9 11:00u, mevr S v d Berg;
Ziekenhuis Rivierenland 9/9 10:00u,
mevr M A Merkx GV;

Feest
Vier jaar geleden bestelde de
toenmalige Tielse wethouder Laurens
Verspuij een joekel van een taart, die
hij in het stadhuis eigenhandig
aansneed. Feest, twitterde hij met
trots en met een uitroepteken. Feest.
Zojuist had hij met de toekomstige
exploitant Arcaplex een overeenkomst getekend voor de bouw van
een nieuwe bioscoop in de binnenstad.
Een bioscoop met alles d’r op en d’r
aan. Zes zalen en plaats genoeg voor
achthonderd bezoekers. Met
comfortabele stoelen, voorzien van
dubbele armleuningen en een
beenruimte van maar liefst 1.25
meter. Tiel helemaal blij, de stukken
taart werden gul rondgedeeld.
Smullen maar. Dit soort uitbundig
feestelijk vertoon roept bij mij altijd
een zekere scepsis op. Je te snel rijk
rekenen, is riskant, zeker in het
openbaar bestuur. Ook in dit geval
had ik er geen goed gevoel over. De
bibliotheek, die na de sloop plaats
zou maken voor het filmtheater,
staat er nog steeds. Van enige

bouwactiviteit is niets te ontdekken.
Gaat het niet door? Ik trok bij
Arcaplex aan de bel. Mijn voorgevoel
had het helaas bij het rechte eind.
De bouw is onzeker, zo vernam ik.
Waarom dan? “Wij kunnen u niet
meer vertellen dan u weet”, zo werd
er geheimzinnig bij gezegd. De
nieuwe wethouder Ben Brink zit er nu
danig mee in zijn maag. Hij is ook
bang dat het doek zal vallen, maar
legt zich daar niet bij neer. Hij heeft
de Spijkenissers al aan de jas
getrokken en doet zijn best om de
exploitant toch nog over de streep te
trekken, desnoods op een andere
locatie. Ik hoop dat hij het hem lukt.
En als het niet lukt? Ja, dan moeten
we maar wat anders verzinnen. We
zouden op de nieuwe trappen aan de
Waalkade kunnen gaan zitten. Doen
we daar tenminste nog iets nuttigs
mee. Zet daar dan maar een groot
scherm neer en maak van de kade
een openluchtbioscoop. Tiel, filmstad
aan de Waal. En wie klamme billen
krijgt van die betonnen trappen, kan
met de Flippas sparen voor een
kussentje. Met daarop een afbeelding
van ons fruitbaasje onder het motto:

zijn uitgaven van BDUmedia

Raphael Drent

PROT. STREEKGEM. LEK EN LINGE
Asch 9/9 10:00u, dienst in Erichem, Ds.
Machteld de Mik-van der Waal;
Erichem 9/9 10:00u, dienst in Erichem,
Ds. M.W. de Mik-van der Waal;
Ravenswaaij 9/9 10:00u, Drs VeldeHarsenhorst;
Zoelen 9/9 10:00u, ds J Esveldt;
Kerk-Avezaath, gem. De Hoeksteen 9/9
10:00u, dienst;
Maurik, Herv.gemeente 9/9 10:00u, ds
D Smink (Alblasserdam);
Maurik, RK-kerk 9/9 10:00u, B. de
Weerd, R. Mous, W&C viering;
Wadenoijen, Pinkstergem De Open
Deur 9/9 14:00u, samenkomst in
Activiteitengebouw PGT;

Flipje verwent je koude krent.
Laurens Verspuij zal als bestuurder
zijn lesje geleerd hebben. Nu doceert
hij economie in Tiel, zijn oude vak.
Een uitgelezen kans om zijn leerlingen uit eigen ervaring te vertellen dat
het economisch niet aan te bevelen is
om te snel een feesttaart aan te
snijden, ook al is dat nog zo verleidelijk. Je kunt beter taart eten als een
project gerealiseerd is. Dan weet je
zeker dat je je niet in de vingers
snijdt.
Jan Beijer

(reageren: jbeijer@upcmail.nl)
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PROT. GEMEENTE TIEL
Caecilakapel 9/9 10:00u, ds D Bohlken;
Prot.wijkgemeente Drumpt 9/9 10:00u,
ds L de Ronde;
OVERIGE PLAATSEN
Beusichem 9/9 14:30u, ds van Lingen,
Verbintenisdienst;
Buren, RK-kerk 9/9 9:00u, dienst;
Eck en Wiel, St. Anna Kerk (Herv.Gem.)
9/9 10:00u, dr A J Plaisier (Amersfoort);
Geldermalsen, Vrije Evang.gemeente
(MBO Helicon) 9/9 10:00u, Jan Baan;
Geldermalsen, RK-kerk 9/9 11:00u,
dienst;

BDUmedia streeft naar
verantwoord gebruik van
grondstoffen, en
drukt deze krant op
100% gerecycled papier.

Ruud kelder

Orgelconcert
TIEL In het kader van de serie
orgelconcerten op de eerste donderdag van de maand, spelen donderdag
6 september vijf Tielse organisten in
chronologische volgorde: Frits
Hendrich, Ben Middeldorp, Wim
Wijnen, Kees Alblas en Jonathan
Kooman. Op het programma staat
Bach, Mendelssohn, Merkel, Boëllmann, Rachmaninoff en Litaize.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Postadres Kleine Landtong 23a
4201 HL Gorinchem

Egelnest in droge vijver
ZOELMOND Toen Ruud en Mary Kelder na 6 weken
kamperen weer thuis kwamen, bleek de vijver in hun
voortuin helemaal droog te staan. Een mooie gelegen-

heid om deze eens schoon te maken. Toen Ruud ontdekte
dat een moederegel met 4 jongen zich hier genesteld
had, zag hij van zijn voornemen af.

Workshop Fit tijdens,
na en met kanker in
het Toon Hermans
Huis

Zinder Educatie start met
cursussen voor jong en oud

TIEL HHT organiseert in samenwerking met Fysioteam ART en Uw
Sportdiëtist een workshop over Fit
tijdens, na en met kanker, waarbij
wordt stilgestaan bij wat voeding en
beweging voor invloed hebben tijdens en na een oncologisch traject.
Op donderdag 6 september van
19.30 tot 21.30 uur gaan de fysiotherapeuten van Fysioteam ART en de
diëtiste van Uw Sportdiëtist vertellen wat een meerwaarde is van
goede voeding en beweging tijdens
en na de behandeling van kanker.
Op deze avond geven zij samen een
presentatie over deze onderwerpen.
En er wordt aansluitend een actieve
workshop gegeven.
Daarna is er alle ruimte voor een
kop koffie om met elkaar verder in
gesprek te gaan en vragen te stellen.
Locatie is het Toon Hermans Huis
Tiel, Lingedijk 58.
Entree is gratis.

TIEL Na een zomerstop start Zinder
Educatie begin september weer met
de cursussen muziek, beeldende
kunst, dans, musical en theater. Op
zondag 9 september houdt het cultuurgebouw een open dag, waar onder meer de cursussen gepresenteerd
worden
en
bezoekers
instrumenten kunnen uitproberen.

De professionele docenten zijn druk
met de voorbereidingen en staan
klaar voor alle leerlingen en cursisten die zich hebben aangemeld voor
hun favoriete cursus. Van tekenen
schilderen tot een instrument bespelen en van dansles tot toneelspelen en musicalles: voor jong en oud
staan cursussen op het programma.
Instromen gedurende het seizoen,
eventueel na een gratis proefles, is
vrijwel altijd mogelijk.
Naast de reguliere cursussen heeft
Zinder Educatie ook nieuw aanbod.

Zo leren 16-plussers in ‘Complete
Vocal Technique’ nieuwe zangtechnieken en kunnen kinderen
muziek maken op de iPad (8+). Bij
de ProjectDansGroep (18+) maken
dansers in 10 repetities een stuk
dat ze vervolgens voordragen en de
HipHop-cursus is in een nieuw jasje
gestoken. Volwassenen halen hun
hart op tijdens de Keramiek Techniek lessen, waarin zij potten leren
draaien. Bekijk het volledige aanbod op www.zinder.nl/educatie.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur
Gelderland maakt het mogelijk voor
kinderen (4 tot 18 jaar) uit gezinnen
die minder te besteden hebben, gratis lessen te kunnen volgen bij o.a.
Zinder Educatie. Het fonds betaalt
het lesgeld voor de cursussen. Aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur Gelderland worden gedaan
door onafhankelijke intermediairs.
Info: www.tiel.nl.

Training voor taalvrijwilligers in Tiel
TIEL Tiel gaat actief aan de slag met
laaggeletterdheid in de gemeente
door het opzetten van het Leerhuis.
Het Leerhuis in Tiel is een netwerkorganisatie van Welzijn Next Level,
ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland, gemeente Tiel, Pak je kans!,
Servicepunt Leren en Werken Rivierenland en Vluchtelingenwerk.
Het leerhuis is een fysieke plek voor
iedereen die het Nederlands wil opfrissen en de taal willen leren. Iedere dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
kunnen belangstellenden langs komen bij het inloopspreekuur in de
bieb aan de Rechtbankstraat 3. Het
Leerhuis zoekt mensen die het leuk
vinden om anderen te helpen met
het opfrissen van het schrijven en
lezen. En mensen die het leuk vinden om een lesgroep(je) te begeleiden of anderen te helpen met computervaardigheden. Op dinsdag 18
september start er een basistraining
voor vrijwilligers. Aanmelden: leerhuis@tiel.nl, 0344-621607.

Foodtruckfestival met
zang en dans op
Fruitcorso
TIEL Voor de vierde keer wordt het
FoodTruckFestival gehouden
tijdens het Fruitcorso. Het
Kalverbos is dan een openluchtrestaurant boordevol lekkere hapjes
en drankjes. De variatie is met
ongeveer twintig foodtrucks weer
groot, en er is keuze voor jong en
oud(er): Mexicaans, hamburgers,
churros, smoothies, wafels, luxe
bitterballen, Surinaams, saté,
poffertjes, braadworst, wraps en
meer.
Daarnaast is er een ruime keuze
aan drankjes en livemuziek. De
locatie is prachtig: uitzicht op de
corsowagens. Openingstijden:
zaterdag 15 september van 12.00
tot 23.00 uur, zondag 16 september van 12.00 tot 21.00 uur en
maandag 17 september van 10.00
tot 17.00 uur (beperkt aanbod).
Ook in deze editie van het
Fruitcorso speelt muziek weer een
belangrijke rol. Zondag staat het
Zinder-podium in het gezellige
Kalverbos op het programma. De
Boemeltjes trappen om 11.00 uur
af, gevolgd door Klubo Akordiona
+ Zinder Fiddlers, Dans & Theater
en om 14.00 uur sluiten The
Bentleys het afwisselende
programma af. Op de Veemarkt
zijn er die dag vanaf 13.30 uur (tot
16.00 uur) drie optredens van
Havenkoor De Woelwaters uit
Maurik. Maandag 17 september,
op de laatste corsodag, is het
traditioneel de beurt aan Fruitig
Geflip(t), die vanaf 11.00 uur
regelmatig te horen is in het
Kalverbos.
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Taalakkoord werpt vruchten af

Inloopavond
veilingterrein
TIEL De gemeente Tiel houdt
donderdag 27 september een
inloopavond over het Veilingterrein. De bedoeling is dat op dit
terrein huizen komen. De
inloopavond is in de bovenzaal van
BuitenSporig (Stationsplein 1)
tussen 19.00 en 21.00 uur.
Tijdens deze avond horen ze graag
de ideeën van inwoners voor de
ontwikkeling van het terrein: Wat
moet gesloopt? Wat moet juist
blijven staan en waarom? Aan
welke ontwikkeling denken zij
(wonen - school - wat anders?)?
Hoe hoog mogen gebouwen
worden?

Nieuwe partners

LEERPUNTEN Het Taalakkoord Rivierenland start op korte termijn
met project om nog meer mensen, die moeite hebben met lezen,
schrijven, rekenen en/of digitale
vaardigheden, te kunnen berei-

High tea op HoogBroek
Sandra Jansen, gemeente West Maas en

TIEL 47 organisaties in Rivierenland
werken de komende jaren samen
om laaggeletterdheid in de regio te
bestrijden en voorkomen. Dit doen
zij binnen de coalitie Taalakkoord
Rivierenland. Afgelopen donderdag
kwam de coalitie voor de tweede
keer bij elkaar. Het Eerstelijnscentrum Tiel en de Woningcorporaties
KleurrijkWonen en Woonlinie sloten zich als nieuwe partners aan bij
het Taalakkoord. Daarnaast ontving het Taalakkoord een financiële
bijdrage van Rabobank West-Betuwe voor een project gericht op het
bereiken van mensen die moeite
hebben met lezen, schrijven en/of
rekenen.
De aanpak van laaggeletterdheid in
Rivierenland Laaggeletterdheid is
overal en komt voor in alle lagen van
de bevolking. Om laaggeletterdheid
effectiever aan te pakken in de regio
Rivierenland, is eind 2017 met 44
partijen het Taalakkoord Rivierenland ondertekend. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het
Leven helpt de lokale gemeenten
en organisaties bij het terugdringen
van laaggeletterdheid. Daar komen
nu drie belangrijke maatschappelijke partners bij: het Eerstelijnscentrum Tiel en de woningcorporaties
KleurrijkWonen en Woonlinie.

pp Nieuwe partners Taalakkoord Rivierenland (v.l.n.r. Margret van Wijk, Jaap van Dam en Martijn).

ken. Concreet betekent dit dat er
leerpunten worden ingericht in de
Stadhuiscampus en het Ziekenhuis
Rivierenland. In de Leerpunten
kunnen mensen terecht voor informatie en advies over het cursusaanbod rondom taal, rekenen en/of
digitale vaardigheden. Daarnaast
kunnen mensen daar terecht voor
hulp bij het lezen en begrijpen van

moeilijke brieven en/of formulieren.
Alle partners in het Taalakkoord
werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid aan het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid. Tijdens de bijeenkomst
lichtten drie partners hun ambities
en inzet toe. Werkzaak Rivierenland liet zien hoe zij laaggeletterd-

heid bespreekbaar maakt bij klanten en eigen medewerkers. Welzijn
West Betuwe en Financieel Fit Rivierenland presenteerden beiden
een project waarbij zij de thema’s
laaggeletterdheid en armoede/
schulden met elkaar verbinden. En
tenslotte vertelden drie docenten
van ROC Rivor hun ervaringen met
volwasseneneducatie.

Voorstel nieuwe tarieven afval
TIEL Het dagelijks bestuur van Avri
deed gisteren een voorstel voor het
tarief van de afvalstoffenheffing
voor 2019. Het voorstel is bedoeld
om de discussie over de tarieven
met raadsleden en het algemeen bestuur van Avri te voeden. In het
voorstel stijgt het gemiddelde tarief
voor de afvalstoffenheffing met 2,5%
en gaat van € 199 naar € 204 in 2019.
Het variabele tarief voor een 30-liter-zak kost omgerekend dit jaar €
0,88, in het voorstel komt een 30-liter-zak op € 1. Op 18 oktober besluit
het algemeen bestuur van Avri -dat

gevormd wordt door wethouders
van de 10 Avri-gemeenten- over het
nieuwe tarief van de afvalstoffenheffing.
Er zijn vijf varianten voor een tarief
waaruit gekozen kan worden. Deze
variëren van een hoog vast tarief in
combinatie met een laag variabel
tarief, tot een laag vast tarief met
een hoog variabel tarief. Wethouder Joost Reus, voorzitter van het
dagelijks bestuur: ,,Het dagelijks
bestuur vindt het belangrijk dat inwoners beloond worden als zij hun
afval goed scheiden. Tegelijkertijd

vinden wij dat inwoners die door
omstandigheden hun afval minder
goed kunnen scheiden niet de dupe
mogen worden van een hoog variabel tarief. Met het tarief dat wij nu
voorstellen houden wij rekening
met beide partijen.”
Het tarief dat het dagelijks bestuur
voorstelt bestaat uit een vast tarief
van € 169. Het variabele tarief stijgt
met ca. 14%. In dit geval kost het
storten van een 30-liter-zak in een
ondergrondse container € 1. Voor
containers van 140 liter en 240 liter
zijn de tarieven € 4,67 (huidig tarief

€ 4,08) en € 8 (nu € 7) per keer dat
zij aan de straat worden gezet. Bewoners van stadscentra en flatgebouwen die niet gescheiden kunnen
aanbieden krijgen korting. Zij betalen € 0,80 per 30-liter-zak. Uitgangspunt bij elk tarief is dat het huidige gemiddelde tarief van € 199 per
huishouden met niet meer dan gemiddeld € 5 stijgt als inwoners hun
afval goed scheiden.
Tijdens de Platformbijeenkomst op
20 september kunnen raadsleden
uit de Avri-gemeenten met het dagelijks bestuur discussiëren.

José genomineerd als taalheld
ber werd José Brunselaar, taalambassadeur van de gemeente Buren,
genomineerd als Taalheld van Gelderland. Dit gebeurde op feestelijke
wijze op het leerpunt in Maurik.
Daar krijgt elke donderochtend een
groep cursisten les op het gebied
van schrijven, lezen en computeren.
Op 20 oktober vindt de verkiezing
van Taalheld van Gelderland plaats.
Sinds vorig jaar oktober gaat José
elke donderdagochtend naar het
leerpunt in Maurik voor taalles en
computerles. José: ,,Ik kom uit een
kermisfamilie. We waren altijd aan
het werk, vaak tot diep in de nacht.
Op school was ik moe en heb ik
nooit goed leren lezen en schrijven.
Ik was er aan toe om dingen zelf te
kunnen.” José kreeg de smaak te
pakken en leerde snel. Ze wil ook
graag anderen over de streep trekken. Daarom is ze taalambassadeur.
Mensen die twijfelen kunnen haar

gemeente Buren

MAURIK Op donderdag 13 septem-

pp Op feestelijke wijze werd Jose Brunselaar genomineerd als taalheld.

bellen en neemt ze mee naar een
leerpunt om een kijkje te nemen.
Ook zit zij in testpanels om te toet-

sen of brieven begrijpelijk zijn voor
laaggeletterden.
Wethouder Daan Russchen mocht

de nominatie tijdens de les bekendmaken. ,,Ik ben ontzettend trots op
José, maar ook op alle andere cursisten. De verkiezing als taalheld
is een soort wedstrijd. Maar voor
mij zijn jullie allemaal winnaars
en helden. De stap om het taboe te
doorbreken en naar het leerpunt te
komen vraagt om heel veel lef.”
Stichting Lezen & Schrijven organiseert jaarlijks Taalheldenverkiezingen. Op deze manier zet de stichting
samen met haar partners mensen in
het zonnetje die bijzonder actief zijn
op het gebied van laaggeletterdheid.
De gemeente Buren vindt de strijd
tegen laaggeletterdheid belangrijk.
Daarom werkt zij samen met het
basisonderwijs, beroepsonderwijs,
kinderopvang, Kinderzwerfboek,
organisaties op het gebied van welzijn en zorg aan de campagne tegen
laaggeletterdheid.

LIENDEN Op vrijdag 28 september
is er op zorgboerderij Hoog-Broek
in Lienden een high tea, samengesteld en geserveerd door medewerkers en gasten van HoogBroek. Iedereen is welkom tussen
14.00 uur en 16.00 uur. Er wordt
dan verse thee en diverse soorten
zoete en hartige hapjes geserveerd. Aanmelden kan tot en met
dinsdag 25 september.
Vegetariër of een dieet? Geef het
door en er wordt rekening mee
gehouden. De prijs bedraagt €
15,00 per persoon. En wie geen
vervoer heeft kan worden
opgehaald en thuis gebracht.
Binnen de kernen Kesteren,
Lienden en Ommeren zijn hieraan
geen kosten verbonden.
St. Zorgboerderij Hoog -Broek
Burg. Houtkoperweg 6, 4033 BK
Lienden, 0488-483208, info@
hoogbroek.nl.

Concert in St.
Maartenskerk
TIEL Zaterdagavond 22 september
geven het Tiels Vocaal Ensemble
onder leiding van Ben Middeldorp
en het Betuws Mannen Vocaal
onder leiding van Janine Waardenburg een gezamenlijk avondvullend concert in de St. Maartenskerk van Tiel. Pianist is Jonathan
Kooman en beide koren worden
begeleid door een ad hoc semi-professioneel Strijkersensemble. Gemengd koor en Mannenkoor wisselen elkaar af en brengen
een divers repertoire ten gehore
met klassiekers van Poulenc en
Rutter, easy-listening muziek van
Gjeilo, Elder en Arnesen, pop-repertoire van Sting, Paul McCartney, Stef Bos en Paul de Leeuw.
Het concert begint om 20.00 uur,
entree 10 euro en de kerk is open
vanaf 19.30 uur.

Lezing over
slaapproblemen bij
parkinson
TIEL Neuroloog Dr. G.J. Wijnberg
verzorgt maandag 24 september
om 14.00 uur in Wijkcentrum
Westroyen in Tiel een presentatie
over slaapproblemen bij de ziekte
van Parkinson. Het Parkinsoncafé
Tiel-Rivierenland opent de middag
om 14.00 uur en de bijeenkomst
duurt tot 16.00 uur. Het Parkinson
Café Tiel Rivierenland is in
Wijkcentrum Westroyen aan de
Predikbroederweg 14 in Tiel.
Slaapproblemen, als gevolg van de
ziekte van Parkinson, is een van
deze vele niet motorische
gevolgen bij deze complexe
aandoening. Omdat deze
problemen relatief vaak voorkomen, komt dr. Wijnberg juist over
dit onderwerp praten.
Info: Ton den Hertog 06-24378007.

