
Beste sponsor, vriend, vrijwilliger of donateur van Tiel Maritiem,  
Op dit moment wordt de Waalkade heringericht en 
klaargemaakt voor de editie van volgend jaar. Kijk eens op 
www.tiel.nl/ waalkade wat de Gemeente Tiel allemaal van 
plan is. Eerst zou de kademuur in december klaar zijn, maar 
dit is nu uitgesteld naar februari. Zal de kade op tijd gereed 
zijn voor de editie 2020 ?   

Een andere onzekerheid is een wisseling binnen het bestuur 
van Tiel Maritiem. Ton Breek de huidige voorzitter, gaat ons 
vanwege privéomstandigheden verlaten.   

Twee nieuwe uitdagingen voor de overige bestuursleden. 
Met de gemeente rond de tafel gaan zitten om te bekijken of 
er nog een Tiel Maritiem in 2020 georganiseerd kan worden 
en het op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid. 

Voor beide uitdagingen kunnen wij jullie als sponsor, vriend, vrijwilliger of donateur- hulp 
gebruiken. Met name voor het vinden van een nieuwe voorzitter doen wij een beroep op u. 
Kent u iemand of denkt u zelf die handschoen past mij, dan zien wij uw reactie graag 
tegemoet. Denkt u, op wat voor manier dan ook, hier een bijdrage aan kunt leveren horen wij 
dat graag van u.  

Tiel Maritiem 2.0 
We zitten vol frisse en bruisende ideeën om van Tiel Maritiem 2020 - alweer de zesde editie - 

een schitterend spektakel te maken. Om alvast 
een tipje van de sluier op te lichten gaan wij 
natuurlijk op het water weer diverse activiteiten 
verzorgen. De nautische markt komt ook weer 
terug, maar dan aangevuld met trailerbare boten. 
Geheel nieuw zal de triatlon  zijn. Zwemmen, 
kanoën en hardlopen. Tevens gaan we kijken of 
een Beachvolleybal toernooi georganiseerd kan 
worden. Daarnaast gaan we nog twee of drie 

nieuwe items opzetten. Dus echt een Tiel Maritiem 2.0. 

Rini van Mourik zal de komende tijd waarnemend voorzitter zijn tot er een nieuwe voorzitter 
gevonden is. Hij zal ook zorgdragen dat jullie op de hoogte gehouden worden van alle 
ontwikkelingen rondom Tiel Maritiem.  

We willen natuurlijk graag weten of u zelf nieuwe ideeën heeft die wij kunnen inplannen of 
verder uitwerken. Wij komen graag bij jullie langs om die ideeën aan te horen en te bespreken. 
Ideeën kunnen jullie laten weten via secretaris@tielmaritiem.nl 

Namens het bestuur van Tiel Maritiem, 

Rini van Mourik, waarnemend voorzitter 

Tel. 06-28840860 
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