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Bekijk de webversie

Het team van Tiel Maritiem wenst u een fijne jaarwisseling en
veel geluk & gezondheid in 2020!

Beste sponsor, vriend, vrijwilliger of donateur van
Tiel Maritiem, in 2020 gaan we voor de zesde keer
Tiel Maritiem organiseren! Hierbij een update.

Voortgang Waalkade
(Tekst overgenomen uit nieuwsbrief gemeente Tiel.)
Een deel van de grond die nog op de Waalkade lag, is verwerkt in het werk. Vanuit het
gronddepot wordt weer zand naar het werk gereden. Het deel waar gras komt – om de
parkeerplaatsen op grasbetonstenen – ligt ook op de juiste hoogte en wacht alleen nog op
inzaaien.
De lijngoten, die de contouren van de parkeerplaatsen aangeven, liggen er ook in. De
verwachting is dat volgende week de bekisting wordt geplaatst om het beton voor de
parkeerplaatsen te storten. Dat beton wordt in vier rijen ter plaatse gestort. Daarna worden er
banen tussenuit gezaagd om daarin de Belgische hardstenen keien te verwerken.
Voor de hellingbaan is het Cortenstaal besteld. Eind volgende week is het er, maar begin
volgend jaar wordt dit pas aangebracht. Het blijft dus nog even bij de leverancier liggen en
daarmee krijgt het de kans om wat ‘uit te bloeden’. Dat betekent dat het staal al kan gaan
roesten in de buitenlucht en de oranje kleur meer te zien zal zijn als het aangebracht wordt.

Damwand
De stalen damwand is inmiddels afgesteld. De ankers die erin
zitten, worden nu getest op de sterkte. Misschien heeft u twee
mannen in stoeltjes zien zitten? Zij zijn dit aan het testen. Tot
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aan de helling in de damwand is de grond aangevuld. (Zie
foto.)

Voor het hoogste deel van de kade zijn de berekeningen voor
de ankers binnenkort ook rond. Dan kunnen we kijken welke
constructie geschikt is om daar aan te brengen. Dan hopen
we natuurlijk dat het bevoegd gezag van de gemeente zich
ook kan vinden in de oplossing.
Vorige week meldde ik u nog dat we ook nog wilden kijken of
overal de grond dezelfde samenstelling heeft. Dat gaan we
niet doen. We moeten daarvoor te diep graven. De stabiliteit
van het dijkvak komt daarmee in gevaar. Dat is natuurlijk niet
de bedoeling.

Stand van zaken Tiel Maritiem
Het team techniek van Tiel Maritiem is druk bezig met het inventariseren van wat er allemaal
nodig is om in 2020 een fantastisch evenement neer te zetten. Dit varieert van het aantal
pontons tot de stroomvoorziening en van loopbruggen tot het aantal vlaggenmasten.
Sponsoren
Natuurlijk zijn we druk bezig om sponsoren binnen te halen, niet alleen met geld maar ook in
diensten.
Indien er nog vrijwilligers zijn die hierbij kunnen helpen laat dat weten.
De penningmeester is op dit moment tevreden. Uitgaven buiten evenement is nihil.
Ook het organiseren van de nautische markt verloopt naar wens.
Meehelpen als vrijwilliger?
Als u dit leest en denkt: “Misschien kan ik ook een steentje bijdragen”? Laat het ons dan weten!
Dit kan via voorzitter@tielmaritiem.nl
Of via 06 28840860.
Onze sponsoren:
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Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan secretaris@tielmaritiem.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u secretaris@tielmaritiem.nl toe aan uw adresboek.
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