Nieuwsbrief oktober 2019
Beste sponsor, vriend, vrijwilliger of donateur van Tiel Maritiem,
Op dit moment wordt de Waalkade heringericht
en klaargemaakt voor de editie van volgend jaar.
“Zal de kade op tijd gereed zijn voor de editie
2020?” Zo begon de nieuwsbrief van september.
En dat was voor ons nog steeds de vraag. Eerst
zou de kademuur in december klaar zijn, maar dit
is nu uitgesteld naar februari.
In de week van 10 oktober zijn we op bezoek
geweest bij de gemeente, projectleidster Karin
van Dorenmalen. Karin heeft ons mondeling
toegezegd dat de kademuur en het eerste
gedeelte van de Waalplaat 1 mei klaar is.

Wij gaan beginnen!
Het bestuur en de vaste club vrijwilligers gaan de plannen die reeds aanwezig
waren verder uitwerken. Alle sponsoren die Tiel Maritiem jarenlang goedgezind
waren, gaan we persoonlijk benaderen en warm maken voor de editie 2020. De
technische deskundigen, die tijdens de bestuursvergaderingen altijd aanwezig
zijn, gaan nu ook aan de slag. De pontons die transport en sleepbedrijf van
Leeuwen uit Tiel leverde, zijn verkocht. Daar moeten dus andere voor gezocht
worden. De salesmanager van Tiel Maritiem gaat ook aan de slag om

watersportbedrijven voor de nautische markt binnen te halen. De secretaris
gaat de zaken bij de gemeente regelen.

De nieuwe PR vrouw TM
Aloka Liefrink (1979) is schrijfster en life coach.
Ze komt oorspronkelijk uit België, maar woont
sinds kort in Tiel. In 2010 schreef ze haar eerste
roman Verweesd en specialiseerde zich daarna
in psychologische thrillers. Dit jaar zag haar 8e
(sterk autobiografische) roman Solovlucht het
levenslicht. 1 oktober 2019 heeft Aloka te kennen
gegeven de PR-zaken voor Tiel Maritiem op zich
te nemen.
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