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Warm gebaar in koude winter:
De Betuwe Maaltijdservice
“De prijs moet goed zijn, maar we willen in geen geval op de kwaliteit van het eten bezuinigen”
Restaurant de Betuwe; door
veel inwoners van Tiel, helaas
nog steeds het “wegrestaurant” genoemd maar inmiddels dekt die naam de lading
al lang niet meer. Alweer 35
jaar geleden, klein begonnen aan de snelweg, maar
inmiddels veel veranderd en
uitgebreid. Dertig jaar geleden ontstond de Home & Partycatering Service Betuwe,
12,5 jaar geleden opende de
vestiging Hart van de Betuwe
haar deuren in de binnenstad
en 5 jaar geleden is Betuwe
Events en Management, de
jongste telg gestart.

u Adaja den Dopper
U Tiel
Vanaf januari wordt hier een
nieuwe service aan toegevoegd,
de Betuwe Maaltijd Servie. Een
service speciaal voor hen die het
restaurant gemaakt hebben tot
wat het nu is, want wat is nu een
restaurant zonder gasten?

De Betuwe Maaltijdservice
Een van de gasten die al meer
dan 25 jaar vaste bezoeker is,
luistert naar de naam Albert.
Volgens een vast ritueel kan hij
iedere dag rekenen op een gedekte tafel, een glaasje fris en
een lekkere warme maaltijd. Gewoon om een beetje aanspraak
te hebben, een praatje te kunnen maken en onder de mensen
te blijven. Hij en “de drie omatjes” die hun eten thuis bezorgd
krijgen, staan symbool voor
velen die niet zelf in staat zijn te
voorzien in een gezonde, warme
maaltijd.
Op het idee gebracht door Tafeltje Dekje, waarvoor zij zeer
dankbaar zijn, is het idee ontstaan om maaltijden te gaan
bezorgen. Een smakelijke, gezonde, warme maaltijd en een

Restaurant De Betuwe verzorgt vanaf 3 januari voor Tielse senioren goede, betaalbare 3-gangen keuzemenu’s.
persoonlijk dagelijks contact
voor hen, die daar behoefte aan
hebben. Een noodzaak, omdat
Tafeltje Dekje helaas zal stoppen
met het leveren van maaltijden
in Tiel.

Goed eten, redelijke prijs
Wat begon als een goed idee,
begint nu toch grotere vormen
aan te nemen dan voorspeld.
“De reacties zijn echt overweldigend!”, zo geven Margriet van
Heesch en Cora Heijster aan.

En het blijkt nog een behoorlijke
onderneming te zijn, zo’n maaltijdbezorgservice. Zeker als je

‘We houden
rekening met
seizoenen en
kopen goed in’
een kwalitatief, goede, ouderwets lekker en gezonde maaltijd,
door bezorgers op tijd en uiter-

aard warm bij mensen thuis wilt
bezorgen.
En dat alles natuurlijk tegen
een betaalbare prijs. “We willen niet op de kwaliteit van het
eten bezuinigen. Mensen die
soms al tientallen jaren geleden
bij ons hun huwelijksfeest hebben gehouden, willen we graag
dezelfde kwaliteit bieden als die
zij al sinds jaar en dag gewend
zijn.
Door goed in te kopen en met
de seizoenen rekening te hou-

den kunnen we standaard verse
groenten en vlees of vis voor
onze gerechten garanderen.”
En waar een wil is, is een weg.
Vanaf 3 januari kunnen Tielse
senioren voor slechts € 6,95 per
maaltijd, zeven dagen per week
genieten van een 3-gangenkeuzemenu, warm thuisbezorgd
tussen 11.00 en 12.00 of tussen
16.15 en 17.15 uur. Met speciale
dank aan Westlede; een deel van
hun keukeninventaris kan overgenomen worden.

Van geboorte tot trouwen en van doop tot dood
Tijdens de kerstmarkt in Geldermalsen, had Sjoukje de Haan in de kerk
een schitterde tentoonstelling ingericht van oude kleding. Al een groot
aantal jaren verzamelt zij kleding die
te maken heeft met geboorte, doop,
trouwen en sterven.

u Cees Hoogteyling
U Geldermalsen
De bijzondere expositie kreeg de naam
mee: ‘van de wieg tot het graf’’. Vooral
de verhalen bij de kledingstukken waren boeiend. De in de kerk geëxposeerde kleding nam de bezoeker mee in de

tijd van begin 1800.

Trouwjurken
In de kerk was een doop ingericht, poppen in kleding van begin vorige eeuw,
voorstellende een jong gezin die hun
kind ten doop dragen. Vader, moeder
kinderen en dominee in kleding van
begin vorige eeuw. De Haan is trots,
dat veel mensen haar de kleding uit het
verre verleden hebben toevertrouwd.
Vanuit het gehele land wordt zij met
regelmaat gevraagd een expositie in te
richten. Zij houdt ook modeshows in
kleding vanaf 1800. Ze heeft een hele
mooie collectie trouwjurken en veel
doopkleding.

Politie zoekt getuigen overval
Tiel

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een gewapende
overval vrijdagavond in Tiel.
Omstreeks 17.55 uur werd
een kapsalon op de Laan van
Westroijen overvallen door
een man met bivakmuts.
Hij dreigde met een op een
vuurwapen gelijkend voorwerp en eiste geld. Daarna
vluchtte de dader te voet een
woonwijk in.
Op het moment van de overval waren er meerdere personen in de kapsalon aanwezig.
Niemand raakte gewond. De
gealarmeerde politie keek
met meerdere eenheden in
de buurt uit naar de overvaller. Ook werd in de directe
omgeving een SMS-Alert
verstuurd met de oproep
voor tips over de overval.
De zoekactie had vooralsnog
geen succes.
Van de overvaller is het volgende signalement bekend:
blanke man, tussen 18 en
22 jaar, 1.80 à 1.90 meter,
groene (wat bol uitstaande)
ogen, zwarte jas, bivakmuts
en handschoenen, donkere
sjaal met wit en rode streep.
De overvaller maakte een
geldbedrag buit en ging er
vervolgens te voet vandoor
in de richting van de Priorlaan. Een klant uit de zaak is
nog achter de verdachte aan
gerend, maar raakte hem
kwijt. Namens de kapsalon
is er aangifte gedaan. De politie vraagt getuigen zich te
melden. via 0900-8844, of
anoniem via Meld Misdaad
Anoniem op nummer 08007000.

Zelf hondenpoep opruimen
Buren

Er is de laatste jaren al veel
gesproken over de overlast
van hondenpoep. Het ei is
gelegd: de hondenbezitter
moet zelf de uitwerpselen
opruimen. D66 had eerder
al een voorstel daartoe ingediend en afgelopen week
ging de raad in meerderheid
akkoord. De partij voor de
dieren, wil van de verordening niets weten, zij is voor
afschaf van de hondenbelasting, daar op andere dieren
ook geen heffing wordt berekend. Tussen Mark Hofman
(PvdA) en fractievoorzitter
Alda van Zijl ontstond een
felle discussie, over het feit
dat er wel een verordening
in het leven wordt geroepen,
waarop geen enkele controle of handhaving aan te
grondslag ligt: “Dit is zuiver
symboolpolitiek. Het is toch
niet te begrijpen dat u met
een dergelijk voorstel komt,
zonder te handhaven,” zegt
Hofman.
Wethouder Van Ingen, die
de hondenpoep discussie
zichtbaar meer dan zat is,
was verre van enthousiast en
reageerde: ”Het is een D66
amendement en dat hebben
we uit te voeren.”

