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DriveXperience Waalkade Tiel
groot succes voor jongeren
Deelnemers evalueren eigen rijstijl en ervaren invloed van weer en snelheid op remafstand
Het was zaterdag druk voor
de deur van het Flipje- en
Streekmuseum in de binnenstad. Hier verzamelden
40 jonge autorijders uit Tiel
en omgeving - waaronder
Zakengids-correspondente
Adaja den Dopper - zich voor
“the DriveXperience”. Een
gratis praktijkdag georganiseerd in samenwerking met
Gemeenten en de Provincie
Gelderland.

De wethouder beet het spits af
door als eerste de remproef af
te leggen en niet zonder succes.
Met lage snelheid ging het erg
goed. Met hogere snelheid bleek
snel stilstaan nog een fl inke
opgave. Dat zouden de andere
deelnemers snel ook ontdekken.

Deelnemers kijken toe hoe de wethouder Verkeer, Henk Driessen, met succes zijn eerste noodstop maakt
De Zakengids-correspondente
begon de dag met een praktijkrit door de Betuwe; onbekend
terrein voor haar coach uit Barendrecht.

Proef op de som
Met nog vier andere jongeren
reed zij een toeristische route
door de binnenstad en over een
dijk. Verbeterpunten en positieve punten werden ondertussen allemaal nauwkeurig bijgehouden op het formulier van de
coach, die langzaam maar zeker
steeds verliefder werd op Tiel en
de Betuwe.
Twee uur en vier rijsessies later
was het tijd voor de lunch, ver-

zorgd door de Gemeente Tiel.
Onderling werden de eerste ervaringen van de dag met elkaar
gedeeld. Ervaringen met deelname aan het verkeer werden

“Ook met
autorijden is
voorkomen beter
dan herstellen”
nog verder uitgewisseld tijdens
deel twee, het groepsgesprek.
Met nog tien andere jonge bestuurders besprak iedereen, onder leiding van een coach, onderwerpen als het gebruik van

alcohol en drugs in het verkeer.
De discussie leverde genoeg stof
op om over na te denken.
Het derde deel, waar veel deelnemers al met spanning naar
uitkeken, was de remproef op de
gladde baan. Om beurten reden
ze met auto’s, die door rijscholen
uit de omgeving ter beschikking
waren gesteld, met snelheden
van 30, 40 en 45 km/u over de
baan om vervolgens zo snel mogelijk tot stilstand te komen.
Zo ervoeren ze niet alleen hoe
snelheid en weersomstandigheden invloed hebben op de remafstand, maar ook hoe het voelt
als het Antiblokkeersysteem

(ABS) in actie komt. Met een
certificaat van deelname op zak
is het eindoordeel van de correspondente positief: “Ik heb mijn
kennis weer opgefrist en tegelijkertijd genoten van de gezelligheid en ontspannen sfeer onder
de deelnemers.”

Vervolg
Door het getoonde enthousiasme
is besloten een tweede dag te organiseren op zondag 21 november. Geïnteresseerden tussen
de 18 en 24 jaar, die tussen de
drie maanden en twee jaar een
rijbewijs hebben, kunnen zich
aanmelden via www.thedrivexperience.nl. Vol=vol.

Janine Waardenburg en Elvi Kersten in Andelst
Tiel

Sinds kort is het sfeervolle
rijksmonument Veiling Midden-Betuwe in Andelst in
gebruik als evenementenlocatie. De afmijnzaal van de
veiling bleek onlangs tijdens
het optreden van het trio van
Evgeny Suvorkin een nieuwe
functie te hebben gekregen,
namelijk als concertzaal.
Alle bezoekers van dit concert hadden door de indeling
van de zaal een uitstekend
uitzicht op de musici en de
akoestiek van de zaal bleek
erg geschikt voor kleinere
groepen. Stichting Heuvelconcert heeft besloten haar
drie overige concerten van
dit seizoen ook in deze af-

In het kader van de landelijke
Dag van Respect op 11 november, houdt de gemeente
Tiel samen met ROC Rivor
een speeddatesessie over
respect. Tijdens deze speeddate gaan deelnemers van het
opleidingstraject PasPar2 in
gesprek met burgemeester
De Vreeze, wethouder Vermeulen en hulpverleners
van onder andere de politie
en brandweer. Het thema is
‘Respect voor elkaar en voor
de hulpdiensten’. Aan de
speeddatesessie doen ongeveer 45 deelnemers van PP2
mee.

Netwerken bij
BetuweOCC

u Door Adaja den Dopper
U Tiel
“Ik ben trots op jullie”, riep
wethouder Henk Driessen, die
de dag opende bij de ontvangst
met koffie en thee. Voor jonge
bestuurders is de kans op een
zwaar ongeval vier keer groter
dan voor ervaren bestuurders.
En dat is vooral te wijten aan
een gebrek aan ervaring. Een
goede reden dus om je eigen rijgedrag - en dat van anderen - te
evalueren. Niet op een negatieve
manier, maar door positieve verbeterpunten aan te dragen. Dat
was iets wat de deelnemers zaterdag goed moesten onthouden,
volgens Jaap van Steenbergen,
organisator van The DriveXperience. “Vandaag krijg je geen
rijles en de rij-instructeur die
meegaat geeft geen rijles. Je rijdt
zoals je gewend bent te rijden,
maar dan onder leiding van een
coach. Bovendien is voorkomen
beter dan herstellen, dus kunnen
we maar beter leren gevaarlijke
situaties te vermijden.”

Speeddatesessie respect

mijnzaal te houden. Op zondagmiddag 21 november zal in de
veilingzaal een optreden worden
gehouden van de Tielse sopraan
Janine Waardenburg en pianiste
Elvi Kersten. Deze twee jonge
vrouwen uit Tiel studeerden dit
jaar af aan het conservatorium
in Arnhem. Elvi studeerde viool
en piano en Janine deed piano
en klassieke zang. Elvi Kersten
speelt tijdens dit zondagmiddagconcert stukken van Beethoven
en Chopin. Samen brengen zij
werken ten gehore van onder
meer Schubert, Wagner, Barber
en Brahms. Individueel hebben
ze al verschillende concerten gegeven en samen traden zij op 30
mei, vlak voor hun afstuderen,
op in de Maartenskerk in Tiel.

Ze zijn allebei begonnen met
muzieklessen op de muziekschool van De Plantage en
zijn uitgegroeid tot professionele musici. Beiden zijn oudleerling van RSG Lingecollege in Tiel. Ieder die ervan
houdt mooie concerten te bezoeken of die geïnteresseerd
is in muzikale prestaties van
deze twee jonge Tielse vrouwen is van harte welkom.
Het concert in de afmijnzaal
begint om 15.00 uur. Veiling
Midden-Betuwe staat naast
het station Zetten-Andelst
aan de Wageningsestraat
35A in Andelst. Entreekaartjes kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Schoonmaakactie
KarperGroep Onder Ons hield zaterdag 6 november een
grote schoonmaakactie langs de waterkant. Gewapend met
prikstokken en handschoenen ruimden zestien sportvissers het zwerfvuil langs de viswateren van HSV Onder Ons
op. Er werden achttien vuilniszakken gevuld met plastic
en blikjes, maar ook zakken potgrond en delen van een caravan.

Het concept “Open Coffee
Club” is op verschillende
locaties in Nederland als
laagdrempelig netwerkevent
al succesvol gebleken en
wordt sinds een jaar ook georganiseerd in de regio Tiel,
Geldermalsen, Buren en Culemborg. Open Coffee Club
is een informele bijeenkomst
waar ondernemers elkaar
ontmoeten, brainstormen,
meetings houden of samenwerken en wordt maandelijks
gehouden. De volgende ochtendbijeenkomst is op vrijdag 19 november van 9.00
tot 11.00 uur in Restaurant
De Prins aan de Peperstraat
25 in Buren. Kijk voor meer
informatie op www.betuweocc.nl.

Workshop ‘bodypercussie’
Percussioniste Fredrike de
Winter laat geïnteresseerden
in Stroomhuis Neerijnen aan
de Van Pallandtweg 1 kennismaken met ‘bodypercussie’.
In deze workshop van drie
avonden ervaren deelnemers
de kracht van het muziek maken met het lichaam. Door
gezamenlijk te stampen en
klappen op borstkas, dijen
of knieën kunnen klanken
en ritmes gemaakt worden.
De workshop beslaat drie
woensdagavonden, 17 en 24
november en 1 december om
20.00 uur en kost 55 euro.
Van te voren reserveren kan
via reserveren@stroomhuisneerijnen of 06233551. Kijk
voor meer informatie op
www.stroomhuisneerijnen.
nl .
Traditionele Najaarsmarkt
Ingen
Op deze markt op 20 november worden gedroogde appelstukjes, decoratieartikelen,
kaarsen en sjaals verkocht,
evenals tweedehands boeken.
Ook het boekenschuurtje is
geopend (in het kerkenpad
tegenover de pastorie). En
de beroemde Ingense appeltaarten ontbreken op deze
dag natuurlijk niet. De markt
is tussen 10.00 en 14.00 uur
in het jeugdgebouw op het
Holplein.

