
Beste mede Navolgers! 

 Hebt u ook al de spotjes van het Oranjefonds over NL DOET 2017 al gezien!?  

Ook dit jaar doen wij weer mee: op VRIJDAG 10 MAART & ZATERDAG 11 
MAART a.s. vindt tijdens NL DOET tussen 9 en 16 uur de start plaats van ons ac-
tiviteitenseizoen 2017.  

De voorbereidende besprekingen met onze onvolprezen ‘GOUDEN SPONSORS’, 
Van Luijn Natuursteen van Michiel, Joost en Gerard van Luijn en ‘Aan-
pak’ van Rob Herkströter hebben geleid tot een ambitieus programma.  

Ons totale Jaarprogramma moet leiden tot het ‘slaan van flinke slagen’ richting 
2018, het jaar waarin onze Stichting ‘Ter Navolging Tiel’ 20 jaar bestaat.  

Dan is het ook 150 jaar geleden dat de uitbreiding van de Joodse begraafplaats en 
het Metaheerhuisje aldaar in gebruik werden genomen. Alles bij elkaar redenen ge-
noeg om er dit jaar, ook met U, tegenaan te gaan. 

Het volledige programma van NL DOET is nog niet geheel vastgesteld, maar hier-
onder vast een overzicht van wat er ‘te doen staat’. 
Aanmelden graag via de website van het Oranjefonds -> NL DOET -> 
Klus zoeken -> Tiel -> Ter Navolging. 

http://www.nldoet.nl/klus/21419 

Het programma vrijdag & zaterdag 

 1)      Grindpaden: 

§  O.l.v. ‘Aanpak’ 

·         Ophogen en reparatie van de randen en grindsuppletie 

  

2)      Depot achter het baarhuisje: 

§  O.l.v. ‘Aanpak’ 

·         Plaatsen van een hekwerk 

§  Opruimen 

  

3)      Rond verschillende monumenten: 

§  Grond aanvullen 



  

4)      Herstel grafmonumenten  

§  O.l.v. Van Luijn Natuursteen & De Steen o.a. 

·         Hoekstra (Predikant in achtereenvolgens Paramaribo en Tiel)  

·         Bij de bijenkasten 

o   Van Zetten (landbouwer) 

o   Campagne (nationaal bekende uitgever)  

·         Van Soelen & Bothof & Krebaum & De Blank – Jager & Peijster 

  

§  Herplaatsen steles (verticale zerken)  

·         Von Schmidt auf Altenstadt – Ernste 

·         Spies 

§  Dieper plaatsen metalen bogen graf met glazen plaatje 

·         Vorig jaar is het plaatje gelijmd en de bogen gelakt. Die moeten dieper in de 
grond worden gestoken 

  

3)      Opknappen Ter Navolging 

a.      Reinigen opstallen 

                                                                           i.      Poort, informatieborden, banken en binnen- en buiten-
kant baarhuisje 

b.      Opruimen 

                                                                           i.      Takken en borders 

                                                                         ii.      Perken van graven  

c.       Paden  

                                                                           i.      Grind harken 

  



4)      Werken aan meer beslotenheid 

a.      Opbinden Hedera  

                                                                           i.      Bij het hek rond TN staande Hedera wordt waar moge-
lijk aan het hek bevestigd 

  

5)      Hekken herstellen 

a.      Ontroesten   

                                                                           i.      Nog ca. 5 hekken te gaan (staan bij het baarhuisje) 

b.      Hekken lakken 

                                                                           i.      Bijwerken en 2e maal al gelakte hekken 

  

6)      Vervangen paaltjes door bakstenen 

a.      De paaltjes ‘vrije plekken’ vervangen door ‘genummerde bakstenen’ 

Kortom een programma met ‘voor elck wat wils’. En ………. Uw medewerking is on-
misbaar voor de instandhouding van ‘onze’ historische begraafplaatsen in Tiel! 

 Heel graag tot vrijdag 10 of zaterdag maart! En natuurlijk zorgen wij 
voor een sobere edoch voedzame catering! 

 


