
 
 

Vrijwilligerswaardering 2021 

 
Beste Supporter van Schoon, 

Wat hebben we met elkaar toch weer hard gestreden tegen het zwerfafval in Tiel! In de tijd dat de 
restaurants afhaalcentra werden en het straatbeeld overspoeld raakte met gebruikte mondkapjes 
hebben wij ons weer van onze allerbeste kant laten zien. Met onze hardwerkende vrijwilligers hebben 
we weer bergen met werk verzet op weg naar een schoner en socialer Tiel. Om jou hartelijk te 
bedanken voor jouw bijdrage hierin krijg jij van de Gemeente Tiel en Stichting Tiel Tip Top op deze 
Internationale Dag van de Vrijwilliger een vrijwilligerswaardering bestaande uit de beste 
streekproducten van 2021. 

Samen hebben we het afgelopen jaar weer veel bereikt en graag blikken we hierbij even kort terug op 
onze resultaten: 

 
Er werden vele dozen Tiel Tip Top Tompouces uitgedeeld aan opruimende voorbijgangers; 

 
We werden weer “Verliefd op onze Buurt” tijdens de Tielse Opschoonweek; 

 
We werkten samen met FlipPas en organiseerde meerdere “Zwerfafval Inleverdagen”; 

 
We verspreidde ruim 100 opruimpakketjes in samenwerking met Souvenirshop Tiel; 

 
We maakten de “Zwerfafval Ophaalservice” van de Gemeente Tiel & AVRI toegankelijk(er); 

 
We organiseerde weer grote actie’s zoals: De Lenteschoonmaak & Passewaaijse Poetsbeurt; 

 
We gingen weer aan de slag rondom ons water tijdens de Grachtenactie en WaalJuTTTen;  

 
We sloten ons aan bij de Alliantie Schone Rivieren en maakten talloze video’s; 

 
We kregen een professionele videodrone van onze Drone Partners en 

 
We werkten mee aan het Tielse Vrijwilligersboek “Doe Jezelf Een Plezier”. 

En dan zijn dit slechts de resultaten die voor het publiek zichtbaar zijn… Want achter de schermen 
wordt ook nog dagelijks gewerkt, maar daar gaan we volgend jaar met elkaar de successen van vieren. 
Met elkaar! Want zonder jouw enthousiasme en inzet zou Tiel Tip Top niet hebben bestaan.  
 
We hopen dat je je nog vele jaren, in goede gezondheid, zult blijven inzetten voor onze stad en dorpen. 
En dat je mag genieten van dit Tielse verwenpakket opdat we onze liefde voor Tiel zullen blijven vieren! 

Met hartelijke groet,  
 
Namens het College van B&W Namens Stichting Tiel Tip Top  
Wethouder Frank Groen jr. Voorzitter Bart van den Berg - van der Stam 

 

 


