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Beste vrienden, 

 
Hierbij ontvangt u  onze tweede nieuwsbrief.  

 
Rabobank Club Support actie 
Ten eerste het zeer verrassende nieuws dat onze stichting maar liefst 
€ 733,78 heeft mogen ontvangen van de Rabobank Club Support 
actie! Er is door heel veel Rabobank-leden op onze stichting gestemd. 
Hartelijk  dank aan alle stemmers onder onze vrienden en achterban! 

 
Carillonbespeling ter ere van de 18e verjaardag van prinses Amalia  
Op dinsdag 7 december 2021 is er een carillonbespeling ter ere van 
prinses Amalia. Zij viert haar 18e verjaardag. Om 14.00u bespeelt 
onze stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek het carillon in de Sint 
Maartenskerk.  
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Het concert begint met het spelen van het Wilhelmus en daarna 
wordt het nieuwe werk van de bekende componist Bob 
Zimmerman gespeeld. Deze feestelijke compositie is speciaal voor 
deze gebeurtenis geschreven. Dit op verzoek van de Koninklijke 
Nederlandse Klokkenspelvereniging. Zie voor meer info: 
www.klokkenspel.org/nieuws/202-spelen-voor-amalia 
 

Geannuleerd wegens Corona: 
Optreden Torenblazers van Breda en beiaardier Paul Maasen 
Op zondag 19 december a.s. komen de torenblazers van Breda naar 
Tiel om omstreeks 13.00 uur hier hoog van de toren te blazen! Zij 
zullen kerstmuziek en delen uit de  Notenkrakerssuite van Tsjaikovski 
spelen. Zij komen samen met de Bredase beiaardier Paul Maasen. 
Nergens in de wereld is de carillondichtheid zo groot als in Nederland 
en België. Dit gegeven én de historie van  de torenblazer hebben 
geleid tot een samenwerking  tussen koperblazers en stadsbeiaardier 
Paul Maassen. 
De historie van de Torenblazers brengt ons terug in de 
Middeleeuwen. In die periode was het gebruikelijk dat een stad 
beschikte over een schutterij om inwoners te beschermen bij een 
aanval of om de orde te handhaven bij bijv. oproer, brand of hoog 
bezoek. De leden van de schutterij hielden zich meestal op in het 
wachthuis waar zij de tijd doorbrachten met een spelletje kaarten. 
Hier nu wordt de rol van de Torenblazer duidelijk. Deze was in dienst 
van de stad en blies vanaf de toren in de richting van het gevaar. 
Zowel schutterij als inwoners werden zo gewaarschuwd. Of er in het 
Middeleeuwse Tiel ooit Torenblazers actief zijn geweest ?? 
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Via deze link kunt u kennismaken met de Torenblazers van Breda 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oX04iVpx7SI 
 
 

    
 
ANBI status stichting 
Wij zijn sinds 12 juli 2021 aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI) én ook als culturele ANBI (RSIN 8623 90 321). Dit 
betekent dat uw bijdrage aftrekbaar is voor de belasting als 
particulier en als bedrijf. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oX04iVpx7SI

