
TIEL - Fijnbakkerij Bouman is 
verhuisd vanuit het hart van de 
Waterstraat naar het pand van 
de voormalige bakkerij Schroot. 
Hier worden nu de lekkerste 
kaasstengels van Tiel gebakken, 
betaalbaar fraai gebak gepre-
senteerd en zijn het de verse bro-
den en al het andere waardoor de 
klant regelmatig terug komt.

 
Eigenaarsechtpaar Han en Anita 

van Mook hebben nog niet hele-
maal hun draai gevonden. Het pi-
napparaat werkt niet naar beho-
ren, het automatisme begint er een 
beetje in te slijten en ook de klan-
tenstroom vergt veel aandacht. 
Positieve aandacht, want menig 
bloemetje is de toonbank overge-
gaan, het regent complimentjes en 
iedereen wil die nieuwe bakkerij 
bewonderen. Het heerlijk ruiken-
de brood wordt alom gewaardeerd 
en geprezen.

De ovens verspreiden een warme 
geur. De verkoopsters in de winkel 
zijn druk met de klanten en blij-
ven hun schappen vullen met de 
producten die klaar zijn. Bakkerij 
Bouman weet wat de klant wenst 
en zorgt voor voldoende voorraad.

Bakkerij Bouman is sinds 1983 
in Tiel aanwezig en Van Mook ver-
telt dat het belangrijk is om een zo 
breed mogelijk assortiment aan 
brood, banket en gebak te bieden. 
Hartig, zoals de pizza en uien-
broodjes, maar ook zoet zoals bij-
voorbeeld de foto- en bruidstaar-
ten. 

Lekkere gebakjes en natuurlijk 
dagelijks wit, bruin en alles wat 
daar bij hoort. De producten wor-
den stuk voor stuk versgemaakt in 
eigen bakkerij.

Het nieuwe pand voelt voor zijn 
bakkersteam ook nog wel een be-

tje onwennig aan. Van Mook: ,,In 
de vorige bakkerij wist ik bij wijze 
van spreken alles met mijn ogen 
dicht te vinden. Hier is de indeling 
anders. Maar er is ook veel meer 
mogelijk, we hebben er nu een kel-
der en een verdieping bij.’’

Op die verdieping heeft hij de 
duikelende zwarte Piet gevonden. 
Een nostalgische stukje Tiel en ie-
dere keer weer staan er moeders 
met kleine kinderen vol bewonde-
ring naar te kijken. Van Mook: ,,We 
krijgen er zo ontzettend veel reac-

ties op. Vaak halen de moeders 
spontaan gezellig een kaasstengel 
binnen en nemen wat lekkers mee 
naar huis. En de kinderen vinden 
het prachtig, net als hun ouders 
die er misschien vroeger ook wel-
eens bewonderend voor hebben 
gestaan. De duikelende Piet blijft 
bij Tiel horen.’’

Van Mook blikt enthousiast de 
toekomst in. Echtgenote Anita 
neemt tussendoor een bloemetje 
in ontvangst van een vaste klant 
en is met liefde bezig om de grote-

re winkel gezellig aan te kleden. 
Ze vult de krentenbollen aan, 
zorgt dat de vitrine er leuk uitziet 
en maakt werk van de amandel-
staven die met de aanloop naar de 
decembermaand steeds meer ge-
vraagd worden. Han bakt en Anita 
verkoopt. En gezellige drukte 
maakt het voor hen alleen nog 
maar leuker.

Fijnbakkerij Bouman, Water-
straat   101, Tiel. Telefoon 0344-
620875 of www.fijnbakkerijbou-
man.nl.

Inwoners kiezen 
goed doel voor 
Specsavers Tiel
TIEL - Lokale goede doelen uit Tiel 
hebben zich aangemeld op de web-
site van Stichting Specsavers Steunt 
om kans te maken op een jaar lang 
financiële steun. Welk goed doel een 
financieel steuntje in de rug krijgt? 
Dat bepaalt het publiek. Inwoners uit 
Tiel kunnen tot en met 8 december 
16.00 uur via stichtingspecsavers-
steunt.nl hun stem uitbrengen. Uit-
eindelijk spaart de Specsavers-winkel 
aan de Waterstraat 95 in Tiel vanaf 1 
januari 2015 een jaar lang voor het 
lokale goede doel met de meeste 
stemmen. In Tiel hebben zich de vol-
gende goede doelen zich aangemeld: 
Een nieuwe binnentuin voor Vrijthof 
en Stichting Studiefonds de Plantage 
en Vereniging Natuur en Milieu (aan-
gemeld tot op het moment van 
schrijven - 7 november). Deze goede 
doelen hopen de meeste stemmen te 
krijgen om een jaar lang financieel 
gesteund te worden door Stichting 
Specsavers Steunt. ,,Lokale goede 
doelen in Nederland hebben het 
moeilijk. Met Stichting Specsavers 
Steunt willen wij lokale goede doelen 
het steuntje in de rug geven dat zij zo 
hard nodig hebben. Ik wil alle inwo-
ners uit Tiel dan ook oproepen om te 
stemmen op een lokaal goed doel dat 
zij een warm hart toedragen”, aldus 
Richard van de Louw, retailpartner bij 
Specsavers Tiel.

Tiels bedrijf in RTL4 
programma
TIEL - ItaliAdesso is het bedrijf van 
Joke van der Meulen en Theo Bianchi 
uit Tiel. Zij en bieden hotels, bed and 
breakfasts en appartementen in een 
nog onbekend maar zeer aantrekke-
lijk vakantiegebied in Noord Italië, de 
Valle Brembana, gelegen tussen de 
Orobische Alpen. Toen ze benaderd 
werden voor het tv-programma lifes-
tyleXperience was de keuze voor een 
opname locatie gauw gemaakt. Tiel 
heeft net als de Valle Brembana een 
lange en bijzondere geschiedenis die 
veel mensen niet kennen, en tijdens 
de voorbespreking met directeur Al-
exandra van der Steen ontdekten ze 
veel overeenkomsten. De resultaten 
van de opnamen zijn te zien op zon-
dag 16 november om 14.20 uur op 
RTL4 (herhaling zaterdag 22 novem-
ber op RTL5). De beschikbare opname 
tijd was veel te kort om een volledig 
beeld te geven van de Valle Bremba-
na en inmiddels is er overleg met de 
Bibliotheek in Tiel om daar een infor-
matieavond te houden. Info: www.
italiadesso.nl.

Indooractiviteiten 
Pitch&Putt Golf
MAURIK - Het Eiland van Maurik is 
ook in de winter een prachtige plek. 
Maar de Pitch&Putt golfbaan is dan 
gesloten en de animo voor het Solex 
rijden en Voetgolf is in die periode 
minder. De eigenaren van Pitch&Putt 
Golf Maurik gooien het dit jaar over 
een hele andere boeg. Middels uit-
breiding en samenwerking met der-
den zijn indoor activiteiten bedacht 
waardoor men het hele jaar door - op 
reservering - terecht kan voor team-
building, feesten en bedrijfsuitjes. 
Als aanvulling op de huidige activitei-
ten heeft het echtpaar Snijders geko-
zen voor onder andere silent disco, 
een workshop sushi maken en line 
dance. ,,Vooral de combinatie van 
vergaderen met aansluitend een leu-
ke activiteit op dezelfde locatie 
spreekt veel bedrijven aan”, aldus Pe-
ter Snijders.,,We kregen steeds meer 
verzoeken voor uitjes in de winterpe-
riode.” Info: www.pitch-putt.nl/
maurik

Samenwerking met Scholtus 
Uitvaartverzorging

TIEL - Deze maand is Nuvema 
Uitvaartverzekeringen een sa-
menwerkingsovereenkomst aan-
gegaan met Scholtus Uitvaart-
verzorging uit Tiel. Dat betekent 
dat Nuvema nu in Tiel met twee 
toonaangevende uitvaartbedrij-
ven samenwerkt. De consument 
wordt hierdoor op zijn wenken 
bediend; er kan nu een prima 
uitvaartverzekering afgesloten 
worden met een goede uitvaart-
verzorger naar keuze.

Erwin-John Stecher, eigenaar 
van Scholtus Uitvaartverzorging, 
ziet veel perspectief voor de toe-
komst met deze samenwerking. 
Nuvema voegt deze professionals 
graag aan haar netwerk toe, van-
wege hun goede naam en uitste-
kende service en voorzieningen.

De samenwerking
Erwin-John Stecher: ,,Aanlei-

ding om met Nuvema in zee te 
gaan is onder meer het goede pro-
duct van Nuvema. Dat vind ik niet 
alleen, maar ook de Consumen-

tenbond bestempelt  Nuvema als 
goede keus in haar onderzoek 
aangaande uitvaartverzekeringen. 
Het biedt perspectief voor de toe-
komst. Als de consument voor ons 
kiest, staat onze naam en dienst-
verlening op de polis van Nuvema.  
Daarnaast heeft Nuvema een echt 
maatwerkproduct waarbij de na-
bestaanden niet voor verrassingen 
komen te staan.”

De uitvaartonderneming werd in 
1955 opgericht door Willem Schol-
tus sr. 1978 heeft Willem jr. samen 
met zijn vrouw Marijke Bannink, 
het bedrijf overgenomen. De derde 
generatie is inmiddels van start 
gegaan door toetreding in 2002 
van zoon Erwin-John en zijn echt-
genote Lieke, waarmee tevens de 
bedrijfsopvolging is gegaran-
deerd. In maart 2006 heeft Schol-
tus Uitvaartverzorging een eigen 
uitvaarthuis geopend, waarmee de 
mogelijkheid is ontstaan uitvaar-
ten volledig in eigen beheer uit te 
voeren.

Info: www.scholtusuitvaart.nl, 
0344-683244.

Stijl 11 viert 3-jarig bestaan met 
drie sfeerdagen

RAVENSWAAIJ - Stijl 11 aan de Ravenwaaijsesteef 11 in Ravens-
waaij viert haar driejarig bestaan op 14,15,16 november van 14.00 
- 20.00 uur met drie winterse sfeerdagen in samenwerking met 
Heerlijkheid Eck en Wiel, Betuws Wijndomein en Lek(ker) Koek. 
Toegang is gratis.

Corita Snel, eigenaresse van Stijl 11, werkt op een creatieve 
manier met de seizoenen. De meeste producten komen uit haar 
eigen grote bloemen- en moestuin. Daar kweekt zij onder ander 
Zinnia’s, Alliums, tulpen, zonnebloemen, kalebassen en bonenran-
ken. Met deze oogsten, aangevuld met recyclematerialen, producten 
van de veiling of brocantemarkten, creëert zij op geheel eigen wijze 
de meest uiteenlopende decoraties. Van kransen tot tafelstukken op 
boomschors, stronk of vaas. Voor ieder budget, naar ieders wens en 
stijl. Voor workshops passend bij het seizoen kunnen belangstellen-
den ook bij Stijl 11 terecht.

Om haar drie jarig bestaan te vieren houdt Stijl 11 drie sfeerda-
gen. Deze dagen staan in het teken van winterwarmte, mooie 
decoraties en gezelligheid in en om het huis. Betuws Wijndomein 
schenkt passende wijnen bij het seizoen, theehuis en proeverij 
Heerlijkheid Eck en Wiel verzorgt streek-producten voor in de 
keuken en Lek(ker) Koek presenteert huisgemaakte lekkernijen.

De Ondernemend-pagina is 
een rubriek voor het zakelijke 
nieuws. De berichten zijn 
aangeleverd door het bedrijfs-
leven en bewerkt door de 
redactie. Wie iets te melden 
heeft, kan mailen naar: 
ondernemend@bdu.nl
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Bakker Bouman in nieuw pand

Anita werkt met plezier in de nieuwe winkel. 

Vlnr Erwin-John Stecher (Scholtus) en Erik de Jong (Nuvema).
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