Jaargang 1 nr. 3

Eerste lokale partij
Gemeente Tiel

ProTiel coryfee krijgt eigen monumentje.
Op 25 november werd het herdenkingsmonument
voor Jan Groenhuijzen onthuld.
In de nieuw aangelegde voortuin van Het
Oosthonk is er een plek ingeruimd voor het
monument.
Jan heeft zich jarenlang als politicus ingezet voor
de Tielse gemeenschap en was één van de
voorvechters voor het behoud van het Oosthonk.
Jan was medeoprichter van ProTiel.

DE TAFEL VAN JAN
SAAMHORIGHEID·GELIJKHEID·VERBINDIG
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We hopen dat van de banken goed gebruik
zal worden gemaakt.
En van boven kijkt mijn vader toe en
glimlacht”

Onderstaand een gedeelte uit de toespraak
van de dochter van Jan:
“Wij zijn heel blij dat er nu een plek is waar de
herinnering aan mijn vader levend wordt
gehouden: hij heeft zich ruim een halve eeuw
met hart en ziel ingezet voor de Tielse
gemeenschap. Als verenigingsman en als
politicus.
Zoals u kunt zien is het monument een tafel.
Een ronde tafel. Als verwijzing naar de
beroemde Koning Arthur legende, met zijn
ridders van de ronde tafel. De vorm van de
tafel is symbolisch: aan een ronde tafel is
iedereen gelijk en heeft iedereen het recht te
worden gehoord.
Gelijkheid, saamhorigheid en verbinding, deze
waarden stonden bij mijn vader hoog in het
vaandel en vindt u ook gegraveerd in de tafel.
Hij was een man van de dialoog, betrokken en
bevlogen. Markant, nog een omschrijving die
bij hem past. Strijdlustig tot op het laatst. En
voor alles een Tielenaar, deze stad zat in zijn
hart, hij heeft er zijn hele leven gewoond, ook
een aantal jaren hier in Oost.
Wij zijn het Oosthonk en de Gemeente Tiel
dankbaar dat zij ons de mogelijkheid hebben
geboden voor deze herinneringsplek.

J.F. GROENHUIJZEN 1938-2011 TIELS POLITICUS
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