
Een nieuw jasje voor onze Vereniging en voor de Nieuwsbrief. 

Een nieuwe fase in het, inmiddels 66 jarig, bestaan van onze vereniging. 
Na het besluit  op onze ledenvergadering in september vorig jaar, zijn we vanaf 1 januari een nieuwe, 
volledig zelfstandige, weg ingeslagen. Dat betekent: een nieuwe naam, en de daarbij behorende zaken 
als het e-mail adres én de website. En een nieuw logo, een fraai ontwerp van ons lid Bert Beuving. 
En op de achtergrond zijn we in klein comité bezig om de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, 
inschrijving KvK, verzekeringen, enz. aan te passen aan de nieuwe situatie. 
 

Op de eerstkomende Ledenvergadering zal het allemaal aan de orde komen. 

Volgende Nieuwsbrief verschijnt op 22 februari 2022 
Bijdragen aanleveren uiterlijk 15 februari via ons nieuwe mail adres:  info@seniorenpuiflijk.nl 
Contact Senioren Puiflijk:  e-mail  info@seniorenpuiflijk.nl  telefoon: 0487-51 42 32 (voorzitter) 
Secretariaat: Nijenkamp 34 6651HA Druten   tel. 06 291 723 35 

Nieuwsbrief 01   februari 2022 

Onze nieuwe naam, kort, wie we zijn, waar we voor staan: 

Senioren Puiflijk 
Een vereniging met aandacht voor alle senioren in Puiflijk en Druten-Zuid.  

Ons doel: Bijdragen aan ieders welzijn en belangen behartigen, zoals bij de gemeente. 
Lid worden betekent dat je deel kunt nemen aan de vele activiteiten, van klein, rond een kop koffie of 
thee, tot een zaal gevuld met gezelligheid, van een wandeling, tot het bezoeken van musea en festivitei-
ten. 

kortom; samenkomen, niemand alleen 
 

Solidariteit. Een leeftijdsgrens om lid te worden hanteren wij niet, wanneer ben je senior? 
Ook als je dat ‘van je lang zal je leven’ niet bent, kun je via het lidmaatschap solidair zijn met je ouders, 
opa’s en oma’s. Het draait bij ‘Senioren Puiflijk’ immers om hún welzijn. En daarmee wordt bijgedragen 
aan het welzijn en de leefbaarheid in ons dorp! Dus, heel het dorp lid van ‘Senioren Puiflijk’. 

Een Nieuw Jaar, een Nieuwe Start, een Nieuwe Jas en een Nieuwe Nieuwsbrief! 
Een Nieuwsbrief, wat later dan u gewend bent, dat heeft alles te maken met de onzekerheden omtrent 
het wel of niet samen kunnen komen. En ook met het aanmeten van een nieuwe verenigingsjas. 

Kortom: een frisse start! 

 Contributiebetaling voor 1 april 2022: 
Wij vragen u de contributie 2022 van € 25,- pp over te maken naar 

 

NL61 RABO 0112 7173 22  tnv. KBO afd. Puiflijk 
 

Vragen? Penningmeester Gerard Hofman: Korte Akker 114    tel. 06 20001801 

Herhaalde oproep! Vrijwilligers m/v voor het versterken van het onderhoudsploegje van het Puiflijks 
kerkhof. Elke laatste donderdagochtend van de maand van 9—12 uur. 

Zinvol én lekker buiten bezig! Cris van As weet er alles van: 0487-51 29 90 

Oproep wandelmaatjes! Vrijwilligers gevraagd die op maandag of dinsdagochtend een ommetje willen 
maken met enkele mensen van de Dagbegeleiding in De Lier. 
Even rond de Oude Toren, een frisse neus voor iedereen, bewegen, samen lopend, of met een 
rollator, of met een rolstoel. Daarna even aan de koffie, natuurlijk. 

Loop binnen en maak een praatje met de leiding, krijgt u alle informatie. 

Onze Nieuwsbrief, voortaan in dit formaat, geeft ruimte aan onze leden die iets willen delen met alle andere 
leden, een mooie belevenis, kort verhaaltje, een gedichtje, een foto, naar iets op zoek? 
En uiteraard ook mededelingen vanuit de vele interne clubjes die wij kennen. 
Dus kom maar op, Uitgaanders, Lezers, Handwerkers, Fietsers, Wandelaars, Jeu des ‘Boulers’. 
 

Deze keer een nieuw Puiflijks initiatief:   De Valentijnswandeling: 

Wij hadden er vorig jaar al héél veel zin in 
maar toen kon het helaas niet doorgaan. 
Maar nu …hebben we ‘GROEN’ licht 
gekregen van de Gemeente Druten! 
 

We hebben alles weer van ‘de plank’  
gehaald en lokale ondernemers 
opnieuw benaderd en ook zij zijn 
wederom erg enthousiast! 
 

Het is daarom vanaf nu mogelijk om in te 
schrijven voor de wandeling en de 
Valentijnsbox! 
Inschrijven kan tot uiterlijk 11 februari en 
vol is vol! 
Om een tipje van de sluier te lichten… Er 
wordt met heel veel liefde aan gewerkt 
door: Café Colaitte, Bekookstoofd, Tantekee 
en De Heerlijkheid. Dit wil je niet missen 
toch? 
  
Wendy en Inge 

Bij dit alles hoort een nieuwe frisse Website:    www.seniorenpuiflijk.nl 
Alvast een kijkje nemen kan, maar er wordt nog aan gewerkt. 

Ook ons e-mail adres diende vernieuwd te worden:  info@seniorenpuiflijk.nl 
Dat adres is al actief. 

Er resten nog enkele andere wijzigingen, zoals de naam van onze bankrekening. 

VALENTIJNSWANDELING 

Puiflijk 

Héérlijk wandelen door het mooie Puiflijk 

met onderweg liefdevolle gedichten op bomen, 

muren en deuren. Een wandelroute van ongeveer 

3 kilometer voor jong en oud met  

onderweg een met liefde gemaakt hapje en 

drankje to-go! 

 Zondag 13 februari 2022 

 Tussen 14.00 en 18.00 uur 

Inschrijving via:     berto.ingebuis@upcmail.nl 

Graag vermelding van naam, telefoonnummer 

en hoeveel personen. Wij zullen dan via deze weg 

de verdere info  en route doorgeven. 

Liefdevolle groet,  

Wendy Kroes en Inge Buis-Martens 

Kosten wandeling: €5,- (per persoon inclusief 
hapje en drankje) 

Kosten Valentijnsbox:  €15,- (2 personen) 



We gaan beginnen!  Zaterdag 26 februari 
In de toneelzaal van De Lier 

 
 

Alsnog de uitgestelde 
‘NIEUWJAARS’ 
bijeenkomst 

 
 

Van 11.00 uur tot ca 14.00 uur inclusief een lunch met soep en broodjes 
Koffie of thee met lekkers, en drankjes alsof het Nieuwjaar is. 

Extra aandacht voor alle vrijwilligers! 
Geen eigen bijdrage. 

Wel graag uiterlijk 20 februari aanmelden vanwege het aantal broodjes. 
E-mail      info@seniorenpuiflijk.nl 

Of bellen 51 42 32 
Uiteraard worden de dan geldende regels gerespecteerd. 

Samen op stap! 
De Uitgaanders, u weet wel, ons comité dat uitstapjes 
naar bijzondere locaties, musea, steden, natuur, en nog 
veel meer, organiseert, zit ook startklaar.  
Aan menig plannetje wordt gewerkt. 
Hopelijk komt aan het popelen spoedig een einde en kun-
nen zij in de volgende Nieuwsbrief, eind februari, weer 
van zich laten horen, en kunnen we het voorjaar in! 

De deur uit! 
Alle dinsdagen wandelen, het Rondje Oude 
Toren van 9 tot 10 uur, vanaf De Lier 
Koffie-uurtje, alle dinsdagen van 10 tot 12 uur 
in De Lier, er even uit, ontmoeten, 
gezelligheid, spelletje, hulp bij vragen over 
telefoon, computer, tablet. 
Handwerken, de dames zijn er ook al weer bij, 
tijdens de dinsdagse Koffie-uurtjes in De Lier. 
Alle woensdagen fietsen, Deurtrappers van 9 
tot 12 uur en de Middagtrappers van 13.30 tot 
16.00 uur, starten bij De Lier 

Meer bewegen? 
Meld je aan bij de Gymclub, 
op de maandagochtend in de sportzaal van de 
Lier, onder leiding van Harry Jolink, dames en 
heren, oefeningen en spelvormen 

Voornemens 
Alvast voor in de agenda, ons programma de komende maanden, 
uiteraard op dit moment nog e.e.a. ‘onder voorbehoud’ 
 Zaterdag 26 februari de ‘Nieuwjaars’ bijeenkomst 11.00 uur De Lier (zie hierboven) 
 Woensdagmiddag 30 maart de korte Ledenvergadering en een Gezellige Middag 
 Woensdag 27 april Koningslunch 
 In mei een fiets/auto excursie en in juni de BBQ 
 In de zomermaanden blijven we fietsen en wandelen en zijn er de koffie-uurtjes 

Omzien naar Elkaar 
Onze contact en bezoekgroep 

 
Nu er weer meer contact mogelijk gaat worden, willen zij zich graag nog nader aan ons en het dorp 
voorstellen, wie ze zijn en wat het doel is. 
 
Vanuit de vereniging Senioren Puiflijk willen wij aandacht geven aan 
mensen in ons dorp en onze buurt. We willen er zijn voor Puiflijk en 
Druten-Zuid, voor de leden en ook voor hen die geen lid van de Senioren-
vereniging zijn. 
Als men te maken krijgt met ziekte, mindere mobiliteit of moeilijke 
persoonlijke omstandigheden, en het op prijs stelt om eens even met 
iemand te praten, kan men contact opnemen. 
Ook mensen uit hun omgeving kunnen onze groep benaderen. 
 
 
Stelt u een telefoontje of bezoekje vanuit de Seniorenvereniging op prijs? 
Gewoon zin in een praatje als je alleen bent, of ziek? Of kent u iemand die dat wel zou willen, maar 
het moeilijk vindt om daarvoor de telefoon te pakken? 

Stuur een e-mail berichtje naar:   info@seniorenpuiflijk.nl 
Of bel of mail rechtstreeks naar de contactgroep: 
Riet Kruisbergen   0487-51 30 01 janrietkruisbergen@gmail.com 
Mieke van Schadewijk  0487-51 49 28 miekevanschadewijk@gmail.com 
Marlies Asselbergs  0487-51 52 52 marliesasselbergs@gmail.com 

 
 
Creatievelingen gevraagd! 
Voor velen is het maken van wenskaarten een aangename bezigheid. 
Zeker ook in de tijd van het thuis moeten blijven. 
Omzien naar Elkaar wil graag die kaarten gebruiken bij haar contac-
ten, bij rouw en trouw, en de zo-maar gelegenheden. 
Een kleine vergoeding, mits onder de 1 euro per kaart, is mogelijk. 

De dagen lengen, 

alles wordt  lichter….... 

Nog even ………… 


