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Nieuwsbrief Seniorenvereniging Puiflijk Druten-Zuid 
 

De laatste Nieuwsbrief van 2021 
De feestdagen ndaderen, Sinterklaas heeft al enige aandacht gekregen van de wandelaars 
tijdens het Rondje Oude Toren, hij was helaas niet thuis. Bij die gelegenheid zijn tevens de 
schommels op de terp getest en goedgekeurd. 
 

Geen Kerstviering 
En dan breken de Kerstdagen aan, wat er allemaal mogelijk is, en in welke vorm we elkaar in 
die dagen kunnen ontmoeten, weten we op dit moment (nog) niet. Veel is onzeker, en in die 
onzekerheid moest er een besluit genomen worden over onze Kerstviering op 18 december. 
Na beraad binnen het comité, dat al doende was met de organisatie, en in overleg met De 
Linde, is besloten de viering NIET door te laten gaan. Helaas! 
Wellicht kunnen we er tijdens de Kerstdagen even uitlopen en in en bij De Oude Toren, bij de 
kerststal daar, elkaar voorzichtig ontmoeten. De Stichting Oude Toren en de kerststal 
bouwgroep zetten alles op alles om dat mogelijk te maken. Uiteraard op een verantwoorde 
wijze, binnen de dan geldende regels. Kijk ook op https://oudetorenpuiflijk.nl/ 
 

Dinsdag 4 januari 2022 
Nieuwjaars Koffie-uurtje! 

10.00 – 12.00 uur in De Lier 
Iedereen welkom. 

Speciale aandacht voor al onze vrijwilligers. 
Aanmelden is niet nodig. 

Hopelijk kunnen we dan wél weer samen een goed jaar inluiden! 
Voorafgaand vanaf 9 uur het Rondje Oude Toren als frisse start van het Nieuwe Jaar. 
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Afscheid van Bart Willemsen als bestuurslid. 
Vorig jaar was het, evenals dit jaar, op de 
Ledenvergadering niet mogelijk om 
aandacht te besteden aan het 
terugtreden van Bart Willemsen als 
bestuurslid. Zijn inzet voor onze 
vereniging is gigantisch geweest en was 
aanleiding om hem tijdens onze onlangs 
gehouden bestuursvergadering te eren 
met de zilveren KBO speld en de 
bijbehorende oorkonde. Bloemen waren 
er vooral ook voor Tiny, zijn vrouw. 
 
 
 

 

En dit is ook het moment van het afscheid van het KBO-PCOB Magazine, dat we altijd nog 
de Nestor zijn blijven noemen. 
Voor onze leden die alsnog graag een dergelijk, op senioren afgestemd, magazine zouden 
willen ontvangen zijn er o.a. de volgende alternatieven waarop een individueel abonnement 
kan worden afgesloten, met jaarabonnement prijzen per november 2021: 
-KBO PCOB Magazine, 10 x per jaar, € 35,- speciale aanbieding € 25,- www.kbo-pcob.nl  
-Plus Magazine, 12 x per jaar, € 35,-          www.abonneeplein.nl  
-Vijftig+ Magazine, 11 x per jaar, € 12,50          e-mail: administratie@maypress.nl 
 

Logo 
Er is gereageerd(!) op onze oproep om mee te denken over een passend logo voor onze 
vereniging. Bert Beuving stuurde een aantal verrassende ontwerpen in, waarvan wij er hier 
een drietal laten zien. Wij denken namelijk dat hier weleens ons nieuwe logo bij kan zitten. 

Wat vindt u? A – B – of – C ? 
 

 
 
 

 

 

  

logo A 

logo B 

logo C 
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‘Je hoort erbij…’ van start  Rabo Club Support 
Erbij horen, dat is het motto van het 'Omzien naar elkaar' groepje, voor 
alle senioren. 
Stelt u een bezoekje op prijs? Kent u iemand uit uw omgeving bij wie dat 
goed uitkomt? Aandacht, praatje, attentie. 
Of zou ook u deel willen uitmaken van dit aandachts-groepje? 
Bel dan met Riet Kruisbergen, tel.513001, met Mieke van Schadewijk, 
tel.514928 of Marlies Asselbergs, tel.515252 
Via de Rabo Club Support actie kan deze groep over een startkapitaaltje 
van maar liefst € 305,- beschikken! Alle stemmers bedankt! 

 

Oproepen: 
Gevraagd: vrijwilligers voor het onderhoud van het Puiflijks kerkhof. 
Eens per maand, telkens op de ochtend van de laatste donderdag vanaf 9 uur. 
Ga eens een kijkje ter plekke nemen, of neem contact op met Cris van As tel. 512990. 
 

En gevraagd: vrijwilligers om onze schilploegjes te versterken voor zowel de 14 daagse 
dinsdag- als woensdagochtenden van 10 tot 12 uur. Kom erbij, even het huis uit en samenzijn. 
Het zijn zeer nuttige én gezellige bijeenkomsten met ’n kopje koffie of thee, in de grote kantine 
van Tijssen, waar het afstand houden geen probleem hoeft te zijn. 
Ook reserve schillers blijven zeer welkom, om zo af en toe bij te springen. 
Ga kijken of vraag het Luc Remers, tel. 514232 of e-mail: kbopuiflijk@kpnmail.nl 
 

Actief 
Buiten kan er nog veel. We blijven het hele jaar door, als ’t effe kan: 
Wandelen, dinsdagochtend van 9 tot 10 uur, 
naar de Koffie-uurtjes gaan, dinsdagochtend van 10 tot 12 uur, 
Fietsen, woensdagochtend 9 uur, en woensdagmiddag 13.30 uur. 

En daarbij zijn ook niet leden welkom! 
Alles vanaf, of in De Lier. 

Puiflijk actueel 
Wist u dat u al het (vrijwel dagelijks) nieuws over, van en in Puiflijk kunt vinden op de fraaie 

website van de Puiflijkse Dorpskrant? Ga maar eens kijken en laat u verbazen! 
www.dorpskrantpuiflijk.nl 
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