
Volgende Nieuwsbrief verschijnt begin april 2022 
Bijdragen aanleveren uiterlijk 26 maart 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 02   maart 2022 

We zijn op vele manieren aan alwéér een bijzonder jaar begonnen. 
 

We konden eindelijk de virusmaatregelen van ons afschudden.  
Mooi dat het gelijktijdig met onze uitgestelde ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ samenviel. 
Een volle toneelzaal in De Lier werd ook nog eens verrast met een spontaan bezoek 
van de Torenuilen. Want ook Carnaval viel samen met onze start. 

Met de nieuwe Prins en Jeugdprinses, hun gevolg, de Jeugdraad, én met de Mini-Stars en Dancing-Stars, 
die blij waren weer in het dorp op te kunnen treden, werd het bijna als op de zo gemiste 50+ Middag. 
Ze werden met luid geklap begeleid en met een staande ovatie bedankt door de vele oma’s en opa’s in 
de zaal. Dankzij een repetitie voorafgaand aan de lunch, kon de zaal uit volle borst met het Puiflijks 
Volkslied meezingen, en zo, op gepaste wijze, van het bonte gezelschap afscheid nemen. 

 Contributiebetaling vóór 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 

 Dringende oproep!  Versterking gevraagd voor onze schilploegjes. 

Ze zijn actief, om de 14 dagen, op de dinsdag en woensdagmorgen van 10 tot 12 uur. 
Dit vrijwilligerswerk is goed voor onze vereniging, maar óók voor de vrijwilligers zelf, die er even een paar 
uurtjes uit zijn. Tijdens het gevarieerde schilwerk wordt lief en leed gedeeld, en lekkere koffie of thee ge-
dronken. Kom het maar eens ervaren! Ook als u zo af en toe een handje kunt helpen, dat kan, dan komt u 
na de kennismaking op onze reservelijst. 
Maak een afspraak via   info@seniorenpuiflijk.nl    of bel met de coördinator: 0487-514232 

 

 
Jeu des Boules weer van start. 
Elke 2e en 4e dinsdag om 10.30 uur op de baan achter De Lier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alle dinsdagen wandelen, 
het Rondje Oude Toren, van 9.00—10.00 uur, vanaf De Lier. 
Aansluitend het Puiflijks Koffie-uurtje. 
 
 
 
 
 

Alle dinsdagen het Puiflijks Koffie-uurtje 
in De Lier van 10.00—12.00 uur 
Handwerken, spellen, digitale hulp en bijkletsen natuurlijk. 
 

Alle woensdagen fietsen, start bij De Lier 
De Deurtrappers van 9.00—12.00 uur 

De Middagtrappers van 13.30—16.00 uur 
 
Maandagochtend gym club Houd U Fit! Om 9.00 uur in de sportzaal van De Lier, voor 
dames en heren. Zie de ingezonden mededeling. 

Prins Niels d'n Urste 
met adjudant Michael, 
en pages Iris en Sanne 
 

Jeugdprinses Femme 
wordt bijgestaan door 
adjudant Lotte  
en pages Saar en Fem. 



Samen het voorjaar in!  
Gaat u mee met “De Uitgaanders” ? 

 

Op vrijdagmiddag 25 maart naar Het Streekmuseum in Beneden Leeuwen. 
Daar bezoeken we o.a. de tentoonstelling over het leven en werk van Ru Paré. Kun-
stenares en verzetsvrouw, geboren in Druten. Alle 41 (!) schilderijen zijn te bewon-
deren, als ook haar oorlogsverhaal. 

Zie voor alle details, en hoe u zich kunt aanmelden, de bijlage. 
Algemene info: E-mail      info@seniorenpuiflijk.nl 

Of bellen 06 291 723 35 

Bericht van ons Puiflijks Oranje Comité: 

Aanmelden Koningslunch – 27 april 
Beste allemaal, 
Vorig jaar hebben we u helaas niet mogen begroeten tijdens een gezellig samenzijn in het dorpshuis 
op Koningsdag. Velen van u maakten desondanks van de gelegenheid gebruik om een smakelijke 
‘Koningslunch’ thuis te laten bezorgen. Op dit moment staan alle seinen gelukkig weer op groen voor 

een fysiek Koningsdag-evenement in Puiflijk, en dat betekent natuurlijk ook dat de Ko-
ningslunch terugkeert op ons programma. 
 

U bent van harte welkom op woensdag 27 april om 11:30 uur in Dorpshuis de Lier. 
Na een kopje koffie of thee, staat om 12:00 uur een rijkelijk gevuld lunchbuffet klaar 
met heerlijke broodjes, zoete lekkernijen, luxe beleg, vers fruit én iets warms. 
Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan trakteren we u bovendien op een verrassend 

en hoogstaand stukje entertainment.      Wat dat is?    U gaat het beleven de 27e… 

Niet leden betalen €7,50 pp. 
Consumpties, anders dan koffie en thee, zijn voor uw eigen rekening. 

Voor leden van de Seniorenvereniging geldt: 
€ 5,- pp inclusief een consumptie. 

Gepast betalen bij binnenkomst. Aanmelden kan tot vrijdag 15 april door een e-mail te 
sturen naar:              info@seniorenpuiflijk.nl         of te bellen naar: 0487– 514232 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens onze Koningslunch en zullen er samen met u een gezellige middag 
van maken.  Met feestelijke groet,  Bestuur Stichting Oranjecomité Puiflijk 
Ruben Schiks, Tom van de Geijn, Harold Vermeulen, Ferry van Vliet, Ester van den Bogaard en Mariëlle van Gelder. 

Ledenvergadering in mei 
Onze zelfstandigheid vereist nieuwe Statuten, daar komt een notaris aan te pas, en die procedure loopt 
momenteel voorspoedig. Zodra het wordt afgerond, kunnen wij de concept statuten aan u, aan alle leden, 
ter goedkeuring voorleggen. Wij voorzien dat het in mei, tijdens onze Ledenvergadering 2022, aan de orde 
kan komen. Een korte Ledenvergadering deze keer, met ruimte voor enig gezellig samenzijn. 

Meer info in de volgende Nieuwsbrief 

        Invloed op het college akkoord? Dat kan! 
Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn partijen druk met het vormen van een coalitie, en een bijbehorend 
coalitieakkoord. 
Vanuit het Kringberaad komt de oproep, om datgene aan te leveren, waarvan u vindt dat het in dat akkoord 
niet mag ontbreken. 

Stuur vóór 1 april uw aandachtspunten naar:      info@seniorenpuiflijk.nl 
 

De Kring is het samenwerkingsverband van de vijf Seniorenverenigingen uit alle kerkdorpen van de gemeen-
te Druten. Daar worden uw belangen behartigd als het met name gaat om het maken en het uitvoeren van 
het ouderenbeleid in de gemeente. 

 Marc stelt zich voor: 
Enthousiast, ambitieus, sportief en gedreven dat ben ik!  
Marc Wisseborn 53 jaar en vader van een zoon en dochter. 
Werkzaam als sociaal werker bij MeerVoormekaar. 
Als sociaal werker kom ik bij u op huisbezoek om te kijken of ik 
iets voor u kan betekenen. 

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten. 
Mail:  m.wisseborn@meervoormekaar.nl    Tel: 06 832 141 47 

Unieke kans voor niet leden! Lidmaatschap én Koningslunchkorting in één. 
Hoort zegt het voort! 

Seniorenvereniging Puiflijk hanteert geen leeftijdsgrens voor het lidmaatschap. 
Iedereen uit Puiflijk en Druten-Zuid kan lid worden, bijvoorbeeld om solidair met de senioren te zijn, met 
je ouders, met oma’s en opa’s. De contributie bedraagt € 25,- per jaar. 
Kent u iemand, voor wie het lidmaatschap passend zou zijn? Buren, vrienden, vriendinnen, die bovendien 
graag naar de Koningslunch willen? 

Meldt het ons, doen wij hen een uniek aanbod, inclusief een welkomstgeschenk! 

Ingezonden berichten, vanuit ons dorp, voor onze leden: 
 

 Puiflijkse Rommelmarkt 
Op zondag 27 maart de Puiflijkse Rommelmarkt van K.N.A. in De Lier  

van 10.00 tot 12.30 uur. Entree € 2,- 
Aanleveren bruikbare spullen (geen grote meubels en witgoed) 

op zaterdag 26 maart van 9.30 tot 12.30 uur 
Enne … Extra hulp op beide dagen is zeer welkom! Aanmelden:  secretari-
aat@muziekvereniging-arezzo.com 
 

 Bewegen in De Lier 
Iedere maandagmorgen komen dames en heren van 9.00 tot 10.00 uur samen in De Lier om hun spieren 
soepel te houden. Eerst de warming-up, en daarna oefeningen in vele vormen, zoals met hoepels, ballen, 
stokken en op de mat of bank. Met een balspel wordt het gymuurtje afgesloten. Vervolgens wordt er samen 
gezellig een kop koffie of thee gedronken. Belangstelling? Kom kijken op de maandagmorgen, en neemt u 
gymschoenen mee, kunt u meteen even meedoen. Vragen? Bel met Manny Schiks 0487-512956 
 

 Meerdaagse busreis. 
Zijn er nog reislustige leden die graag met een meerdaagse busreis op avontuur willen? 
Dat kan! Binnen de Kring komt vanuit Druten het initiatief om een dergelijke reis te organiseren. 
De reis wordt gepland in mei, juni of juli; het zijn Enjoy reizen (zie advertenties in bladen en op internet). 
Alles inclusief: vervoer, hotel all inclusive, excursies, verzekering. Het is een midweek en de kosten zijn on-
geveer €500,- ook afhankelijk naar welk hotel we gaan. 

Interesse? Laat het weten via:    info@seniorenpuiflijk.nl 


