
Omzien naar Elkaar 
       Onze contact en bezoekgroep 

Vanuit onze vereniging willen wij aandacht geven aan mensen in ons dorp en onze buurt. We willen er zijn 
voor Puiflijk en Druten-Zuid, voor leden en niet leden. 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 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Volgende Nieuwsbrief verschijnt in juni 2022. Bijdragen aanleveren uiterlijk 1 juni via ons e-mail adres 
Contact Senioren Puiflijk:  e-mail  info@seniorenpuiflijk.nl  telefoon: 0487-51 42 32 (voorzitter) 
Secretariaat: Nijenkamp 34 6651HA Druten   tel. 06 291 723 35  website: www.seniorenpuiflijk.nl  

Nieuwsbrief 03   mei 2022 

U heeft er even op moeten wachten, deze Nieuwsbrief. 
Het is al weer mei, en we zijn eerst aan de derde uitgave van dit jaar toe. 

Heeft alles te maken met de alsnog wat vreemde aanloop van dit jaar, én er was geen nieuws te  
melden. Dat is op dit moment anders, we zijn nu zover dat we u kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse 

Ledenvergadering op vrijdagmiddag 3 juni om 13.30 uur in De Lier. 
 

Dat is wederom een belangrijke bijeenkomst, deze keer gaan we samen een besluit nemen over onze 
nieuwe Statuten. Die zijn nodig na het verzelfstandigen van onze vereniging, en daar is een speciaal in 
het leven geroepen comité de afgelopen maanden druk mee geweest. 
Allereerst dienden wij onze doelstelling als vernieuwde vereniging te formuleren, wie en wat willen we 
zijn, en waar staan we voor. Samen met onze nieuwe naam kon de notaris aan het werk. 
Na het eerste concept, en de nodige correcties, kan het bestuur u nu een Statuten wijzigingsvoorstel 
voorleggen. Ook die benodigde tijd heeft deze Nieuwsbrief wat opgehouden, we wilden niet nog een 
jaar wachten op goedgekeurde statuten. Als bijlage treft u het ontwerp van de Statuten aan, zodat u 
zich kunt voorbereiden, voor het moment dat de Statuten aan de orde komen in de Ledenvergadering. 
Het wordt een korte, maar wel belangrijke vergadering! 

En …. we willen die middag ook nog enige gezellige uurtjes samen kunnen zijn. 

 Herhaalde dringende oproepen! 
Versterking gevraagd voor onze schilploegjes en bezorgers Nieuwsbrief en Dorpskrant. 
Eens per 14 dagen, twee uurtjes er even uit zijn, in ‘n gezellig sfeertje helpen met groenten schoonmaken. 
Deze Nieuwsbrief 10 x per jaar bezorgen, onlangs moesten twee vrijwilligers dit noodgedwongen opgeven. 
De Puiflijkse Dorpskrant werd door diezelfde twee leden 4 x per jaar rondgebracht. Neemt u dit over? 

Maak een afspraak via   info@seniorenpuiflijk.nl    of bel met de coördinator: 0487-514232 

Bewegen, bewegen, bewegen, doet u mee? 
 

Jeu des Boules 
Elke 2e en 4e dinsdag 10 tot 12 uur op de baan 
achter De Lier. Manny zorgt voor de koffie. 
 

Alle dinsdagen wandelen, vanaf De Lier 
het Rondje Oude Toren, van 9.00—10.00 uur. 
Aansluitend het Puiflijks Koffie-uurtje. 
in De Lier van 10.00—12.00 uur 
Handwerken, spellen, digitale hulp, én natuurlijk 
ook een beetje bijkletsen. 
 

Alle woensdagen fietsen, start bij De Lier 
De Deurtrappers van 9.00—12.00 uur 
De Middagtrappers van 13.30—16.00 uur 
 

Maandagochtend dames en heren gym club 
Houd U Fit! Om 9.00 uur in de sportzaal De Lier 

Uitnodiging Ledenvergadering 
Op vrijdagmiddag 3 juni van 13.30 tot ca. 17.00 uur 

Dorpshuis De Lier 
Aanmelden is niet nodig, wij rekenen op u allemaal! 

Geen eigen bijdrage 
 

Agenda in ‘t kort (zie de bijlage): 
 13.30 uur Welkom met koffie/thee, opening 
 Notulen Ledenvergadering 29 september 2021 (zie de bijlage) 
 Verantwoording afgelopen jaar, secretarieel, financieel 
 Bestuurszaken, met o.a. voordracht van een nieuw bestuurslid 
 Ontwerp Statuten (zie de bijlage) 
 Activiteiten 2022 
 Omzien naar elkaar, contact en bezoekgroep 
 Jubilarissen 
 Rondvraag, afsluiting 

ca. 15.00 uur Gezellige Maos en Waolse nazit 
Einde ca. 17.00 uur 

 Meerdaagse busreis in SEPTEMBER! 
Zijn er nog reislustige leden die graag met een meer-
daagse 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 september! Dus niet, als eer-
der gemeld, in mei, juni of juli. 
Alles inclusief: vervoer, hotel all inclusive, excursies, 
verzekering, voor ongeveer €500,- 
Interesse? Laat het weten: info@seniorenpuiflijk.nl 

————————————————————————-———————————————————————————————————————————— 

Help! Ik heb moeite mijn huis op orde te houden. 

Als gemeente willen we dat iedereen zo lang mogelijk zelf-
standig kan blijven wonen in een schoon en leefbaar huis. 
Hulp bij het huishouden kan hierbij helpen. Al poetst er na-
tuurlijk niemand zoals uzelf. 
Welke stappen kunt u ondernemen? 
Stap 1: Kijk wat uw netwerk (familie, kennissen, buren) voor 
u kan betekenen. Praat erover met de mensen om u heen. 
Soms komt u samen met anderen tot oplossingen. 
Stap 2: Komt u er niet uit? En heeft u ondersteuning nodig 
bij het vinden van oplossingen? Meld u dan aan bij het Soci-
aal Team. Dit kan via de website van de gemeente, of u kunt 
bellen naar telefoonnummer 088-4327432. De medewerker 
die u aan de lijn krijgt stelt u een aantal vragen. Zodra u aan 
de beurt bent plannen wij een keukentafelgesprek met u in. 
Stap 3: Tijdens het keukentafelgesprek kijkt u samen met 
een medewerker van het Sociaal Team welke problemen u 
heeft. En welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Eén van 
de oplossingen kan inzet van huishoudelijke hulp zijn. In 
principe wordt hulp bij het huishouden voor maximaal 2 uur 
per week ingezet. Natuurlijk is en blijft het maatwerk. Daar-
om zijn aanpassingen mogelijk wanneer dit noodzakelijk is. 
In 2 uur kan er meer gedaan worden 
dan u denkt. Het is ook mogelijk om 
één keer per 2 weken 3 of 4 uur hulp 
te krijgen. Dit is een goede optie 
voor mensen die de lichtere werk-
zaamheden zelf nog kunnen. Met 
een ‘stip en stofwolk’ krijg je dan 
heel wat voor elkaar.  



Voor in de agenda, meer details in de volgende Nieuwsbrieven: 
 

 We sluiten op woensdag 22 juni het voorjaar af met alvast een 
 Zomerse, gezellige, feestelijke Barbecue op het terras voor De Lier, van 16.00 tot ca. 19.00 uur 
 Aanmelden kan al via info@seniorenpuiflijk.nl of 0487-514232 (incl. eventuele dieetwensen) 

 Eigen bijdrage € 7,50 pp graag gepast ter plekke te voldoen. 
 

 Op vrijdag 8 juli gaan de Uitgaanders weer op pad, meer informatie in de volgende Nieuwsbrief 
 

 Ook in juli het traditionele Midgetgolf Toernooi, de strijd om de wisselbeker 
 

 Tijdens de zomer blijven we wandelen, fietsen, Jeu des Boulen, en naar de Koffie-uurtjes gaan 
 

 Voor september wordt gedacht aan een bijzondere fiets/autotocht met picknick 
 

 In oktober zijn we bij de Puiflijkse Kermis 
 

 November is de maand van de Puiflijkse Middag 
 

 En op zaterdag 17 december, de jaarafsluiting, met, als gebruikelijk, de sfeervolle Kerstviering 

Terugblik Koningslunch 2022 door Henk vd Poel 
Om 11.00 gingen de deuren open van de tot oranje restaurant omgebouwde gymzaal, met vele, 
gezellig gedekte, tafels. Maar liefst 113 deelnemers betraden de eetgelegenheid om te gaan ge-
nieten van een heerlijke Koningslunch. 
De voorzitter van het Oranje Comité, Tom van de Geijn, opende de bijeenkomst en wees erop, 
dat de Stichting Oranje Comité Puiflijk 10 jaar bestond. Hij was blij dat, na 2 jaar Corona, de Ko-
ningslunch weer plaats kon vinden. En wat voor lunch. Heerlijk. Diverse broodjes, jus d’orange, 
diverse soorten beleg, warme ham, melk, eieren, en fruit. Heerlijk. 
Michel van Zeist, goochelaar, sloot de lunch af. Hij verraste de zaal met diverse trucs. Hij kreeg 

daar hulp bij van Toos, Riet en Gerard als volleerde assistenten. Oranjecomité Puiflijk, Seniorenvereniging, 
en alle vrijwilligers bedankt voor deze voortreffelijke lunch. Ik kijk al weer uit naar volgende jaar! 

Was u erbij? Met de ‘Uitgaanders’ naar het Museum Tweestromenland? 
Nee …… ?  Dan heeft u veel gemist, zoals blijkt uit het verslag van Tineke Bekkers: 

 

Na bijna twee jaar konden wij weer een keer uitgaan. Op vrijdag 25 maart gingen wij met zijn 34en naar 
Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Het was mooi weer, en onder leiding van Jan Kruisbergen 
zijn 20 leden op de fiets “door het veld” gegaan. Ook kwamen er leden met de auto. 
 

In het museum kregen wij, onder het genot van een kopje koffie of thee, een 
korte uitleg van Jaap v.d. Veen over de aan Ru Paré gewijde tentoonstelling. 
Hierna konden wij deze op eigen gelegenheid bekijken. 
Ru Paré is in 1896 geboren in Druten, op de Waalbandijk 11, in een huis dat er 
nog staat en waar een plaquette op is aangebracht, ter herinnering aan de 
tentoonstelling. Ook is er een hofje in de buurt naar haar genoemd. 
Op 3-jarige leeftijd verhuisde Ru Paré naar Nijmegen. In 1919 begon haar carrière 
in Den Haag, waar zij schilderles kreeg. Do Versteegh, zangeres, was haar 
vriendin voor het leven. 
Het werk van Ru Paré is zeer uiteenlopend. Zij schilderde met houtskool en krijt 
op papier, een fijne techniek. Ook schilderde zij met olieverf, soms dun en 
verfijnd, en soms juist dik opgezet. Zij schilderde portretten, planten, bloemen, 
stadjes, een haven, steeds in een andere stijl, ook abstract. De tentoonstelling 
laat deze diversiteit goed zien, mooi overzichtelijk. 
In de oorlog weigerde Ru Paré lid te worden van de Kulturkammer. Zij ging in het 
verzet. Op de fiets heeft zij in totaal 52 kinderen naar een schuiladres gebracht. 
Op donderdagavond 27 maart j.l. heeft Hanneke Landkforst een bezoek aan de tentoonstelling gebracht. 
Hanneke Lankforst was één van de meisjes die door Ru Paré in veiligheid werd gebracht, in haar geval 12 
keer naar een ander adres, alle 12 keer onder een andere naam. Dit moet voor een kind heel moeilijk zijn 
geweest. 
Ru Paré heeft vele reizen gemaakt, naar Normandië, Spanje, Italië, en in 1963 voor de eerste keer naar 
Israël. In 1968 ontving zij in Israël de Yad Vashem onderscheiding voor al haar levensreddend werk tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Ru Paré overleed plotseling, op 24 februari 1972. 
Als afsluiting gingen wij naar “De Twee Linden”, waar wij fijn konden 
napraten, met koffie of thee en gebak. Hierna ging ieder op eigen 
gelegenheid weer huiswaarts. Het was een gezellig uitstapje. 

Bezoek eens onze geheel vernieuwde 
website!www.seniorenpuiflijk.nl 
 

 

Hiernaast ziet u, hoe u eenvoudig 
van al het nieuws op de hoogte ge-
houden kunt worden. Vul op de 
website dat formuliertje in en u ont-
vangt een berichtje als er nieuws is. 

Afscheid van De Linde 
Wij waren erbij, op de receptie van 26 maart. 
Namens onze Seniorenvereniging hebben wij af-
scheid genomen van De Linde, en van Antoon en 
Miranda, als gastheer en –vrouw bij de vele, vele 
bijeenkomsten die wij in de zaal mochten houden. 
Wij hebben ze bedankt voor alle gastvrijheid die 
wij als vereniging hebben ondervonden, en wij 
hebben beiden het, voorlopig gratis, lidmaatschap 
van onze vereniging aangeboden. Zo blijven ze 
betrokken bij het wel en wee van ons dorp, inmid-
dels wonend in Druten West. 
En we hebben beiden ervan overtuigd dat het lidmaatschap niet aan een leeftijd is gebonden. Lid worden 
doe je ook vanuit solidariteit met de senioren, met vader, moeder, oma of opa, met het dorp. We gaan ze 
vast en zeker welkom heten op een onzer komende activiteiten. 
Wat gaat de toekomst brengen? Een nieuwe tijd breekt aan, Puiflijk zonder De Linde, zonder Zaal Mulders. 
Er komen kranen en sloophamers, er wordt geladen en afgevoerd, wat achterblijft zijn de vele herinnerin-
gen, van evenzovele generaties. 

Actie e-mail adres!      Doe mee! 
Met uw e-mail adres kunnen we veel papier en drukinkt besparen. Nu treft u 
alle bijlagen nog geprint bij deze Nieuwsbrief aan, en dat is niet meer van 
deze tijd! Wij willen graag, zoveel als mogelijk, de informatie op digitale wij-
ze met u delen. Bijvoorbeeld via onze nieuwe website, zie hiernaast, of via 
uw e-mail adres. Doet u mee? Wij beschikken al over vele e-mail adressen, 
met deze actie willen wij het bestand zo compleet mogelijk, én actueel ma-
ken. Stuur alsnog uw e-mailadres naar info@seniorenpuiflijk.nl . Uiteraard 
valt ook dat onder onze strikte privacy regels. Heeft u géén e-mail ? Niks aan 
de hand, met alle liefde en plezier komt het dan bij u in de bus! 


