
 

Vanuit onze vereniging willen wij aandacht geven aan mensen in ons 
dorp en onze buurt, voor leden en niet leden. Als men te maken krijgt 
met ziekte, mindere mobiliteit of moeilijke persoonlijke omstandig-
heden, 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 tele-
foontje 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 leden van onze 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 
Petra van de Pol   06   39222948 petravandepol65@gmail.com 

Volgende Nieuwsbrief: 6 december 2022.   Bijdragen aanleveren uiterlijk 1 december 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 08 november 2022 

We hebben weer een prachtige ervaring opgedaan: De Puiflijkse Kermismiddag. 
Nieuw in De Lier, en alle reden om er op die manier een jaarlijkse traditie van te maken. 
Met de Uitgaanders was het zeer bijzonder om in het ateliermuseum van Jac Maris in Heumen te zijn. 
En ….. we gaan een al eerder bestaande wintermaanden traditie weer in ere herstellen: 

Thema Middagen, op 19 januari de eerste. 
En ….. er is meer, de Gezellige Puiflijkse Middag van 19 november zit zo goed als vol, de Kerstviering 
volgt al snel daarna, met direct in het Nieuwe Jaar het bijzondere Koffie-uurtje met onze Nieuwjaars-
borrel en de extra aandacht die onze vele vrijwilligers verdienen. 

U leest er meer over binnenin deze Nieuwsbrief. 
Onze eerste Thema middag op 19 januari heeft als onderwerp ‘Voltooid Leven’. Geen gemakkelijk onder-
werp, en toch kun je de zwaarte ervan iets lichter maken door er vroegtijdig over te praten. Natuurlijk in 
je eigen directe omgeving, met zorgverleners, met deskundigen. Zo’n deskundige komt op 19 januari naar 
Puiflijk. In de december Nieuwsbrief volgt alle informatie. 

Terugblikken: Jac Maris Museum  Meer foto’s op onze website:   www.seniorenpuiflijk.nl 

Tineke Bekkers maakte een verslagje van dit Uitgaanders feestje op 12 oktober: 
Het museum is een bijzonder gebouw. Na de koffie en taart kregen wij een uitgebreid en in-

teressant verhaal door de conservator, de heer Leo Ewals, over het leven en de vele werken 

van Jac Maris, die leefde van 1900 tot 1996. Hij woonde en werkte in het atelier in Heumen 

van 1926 tot 1994. Behalve in Nijmegen kwam hij ook in België, Duitsland, Engeland en in 

Frankrijk, waar hij onder invloed van Rodin kwam. Het atelier staat overvol van zijn werk, 

beelden, tekeningen, schilderijen. De vele beelden in de tuin getuigen 

eveneens van zijn veelzijdigheid. Ook in Druten vinden we werk van Jac, 

zoals de geglazuurde tegeltableaus bij de oude Boldershof entree. En het 

oorlogsmonument aldaar, hij maakte er meerdere in de jaren 50—60, 

zoals op Plein 1944 in Nijmegen, evenals veel religieus werk. 

Het was wederom genieten van al het moois dat we dankzij de Uitgaan-

ders die middag kregen voorgeschoteld.. 

De Rabo Club Support actie   levert onze vereniging dit jaar € 247,- op! 

Het doel blijft het ondersteunen van onze contact en bezoekgroep ‘Omzien naar elkaar’. 

Rabobank en alle stemmers: BEDANKT! 

Mantelzorgcompliment  2022 
 

Vanaf 10 november kunt u voor een mantelzorger het 
gemeentelijk compliment aanvragen. 
Dat kan digitaal op de website: 
 www.meervoormekaar.nl/ 
 aanvragenmantelzorgcompliment-in-druten/ 

 

 Of met een formulier dat u op het gemeentehuis kunt halen. 
 

 

Wat is het mantelzorgcompliment? 
Het mantelzorgcompliment bestaat uit € 150,- aan OVD-bonnen. 
Hiermee kan jouw mantelzorger iets kopen bij veel winkels in de ge-
meente Druten. Je kunt maximaal één mantelzorgcompliment per jaar 
aanvragen. Heb je meerdere mantelzorgers? Dan mag je de bonnen 
zelf onder uw mantelzorger(s) verdelen. 
Voorwaarden …. Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen als: 
• je in de gemeente Druten woont. Jouw mantelzorger mag ook 

buiten de gemeente Druten wonen 
• jouw mantelzorger voor een periode van minimaal 3 maanden 

voor je zorgt 
• jouw mantelzorger voor minimaal gemiddeld 8 uur per week 

voor je zorgt 
 

Voor vragen of meer informatie: tel. 024-6418459 
Of per e-mail: info@meervoormekaar.nl 

Meer via MeerVoormekaar 
 

De Plusbus 
-Als zelfstandig reizen moeilijk is 
-Deur tot deur in de gemeente 

-Geschikt voor rollator en rolstoel 
-Van ma t/m vrij van 8 tot 22 uur 

-Kost € 1,- per rit 
-Via ‘n stripkaart bij de chauffeur 

-Reserveren 1 dag tevoren 
-Per telefoon 0487-200019 
-Tussen 8.30 en 12.30 uur 

 

Ook vervoer buiten de gemeente 
-Naar arts, tandarts of ziekenhuis 

-Of op bezoek 
-Vrijwilligers rijden met auto 

-Kost 30 cent per km en P kosten 
-Zo nodig ook de rollator mee 

-Reserveren 3 werkdagen vooraf 
-Telefoon 024-6418459 

-Tussen 9.00 en 12.30 uur 
-Vraag naar Odette van der Donk 

• Knaak voor een Taak: student en scholier voor kleine klussen in en om het huis 
• De eigen Klussendienst: voor inwoners met een fysieke beperking 
• Maatjesproject: voor alledaagse activiteiten om isolement te voorkomen of te doorbreken 

En nog meer via MeerVoormekaar: 
Contact: Odette van der Donk 024-6418459 



 

DuoFiets nu al succes! 
Deze bijzondere fiets wordt inmiddels zeer regelmatig uitgeleend. Er is al sprake van 
een tweede exemplaar, wellicht in Horssen, daar heeft zich al een coördinator gemeld. 
Ook voor Puiflijk wordt gezocht naar een coördinator, en naar maatjes die de Duo-
fiets willen leren kennen, en beschikbaar zijn als iemand een tochtje wil maken. 
Deze gemeentelijke fiets, met ondersteuning, is gratis te leen en heeft een plaatsje ge-
kregen bij De Lier.            Info: duofiets@oogcafedruten.nl 

Onze traditionele, sfeervolle Kerstviering, 
zaterdagmiddag 17 december, in De Lier 

Zaal open om 14.00 uur, de viering begint om 14.30 uur, 

en eindigt om 19.00 uur na de kerstmaaltijd. 

De eigen bijdrage voor koffie/thee bij binnenkomst, 2 consumpties 

en de kerstmaaltijd, bedraagt € 10,- pp 

ter plekke per kas of (nieuw!) per pin. betalen 

Aanmelden uiterlijk 10 december: 

via e-mail:   info@seniorenpuiflijk.nl    of telefoon: 0487-514232 

Op zaterdag 19 november 
de Gezellige Puiflijkse Middag  

van 14.00 tot 18.00 uur in De Lier 
Zaal open om 13.30 uur 

Koffie of thee met lekkers bij binnenkomst, 2 consumpties, een stamppotbuffet van JanWillem Tijssen. 
Voor de GEZELLIGHEID zorgen we zelf én …. onze bekende muzikant, zanger, entertainer, Erik Adams. 
Voor het typische PUIFLIJKS accent komt Stichting Oude Toren ons vertellen over de toekomst én verleden 
van toren, kerk en terp in ons dorp. Beiden zijn bijzonder en zeer verrassend! 
Voor het hele programma geldt een eigen bijdrage van slechts € 5,- pp ter plekke te voldoen, dat kan 
contant en ook (nieuw!) met uw pinpas. Aanmelden kan nog per heden voor een enkeling! 
 e-mail:  info@seniorenpuiflijk.nl of telefoon: 0487-514232 

Nieuwjaarsborrel dinsdag 3 januari 2023 van 10 tot 12 uur in de Lier tijdens het bijzondere Koffie-uurtje 
Met extra aandacht voor de vele vrijwilligers. 

Aanmelden is niet nodig, we rekenen op u allemaal! 
 

Voor een frisse neus: vooraf het Rondje Oude Toren, de wandeling start om 9 uur bij De Lier. 

Terugblikken:  Kermismatinee 22 oktober 
De Melody Players zorgden voor een passend sfeertje, dansen, 
meezingen, het kon en gebeurde allemaal. Er waren broodjes 
met gebakken eieren en knakworst, niemand kwam tekort. 

Op onze website staan meer foto’s. 

Zorg en Welzijn 
Op gemeentelijk niveau 
kunnen we voor vragen 
over zorg en welzijn bij 

MeerVoormekaar terecht. 
En hier kunnen in de meeste 
gevallen ook concrete antwoor-
den gegeven worden op indivi-
duele vragen en problemen. 
Zoals over de energietoeslag, 
armoede, voedselbank, huis-
houdelijke hulp, enz. 

Zie ook de achterzijde 

De Bieb als Info Punt 
Wist u dat de bibliotheek in de Bo-
gerd het middelpunt is van zeer vele 
zaken vanuit de overheid? 
En dat je er gewoon binnen kunt lopen zonder lid te zijn, of zonder een 
boek te willen lenen? 
Vooral bij vragen over de vaak lastige digitale weg naar die overheid, 
wat moet je doen om contact te kunnen krijgen, waar moet je zijn, en 
hoe doe je dat precies? In de bieb helpen ze je graag op weg naar de 
antwoorden op je vragen. Het antwoord zelf, dus de inhoudelijke kant 
van het probleem, dat kunnen ze natuurlijk niet geven, maar wel waar 
je moet zijn om antwoorden te krijgen. 
Gratis workshops op het hele terrein van digitalisering, ook voor begin-
ners, bijvoorbeeld het omgaan met DigiD. Zonder die basisvaardigheid 
kom je tegenwoordig niet ver meer als je contact met de overheid 
zoekt. De bieb helpt je daarbij. 
Zodra er enkele aanmeldingen zijn wordt er met zo’n workshop begon-
nen. 
 

EHBO Eerste Hulp Bij Online. Gratis inloop spreekuur voor alle computer 
en telefoon vragen. 
 

Heb je vragen; mail naar 
basisvaardigheden@bibliotheekrivierenland.nl 
of bel naar 0344-639940 of ……. loop de bieb in! 

 

Tijdens onze Jaarvergadering in maart komt de bibliotheek zich 
uitvoerig presenteren. 
U zult versteld staan van de mogelijkheden, en het aanbod van het 
Informatie Punt! 
 

Kunt u niet wachten? In de bieb wacht men op u! 

Thema middag ‘Voltooid Leven’ op 19 januari, 13.30 uur in De Lier, meer info in de december Nieuwsbrief 

Komende activiteiten: 

Voor in de agenda, in de december Nieuwsbrief komen we er op terug: 

 De Puiflijk Academie en de Oude Toren 
De Puiflijk Academie? Jazeker, onder die voorlopige naam gaat een initiatief van start, om in Puiflijk, op een 
kleinschalige wijze, rondom kunst en cultuur samen te komen. Voor iedereen en alle leeftijden. 
Denk daarbij aan lezingen, presentaties, concertjes, verhalen, film, toneel, muziek luisteren, tentoonstellin-
gen, enzovoort. En we zien in het beschikbaar komen van de ruimte in de Oude Toren het geweldige decor 
voor dat samenkomen. Nu al geïnteresseerd? Meebouwen aan dit initiatief? 

Bel met de voorzitter, 0487-514232 of stuur een berichtje per e-mail: info@seniorenpuiflijk.nl 

Ons lid Gert-Jan Raats is een van de vele zangers van het Nijmeegs Bachkoor. Op 15 december, 19.30 uur, 
zal er voor het eerst in het Nijmeegs Concertgebouw De Vereeniging het complete Weihnachtsoratorium 
worden uitgevoerd met koor, een barokorkest en bekende solisten. Kaarten van € 19,- tot € 41,- bestellen 
via ons e-mail adres of rechtstreeks bij Gert-Jan:  gj.raats@kpnmail.nl 


