
 

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 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 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: 31 januari 2023.   Bijdragen aanleveren uiterlijk 25 januari 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 09 december 2022 

Alweer de laatste Nieuwsbrief van dit bewogen jaar. 
Met nog vele activiteiten in deze brief, vanuit onze vereniging en vanuit het dorp, zoals de Kerstborrel op 16 
december in en bij De Lier. Een nieuw initiatief, waarbij ook saamhorigheid en warmte een rol spelen. Dat 
sluit naadloos aan bij onze doelstellingen. 
Vanuit onze vereniging uiteraard de Kerstviering op 17 december, sfeervol, kerstliederen, het goede doel, en 
samen aan het kerstdiner, het kan gelukkig allemaal weer. 
En direct in het Nieuwe Jaar de borrel tijdens het bijzondere Koffie-uurtje op 3 januari, met extra aandacht 
voor de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. U komt toch ook? 
Op 19 januari staat eindelijk weer de Thema Middag op het programma. Naast alle vrolijke en gezellige acti-
viteiten, willen wij als vereniging ons ook bezighouden met voor senioren belangrijke, dieper liggende, zaken. 
En al meteen een onderwerp, ‘Voltooid Leven’, waarbij het vroegtijdig erover praten niet altijd makkelijk, 
maar wel noodzakelijk is. En dat gaan we doen op 19 januari, samen met een deskundige. 
Inmiddels start ook de aanmeldingstermijn voor de 50+ Carnavals Middag op 12 februari bij de Torenuilen. 
Ook voor niet carnavalsvierders is dit een vrolijke, ongedwongen ‘kom-er-maar-bij-zitten’ middag. 
Muziekliefhebbers ‘moeten’ op 7 januari naar de Nijmeegse Vereenigng, via de Lionsclub naar het concert 
door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, wees er snel bij! 

Kortom. het jaar is nog niet ten einde, maar 2023 staat al te trappelen. 
 

Wij wensen u 

Terugblikken:   Op zaterdag 19 november waren 
bijna 90 leden bij 

De Gezellige Puiflijkse Middag 
Verwennerij met koffie of thee, appeltaart, 
consumpties, en een uitgebreid stamppotbuffet 
van JanWillem Tijssen. 
Voor de gezelligheid stonden alle aanwezigen 
garant, bovendien was daar onze bekende 
muzikant, zanger, entertainer, Erik Adams met 
passende muziek waarop menigeen danspasjes 

kon maken. Het ‘Puiflijkse’ werd fraai ingevuld met de presentatie door Bert Beuving van het 
verre, zeer bijzondere verleden, én de verrassende nieuwe toekomst van de Oude Toren. 
         Meer foto’s op onze website:   www.seniorenpuiflijk.nl 

Ook volgend jaar, 2023, wordt vanuit 'Omzien naar elkaar', zoals gebruikelijk, weer contact 
gezocht met de leden die in dat jaar 80 worden. 

Vanuit onze Seniorenvereniging brengen we een kleine bloemengroet. 

Vallen verleden tijd 
Wilt u leren hoe u een val 
kunt voorkomen of hoe u de 
kans op letsel na een val ver-
minderd? Meld u dan aan 
voor de cursus valpreventie! 
De cursus is bedoeld voor mensen die gevallen zijn of angst 
hebben om te vallen of gewoon graag willen deelnemen. Om 
deel te kunnen nemen dient u wel minimaal 15 minuten te 
kunnen lopen zonder hulpmiddel. Tijdens 10 bijeenkomsten 
leert u hoe de kans op letsel bij een val verkleind door valtrai-
ning, en hoe u gevaarlijke situaties in het dagelijks leven kunt 
herkennen door te oefenen op een ‘hindernisbaan’. 
Daarnaast leert u tijdens de cursus, door verschillende spelvor-
men, u veilig te bewegen in een drukke omgeving.  
Praktische informatie:  
De eerste van de 10 bijeenkomsten is op maandag 19 decem-
ber 2022, van 14:00 tot 15:30 in Wijkcentrum de Doorkijk. 

Kosten: €25,- eigen bijdrage. U kunt u opgeven bij:  
Huib Theunissen: Fysiotherapie de Doorkijk, 06-40711886, 

huib@fysiotherapiededoorkijk.nl 
Kristy Brouwers: Fysiotherapie Maasstaete, 0487-512764, 

info@fysiodruten.nl 
Bente Smulders: Ergotherapie Zorggroep Maas en Waal, 

bentesmulders@zmw.nl 

Help ons Lief en Leed te delen ……..Vanuit onze vereniging blijven wij graag op de hoogte van al hetgeen 
dat met het welzijn van onze leden te maken heeft. Daarbij vragen wij uw hulp, met uw informatie over 
wat mensen in uw omgeving overkomt, kan er vanuit het bestuur of vanuit de contactgroep ‘Omzien naar 
elkaar’, zo nodig en gewenst, actie worden ondernomen. Omgekeerd willen wij u via dit medium, vanaf 
volgend jaar, op de hoogte brengen van bijvoorbeeld het overlijden van een lid. Niet altijd komt die 
droeve, maar zeer belangrijke, informatie rechtstreeks bij ons terecht, uw hulp is daarbij onmisbaar. 

Mooie Feestdagen en een goed begin van een gezond 2023! 



 

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, zoals elke week, om 9 uur bij De Lier. 

Thema middag ‘Voltooid Leven’ op donderdag 19 januari, 13.30 uur in De Lier 
Onze Thema Middag op 19 januari heeft als onderwerp ‘Voltooid Leven’. 

Geen gemakkelijk onderwerp, en toch kun je de zwaarte ervan iets lichter maken door er vroegtijdig over te 
praten. Natuurlijk in je eigen directe omgeving, maar zeker ook met zorgverleners, met deskundigen. 

Zo’n deskundige komt op 19 januari naar Puiflijk. 
Geen eigen bijdrage, wel graag aanmelden uiterlijk 12 januari 

info@seniorenpuiflijk.nl of telefoon: 0487-514232 

 

De zaal is op 17 december om 13.30 uur open 
Dan hebben we rustig de tijd u allemaal welkom te 
heten en samen een kop koffie of thee te drinken 
voor de viering om 14.30 uur begint. 
Samen met De Zanggroep zingen we kerstliederen, 
en als gebruikelijk is er een goed doel waaraan we 
kunnen bijdragen. 
We gaan rond 17.00 uur aan tafel voor het 
kerstdiner, voor de loterij tijdens het diner zijn al 
mooie prijzen ingekocht. 

Om 19.00 uur gaan we geheel in kerststemming weer huiswaarts. 
De eigen bijdrage voor koffie/thee, 2 consumpties en een overheerlijke kerstmaaltijd bedraagt € 10,- pp. 

Graag contant, gepast, bij binnenkomst. 
Velen hebben zich al aangemeld, het kan nog tot uiterlijk 11 december: 

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

Creatieve gezelligheid, berichtje van het handwerkclubje: 
 

“Iedere dinsdagochtend van 10 tot half 12, 
tijdens het Koffie-uurtje, is het handwerkclubje, van inmiddels 7 
leden, actief in De Lier. 
Bij een kopje koffie wordt gezellig gekletst en de handen zitten 
daarbij ook niet stil. 
Er kan worden gehaakt, gebreid, geborduurd, gepunnikt,  
gekantklost en alles wat verder maar denkbaar is op creatief 
gebied. Diverse leden haken vierkantjes voor het goede doel, of 
maken leuke 
knuffels, zoals op 
de foto. 
Kom kijken en haak 
gezellig aan. Ieder-
een is welkom.” 

CV de Torenuilen nodigt ons allemaal uit voor de 50+ Middag! 
Op zondagmiddag 12 februari 14.30—19.00 uur in De Lier. 

Bent u er weer bij? Een gezellige, ontspannen carnavalssfeer met muziek en verassende 
optredens van de dansgardes, de eigen raad van elf en artiesten van eigen bodem. 

Zet een hoedje op, of knoop een kleurige sjaal om, en beleef het mee! 
De eigen bijdrage is € 10,- pp inclusief het wereldberoemde boerenmoes buffet. 

Graag gepast bij binnenkomst betalen. 
Aanmelden uiterlijk 5 februari per e-mail:  info@seniorenpuiflijk.nl  
      of telefoon: 0487-514232 

 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, tentoonstellingen, enzovoort. En we zien 
in het beschikbaar komen van de ruimte in de Oude Toren het ge-
weldige 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 

Concert door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
Gaat u mee? Wees er dan snel bij! 

op zaterdagmiddag 7 januari 2023 
in Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen. 

Ontvangst tussen 13.00 en 13.30 uur, 
aanvang concert 14.00 uur, einde ca. 16.15 uur. 

Dankzij de Lionsclub Maas en Waal en Nijmegen kunnen leden 
van onze Seniorenvereniging voor slechts € 6,50 pp naar dit 
altijd weer zeer bijzondere concert in die prachtige zaal. 
Ook rolstoelgebruikers en begeleiders, of als de rollator mee 
moet, iedereen is van harte welkom. 

Vanuit onze vereniging lossen we eventuele vervoersproblemen op, en gaan we carpoolen. 
Aanmelden uiterlijk 11 december via telefoon: 0487-514232 of e-mail:   info@seniorenpuiflijk.nl 

Toch niet pinnen 
Helaas, achteraf blijkt dat het niet mogelijk is om de eigen bijdrage bij onze activiteiten via een  
pin automaatje ter plekke te voldoen. Wij passen als vereniging niet in de voorwaarden die gelden 
bij gebruik van een dergelijk automaatje. 

Dus we gaan door met u te vragen om, waar nodig, ter plekke contant en gepast te betalen. 

Van Sint naar Kerst 
Nieuwsgierige wandelaars van het Rondje Oude Toren, bij de werkka-
mer van Sinterklaas. Nog even en ze komen de Kerststal bezoeken. 

Openingstijden op 1e en 2e Kerstdag, van 13.00—16.00 uur 


