
 

Samenvatting Algemene bijeenkomst 
10 april 2018 

 

aanwezig: 36 personen, incl. werkgroep 

afmelding: Ruud Huisman, Liesbeth Vrolijks, Dini Uitdehaag 

 

Alle aanwezigen werden van harte welkom geheten door Thijs van den Hark, voorzitter van de 

werkgroep, die het onderwerp van de avond kort toelichtte en de leden van de werkgroep voorstelde. 

 

 
 

 
 

Vervolgens werden de aanwezigen geïnformeerd over wat er tot heden is gedaan. 

 



 
 

Ook werd in vogelvlucht het e.e.a. verteld over de geschiedenis en de architectuur van toren en terp. 

[In de nieuwsbrieven die de komende periode langs digitale weg zullen worden verspreid, zal de 

geboden informatie en nog veel meer geleidelijk worden aangeboden.] 

 

  
 

Vervolgens werden de twee vragen gesteld, die het eigenlijke onderwerp van de avond waren. Tevens 

werden de diverse suggesties voorgelegd, die eerder door de diverse organisaties naar voren waren 

gebracht. 

 

 
 



Uit het gesprek dat zich hierop ontwikkelde de belangrijkste vragen, suggesties en aandachtspunten: 

 Oppervlakte van de toren: 6,5x6,7m buitenmaats, ongeveer 4x4m binnenmaats (16 m2). 

 Houd een open dag met mogelijkheid tot beklimmen toren, mogelijk in combinatie met een lezing 

en bezoek toren Afferden. 

 Bied structureel bezichtiging en beklimming aan tegen betaling; genereert gelden. 

 Medewerking van eigenaren (gemeente, parochiebestuur): zondermeer positief, beide kijken uit 

naar onze plannen. (De terp is in erfpacht bij de gemeente.) 

 Overbrengen luidklokken van kerk naar toren: onbespreekbaar voor parochiebestuur. 

 Maak een speciale toerenroute en neem toren op in bestaande routes. 

 Bied school onderwijsproject aan; dat bevordert bovendien betrokkenheid. Gebruik toren en terp 

als aanknopingspunt voor een geschiedenisverhaal – en dat niet alleen voor school. 

 Het zou mooi zijn als de oude grafsteen van de fam. Van Meekeren, die mogelijk geheel of voor 

een deel in een geluidswal bij Nijmegen terecht is gekomen, weer een plaatsje in of bij de toren ooit 

nog eens zou krijgen. 

 Familie Van Meekeren? – nadere informatie zal via de nieuwsbrief een keer worden verspreid. 

 Suggestie: in verweerde oude steen in toren de oude Latijnse of vertaalde tekst weer terugbrengen. 

 Op 4 juli houd Arezzo haar zomerconcert. Misschien iets combineren?... 

 Voer een donateurschap in om ook financiële betrokkenheid te tonen. Mogelijk ‘Vrienden van’. 

 Aan het verkrijgen van een anbi-status wordt al gedacht. 

 Gezien de leeftijdssamenstelling van de huidige werkgroep moet gewerkt worden aan verjonging. 

 Eigen werkzaamheid: hierbij kan m.n. worden gedacht aan het aanschaffen van benodigde 

materialen, die zelf worden verwerkt door deskundige vrijwilligers uit Puiflijk en Druten-Zuid. 

 De lindebomen niet ondoordacht snoeien! Er zijn verschillende snoeiwijzen mogelijk, maar alleen 

deskundig en alleen in het najaar. 

 De Rabobank heeft een speciaal fonds waar wij mogelijk een beroep op kunnen doen. 

 Misschien ook een keer een huis-aan-huis-actie, want veel mensen gooien de gratis kranten 

ongezien weg. 

 Misschien wil de groep die het kerkhof bijhoudt en er waarschijnlijk mee gaat stoppen, zich 

voortaan voor de terp inzetten. 

 Vergeet niet de mensen die deze avond niet aanwezig zijn. 

 Na jarenlang getouwtrek over het groenonderhoud en de bank is er vandaag een doorbraak: we 

mogen snoeien! de bank wordt tijdelijk opgeslagen! Zaterdag 9.30 uur gaan we met zoveel mogelijk 

mensen aan de slag. 

 Gemeente heeft voor werkzaamheden door vrijwilligers een verzekering; raadzaam is om na te 

vragen of die zaterdag ook voor ons van toepassing is. 

 Met velen samen aan de slag gaan, laat op de beste manier zien dat er draagvlak is. 

 

De eindconclusie: goed idee! er is veel draagvlak! aan de slag! 

 

Voordat de bijeenkomst werd afgesloten, werd kort iets gezegd over de vervolgstappen: 

 



 
 

Afsluitend: 

 Er is zeer veel draagvlak, niet alleen voor realisatie maar zeker ook voor de continuering. 

 Wilt u op de hoogte gehouden worden? noteer dan naam en mailadres. 

 Mogen we t.z.t. een beroep op u doen voor bijv. groen-, timmer-, onderhoudswerk? Of heeft u 

een specifieke vaardigheid of kennis? Laat het ons weten via de intekenbriefjes. 

 Graag een bijdrage in de speciale collectebus om de kosten van koffie en zaalhuur te betalen. 

 Fijn dat u er was en hopelijk tot zaterdag 9.30 uur bij de terp met zaag en snoeischaar! 

Voor koffie en koek wordt gezorgd. 


