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Jaarverslag 2018 

 
 

Start 

Medio oktober 2017 hebben een paar mensen de koppen bij elkaar gestoken naar aanleiding 

van een idee van eén van hen om de oude toren van Puiflijk een functie te geven. Het is 

immers een mooi, middeleeuws gebouw dat al meer dan een eeuw niet meer is dan een 

doods monument midden in het dorp. Het verdient een waardig bestaan, temeer daar de 

katholieke kerk verkocht gaat worden. Conclusie: moeten we doen! 

De eerste afspraak voor een verdere verkenning werd gemaakt en op 9 oktober 2017 kwam 

de ‘Wergroep Oude Toren Puiflijk’ voor het eerst formeel bij elkaar:  

1. Bert Beuving 

2. Hans Eijgenraam 

3. Henk van Elk 

4. Thijs van den Hark 

5. Pans Kobus 

6. Gert Megens 

7. Gert-Jan Raats 

8. Jan Reijnen 

9. Luc Remers 

Daarna volgden in datzelfde jaar nog 3 vergaderingen. 

Aan het eind van 2017 was gerealiseerd: 

 Overzicht van gebruiksmogelijkheden van de toren. 

 Archief met beeld- en informatiemateriaal over toren en terp. 

 Verkennend gesprek met eigenaar toren (gemeente Druten), SOGK (overname) en 

bestuur Dorpshuis De Lier (relatie terp/toren met verbouwing dorpshuis). 

 Gesprek met de potentiële koper van het katholieke kerkgebouw (over functie 

gebouw, overname luidklok). 

 Een gesprek met direct-aanwonenden op 18 december met als resultaat: instemming 

met het idee, extra aandacht voor de terp en 2 nieuwe leden voor de werkgroep. 

 

Werkgroep in 2018 

Na de eerste vergadering op 10 januari ging de werkgroep verder met twee nieuwe leden 

vanuit de aanwonenden. Tussen januari en augustus is de werkgroep 6 keer bij elkaar 

geweest; vanaf 22 augustus 2018 is de werkgroep formeel verder gegaan als ‘Bestuur 

Stichting Oude Toren Puiflijk’. 

 

Bestuur 

Bij de start van de Stichting bestond het bestuur uit 8 personen: 

1. Thijs van den Hark, voorzitter 

2. Bert Beuving, secretaris 

3. Pans Kobus, penningmeester 

4. Ruud Huisman 

5. Silvia van Kempen 

6. Gert Megens 

7. Gert-Jan Raats 

8. Jan Reijnen 

Als adviseur trad op: Henk van Elk. 
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Vergaderingen 

Het bestuur van de stichting is 4 keer bij elkaar geweest. 

De belangrijkste werkzaamheden, afspraken en besluiten van werkgroep en bestuur: 

 Overleg met bestuur Oude Toren Afferden en Werkgroep Anthonis Deest. 

 Overleg met Parochiebestuur als eigenaar van de terp. 

 Overleg met gemeente Druten, eigenaar toren. 

 Overleg met de belangrijkste organisaties van Puiflijk. 

 Eigen website (www.oudetorenpuiflijk.nl) en Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/Stichting-Oude-Toren-Puiflijk-2289553554451494/). 

 Algemene informatiebijeenkomst 10 april in Zaal de Linde (zie website). 

 Oprichten van een stichting, openen van een bankrekening, afsluiten van een 

aansprakelijkheidsverzekering en het voorbereiden van een huishoudelijk reglement. 

 Een opzet voor het werven van sponsors en vrienden. 

 Een uitwerking en prioritering van hetgeen we in de toren en op de terp willen 

realiseren, neergelegd in het document ‘Wat wij willen met toren en terp’, tevens ons 

beleidsplan 2019 (zie website). 

 Een aanvraag ingediend voor plaatsing op de ‘Lijst toekenningen Subsidieregeling 

stimulering herbestemming monumenten 2018’ 

 

Activiteiten 

Gefaciliteerd door Oude Toren Puiflijk: 

 Zomeravondconcert Arezzo (zie website) 

Georganiseerd door Oude Toren Puiflijk: 

 snoeien (zie website) 

 een geslaagde kennismakings- en startbijeenkomst in kader van de jaarlijkse Open 

Monumentendagen Open Monumentendag (zie website) 

 excursie groep 5 van de basisschool (zie website) 

 Kerststal en ontmoeting tijdens de beide kerstdagen (zie website) 

 

Bijzonderheden 

In het verslagjaar kregen we veel steun vanuit de gemeenschap Puiflijk en Druten-Zuid: 

 om een tijdelijke vloer aan te brengen, kregen we gratis plaatmateriaal. 

 om onze activiteiten tot een succes te maken hebben zich diverse personen 

belangeloos ingezet. 

 voor onze activiteiten kregen we van diverse inwoners taart, koek, koffie en andere 

versnaperingen. 

 voor zijn vergaderingen is het bestuur een vaste plek ter beschikking gesteld. 

 als onderkomen voor onze activiteiten, aansluitend bij de toren, kregen we een grote 

tent cadeau (zie website). 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 april 2019. 

 

 

E.M. Beuving, secretaris    Th.E.M. van den Hark, voorzitter 

http://www.oudetorenpuiflijk.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-Oude-Toren-Puiflijk-2289553554451494/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/04/we-kunnen-aan-de-slag/
https://oudetorenpuiflijk.nl/over/bestuur/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/07/zomeravondconcert-arezzo/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/04/snoeien-onze-eerste-activiteit/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/09/een-fantastische-open-monumentendag/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/11/het-heden-ontmoet-het-verleden-groep-5-op-excursie-in-oude-toren/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/12/zeer-geslaagde-kerstdagen-in-de-oude-toren/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2018/10/lions-club-maas-en-waal-schenkt-tent/

