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Inleiding 

Vele tientallen jaren staat de oude toren ongebruikt en nauwelijks opgemerkt in het hart van 

Puiflijk. Een dood, levenloos (rijks-)monument1, zo’n 580 jaar oud, als overblijfsel van een 

nog veel oudere kerk, op verwaarloosde terp met een speeltuintje als enige functie. Eeuwig 

zonde, vinden wij; de prachtige middeleeuwse toren verdient het om een levend en klinkend 

monument te worden en samen met de terp het echte hart van het dorp te worden met uit-

straling tot Druten-Zuid, de wijk die direct grenst aan Puiflijk en daarom ook wel Puiflijk-

Noord wordt genoemd. Om dat mogelijk te maken, is het bestuur het afgelopen jaar met 

name druk geweest om met eigenaar van toren (gemeente) en terp (katholiek parochiebe-

stuur) overeenstemming te bereiken over beheer en gebruik. Verwacht mag worden dat be-

gin 2020 overeenstemming bereikt zal worden en dat we eindelijk daadwerkelijk aan de slag 

kunnen. 

 

Inbreng gemeenschap 

Voor ons is het van essentieel belang om met name de Puiflijkse dorpsgemeenschap nauw 

te betrekken bij hetgeen wij doen. Daarom is in de statuten (artikel 2) expliciet opgenomen, 

dat wij ons doel onder meer willen verwezenlijken door “het stimuleren van actief gebruik van 

zowel de toren als de terp op een wijze, die passend is bij het karakter van de toren en de 

terp, zoveel mogelijk in samenspraak met de inwoners van met name Puiflijk en Druten-Zuid 

en/of daar gevestigde organisaties”. In verband daarmee zullen wij in 2020: 

 

1. een algemene informatiebijeenkomst beleggen waarin wij onze plannen presenteren 

en daarbij om inbreng vragen. 

2. een Raad van Advies in het leven roepen (artikel 13 statuten). 

3. een actie opstarten om zoveel mogelijk donateurs en sponsors te werven. 

4. werkgroepen voor beheer, activiteiten, sponsoring en PR actief hebben. 

 

Inbreng eigenaren, overheden en fondsen 

Als onze verwachtingen bewaarheid worden, dan zullen we in 2020: 

 

5. een overeenkomst afsluiten met de gemeente Druten over beheer en gebruik van de 

toren, incl. de financiering van het (achterstallig) onderhoud en een financiële impuls 

voor aan te brengen verbeteringen aan toren en terp. 

                                                
1 Zie: https://www.monumenten.nl/monument/13518  

https://www.monumenten.nl/monument/13518


6. een overeenkomst afsluiten met het (katholiek) parochiebestuur over beheer en ge-

bruik van de terp. 

7. een herbestemmingsonderzoek (laten) uitvoeren (indien subsidie hiervoor wordt toe-

gekend). 

8. subsidies proberen te verkrijgen bij Rijk, Provincie en fondsen. 

9. een uitgewerkt programma van eisen opstellen. 

 

Aan de slag 

Zo gauw voorgaande activiteiten met succes zijn afgerond (of voldoende perspectief bieden), 

zullen we de planperiode kunnen afronden met: 

10. het achterstallig onderhoud (restauratie) in de toren aanbesteden en doen uitvoeren, 

11. waar mogelijk in combinatie met het starten van de herinrichting. 

 

Activiteiten 

In 2020 verwachten we de volgende activiteiten te realiseren: 

Activiteiten die wij faciliteren: 

12. Carnaval-uil. 

13. Sinterklaasactiviteit. 

Activiteiten in eigen beheer: 

14. Samen luisteren naar de Matthäus-Passion (vrijdag 10 april). 

15. Open Monumentendag (zondag 13 september, thema ‘Leermonument’). 

16. presentatie Canon van Puiflijk en boekje lezing Ton van Hulst. 

17. Kerststal (25 en 26 december). 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 maart 2020. 
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