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Alstublieft, het eerste exemplaar van de 
Dorpskrant, voor en door Puiflijkenaren.
Het initiatief hiervoor ontstond tijdens 
de drukbezochte informatieavond van 13 
november vorig jaar over de toekomst van 
De Lier.

Er waren daar mensen die zich afvroegen 
wat er allemaal te doen is in het dorpshuis, 
welke verenigingen en instellingen er ge-
bruik van maken. Welke activiteiten vinden 
er zoal in Puiflijk plaats? Zou het niet handig 
zijn om daarover een informatieblaadje te 
maken?

Nou, dat kon, u heeft nu dit ‘informa-
tieblaadje’ in handen. Een eigentijdse, 
volwaardige Dorpskrant. Voordat deze 
eerste editie kon verschijnen beleefde onze 
Oude Toren nog vele dagen van wind en 
regen, van duisternis en uitbundige zon, 
bittere koude en intense hitte. Een tijd 
waarin spontaan een werkgroep ontstond, 
er vergaderd werd, een redactie gevormd, 
sponsoren en adverteerders benaderd, en… 
enkele ongenode virusmaanden moesten 
worden overbrugd.

Dankzij het vrijwilligerswerk van de redactie 
en bezorgers, én uiteraard dankzij de adver-
teerders, kan de Dorpskrant vanaf nu gratis 
huis aan huis in Puiflijk verspreid worden. 
Vooralsnog vier keer per jaar – in december, 
maart en juni verschijnen de volgende edi-
ties – in een oplage van 750 exemplaren. 
Dorpse zaken, het verenigingsleven, activi-
teiten: u leest het allemaal in deze krant.

Een bijdrage leveren? Uw vereniging onder 
de Puiflijkse aandacht brengen? Dat kan! 
Uiteraard blijft de kortetermijnactualiteit 
voorbehouden aan de dag- en weekbla-
den. Deze krant wil verbinden, wil er zijn 
voor alle dorpsbewoners, jong en oud, wil 
initiatieven ondersteunen op het gebied van 
leefbaarheid, informatief en onderhoudend 
zijn. Uw reactie is welkom!

Puiflijk krijgt wat het verdient:
een dorpskrant

DORPSKRANT
PUIFLIJK

Dorpshuis de Lier - Koningsweg 12, 6655 AC Puiflijk - www.dorpshuisdelier.nl

De vrijwilligers 
achter de Dorps-
krant Puiflijk. 
V.l.n.r.: 
Kim Teijema, Brugt 
Peper, 
Will van Sommeren, 
Lotte Martini, Luc 
Remers en
Ruben Schiks.

Foto: Lia Hoes

Dorpskrant voor
de inwoners van Puiflijk

Nieuws over Puiflijk?
Laat het ons weten!
dorpskrantpuiflijk@gmail.com
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Samen bewegen
in en om De Lier
Wandelen, het rondje Oude Toren, alle 
dinsdagen, start om 09.00 uur vanaf 
het dorpshuis. Een uurtje wandelen, na 
afloop het Puiflijks koffie-uurtje. Onder-
deel van Wandelcafé Maas en Waal.
Fietsen alle woensdagen, start vanaf De 
Lier om 09.00 uur en om 13.30 uur. Zie 
ook het overzicht van de gebruikers van 
de sportzaal.

SCHRIJF &
FOTOGRAFEER
JIJ MET ONS

MEE?
M E L D  J E  A A N  V I A :

D O R P S K R A N T P U I F L I J K @ G M A I L . C O M
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Afgelopen mei werd bekend dat de 
gemeente Druten het perceel waar café 
en zaal De Linde van familie Mulders is 
gevestigd, strategisch heeft aangekocht. 
Daarmee komt een einde aan een lange 
familietraditie, maar het betekent voorals-
nog niet het einde van een plek waaraan 
velen in het dorp zo verknocht zijn. Op dit 
moment wordt namelijk door de gemeente 
onderzocht of dorpshuis De Lier er geves-
tigd kan worden. 

Als bestuur zijn wij verheugd met deze 
ontwikkeling. Na jaren van praten en 
onderhandelen met de gemeente, over de 
steeds verslechterende staat van het hui-
dige dorpshuis, biedt dit onderzoek nieuw 
perspectief voor ons en – veel belangrijker 
– voor Puiflijk. 
 
Toekomstbestendig
Ons dorp kent namelijk een rijk vereni-
gingsleven en het aantal activiteiten neemt 
alsmaar toe. Er is dan ook behoefte aan een 
toekomstbestendige plek die de komende 
tientallen jaren onderdak biedt aan al deze 
initiatieven. Toekomstbestendig is het hui-

dige dorpshuis in elk geval niet. Het gebouw 
is sterk verouderd, nauwelijks geïsoleerd, 
asbesthoudend, (elektro)technisch zeer ge-
dateerd en allerminst duurzaam. Daarnaast 
vraagt de toenemende parkeerproblematiek 
om een structurele oplossing.
 
Multifunctioneel
Bovendien is de huidige accommodatie niet 
multifunctioneel, hetgeen juist van belang is 
om een gezonde financiële exploitatie in de 
toekomst te kunnen blijven garanderen. Die 
multifunctionaliteit uit zich wat ons betreft, 
in een toekomstige situatie, niet alleen in 
ruimten die voor meerdere doeleinden te 
gebruiken zijn, maar ook in een gebouw dat 

meerdere functies huisvest. Functies die 
erop gericht zijn dat alle leeftijdsgroepen 
gelukkig en gezond kunnen leven in Puiflijk. 

Als bovenstaande gerealiseerd kan worden 
op een plek die al sinds 1885 het hart 
van het dorp vormt, dan heeft Puiflijk bij 
voorbaat het meest bijzondere dorpshuis 
van Nederland. Een plek waar huidige en 
toekomstige generaties kunnen sporten en 
ontspannen, carnaval vieren, waar men zorg 
kan krijgen en bovendien elkaar kan ont-
moeten. Tot die tijd, uiterlijk 31 maart 2022, 
staan Antoon en Miranda Mulders nog voor 
u en ons klaar. 
 
Ontwikkelingen
Op dit moment wordt door de gemeente 
Druten een haalbaarheidsonderzoek uit-
gevoerd. Er zijn dan ook nog geen concrete 
plannen gemaakt. Als bestuur zullen wij u 
middels deze dorpskrant en andere kanalen, 
mede namens de gemeente, op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Wilt u voor 
die tijd al iets kwijt over de mogelijke verhui-
zing van het dorpshuis naar de plek van café 
en zaal De Linde?
Stuur ons dan een e-mail via 
de-lier@hotmail.com. 

Frans Kaart, Will van Sommeren,
Kim Teijema, Ruben Schiks, Andres Braun, 
Arno de Krijger en Maartje Driessen
Bestuur Stichting Dorpshuis Puiflijk.

civieltechnisch advies

Scharenburgsestraat 2 • 6655 KE Puiflijk
06 15 45 24 11

marcel@marcelvanoijen.com
marcelvanoijen.com

Marcel van Oijen

Op weg naar een nieuw hart 
van het dorp
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Volgend jaar weer bouwen in Puiflijk?
Na de nieuwe woonwijkjes op het erf van 
Van der Zandt (de Postenhof) en op het 
terrein van Bull (het Tabaksveld), komt 
nu het maisveld tussen de Koningsweg 
en het sportcomplex van SCP in ontwik-
keling.

Kent u het nog? Het Hemelrijk, stond er 
op het gebouw in de boomgaard van de 
familie De Sonnaville. Maar de appelbomen 
werden gerooid, het gebouw gesloopt, het 
hekwerk bleef achter en jaarlijks groeit het 
mais er metershoog.

Een plan voor een seniorenwijkje aldaar 
haalde het niet vanwege de toenmalige 
bouwcrisis en de stop op bouwplannen in 
de hele gemeente. Maar nu is de tijd rijp 
voor een nieuwe wijk die de naam van de 
boomgaard eer aan doet.

Wij spraken met wethouder André Spring-
veld en Sam Daniels van ontwikkelaar 
KlokGroep. Zij gaan op die locatie, samen 
met woningcorporatie Woonwaarts, zo’n 
zestig woningen realiseren. En de ontwik-
keling is reeds gestart. De gemeente met 
de procedure om het bestemmingsplan te 
wijzigen en de ontwikkelaar met het maken 
van de plannen.

Op de drukbezochte informatieavond van 
15 juli kon men via een vragenlijst al voor-
keuren aangeven. Zoals in welke richting het 
plan zich diende te ontwikkelen, voor welke 

doelgroepen te bouwen en welke uitstraling 
de architect met het ontwerpen zou moeten 
nastreven; een dorpse, landelijke of juist 
eigentijdse sfeer. De uitkomsten van de 
vragenlijst bleken vrijwel naadloos aan te 
sluiten op de uitgangspunten van het ge-
meentelijk woningprogramma: 30 procent 
goedkopere huur en koop, 30 à 35 procent 
middenhuur en koop, en 35 tot 40 procent 
duurdere koop.

Het gaat daarbij om tussenwoningen, hoek-
woningen en twee-onder-een-kapwonin-
gen. Men streeft ernaar om zowel starters 
op de woningmarkt als senioren die enkel 

op de begane grond willen wonen, levens-
loopbestendig dus, in het plan aan bod te 
laten komen. Groen in de wijk en verstandig 
parkeren krijgen ook de aandacht.

Momenteel wordt gewerkt aan diverse ver-
kavelingsvarianten. Sam Daniels van Klok-
Groep geeft aan dat het uitgewerkte plan zo 
snel mogelijk aan de gemeente zal worden 
aangeboden, daarna volgt de gebruikelijke 
(inspraak)procedure om het terrein een 
woonbestemming te geven. Wellicht dat 
in de tweede helft van volgend jaar met de 
verkoop gestart kan worden. Meer informa-
tie is te vinden op nieuwbouw-hemelrijk.nl.

Historie Hemelrijk
„Dit was het lievelingsperceel van mijn 
vader”, zo vertelt Ben de Sonnaville. 
„Misschien dat het daarom Het Hemelrijk 
is gaan heten. Het is lichte grond, geen 
Maas en Waalse klei. Met een zandlaag 
op 1,20 meter diepte, dus was drainage 
niet nodig.”

Piet de Sonnaville, de vader van Ben, had 
hier een appel- en later pruimenboom-
gaard. En een koel- en sorteerhuis met 
daarop de ‘hemelse’ naam van het terrein.

Piet hield zich, naast het kweken, ook bezig 
met het veredelen van appels en peren. 
Professor Sprenger van de Wageningen 
Universiteit gaf student Piet direct na de 
oorlog de opdracht om alle bestaande 
appel- en perenrassen in de Benelux te 
verzamelen, een genenbank op te richten 
en middels het kruisen naar verbetering en 
vernieuwing van rassen te zoeken. Voor-
deel daarbij was dat Piet toen al een motor 
had. Zijn vader, arts uit Winssen, had zijn 
beide zoons een motor in het vooruitzicht 
gesteld als ze niet gingen roken.

Het perceel ‘Het Hemelrijk’ zal net voor de 
oorlog aangekocht zijn. Om er fruitbomen 
te planten en goudrenetten te kweken 

diende na de oorlog eerst de tankgracht 
verwijderd te worden. Het terrein was on-
derdeel van de Peellinie om de opmars van 
de oostelijke vijand te stuiten. De gracht 
was stevig gestut met ronde en halfronde 
bomen en dikke planken.

Piet de Sonnaville maakte met burgemees-
ter Bruineman de afspraak dat hij zelf op 
zijn perceel het hout zou verwijderen en 
gebruiken voor de bouw van een koelhuis. 
Met moeite kreeg Piet het hout uit de 
grond, met een kar ging het naar de zagerij 
in Winssen waar er balken en planken van 
werden gemaakt. Blijkbaar kreeg de bur-
gemeester spijt van zijn toezegging om al 
dat prachtige hout op het perceel achter te 
laten, want de gemeente eiste later alsnog 
een deel op.

Omdat er geen vee onder de bomen hoefde 
te lopen kon Piet volstaan met halfstam-
men, waarbij de fruitboom zich vrijwel 
direct boven het maaiveld al vertakt. Piet 
vond het goed dat, toen de bomen nog 
in ontwikkeling waren en geen vruchten 
droegen, Puiflijkenaren op de stroken 
tussen de bomen wat groenten verbouw-
den. Langs de rand van het perceel werden 
in die begintijd bonen gekweekt, die ook 
eenvoudig door passanten geplukt konden 
worden, maar daar maakte Piet de Son-
naville zich niet druk over. Hij meende dat 

het wel mee zou vallen, de mensen hadden 
immers zelf ook bonenstaken achter hun 
huis staan.

De zoetzure, blozende goudrenetten waren 
een succes, voor vele doeleinden geschikt. 
Met een uitgeselecteerde pruimensoort, 
mirabellen, werden de appelbomen eerst 
deels en later allemaal vervangen.

Na zijn overlijden op 20 februari 1995 
namen de kinderen van Piet het kweken 
nog enige jaren over, tot de boomgaard 
werd gerooid. Door vandalisme brandde 
het koelhuis al eerder af. Nu gaan er straks, 
na enkele maisjaren, mensen wonen op 
Het Hemelrijk. Een eerbiedwaardig stukje 
Puiflijkse grond.

Ben rijdt de pruimenoogst het Hemelrijk in.
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PMC SamenSterk
Pmc SamenSterk is inmiddels al 4 jaar gevestigd in
Puiflijk in dorpshuis de Lier. Inmiddels is het uitgegroeid
tot een paramedisch centrum met diverse specialisaties
zoals manuele therapie, fysiotherapie, dryneedling, fascia
therapie, kinder-manueel therapie, kinderfysiotherapie,
medische fitness en
sinds vorig jaar is er ook een prettige samenwerking met
Ergotherapie Ilysi
die ook gevestigd is in de Lier.  Wij
maken veelvuldig gebruik van combibehandelingen
samen met de Ergotherapeut.

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende
verzekering dit wisselt per verzekeraar. Tijdens de intake
kunnen we zien hoe u verzekerd bent en waar u recht op
heeft.

Ergotherapie Ilysi
Ergotherapie Ilysi is sinds juni 2019 gevestigd in
dorpshuis de Lier en richt zich op het weer mogelijk
maken van betekenisvolle dagelijkse activiteiten van de
cliënt. Bij de ergotherapie kunt u onder andere terecht
voor:
- Advies en begeleiding bij het verstrekken van
hulpmiddelen en (woning) aanpassingen.
- Scootmobiel, driewielfiets, rollator en elektrische rolstoel
trainingen
- Hulp bij het zelfstandig aan- en uittrekken van
steunkousen 
- Het leren omgaan met chronische pijn en/of
vermoeidheidsklachten

De zorgverzekeraar vergoedt ten minste 10 uur
ergotherapie uit uw basisverzekering, maar gaat altijd
eerst van uw eigen risico af.

Lieke van den Berg
06 10 16 77 91

www.pmcsamensterk.nl

Gianna van Oijen
06 36 15 09 61

www.ergotherapieilysi.nl

Hèt adres voor al 
uw versproducten:
� Dagelijks keuze uit minimaal 20 soorten dagverse maaltijden
� Exclusieve maaltijden voor het weekend
� Ambachtelijke soepen en toetjes
� Weydeland kaas lekker en duurzaam.
� Brood van lokale bakkers
� Vlees van lokale slagers
� Dagverse pizza’s

Van Heemstraweg
Druten

Pui�ijk

ScharenburgNoord-Zuid

Kerk
straat

Kerkstraat 28, Puifl ijk  |  Telefoon: (0487) 51 66 64  |  E-mail: agftijssen@gmail.com
Website: www.agftijssen.nl  |  Parkeren voor de deur

Bezorgservice mogelijk

Openingstijden:
Maandag - vrijdag:
8.30 - 18.00 uur.
Zaterdag:
8.30 - 17.00 uur.

 Weydeland kaas lekker en duurzaam.

Bezorgservice mogelijk

Ook voor uw:
APK-keuring

Kleine en grote beurt

Aircocheck/service

Winter-/zomerbandenwissel

Expeditieweg 29

6657 KM Boven-Leeuwen

ONDERHOUD
VAN ALLE
MERKEN

MIKE VAN DOORNIK
TEL. 06 19 51 61 05
INFO@AUTOSERVICEVANDOORNIK.NL
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Oud Puiflijk
In de rubriek ‘Oud 
Puiflijk’ nemen we ie-
dere editie een duik in 
de geschiedenis van 
ons dorp. Deze keer: 
de coöperatieve 
diepvries.

In heel Nederland 
deden in de jaren na 
de oorlog zogenoemde 
diepvrieshuisjes hun 
intrede. Zo ook in 
Puiflijk, waar op een 
stukje grond van 
de boerderij Wim 
Donkers (links op 
de foto) een simpel 
stenen gebouwtje 
verrees, met op de ruit de letters ‘Coöp 
Diepvries’, wat stond voor coöperatieve 
diepvries. De inwoners van Puiflijk konden 
er een diepvrieslade huren om hun vlees en 
groenten te bewaren. Die laden vormden 
elk een soort van taartpunt in één grote 
carrousel. Bij binnenkomst toetste men 
het nummer van de gehuurde lade in, 
waarna de carrousel deze presenteerde. 
De voor die tijd vooruitstrevende manier 
van conserveren verving het wecken 
ofwel inmaken van producten. Begin 

jaren 70 konden veel gezinnen zich thuis 
een diepvriezer veroorloven, waardoor 
de coöperatieve diepvries uit het 
straatbeeld van Puiflijk verdween. Rinie 
en Jacqueline van der Heijden bouwden op 
de vrijgekomen plek een woning, waar ze 
anno 2020 nog steeds wonen. 

Zelf ook oude foto’s of documenten van Puiflijk? 
Stuur ze in via: rubenschiks@hotmail.com. 
Kijk ook eens op Facebook.com/OudPuiflijk 
voor meer foto’s en verhalen.

Op de lange lijst van verenigingen in ons 
dorp staan grote en kleine clubs. Deze 
keer aandacht voor niet de grootste, maar 
wel één van de oudste gebruikers van de 
sportzaal van het dorpshuis: de Heren 
Sport Club, opgericht op 6 oktober 1968.

Adriaan Kruisbergen en Jan van Rooyen 
belden in september 1968 aan bij meester 
Bart Willemsen. Die herinnert zich dat nog 
goed, het was op een zondagochtend na de 
hoogmis. Of Bart de gymclub voor gehuw-
de mannen wilde leiden.

Fanatieke gymoefeningen, met aan het 
einde een potje volleybal en af en toe een 
toernooitje met de gymclub uit Afferden en 
Appeltern, waarbij de eer van het dorp op 
het spel stond. En de jaarlijkse tienkamp, 
verdeeld over meerdere gymavonden, 
waarbij de uitslagen werden bijgehouden 
op de achterkant van een grote schoolplaat 
die in de hal werd opgehangen. Bart werd 
opgevolgd door Jan van Zwam.

In de loop der jaren werden de gymoefe-
ningen steeds korter en de volleywedstrij-
den langer, met tot slot voor de diehards 
nog even een spelletje basketbal.

Eind vorige eeuw, bij het 30-jarig bestaan, 
veranderde de Heren Gym Club zijn naam 

in Heren Sport Club. Momenteel speelt de 
groep enkel nog recreatief volley. Iedereen 
die in een ongedwongen sfeer, maar wel 
lekker fanatiek mee wil sporten, is van har-
te welkom op de dinsdagavond van 21.30 
tot 22.30 uur. Informatie bij John Tonissen 
op 06-57104256.

C O L O F O N  
Dorpskrant Puiflijk is hét kwartaalblad voor 
en door Puiflijk en verschijnt vier keer per 
jaar huis-aan-huis in Puiflijk en op ’t Heufke.

Oplage 750 exemplaren 

Team Brugt Peper 
  Kim Teijema  
  Lotte Martini 
  Luc Remers 
  Ruben Schiks 
  Will van Sommeren 

Redactie Persberichten en tips voor de 
 redactie zijn welkom via:  
 dorpskrantpuiflijk@gmail.com.

Adverteren Meer informatie over de
 verschillende advertentie-
 mogelijkheden via: 
  dorpskrantpuiflijk@gmail.com.  
 Belangstellenden kunnen ook 
 contact opnemen met 
 Brugt Peper of 
 Will van Sommeren. 

Ontwerp & druk
 Studio Pannekoek, Druten. 
 www.studiopannekoek.nl 

 
 

Op de inhoud en de vormgeving van
Dorpskrant Puiflijk rust auteursrecht. 

Vereniging
in Beeld
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Oude Toren, hart van Puiflijk
De Oude Toren samen met de terp als hart 
van Puiflijk, levend en klinkend: hoe mooi 
zou dat zijn. Haalbaar? Jazeker. Maar wan-
neer dan? We zetten het even op een rijtje.

Na een eerste rondgang 
door het bestuur van 
Stichting Oude Toren 
Puiflijk langs de aanwo-
nenden, een groot aantal 
verenigingen, De Lier 
en Zaal Mulders bleek 
er een groot draagvlak 
te zijn voor het idee. 
Alle reden dus om het 
gesprek aan te gaan met 
de eigenaar van de toren 
(gemeente) en de terp 
(het parochiebestuur 
en voor een klein deel 
de protestantse kerk in 
Leeuwen). Na heel wat over en weer ge-
praat zijn we het eens kunnen worden. De 
stichting mag toren en terp voor minstens 
veertig jaar in beheer en gebruik nemen via 
een bruikleenovereenkomst met recht van 
opstal.

Dat is mooi natuurlijk, maar daarmee is de 
zaak niet rond. Nu het geld nog. Daarover 
wordt met de gemeente nog steeds druk 

onderhandeld. Zo is er de laatste veertig 
jaar nauwelijks onderhoud gepleegd. Ook 
moet er een voorziening komen voor het 
onderhoud in de toekomst. En er moeten 
kosten worden gemaakt om toren en terp 

geschikt te maken voor gebruik. Natuurlijk 
gaan wij er niet van uit dat de gemeente 
alles vergoedt, maar wel een redelijk deel. 
Het ziet ernaar uit dat er binnenkort een 
opening in de zaak wordt geboden. 

Dan kunnen we aan de slag, samen met u. 
We blijven u op de hoogte houden. 
Via deze krant, op Facebook en uiteraard via 
oudetorenpuiflijk.nl.

Puflukse Pubkwis
beleeft digitale editie
Op 3 oktober jl. vond voor het vierde jaar op rij de Puflukse 
Pubkwis plaats. Een spannende en gezellige kennisstrijd, 
georganiseerd door een team van acht dorpsgenoten. 

Gelet op de coronamaat-
regelen vond de ‘pubkwis’ 
dit jaar niet plaats in het 
gezellige café van de 
familie Mulders, maar werd 
er vanaf die plek via een 
zogenoemde livestream 
uitgezonden, zodat inwo-
ners thuis konden quizzen.
Ruim veertig teams 
speelden vanachter hun 
computers mee. „Ook dit 
jaar bestond de pubkwis uit 
verschillende vragenronden, zoals de Puiflijkse fotoronde, Maos en 
Waolse dialectronde en verschillende onderdelen met muziek”, aldus 
Suzan Vermeulen, die vanaf het begin bij de organisatie betrokken is. 
„Een extra toevoeging dit jaar was een COVID-ronde.”
 
Rondje van Tòntje 
Afgelopen jaren konden deelnemers meedingen naar het ‘Rondje 
van Tòntje’ (Antoon Mulders, red.). „Dat onderdeel mocht ook bij deze 
digitale editie niet ontbreken”, vertelt Suzan. „De winnaars van dit 
rondje werden thuis verrast.”

„Het was een leuk alternatief”, blikt Suzan terug. „Hopelijk kunnen we 
volgend jaar weer iedereen in het café verwelkomen.”
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Koningsweg 10
6655 AC Puiflijk

Tel. 0487-51 58 69
www.vankolfriturepuiflijk.nl

Maandag            GESLOTEN

Dinsdag               15.00 - 19.00 

Wo t/m zo           15.00 - 20.00 

Vrijdag                12.00 - 20.00 

Voor al uw feesten en partijen,

kunnen wij met onze frietkar voorrijden.

Achter
de Voordeur
Een nadere kennismaking met 
dorpsgenoten, dat is onze rubriek ‘Achter 
de Voordeur’. Deze keer: Marieke Zegers.

Achter deze voordeur speelt Janz de hoofd-
rol, met een eigen Facebookpagina en vele 
volgers. Als de vreemde gast na wat geblaf 
en gesnuffel goedgekeurd is, kan het gesprek 
met baasje Marieke Zegers beginnen.

Vanuit Beuningen verhuisde het gezin 
Zegers negentien jaar geleden naar Puiflijk. 
Marieke moest mee, zeer tegen haar zin. 
„Maar nu wil ik niet meer terug hoor”, zegt 
ze er snel achteraan. „Het is hier fijn wonen, 
in een fijn dorp.”

Marieke Zegers woont sinds kort op het 
Tabaksveld, na Wijchen en elf jaar op de 
Drutense Markt. Vooral Janz was blij, geen 
traplopen meer en een eigen tuintje.

De Puiflijkse is juf in Beuningen. Na haar 
opleiding stond zij zestien jaar voor de 
klas op ’t Geerke, waarna ze korte tijd in 
Beneden-Leeuwen les gaf. Ze besloot om 

te gaan doen wat ze als kind 
al wilde, bij de politie, net als 
haar moeder. „Je moet nooit 
spijt krijgen van dingen die 
je niet hebt gedaan”, zegt 
ze. Dus op naar de Politie-
academie. Na een jaar ging 
Marieke toch weer terug 
naar het onderwijs. Eerst als 
invalskracht op verschillende 
Maas en Waalse scholen, tot 
ze een aanstelling kreeg in 
Beuningen.

Ze is fanatiek, eet gezond en 
sport graag. Doet mee aan 
hardloopwedstrijden, fietst en 
rijdt rond op de Me-Mover, de 
trapstep. Vanuit het perspec-
tief van teckel Janz stuurt 
Marieke blogs via Facebook 
de wereld in. Zoek naar 
‘Janz’ en ontdek de wondere 
gedachtewereld van wellicht 
het beroemdste dier van héél 
Puiflijk.
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Bakker Bart Druten   |   Markt 7A   |  6651 BC Druten   |    tel. 0487-510 904

Elke dag Vers

L U N C H  -  B R O O D  -  G E B A K  -  S N A C K S

Heuvel 10 // Druten // T: 0487-517733
E: george.lenssen@plus.nlLenssen / 

365dagen per jaar

geopend
Openingstijden
Maandag t/m Zaterdag
Zondag
*openingstijden kunnen afwijken op feestdagen

08:00-21:00 uur
10:00-19:00 uur

PLUS Lenssen
klantvriendelijkste service
supermarkt van Druten
met ambachtelijke slagerij, vers gesneden vleeswaren,
specialiteiten en eigen bezorgservice
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• Basis opvoeding
• Puppy socialisering
•  Hersenwerk voor honden 
• Kinderlessen 
• Locatielessen 
• Gewoon samen bezig 
• Huisbezoek
• Workshops en lezingen

M: 06 - 526 136 75 

Begeleiding bij opvoeding 
      activiteiten met je hond

 : www.facebook.com/DogSkillsVickyMegens
Oude Koningstraat 8B, Puiflijk

De herfst staat weer voor de deur. 
De bladeren vallen zoetjes aan van de 
bomen. Naast bladeren vallen er meer 
dingen uit de bomen die gevaarlijk 
kunnen zijn voor onze honden. De drie 
meest voorkomende zijn kastan-
jes, beukennoten en eikels.  Noten 
bevatten een hoge hoeveelheid fosfor. 
Fosfor kan in grote hoeveelheden 
giftig zijn voor onze honden. Vergifti-
gingsverschijnselen door het eten van 
noten kunnen zijn;  
- Verlammingsverschijnselen
 aan de achterpoten 
- Dronkenmansloop 
- Overgeven 
- Verhoogde temperatuur

Pas verder ook op met champignons/
paddenstoelen. Ook deze kunnen gif-
tig zijn voor honden. Symptomen na 
consumptie kunnen zijn koorts, buik-
kramp, maagkrampen, misselijkheid 
en zelfs stuiptrekkingen. In uiterste 
gevallen kan een hond zelfs overlijden 
aan vergiftiging door champignons of 
paddenstoelen. 

Vermoedt jij dat jouw hond iets 
verkeerds geconsumeerd heeft neem 
dan altijd contact op met je dierenarts.  

Vicky Megens-Springveld, DogSkills.

Torenuilen vieren 55-jarig
bestaan met jubileumboek
Het is dit jaar precies 55 jaar geleden 
dat carnavalsvereniging De Torenuilen 
het levenslicht zag. Een haast toevallige 
oprichting, zo herinneren Gerard Don-
kers en Arnold Tijnagel zich. Samen met 
wijlen Theo Gerrits sloegen zij in 1965 de 
handen ineen en beijverden zich voor de 
eerste carnavalsviering in Puiflijk. Ruben 
Schiks greep het 55-jarig bestaan, een 
bijzondere mijlpaal, aan om een boek te 
schrijven over het Puiflijks carnaval.  

Een jaar verzamelen, documenteren en 
schrijven heeft geleid 
tot een dwarsdoorsnede 
van het zottenfeest door 
de jaren heen. „Daarbij 
heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van informatie 
en beeldmateriaal van 
talloze dorpsgenoten”, 
vertelt Ruben.  

Bijzonder tijdsdocument
Verdeeld over 124 
pagina’s wordt in Van 
Pöökenaren tot Toren-
uilen de ontstaansge-
schiedenis en het verdere 
verloop van carnaval 
in ons dorp uitgebreid 
omschreven. Zo is er 
onder meer aandacht 
voor de verschillende 
dansgarden, de groei die 
de optocht doormaakte 
en het ontstaan van 
volkslied Oh m’n Pöflek. 
De eveneens Puiflijkse 
Patricia Ruis tekende 
voor het ontwerp. Ruben: „Mede dankzij 
haar inbreng is het boek een bijzonder 
tijdsdocument geworden.”  

Boekpresentatie
„Door de geldende coronamaatregelen 
kan het geplande jubileumweekend met 

feestelijke boekpresentatie deze maand 
helaas geen doorgang vinden”, legt Toren-
uilen-voorzitter Henry van Kessel uit. „De 
onthulling is daarom verplaatst naar carna-
valszaterdag 13 februari. Die dag ontvangt 
ook eenieder die het boek besteld heeft zijn 
of haar exemplaar.”  

Mocht de situatie rondom het coronavirus 
een presentatie in februari niet toelaten, 
worden de bestelde boeken thuisgebracht.   

Op voorinschrijving werden al meer dan 
honderd exemplaren verkocht.  
Wie Van Pöökenaren tot Torenuilen 
graag wil bestellen kan dat doen via: 
secretariaat@torenuilen.nl. Het boek 
kost 22 euro en er geldt: op is op. 

ADVERTORIAL

Herfst: vergiftigingsgevaren voor honden

in Puiflijk 
Hoewel corona roet in het eten gooit voor 
veel initiatieven, bruist Puiflijk normaliter 
van activiteiten, misschien wel meer dan 
u denkt. In iedere uitgave geven wij u in de 
rubriek ‘UIT in Puiflijk’ een overzicht van 
alle evenementen en activiteiten die in het 
dorp op stapel staan.   

  7 november 20.30 uur

Whiskeyproeverij
Horeca de Lier
Een online én live whiskeyproeverij
met speciaal geselecteerde whiskeys 
voor beginners. 
Reserveren vóór 31 oktober 
via info@horecadelier.nl.

  25 en 26 december  

Kerststal in de 
oude toren
Oude Toren

In de oude toren van Puiflijk wordt tijdens 
de kerstdagen weer een sfeervolle kerst-
stal ingericht. 

Uw activiteit (in december, januari of 
februari) in de uitagenda van onze decem-
bereditie? Stuur uw tip uiterlijk
29 november 2020 in via: 
dorpskrantpuiflijk@gmail.com.   
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Aan Dek Veerdam 1 6651 KB Druten www.aandekdruten.nl

Lekker genieten met
uitzicht op de Waal 
Welkom 'Aan Dek'

Verenigingen in Puiflijk 
Puiflijk heeft een rijk verenigingsleven. Iets waarin het dorp zich onderscheidt, en waarmee haar zelfstandige karakter wordt 
onderstreept. Hieronder treft u een overzicht van verenigingen en clubs die gevestigd zijn in het dorp, of welke actief zijn in Puiflijk. 
Bij het gros zijn nieuwe leden altijd welkom. Geïnteresseerd? Neemt u dan gerust contact op.

Carnavalsvereniging De Torenuilen  secretariaat@torenuilen.nl  
H.S.V. De Duikelaar    hsvdeduikelaar@gmail.com   
Buurtvereniging De Meersikken  - 
Buurtvereniging De Vrijbuiters  - 
EHBO vereniging Puiflijk   ehbo.nz.puiflijk@planet.nl  
Seniorenvereniging KBO Puiflijk Druten-Zuid kbopuiflijk@kpnmail.nl  
Voetbalvereniging S.C.P.   info@vv-scp.nl      Muziekvereniging Arezzo  
 secretariaat@muziekvereniging-arezzo.com  
Drumcombinatie Afferden-Puiflijk  drumcombinatie@gmail.com  
Volleybalverenging Flamingo’s  flamingospuiflijk@gmail.com  
Volleybalvereniging De Koningsschutters h-smulders@hotmail.com  
Volksdansgroep Gerakina   ivdhark@hotmail.com  
Heren Sport Club    andrevandoornik@live.nl  
Hatha Yoga    pierre7@caiway.nl  
Houdt U Fit    ria.vanhaaften@kpnplanet.nl  
Maas en Waals Mannenkoor   maasenwaalsmannekoor@gmail.com  
Dartclub De Lier     info@horecadelier.nl  
Vrouwen van Nu afdeling Puiflijk/Druten i.vonkdejong@upcmail.nl  
Koor ’t Kum Goed    utkumgoed@gmail.com  
Zanggroep Puiflijk/Druten-Zuid  marianjoling@hotmail.com  
Turnvereniging Druturnia   info@druturnia.nl 

Ontbreekt uw vereniging in dit overzicht? Laat het ons weten via: dorpskrantpuiflijk@gmail.com. 
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Joop Rodenburg, Kerkstraat 60 Druten
(oude terrein van Hendrix) 0487-59 24 98 www.jooprodenburg.nl

• Puin
• Grond
• Hout
• Groen

• Geïmpregneerd hout
• BSA (bouw en sloopafval)
• Matrassen
• Volume/Tempex

• Auto banden
• IJzer 
• Gips / Yton
• Glas

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van
8.00 uur tot 16.30 uur. Zaterdag: van 8.30 uur tot 15.00 uur.

Wij hebben ook
2 mobiele puinbrekers

Met een afvalcontainer van Joop Rodenburg
Sloopwerken & Puinrecycling bent u snel en voordelig van
uw rommel af. Vrijwel alle vormen van afval kunnen door ons worden
verwerkt. Denk aan bijvoorbeeld grof vuil, bouw- en sloopafval, puin, hout, 
dakafval, grond en groenafval.

Wij leveren de afvalcontainer snel (vaak dezelfde dag nog!) en
wanneer het u uitkomt op de door u gewenste plek. En de prijs?
Die is inclusief het plaatsen en ophalen van de container,
14 dagen containerhuur en duurzame afvalverwerking.

Hee�  u specifi eke vragen over het
soort afval of twijfelt u hier aan?
Geen probleem, neem dan
vrijblijvend contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.

Gaat u verbouwen, slopen
of uw tuin aanpakken? 

Ook verkoop van 
diverse soorten,
zand,tuingrond, 
grind, split etc.

Dagbegeleiding brengt De Lier 
ook overdag tot leven
Met de komst van dagbegeleiding voor 
ouderen, ‘De Ontmoeting’ van Stichting 
MeerVoormekaar, is ons dorpshuis nu 
alle doordeweekse dagen, ook overdag, 
toegankelijk.

De levendigheid is er op het moment dat 
we met begeleiders Ingrid en Milou praten 
even niet. Er is gezamenlijk geluncht en nu 
rusten de twaalf deelnemers van vandaag. 
Het gaat om nog zelfstandig wonende 
ouderen die hier op veilige wijze bij elkaar 
komen. Sommigen komen op de fiets, 
anderen met de PlusBus. Allemaal hebben 
ze begeleiding nodig en het samenzijn hier 
brengt voor thuis, voor hun mantelzorgers, 
enkele zeer welkome eigen uren met zich 
mee.

Samen met de vrijwilligers koffie of thee 
drinken, samen lunchen en veel praten en 
lachen. Er worden tweemaal daags activi-
teiten aangeboden, passend bij individuele 
wensen en vaardigheden, zoals bewegen 
en creatief bezig zijn. Wandelen, gymmen, 
schilderen, kaarten maken, zingen, naar 

muziek luisteren, 
lessen op de iPad, 
spelletjes en 
geheugentrainin-
gen, zo sommen 
Ingrid en Milou 
op. En wat het 
team hier ook zo 
fijn vindt: de korte 
lijntjes met de in 
De Lier aanwezige 
fysiotherapeut, de 
logopedist en de 
ergotherapeut.

Deelname begint 
meestal met een 
hulpvraag vanuit 
de thuissituatie, de 
Wet maatschap-
pelijke ondersteu-
ning (Wmo) komt in beeld en er vindt een 
intakegesprek met het begeleidingsteam 
plaats. Deelnemers betalen een eigen 
bijdrage. Zij hoeven niet aan een bepaalde 
leeftijdsgrens te voldoen, alhoewel het 

meestal wat oudere mensen zijn die hier 
één of meerdere dagen op zinvolle wijze 
doorbrengen.
Vragen over de dagbegeleiding in De Lier? 
Bel dan naar 06-28400857.
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BOCKBIER PROEVERIJ
10-10-2020, 20:30
Een online en live bockbier proeverij waarin Een online en live bockbier proeverij waarin 
ook diverse streek bockbieren onder de aan-
dacht gebracht worden. In het café is er plek 
voor 30 personen. Reserveren voor 7 oktober 
via info@horecadelier.nl. VOL = VOL. 
Kosten online: €22,75 (5 flesjes in een doos)
Kosten live: €33,75 (inclusief hapjes, 1 extra 
bockbier naar keuze)

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra 
maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

WHISKEY PROEVERIJ
07-11-2020, 20:30
Een online en live whiskey proeverij met spe-
ciaal geselecteerde 
whiskeys voor beginners. In het café is er plek 
voor 30 personen. 
Reserveren voor 31 oktober via 
info@horecadelier.nl. VOL = VOL. 
Kosten online: €35 (5 samples in een doosje)
Kosten live: €47,50 (inclusief glas, placemat met 
whiskeys,bijpassende hapjes en gegarandeerde 
gezelligheid.)

“DE VRIJDAG AVOND”
VANAF 6 NOVEMBER
Een nieuwe, gezellige café-avond in een 
sfeervol ambiance!
Met 40 verschillende soorten speciaalbier en Met 40 verschillende soorten speciaalbier en 
minimaal 6 kwalitatief goede whiskeys. Op 
onze 10-strippenkaart kunt u sparen voor een 
gratis biertje. Regelmatig speciale activiteiten 
waarin brouwerijen of whiskeys centraal 
staan, kleine proeverijen etc. De vrijdagavond 
is tevens wedstrijdavond van onze eigen dart-
teams. Kortom, een ongedwongen echte teams. Kortom, een ongedwongen echte 
caféavond, loop er ook eens uit!
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