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Het heeft even geduurd, maar nu is het 
dan zover. We kunnen beginnen. De ge-
meente heeft een budget beschikbaar voor 
restauratie, wij hebben plannen  voor ver-
betering. Deze zijn nu op elkaar afgestemd 
en dus kunnen we binnenkort beginnen 
met de eerste fase: de toren en de trap. 
 
Eerste fase 
Tijdens de eerste fase wordt de toren na 
veertig jaar opnieuw gerestaureerd. Zo 
wordt het metsel- en voegwerk op veel 
plaatsen hersteld. Ook worden er galmbor-
den aangebracht, kapotte leien op het dak 
vervangen en het torenkruis met haan op-
geknapt. Om de toren te verstevigen en 
tegelijkertijd de bruikbaarheid te vergroten 
worden de verdwenen balklagen terugge-
bracht en van vloeren voorzien. Verder komt 
de klokkenstoel op de bovenste verdieping 
terug. En op de begane grond komt een 

passende vloer en worden de traliehekken 
vervangen door deuren. Uiteraard wordt er 
ook elektriciteit aangelegd. 
 
Ook zal er tijdens de eerste fase aan de terp 
worden gewerkt. De trap aan de zuidwest-
kant zal worden verwijderd omdat die veel 
te gevaarlijk is. Bovendien kan dan de ruim-
te voor de hoofdingang worden vergroot 
om de toegang tot de toren te verbeteren. 
 
Voordat het zover is, moet er nog wel het 
een en ander worden geregeld. Denk bij-
voorbeeld aan het aanvragen van de beno-
digde vergunningen, het aantrekken van 
een deskundig bureau en het aanbesteden 
van het werk. In samenspraak met de ge-
meente wordt Stichting Oude Toren Puiflijk 
hiervoor verantwoordelijk. Deze eerste fase 
moet in juni 2022 zijn afgerond. 
 
Tweede fase 
Tijdens de eerste fase wordt de tweede 
voorbereid. We willen namelijk ook de terp 
fraaier maken en beter bruikbaar. Wij den-
ken bijvoorbeeld aan een goede trap bij het 
beeld van Pööke en aan een opgang voor 
mensen die wat slechter ter been zijn. Ook 
willen wij een plein voor de toren aanleg-

gen, waarin de contouren van het voormali-
ge kerkgebouw duidelijk zichtbaar worden. 
En rond het plein passende lantaarns en 
een mogelijkheid om incidenteel een zeil-
doek aan te brengen. Verder denken we aan 
een klein bijgebouwtje met toilet, dat te-
vens dienst doet als opslagruimte voor on-
derhoudsgereedschap en stoelen. En aan 
andere beplanting en verlichting van de 
toren in de avonduren. Het speeltuintje, de 
zonnewijzer met herdenkingsplaat en het 
beeld van Pööke worden natuurlijk ingepast. 
Bij het verder uitwerken van het plan zullen 
de buren van de terp vanzelfsprekend wor-
den betrokken.  

Oude toren en terp Puiflijk 

Het is zover. We kunnen beginnen! 

Denkt u mee? 

Onze plannen voor het bruikbaar ma-
ken van de toren en de terp zijn nog 
niet definitief, maar het restauratie-
plan van de gemeente, eigenaar van de 
toren, wel. Misschien heeft u ideeën 
over hoe het beter of anders kan. Wij 
horen het graag; nu kunnen de plan-
nen nog worden aangepast. 
U kunt ons bereiken via onze website 
of door even te bellen. Een andere 
mogelijkheid is om even aan te komen: 
 op woensdag 23 en 30 juni zijn wij 

aanwezig in de Oude Toren van 
19.00 tot 20.00 uur. 

 op donderdag 24 juni en 1 juli gaan 
we van 19.00 tot 20.00 uur graag 
digitaal in gesprek met iedereen die 
dat wenst (via MS Teams, graag van 
tevoren aanmelden; u krijgt dan van 
ons een deelnamelink toegezonden). 

 
Zo gauw het verantwoord is, organise-
ren we een fysieke bijeenkomst in Zaal 
Mulders. 

 
Hoe het begon 
 
Het begon allemaal jaren geleden, met 
een droom. Maar zoals veel dromen, ver-
vloog ook deze. Tot een jaar of twee gele-
den. Spontaan kwam die weer tot leven 
tijdens een gesprek tussen een paar ac-
tieve historisch geïnteresseerden. Zij 
werden er door geïnspireerd. Zou die droom geen werkelijkheid kunnen worden? Een 
afspraak werd gemaakt, de omwonenden benaderd, Puiflijkse organisaties bevraagd, de 
Stichting Oude Toren Puiflijk opgericht. 

 

Puiflijk heeft weer een 
gaaf monument – zo 

meldt de Gelderlander. 
Maar dat was wel ruim 

veertig jaar geleden. 
De hoogste tijd om 

opnieuw aan de slag te 
gaan. Nu niet alleen met 

restauratie, maar ook 
met allerlei verbeterin-
gen. Zodat de toren en 

de terp ook gebruikt 
kunnen worden. 
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Waarom al dat werk? 
Wij willen de toren en de terp behouden 
voor de toekomst. Én gebruiken. Uiter-
aard voor kleinschalige activiteiten, 
passend en waar mogelijk met 
versterking van de monu-
mentale waarden. Zo 
kan in de toren een lezing worden gegeven 
of een tentoonstelling georganiseerd. Ook 
kan er naar muziek worden geluisterd of een 
geschiedenisles worden verzorgd. Verder kan 
de toren als stiltecentrum dienstdoen en als 
plek om elkaar rond Sinterklaas en Kerst te 
ontmoeten. De terp kan dan worden gebruikt 
voor concerten en voorstellingen in de open-
lucht. Ook kan het een plek zijn voor ontmoe-
ting of herdenking (bijvoorbeeld 4 mei). En 
natuurlijk als speelplek net als nu. Zo worden 
toren en terp het hart van het dorp en dragen 
bij aan de versterking van de gemeenschap, 
in Puiflijk en ook Druten-Zuid.  

Alleen met uw steun kan de Oude 
Toren op de terp van Puiflijk voortbe-
staan. Zo helpt u mee om Puiflijk een 
hart te geven en om van de middel-
eeuwse toren een levend, klinkend 
monument te maken. Voor iedereen 
in de wijde omtrek. 
 
Hoe u kunt helpen 
Er zijn verschillende manieren: 
 Meld u aan via onze website. 
 Maak een bijdrage over op onze 

bankrekening. Vanaf 15 euro per jaar 
kunt u al ‘Vriend van Oude Toren 
Puiflijk’ worden. Graag o.v.v. ‘vriend’ 
of ‘gift’. 

 Of neem even contact met ons op. 
 
Contactgegevens 
Bankrekening: 
NL11 RABO 0332 5732 81 
Postadres: 
Heufke 4, 6651 JR Druten 
Telefoon: 
0487 - 51 35 07 (Bert Beuving, secr.) 
0487 - 51 58 62 (Thijs vd Hark, voorz.) 
Of een van de andere bestuursleden 
E-mail: 
info@oudetorenpuiflijk.nl 
Website: 
www.oudetorenpuiflijk.nl 
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Helpt u mee? 
 
Natuurlijk, niet alles kan. En al helemaal niet 
alles in één keer. Het geld dat de gemeente 
beschikbaar heeft,  120.000 euro, is niet 
niks, maar niet voldoende. Om alles te kun-
nen realiseren is naar verwachting ongeveer 
300.000 euro nodig. En dan is er natuurlijk 
elk jaar geld nodig voor verzekering en ande-
re vaste lasten. Daarom rekenen wij op u! 
Word vriend(in) van Oude Toren Puiflijk, doe 
een gift, word sponsor. Als blijk van waarde-
ring ligt er een kleine attentie voor u klaar. 
 
Niet alleen financieel kunt u ons steunen. 

Ook als vrijwilliger kunt u een bijdrage leve-
ren. Bijvoorbeeld helpen bij groenonderhoud, 
rondbrengen van een folder of helpen bij een 
evenement. Of door u beschikbaar te stellen 
als lid van een werkgroep, het bestuur of de 
Raad van Advies. 
 
Ook de belastingdienst helpt mee 
Stichting Oude Toren Puiflijk is een zogehe-

ten culturele ANB-instelling. 
Dat biedt zowel u als ons 
belastingvoordeel. Periodie-
ke giften zijn voor 100% 
aftrekbaar. 

Wilt u meer weten over belastingvoordelen? 
Kijk op onze website of neem contact met 
ons op. We helpen u graag. 

Startactiviteiten 
– afhankelijk van coronamaatregelen 
 
Vrijdag 18 juni 
Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld en wethouder De 
Wildt zullen op vrijdag 18 juni om 21.30 uur officieel het 
startsein geven van een campagne waarmee we hopelijk 
veel vrienden en donateurs zullen krijgen. En ideeën over 
hoe we toren en terp nog beter tot een levend en klinkend 
monument voor ons allemaal kunnen maken. Als de corona-
maatregelen het toelaten bent u hierbij welkom. Houd onze 
website in de gaten. 
 

Zaterdag 19 juni 
Op deze zaterdag trekken we vanaf 13.00 uur al flyerend 
met een stoomvoertuig rond door het dorp. Als u wilt, kunt u 
zich dan als ‘vriend’ aanmelden. 

 
Zondag 27 juni 
Fietstocht langs middeleeuwse torens in Maas en Waal 
o.l.v. Gert-Jan Raats; vertrek om 11.00 uur vanaf de 
Oude Toren. Graag van tevoren aanmelden via onze 
website. 
Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid op pad. Tus-
sen 11.00 en 13 uur kunt u een routebeschrijving bij de 
Puiflijkse toren ophalen. Voor u vertrekt kunt u nog even 
een praatje maken en iets drinken. 
Deelname is gratis. 
 

Zondag 4 juli 
We sluiten weliswaar de campagne, maar ook daarna 
blijft u welkom. Als ‘vriend’, donateur, vrijwilliger en 
belangstellende. 
 
Wij hadden u in deze weken voor leuke 
activiteiten willen uitnodigen. Maar helaas…. 

Als er iets in Puiflijk is dat het heden met 
het verleden verbindt, dan is het wel de 
Oude Toren. Maar hoe zag dat verleden 
eruit? Wat is er allemaal gebeurd in Puif-
lijk, vanaf haar eerste bewoners tot op de 
dag van vandaag? 
 
Cor van den Heuvel heeft het uitgezocht en 
in 2008 opgeschreven in zijn boek Mensen 
op de Hucht. Een geschiedenis van Puiflijk.  Op 
ons verzoek heeft hij die geschiedenis op 
hoofdlijnen samengevat, zoals dat eerder is 
gedaan in bijvoorbeeld de Canon van Neder-
land en de Canon van het Gelders verleden. 
Met dank aan Cor krijgt u nu via deze vijftig 
vensters zicht op het reilen en zeilen van 
Puiflijk. Én daarmee ook van Druten-Zuid – 
zoals u door één van de vensters duidelijk 
kunt zien. 

 
Uniek aan de Canon van Puiflijk is, dat u via 
onze website per venster veel meer infor-
matie kunt vinden, ontleend aan Mensen op 
de Hucht. Met instemming van de auteur 
wordt elk venster uitgebreid nader bespro-
ken, geïllustreerd én verder in haar tijd ge-
plaatst. 
 
 
Vanaf 18 juni 
worden elke dag 
vijf van deze 
vensters 
geopend op  
www. 
oudetorenpuiflijk.nl 

Canon van Puiflijk - de geschiedenis van Puiflijk én Druten-Zuid in vijftig vensters 
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In de serie Monumenten van Geschiedenis en Kunst wordt ook het 
Land van Maas en Waal behandeld door A.G. Schulte. Natuurlijk 
komt ons dorp Puiflijk daar ook in voor. Zo worden over onze ei-
gen oude toren maar liefst zeven pagina’s geschreven. 

Eigenlijk komt het erop neer dat we niet weten hoe gezegend we 
zijn met dit monument. Ik pluk her en der wat uit deze uitgebreide 
tekst. 

De Oude Toren 
maakte ooit 
deel uit van 
een middel-
eeuwse kerk, 
waarvan de 
contouren 

zichtbaar zijn gemaakt in het gras op de terp. Aardig is om te weten 
dat ook deze kerk gewijd was aan Johannes de Doper. Net als de in 
2018 gesloten kerk aan de Kerkstraat. 

Het was vroeger gebruikelijk doden te begraven binnen de kerkmu-
ren. In grote kathedralen overal ter wereld kun je op natuurstenen 
dekplaten van de graftombes de namen lezen van de zogenaamde 
rijke stinkerds ( het “begraven" was niet geheel reukloos en alleen 
voorbehouden aan de goed gesitueerde inwoners en donateurs).  Zo 
zijn er hier in Puiflijk brokstukken verzameld van de grafzerken van 

Hendrik van Puyffelijck op ten Holte, de naamgever van de Hout-
sestraat, en zijn vrouw Maria van Mekeren. Helaas, de gevonden 
brokstukken zijn niet meer door ons te bewonderen. De gemeente 
Druten, de toenmalige eigenaar van de toren, heeft bij vergissing de 
restanten verwerkt in een geluidswal aan de Scharenburg als ik 
goed geïnformeerd ben. Foutje bedankt!! 

Bij opgravingen in het voormalige middenschip zijn ook resten ge-
vonden van klokgietwerken. Dit betekent dat de klokken die in de 
toren hebben gehangen hier ter plaatse zijn gemodelleerd en gego-
ten. Eigenlijk is de naam “Oude" Toren niet geheel juist. De toren is 
namelijk als laatste van de hele kerk gebouwd. Om een verbinding te 
maken met het middengedeelte moest een deel van de muur ge-
sloopt worden. Uit de uitgebreide beschrijving kunnen we lezen dat 
er in de loop van de jaren steeds maar weer bijgebouwd en afgebro-
ken werd. Wat de leek een rommelige muur noemt, is voor monu-
mentenkenners een bron  van informatie. De zogenaamde bouwhis-
torie is zo af te lezen aan de verschillende steenformaten, kalkge-
bruik of veranderende voegen. 

In het boek De Queeste van Puiflijk van Ton van Hulst lezen we dat 
een rondreizend tekenaar enkele eeuwen terug een tijdje domicilie 
houdt in een herberg in ons dorp. Hij legt het aan met de dochter 
van de waard. Ze maken van alles mee in en om de toren, maar he-
laas moet hij na een tijd toch weer verder. Dergelijke rondreizenden 
hebben ervoor gezorgd dat er behalve nageslacht nu nog afbeeldin-
gen van de monumenten beschikbaar zijn. Bovendien wordt het 
anders voor historici moeilijk om zomaar zeven bladzijden vol te 
schrijven over een gebouw, waar we al jaren, vaak achteloos, aan 
voorbij zijn gegaan. 

Met de komende restauratie door de Stichting Oude Toren Puiflijk 
zal dit achteloze voorbijgaan veranderen. Zij gaan ervoor zorgen dat 
de toren een sprankelend, levend monument wordt midden in ons 
fraai durp Puiflijk. 

We kunne er gewoonweg nie mer aon vurbij gaon. 

Henk van Elk 

Houd onze website in de gaten. 
www.oudetorenpuiflijk.nl 

Ook voor wijzigingen in het programma. 
 

Op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

Meld u dan aan via onze website. 
Wij sturen u dan een email als er iets nieuws te melden is. 

Een sprankelend, levend monument in 
ons fraai durp Puiflijk 

Cartoon: Hans Eijgenraam 


