
Oude Toren Puiflijk, 

een levend 

en klinkend 

monument 

voor ons allemaal
Hoe wij daar samen voor gaan zorgen 

Veel meer informatie vindt u op 

www.oudetorenpuiflijk.nl 

Wanneer u besluit Vriend te worden 

of ons met een gift periodiek te ondersteunen, 

neem dan even met  ons contact op. 

Wij bezorgen u dan een aanmeldingsformulier. 

U kunt hiervoor ook op onze website terecht. 

Denkt u over een schenking, sponsormogelijkheid 

of over vrijwilliger worden? 

Neem even contact met ons op; 

wij kunnen u er meer over vertellen.  

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden rond 

toren en terp en de voortgang? 

Kijk in het juni-nummer van Dorpskrant Puiflijk 

en op onze website.  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

Meldt u zich dan aan via onze website. 

Contactgegevens 

 Bankrekening: NL 11 RABO 0332 5732 81

 Postadres: Heufke 4, 6651 JR Druten

 Telefoon:  0487 - 51 35 07 (Bert Beuving, secretaris)
    0487 - 51 58 62 (Thijs van den Hark, voorz.) 

Of een van de andere bestuursleden (zie website). 

 E-mail: info@oudetorenpuiflijk.nl

 Website: www.oudetorenpuiflijk.nl

De Oude Toren door de eeuwen heen.  

Informatie over zijn geschiedenis vindt u 

op onze website. 



 

 

Onze plannen 

We gaan de toren restaureren: 

 dak en haan bijwerken 

 galmborden aanbrengen  

 voeg- en straatwerk herstellen  

We gaan de toren bruikbaar maken: 

 aanbrengen deuren en vloer 

 terugbrengen balklagen, verdiepingsvloeren en 

klokkenstoel (zo krijgt de toren 3 verdiepingen) 

 aansluiten elektra en water 

We gaan de terp bruikbaar maken: 

 trap zuidwestzijde verwijderen en ruimte voor 

deur vergroten 

 trap Koningsweg verbeteren en toegang voor min-

dervaliden aanbrengen 

 plein voor toren creëren waarbij contouren voor-

malig kerkgebouw zichtbaar worden 

 klein bijgebouw plaatsen voor opslag materiaal, 

toilet en klein keukentje 

 aanplant verbeteren 

 speeltuin blijft, ook Pöke natuurlijk en de zonne-

wijzer met gedenkplaat  

NIET ALLES… 

is genoemd, uitgewerkt en verteld. 

Niet alles zal in één keer kunnen worden uitgevoerd. 

Daarbij hebben we uw hulp nodig. 
 

Ons doel 

Door restauratie en verbetering willen we de toren en de 

terp behouden voor de toekomst. Én gebruiken. Uiter-

aard kleinschalig, passend en waar mogelijk met verster-

king van de monumentale waarden. 

 

 

Bijvoorbeeld: 

 voor een lezing of een tentoonstelling 

 voor het luisteren naar muziek 

 als stiltecentrum 

 voor een muziekuitvoering of voorstelling op de terp 

 als plek voor ontmoeting of herdenking 

 stimulans voor geschiedkundige educatie 

 voor het jaarlijks inrichten van de kerststal 

 en natuurlijk als speelplek zoals nu 

Het is de bedoeling dat toren en terp in principe door 

iedereen gebruikt mogen worden. Wel in overleg met 

het bestuur en uiteraard voor een activiteit die past bij 

het karakter van de toren.  

Uw idee 

Onze plannen voor het bruikbaar maken van de toren en 

de terp zijn nog niet definitief. Het restauratieplan is al 

wel vastgesteld (door de gemeente, eigenaar van de to-

ren). Misschien heeft u ideeën over hoe het beter kan. Of 

anders zou moeten. 
 

Wij horen het graag; 

nu kunnen de plannen nog aangepast worden. 

U kunt ons bereiken via onze website of door even te 

bellen. Een andere mogelijkheid is om aan te komen: 

 op woensdag 23 en 30 juni zijn wij aanwezig in de 

Oude Toren van 19-20 uur 

 op donderdag 24 juni en 1 juli gaan we van 19-20 uur 

graag digitaal in gesprek met iedereen die dat wenst 

(via MS Teams, graag tevoren aanmelden; u krijgt 

dan van ons een deelname - link toegezonden) 

 

 

 

Uw steun 

Alleen met steun van vrienden, donateurs en anderen 

kan de Oude Toren op de terp van Puiflijk voortbestaan. 

Zij geven Puiflijk een hart en zij maken het mogelijk dat 

de middeleeuwse toren een levend, klinkend monu-

ment kan zijn, voor iedereen in de wijde omtrek. 

Steun financieel 

 Word vriend(in) van de Oude Toren.  

Vanaf € 15,- per jaar bent u al vriend.  

 Geef een gift, éénmalig of periodiek. 

Elke bijdrage helpt, hoe groot of klein ook.  

 Doe een schenking. 

Er zijn verschillende manieren om te schenken of na 

te laten.  

 Word sponsor. 

Neem een bepaald onderdeel van de verbetering van 

de toren of de terp voor uw rekening.   

 

Hoe? - neem even contact met ons op. 

Zie voor contactgegevens de achterkant. 

 

Word vrijwilliger 

 Help incidenteel. 

Laat weten als wij af en toe een beroep op u mogen 

doen voor hand-en-spandiensten. Bijvoorbeeld voor 

het helpen met het groen, het doen van een klus, het 

rondbrengen van een folder of het helpen bij een 

evenement.  

 Help structureel. 

Stel u beschikbaar als lid van een werkgroep, het be-

stuur of de Raad van Advies. 

Hoe? - reageer op een oproep of stuur ons een mailtje. 

Zie voor contactgegevens de achterkant. 


