Jaarverslag 2021

Het hoogtepunt van het jaar was 18 juni, de startavond van de donateursactie. Op de terp
werd toen, in het bijzijn van de wethouder en diverse genodigden, het convenant door
burgemeester, voorzitter en secretaris ondertekend. Ook werd toen de Canon van Puiflijk
gelanceerd en de toren twee weken in de schijnwerper gezet, ’s avonds ook letterlijk. De
dagen daarna is met een stoomtractor al flyerend rondgegaan, zijn er spreekuren gehouden
in/bij de toren en is er een fietstocht gehouden.
Een grote teleurstelling van het jaar was het resultaat van de quickscan flora- en
faunaonderzoek. Dat leverde tegen alle verwachting in geen groen licht op, integendeel: een
uitgebreid onderzoek bleek nodig, waarvan het resultaat pas eind oktober 2022 is te
verwachten.
Bestuur
Eind 2021 was de voorzitter, Thijs van den Hark, aftredend; in de eerste vergadering van
2022 zal hij voor herbenoeming worden voorgedragen. Gedurende het hele verslagjaar
bestond het bestuur zodoende uit dezelfde 7 personen:
1. Thijs van den Hark, voorzitter
2. Bert Beuving, secretaris
3. Gert Megens, penningmeester
4. Ruud Huisman
5. Pans Kobus
6. Gert-Jan Raats
7. Jan Reijnen
Adviseur: Henk van Elk.
Vergaderingen
Het bestuur van de stichting is 9 keer bij elkaar geweest, veelal digitaal. De belangrijkste
onderwerpen en besluiten zijn:
• Overleg gemeente en parochiebestuur.
• Voorbereiding startbijeenkomst en donateursactie.
• Aanbesteding architectenbureau, flora- en faunaonderzoek en technisch advies.
• Voortgang bouwcommissie.
• Kerststalbezoek.
Bouwcommissie
In 2021 is de bouwcommissie met haar werkzaamheden gestart om de plannen voor toren
en terp concreet uit te werken en, na overleg met dorpsgemeenschap en omwonenden en
vervolgens met bestuur en gemeente, te doen uitvoeren.
De commissie is 7 keer bij elkaar geweest en bestaat uit:
1. Louis Nieboer, vanaf 15 december vervangen door Monique Wolak (nms. gemeente
Druten),
2. Bram van Oosteren (Croonen Architecten),
3. Bert Beuving,
4. Thijs van den Hark,
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5. Ruud Huisman,
6. Jan Reijnen.
Activiteiten
• 14 juni: informatiebijeenkomst omwonenden (zie website)
• 18 juni: Startbijeenkomst donateursactie met ondertekening convenant.

Storm en regen bleven uit, de temperatuur was aangenaam, de sfeer ontspannen en gezellig.
Na een toespraakje van onze voorzitter werd het convenant ondertekend door burgemeester
Van Rhee-Oud Ammerveld. Zij vertelde blij te zijn met het initiatief. Puiflijk en de gemeente
verdienen een dergelijk levend monument op deze mooie plek. Aansluitend luidde wethouder
De Wildt de bel om de toren letterlijk in de schijnwerper te zetten. En niet alleen deze avond,
maar alle avonden gedurende de komende twee weken. Om iedereen er aan te herinneren:
Steun Oude Toren Puiflijk. Net zoals de spandoeken dat doen.
Niet alleen burgemeester en wethouder waren enthousiast over het initiatief. Ook de eigenaar
van de andere toren in het dorp, de heer Dirk-Jan Franken. Met een coronaproof handdruk
schonk hij de stichting de oude papklok. En daar bleef het niet bij. Namens het
parochiebestuur, eigenaar van de terp, meldde de heer Ton Perlo dat de stichting een
bijzondere bruikleen tegemoet mag zien. Als het bisdom ermee instemt, verhuist straks de
grote kroonluchter van de Horssense kerk naar de oude toren.
Als afronding werd de Canon van Puiflijk gepresenteerd. Met grote dank aan Cor van den
Heuvel, die er helaas niet bij kon zijn. De canon bestaat uit een boekje met 50 vensters én per
venster veel extra informatie via onze website. Alles gebaseerd op Mensen op de Hucht. Een
geschiedenis van Puiflijk, het boek van Cor uit 2008.
Het geheel werd enthousiast met tromgeroffel en blaasmuziek ondersteund door een vijftal
leden van muziekvereniging Arezzo uit Puiflijk. Zo werd het formele deel van de avond van
een extra feestelijk tintje voorzien. (Zie verder website).

•

•
•
•

19 juni: Bestuur trok al flyerend door Puiflijk rond met een stoomtractor van
Stoomgemaal De Tuut en aanhangwagen met daarop het spandoek Steun Oude
Toren Puiflijk. Donateurs en Vrienden van Oude Toren Puiflijk kregen als dank een
presentje bezorgd. (Zie verder website.)
16 en 23 juni: Spreekuur bij/in de toren in kader startactiviteiten (zie website).
27 juni: Fietstocht langs middeleeuwse torens in Maas en Waal in kader
startactiviteiten (zie verder website).
3 september: Bezoek gemeenteraad.

Jaarlijks heeft de gemeenteraad een uitje. Voor dit jaar stond als eerste een bezoek aan onze
toren en terp op het programma. Daar werden ze welkom geheten door onze voorzitter.
Vervolgens werden door de secretaris de bijzonderheden uit de doeken gedaan van de
bijzondere plek waarop ze letterlijk zaten. En natuurlijk die van de toren, één van de twee
middeleeuwse rijksmonumenten die onze gemeente rijk is – van een totaal van 46
rijksmonumenten binnen onze gemeente. Ook onze plannen passeerden de revue. Direct
daarna gaven de aanwezige bestuursleden en de architect informeel allerlei aanvullingen en
toelichtingen, tijdens een wandelingetje over en rond de terp en tijdens de beklimming van de
toren. (Zie verder de website.)

•
•
•

27 oktober: Ontvangst teleurstellend bericht van quickscan flora- en faunaonderzoek
(zie website).
30 oktober: Bezoek familie Van Hulst als onderdeel van herdenkingsrondwandeling in
Puiflijk (zie website).
25 en 26 december: Openstelling Kerststal. Vanwege coronamaatregelen sober, dus
geen verhaal, geen muziek en ontmoeting in de tent. (Zie verder website.)

Gefaciliteerd door Oude Toren Puiflijk:
• 22 t/m 25 februari: Carnaval-uil verlicht (zie website).
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13 november t/m 5 december: Slaapkamer van Sinterklaas door Sinterklaascomité
(zie website).

Gepland maar niet gerealiseerd vanwege corona:
• Samen luisteren naar de Matthäus-Passion.
• Open Monumentendag.
Bijzonderheden
• De Canon van Puiflijk (boekje + website) is gelanceerd tijdens de startavond op 18
juni.
• Dankzij Modelbouw Visser hebben wij rechten-vrij de beschikking gekregen over een
bouwplaat van onze toren. Het eerste exemplaar is in juni overhandigd aan onze
(anonieme) grote begunstiger. Tijdens de startavond ging het tweede exemplaar
naar de burgemeester en het derde naar de wethouder.
• Van de Rabo ClubSupport hebben wij € 399,07 ontvangen dankzij diverse Raboleden
die op ons hebben gestemd (zie website).
• Onze achterban is regelmatig via de website en digitale nieuwsbrief op de hoogte
gehouden van de voortgang (en het gebrek daaraan).
• Dankzij de medewerking van Dorpskrant Puiflijk hebben we veel informatie kunnen
verspreiden over onze plannen en de startactiviteiten van juni. Ook de Maas&Waler
en de Gelderlander hebben hieraan meegewerkt.
Niet gerealiseerd van beleidsplan 2021
Terugkijkend op beleidsplan 2021 moeten we vaststellen dat de volgende voornemens niet
zijn gerealiseerd:
1. Er is nog geen Raad van Advies in het leven geroepen (artikel 13 statuten) omdat die
nog niet zinvol aan de slag kan.
2. Subsidies aanvragen bij Rijk, Provincie en fondsen.
3. Het programma van eisen voor toren en terp kon nog niet worden opgesteld.
4. Ook konden we nog niet aan de slag met de aanbesteding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 februari 2022

E.M. Beuving, secretaris

Th.E.M. van den Hark, voorzitter
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