
De zomer is voor veel mensen een leuke tijd. Samen genieten van mooi weer of er 
lekker even tussen uit. Voor sommige mensen kan het ook stil worden in hun 
omgeving, zeker als iedereen op vakantie gaat. Iedereen kent wel iemand voor 
wie de zomer een periode is van weinig contacten.  

Voor en door inwoners 
In de zomerperiode worden er op ver-
schillende locaties in de gemeente Druten 
allerlei activiteiten georganiseerd om 
mensen dichter bij elkaar te brengen. 
En een leuke tijd te bezorgen.

Kom naar de Lier in Puiflijk!
Vanaf 20 juli t/m 27 augustus kun je elke 
dinsdag en vrijdag terecht in dorpshuis 
De Lier voor verrassende activiteiten en 
ontmoetingen. Gratis, met na afloop een 
kopje soep. Dit is een primeur voor de 
gemeente Druten, mogelijk gemaakt 
door MeerVoormekaar, gemeente Druten, 
Voedselbank gemeente Druten, zorg-
groep ’s Heerenloo, Maas en Waal in 
Beweging, KBO Puiflijk, Mahery, de 
beheerder van dorpshuis De Lier en tal 
van vrijwilligers.

Zomeragenda 
In onze zomeragenda vind je een overzicht 
van alle activiteiten in de verschillende 
dorpen. Sommige activiteiten zijn gratis. 
Voor andere activiteiten vragen we een 
kleine bijdrage. Alle organisaties houden 
rekening met de coronamaatregelen. 
Je kunt een overzicht van alle activiteiten 
op www.meervoormekaar.nl

Heb je geen vervoer? 
Dan kun je gebruik maken van de vervoers-
dienst PlusBus van MeerVoormekaar. 
Voor € 1,- per rit halen de vrijwillige 
chauffeurs je dan thuis op en brengen je 
ook weer terug. De PlusBus rijdt van 08.30 
tot 22.00 uur. Aanvragen van een rit kan 
op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
op telefoonnummer 0487-200019. 

We wensen je veel 
plezier in onze 
mooie gemeente!

Ontmoet elkaar 
in de zomer!

Z.o.z. 
voor alleactiviteitenen data in DE LIER! 
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VRIJDAG
Creatieve activiteit

Schilderen, tekenen of schrijven onder 
begeleiding van Letty Broere. Materiaal 
aanwezig.

Gezelschapsspellen
Kaarten, Rummikub en meer. Spellen 
aanwezig. Je mag ook je favoriete spel 
van thuis meenemen.

Koffie & Kaart
Kaarten maken onder begeleiding van 
Annemarie de Witte. Materiaal aanwezig.

Beweeg je fit!
Op de oneven weken: Zumba Gold (op 
de stoel) onder begeleiding van Olga 
Bloemberg.
Op de even weken: Yoga onder leiding van 
Sonja Thoonen. 
Neem kussen en matje mee (als je dat 
hebt).

Klassieke muziek beluisteren
Op de even weken, onder begeleiding van 
Piet Bouwhuis.

Samen koken en meer
Soep bereid door ’s Heerenloo of onder be-
geleiding van vrijwilligers Betsie Elemans 
en Annemarie Godschalk. Samen dekken 
we de tafel voor wie wil blijven eten.
Wil je nog wat extra’s eten na de soep? Op 
de even weken maakt Rami Zantout tegen 
een kleine vergoeding een Syrisch gerecht 
klaar.

ONTMOET ELKAAR in DE LIER!
20 juli t/m 27 augustus, iedere dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur

Gratis, met na afloop een kop soep

DINSDAG
Wandelcafé: frisse start van de dag

Wandelroute van 5 km in en om Puiflijk.  
Let op: van 9:00-10:00 uur!

Jeu de Boules
Elke 2e en 4e week van de maand. Bij veel 
aanmeldingen starten nieuwe groepjes op 
andere dagen en tijdstippen.

Handwerken
Haak mee voor Stichting Hartendekens. 
Onder begeleiding van Henny Beers. 
Ook breien en borduren. Eigen materiaal 
meenemen.

Mixed Media
Creatieve werkvorm onder begeleiding 
van Bettina Denie. Materiaal is aanwezig.

Gezelschapsspellen
Kaarten, Rummikub en meer. Spellen 
aanwezig. Je mag ook je favoriete spel 
van thuis meenemen.

Klassieke muziek beluisteren
Op de oneven weken, onder begeleiding 
van Piet Bouwhuis.

Mahery
Veilige ontmoetingsplek om samen te 
lachen en ervaringen te delen. Let op: van 
13.00-15.00 uur! Liever eerst even persoon-
lijk contact? Mail of bel naar Karin Broere 
06-22978690 of k.broere@ribw-nr.nl.

Samen koken en meer
Soep bereid door ‘s Heerenloo. Samen dek-
ken we de tafel voor wie wil blijven eten.

Aanmelden voor (een van) deze activiteiten:
Vanwege de COVID19-beperkingen is vooraf aanmelden gewenst. Opgeven met 
vermelding van naam en telefoonnummer kan via planning@voedselbankdruten.nl.


