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Voorwoord  
 Beste bewoners Puccinihof,  Voor u ligt het jaarverslag 2015 van onze bewonersvereniging. In 2015 is geen jaarverslag 2014 uitgebracht aangezien door omstandigheden de noodzakelijke gegevens voor een jaarverslag pas erg laat in het jaar beschikbaar waren en heeft het bestuur besloten om het jaarverslag een jaar over te slaan en nu een jaarverslag uit te brengen met de activiteiten van de afgelopen twee jaar.   In 2016 zullen we weer een fietstocht organiseren en natuurlijk zal ook het Jeu de Boules toernooi met Franse middag ingepland worden. Voor beide evenementen krijgt u tijdig een uitnodiging. Als iemand nog een leuk idee heeft om te organiseren geef dit dan door aan het bestuur via secretariaat@puccinihoftilburg.nl of geef het door aan een van de bestuursleden.  Oproep: geef je email adres door aan secretariaat@puccinihoftilburg.nl dan kan het bestuur iedereen snel op de hoogte brengen bij bijzondere gebeurtenissen in de Puccinihof hierbij kun je denken aan: - Inbraak of pogingen tot inbraak zodat iedereen extra alert kan zijn  - Vernielingen binnen het hofje - Als bewoners gaan verhuizen - Bij overlijden van een bewoner -  etc.  Het is dan wel belangrijk dat het secretariaat wordt geïnformeerd.  Overstappen naar een andere energieleverancier! 
Een energieleverancier levert uw energie. U kunt zelf kiezen welke 
energieleverancier u neemt, tenzij u stadsverwarming heeft. Naast een leverancier 
is er ook een netbeheerder. Die kunt u niet zelf kiezen. 
Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn er energieleveranciers en netbeheerders. 
Een energieleverancier levert uw energie. Een netbeheerder beheert het energienet in uw 
regio en is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit over dat net. Ook 
legt een netbeheerder nieuwe netten aan en zorgt hij ervoor dat u bent aangesloten op het 
net. U kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. 
Overstappen naar een andere energieleverancier kan heel voordelig zijn. Kijk voor de 
overstap wel goed wat voor overeenkomst u heeft gesloten met uw huidige 
energieleverancier. Als u wisselt van energieleverancier moet u in bepaalde gevallen een 
overstapboete betalen. 

Overstappen of bij je energieleverancier blijven? Wat is wijsheid? Hoe moet je een nieuwe 
energieleverancier kiezen? 
Uit onderzoek van de Consumentenbond onder bijna 4.600 consumenten blijkt dat de 
meerderheid van de ondervraagden (69%) weleens is overgestapt naar een andere 
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energieleverancier. De meeste mensen (34%) stapten één keer over, maar ook veel 
mensen (30%) twee keer. Een op de zes mensen stapte vier keer of vaker over. 
Over het algemeen ging het overstappen goed, de meeste mensen (90%) die in 2013 of 
2014 overstapten zijn (zeer) tevreden over de manier waarop het overstappen verliep. Als 
er problemen waren, zaten die hem bijvoorbeeld in het moment van overstappen (te vroeg 
of te laat), problemen met de eindafrekening en administratieve problemen. 
Je kunt overstappen naar een andere energieleverancier vanwege betere 
voorwaarden, een lagere prijs of betere klantenservice. Onderzoek consumentenbond: Voor 
onze respondenten was de belangrijkste reden om over te stappen dat men een lagere prijs 
voor energie wil. De overstap leverde bij 69% van de overstappers de verwachte 
geldbesparing op. Bij 6% viel de besparing tegen, was er geen besparing of is de nieuwe 
leverancier zelfs duurder dan de oude. Dit laatste komt bijvoorbeeld doordat men denkt dat 
de leverancier de energiekosten volledig bepaalt. Dit is niet zo, lees hier meer over 
bij energiekosten. 
Van alle geënquêteerden zegt 37% in de toekomst te overwegen om over te stappen, en 
38% zegt dit misschien te zullen doen. Het zijn vooral de mensen die al eens zijn 
overgestapt die overwegen opnieuw over te stappen.    
Vereniging Eigen Huis vindt dat iedereen recht heeft op een scherp tarief voor gas en 
groene stroom. Ook moeten consumenten veilig kunnen overstappen naar een andere 
energieleverancier. Daarom organiseert de vereniging sinds jaar en dag de Collectieve 
Inkoop Energie. Al ruim 168.000 huishoudens zijn voor het eerst overgestapt en besparen 
nu gemiddeld € 245 op jaarbasis op hun energierekening. 

Energiekosten 
Als de jaarlijkse energieafrekening op de mat valt, vraag je je misschien af: wat houden al 
die termen en bedragen in? Meestal kijk je bij de afrekening eerst helemaal onderaan de 
pagina: moet je iets bijbetalen of krijg je geld terug? Maar hoe controleer je of de rekening 
klopt? En aan wie betaal je eigenlijk? Een uitleg over de energierekening. 
Een energieleverancier mag zelf bepalen hoe zijn jaarrekening er precies uitziet. Hoewel er 
een (vrijwillige) richtlijn is, komen er verschillen voor tussen leveranciers. Maar globaal 
zullen zij dezelfde indeling gebruiken: 
a) Leveringskosten 
b) Transport- of netwerkkosten 
c) Belastingen 
d) Overige kosten en overzichten 
a) Leveringskosten 
De leveringskosten betaal je aan je energieleverancier. Hij bepaalt ook de hoogte ervan. 
Kun je iets aan deze kostenpost veranderen? 
Je kunt minder energie en gas gaan gebruiken, daarmee verlaag je de verbruikskosten. Of 
overstappen naar een goedkopere energieleverancier. De leveringskosten bestaan uit: 
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1. Verbruikskosten 
Dit zijn de kosten voor het gas en de stroom die je hebt gebruikt. De leverancier bepaalt de 
hoogte van het tarief. Het tarief wordt vermenigvuldigd met je energiegebruik. 
Voor stroom kun je een dubbele of enkele meter hebben. Gebruik je een enkele meter dan 
betaal je altijd hetzelfde tarief, ongeacht het moment waarop je stroom gebruikt. Gebruik je 
een dubbele meter dan betaal je in de ‘daluren’ (meestal vanaf 23:00 uur tot 07:00 en voor 
alle uren in het weekend, Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 
tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag.) een lager stroomtarief dan in de 
‘piekuren’ / Bij Essent schakelt de meter dagelijks in Noord Brabant en Limburg naar 
daltarief tussen 21:00 en 07:00 uur. 
 
2. Vastrecht levering 
Dit is een vast tarief dat de energieleverancier bepaalt. Je betaalt dit altijd, ongeacht je 
gebruik. 
Sommige leveranciers hanteren een relatief laag leveringstarief en een hoog bedrag voor 
het vastrecht. Of andersom. Bereken dus altijd wat je in totaal met jouw verbruik kwijt zult 
zijn voordat je je laat lokken door een laag leveringstarief of een laag vastrecht. 
3. Regio-opslag of -toeslag 
Voor gaslevering hanteert de Gasunie een regiotoeslag. Hoe verder je van de gasbron in 
Slochteren woont, des te hoger de toeslag. 
4. Gaskwaliteitcorrectiefactor of calorische waarde De hoeveelheid energie die een m³ gas levert varieert. De Gasunie stelt deze waarde elke maand opnieuw vast. Als deze waarde anders is dan de waarde die de netwerkbeheerder hanteert, wordt het verschil via de correctiefactor verrekend. Deze factor ligt meestal tussen 1,0 en 1,3. 
b) Transport- of netwerkkosten  
Bij gemiddeld verbruik bestaat ongeveer 17% van de energierekening uit netwerkkosten 
van de netbeheerders, zoals Enexis, Stedin of Liander etc. Iedereen moet deze kosten aan 
de leverancier betalen. Deze draagt het af aan de netbeheerder. 
Kun je iets aan deze kostenpost veranderen? 
Nee. Je bent gebonden aan het stroom- en gasnetwerk van je woonplaats. Overstappen is 
dus niet mogelijk. De netwerktarieven worden bepaald door de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM). De kostenpost is onafhankelijk van je energieverbruik. 
Onder transport- of netwerkkosten vallen de volgende kostensoorten: 
5. Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting  
Een jaarlijks bedrag voor het in stand houden van de aansluiting op het gas- en 
elektriciteitsnetwerk. Dit bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik. 
6. Transportonafhankelijk tarief of vastrecht transport 
Een vast tarief voor het energietransport. Dit bedrag is onafhankelijk van je 
energieverbruik. 



 

5 
 

7. Capaciteitstarief  
Het bedrag dat je hiervoor betaalt is afhankelijk van de grootte van je aansluiting. De 
verschillende aansluitingen zijn in groepen ingedeeld. Hoe groter de aansluiting, hoe meer 
je betaalt. 
Let op dat je niet een te grote aansluiting hebt. Voor een te grote aansluiting betaal je 
jaarlijks honderden euro's meer. Ook kunnen de kosten voor het verhelpen van een storing 
bij grote aansluitingen flink hoger liggen. 
Voor huishoudens is doorgaans een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x25 Ampère (of tot 
en met 1x80 Ampère) voldoende en voor gas maximaal G6 (de grootte van een 
gasaansluiting wordt aangegeven door de G, gevolgd door een getal). Sommige 
consumenten hebben een grotere aansluiting, bijvoorbeeld als zij in een groot huis wonen 
en airconditioning of een warmtepomp hebben. Een kleinere aansluiting is dan vaak wel 
mogelijk, maar kan extra voorzieningen vereisen (bijvoorbeeld automatische schakelingen). 
Er zijn ook huizen waarin een grotere aansluiting zit dan nodig is, zonder dat de bewoners 
zich daar bewust van zijn. Bijvoorbeeld een groot huis waar eerst een airconditioning in zat, 
maar nu niet meer. 
Controleer daarom of je elektriciteits- en gasaansluiting niet te groot zijn. Het makkelijkst is 
het om het je netbeheerder te vragen. Als je denkt dat de aansluiting te groot is, kun je dit 
laten controleren en vervolgens laten verkleinen door een erkend installateur of 
via www.aansluitingen.nl (voor Zuid-Nederland www.huisaansluitingen.nl). Sommige 
netbeheerders vergoeden de kosten van het verkleinen van de aansluiting. Ook dit kun je 
bij je netbeheerder navragen. 
8. Systeemdiensten 
De kosten voor het in stand houden van het hoogspanningsnet. 
9. Meetdienst en meterhuur 
Kosten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasmeter en eventueel het opnemen van 
de meterstanden. Een dubbele meter is niet duurder dan een enkele. 
c) Belastingen 
De energierekening bestaat bij gemiddeld gebruik voor ongeveer 40% uit belastingen. De 
leverancier brengt dit bedrag in rekening en draagt dit af aan de overheid. 
Kun je iets aan deze kostenpost veranderen? 
Nee. De overheid stelt de percentages en tarieven vast. 
10. Energiebelasting of energieheffing 
Omdat veel energie nog steeds uit niet-duurzame bronnen komt en milieubelastend is, 
probeert de overheid met deze belasting het energieverbruik te beperken. Hoe meer 
energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je betaalt. 
11. Vermindering energiebelasting of heffingskorting 
Een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. De overheid vindt dat 
iedereen een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig heeft om te kunnen leven en 
geeft daarom compensatie op de energiebelasting. 
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12. Opslag duurzame energie (ODE) 
Heffing die bestaat sinds 1 januari 2013. De opbrengsten worden gebruikt voor het 
duurzaam opwekken van energie (door energieproducenten). De heffing wordt berekend per 
kWh stroom en m³ gas en is dus afhankelijk van je verbruik. Bij een gemiddeld 
energieverbruik komt het neer op ongeveer €10 per jaar. De heffing wordt elk jaar 
verhoogd. 
13. Btw 
Over alle kosten voor levering, transport/netwerk, meterhuur en energiebelasting betaal je 
21% btw. 
d) Overige kosten en overzichten 
14. Overige producten, diensten en heffingen 
Vroeger werden veel overheidsbelastingen, zoals voor afvalstoffen en riolering, via de 
energierekening geheven. Dat gebeurt nu niet meer. Tegenwoordig staan er bijvoorbeeld 
nog eventuele administratiekosten of kortingen onder deze post. 
En verder 
15. Verrekening met al betaald bedrag 
Maandelijks betaal je een voorschotbedrag. Op de jaarrekening wordt het bedrag dat je 
daardoor al hebt betaald, verrekend met het bedrag dat je in totaal moet betalen. Heb je te 
weinig betaald, dan moet je bijbetalen. Heb je te veel betaald dan krijg je een bedrag terug. 
Of het wordt verrekend met het eerste voorschot dat je na de jaarrekening moet betalen. 
16. Overzicht reeds betaald bedrag 
Een overzicht van hoeveel je elke maand als voorschot hebt betaald. 
17. Specificatie nieuw voorschotbedrag 
Op basis van de verwachtingen voor de energiekosten en van je energieverbruik van het 
afgelopen jaar stelt de leverancier een nieuw voorschotbedrag vast. Je kunt om verlaging of 
verhoging van het voorschotbedrag vragen, maar de leverancier hoeft dit verzoek niet in te 
willigen. En besef dat als je een laag voorschotbedrag betaalt, de kans op bijbetalen groter 
is dan bij een hoger voorschotbedrag. 
18. Overzicht elektriciteits- en gasverbruik 
Een overzicht van de hoeveelheden stroom en gas die je hebt verbruikt. Daarbij wordt er bij 
een dubbele meter onderscheid gemaakt tussen laag en hoog of normaal tarief. 
19. Verbruik vergeleken met eerdere perioden of historisch verbruik 
Eventueel staat er een overzicht van je verbruik door de jaren heen op de jaarnota. 
Hiermee kun je zien of je meer of minder energie bent gaan verbruiken. 
Energiekosten berekenen: lastige opgave 
Wie wil weten wat hij bij een andere leverancier voor energie kwijt zal zijn, kan dit op de 
site van die leverancier zelf berekenen. Maar helaas is dit niet zo eenvoudig. De tarieven 
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staan vaak niet duidelijk op de site en het berekenen van de jaarkosten voor gas en stroom 
is een hele klus. 
De Consumentenbond heeft 50 consumenten gevraagd om te berekenen wat ze per jaar 
zouden moeten betalen wanneer ze stroom en gas zouden afnemen bij Eneco, Essent, 
Nuon, Energiedirect en NLE. De resultaten waren ronduit teleurstellend.  
Manieren om over te stappen 
Je kunt op drie manieren overstappen naar een andere energieleverancier: 

 Via een energieveiling of collectief: bijvoorbeeld het Energiecollectief van de 
Consumentenbond of via Collectieve Inkoop Energie van Vereniging Eigen Huis of ander 
collectief 

 Via een website die energieprijzen vergelijkt, o.a. de Energievergelijker van de 
Consumentenbond; 

 Zelf je overstap regelen, bijvoorbeeld na het lezen van een prijsvergelijking in de 
Consumentengids of energieprijzenvergelijker op internet  
Klachten over energieleverancier/netbeheerder 
Heeft u een klacht over bijvoorbeeld uw jaarafrekening of een te hoge voorschotnota? Kaart 
dit schriftelijk aan bij uw energieleverancier. Voor klachten over het transport van energie 
of over uw aansluiting op het energienetwerk moet u naar uw netbeheerder. Heeft u uw 
klacht schriftelijk ingediend en is er nog geen oplossing? Dan kunt u naar de 
Geschillencommissie Energie en Water.  

  ‘Hof van Puccini’ 
 In 2013 is een moestuin en een vlindertuin gerealiseerd op het braakliggende terrein naast voormalige sportschool Ooms. In 2014 zijn de gebouwen van sportschool Ooms gesloopt. De gemeente Tilburg zou de komende 10 jaar deze vrijgekomen ruimte beschikbaar stellen voor een groenvoorziening. In 2013/2014 is met inspraak van bewoners uit de omgeving besproken hoe deze ruimte ingericht zou worden. Als naam voor deze groenvoorziening heeft men voorlopig gekozen voor ‘Hof van Puccini’. Er is nu dus een speelweide voor kinderen en een pluktuin aangelegd. Men hoopte in 2014 dit plan te kunnen realiseren maar dat is pas in 2015 gelukt na oplevering van de nieuwbouw van de nieuwe kinderboerderij ‘Stokhasselt’. Men denkt nog na over een andere naamgeving.  
 
Kinderboerderij ‘Stokhasselt’ 

 In het najaar van 2014 is gestart met de bouw van de nieuwe kinderboerderij. De nieuwbouw is medio 2015 opgeleverd. Vrijwilligers hebben nog diverse klusjes uitgevoerd aan de inrichting van deze boerderij. Het is een geweldig mooie kinderboerderij geworden. 
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Ga maar eens kijken! Voor info en openingstijden zie www.kinderboerderijstokhasselt.nl. Op 29 en 30 april a.s. zal waarschijnlijk de officiële opening plaatsvinden.      Contributie  
De contributie voor 2016 is niet verhoogd, het bedrag blijft dus € 12,50 per lid/huisnummer.  Het bestuur van de bewonersvereniging vindt het prettig als iedereen tijdig zijn contributie betaald. Inmiddels hebben al diverse bewoners de contributie betaald. De bewoners die nog niet betaald hebben zullen een herinneringsmemo ontvangen.   Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  Met vriendelijke groet,  Bestuur bewonersvereniging Puccinihof  



 

9 
 

  Activiteiten in 2014 en 2015  Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging Puccinihof 
Op zaterdag 11 januari 2014 en zaterdag 10 januari 2015 waren er de traditionele nieuwjaarsrecepties van onze bewonersvereniging. En ook deze keer werden we weer gastvrij ontvangen door de familie Weijters.  Op beide nieuwjaarsrecepties kwamen vanaf 16.00 uur respectievelijk ca. 45 en ca. 55 bewoners de ‘champagne’ proeven en genieten van het vrolijk samenzijn met de buren. Iedereen wenste elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. De inmiddels traditionele erwtensoep ontbrak niet bij dit gezellig samenzijn.   In de nieuwjaarstoespraken keek de voorzitter nog even terug naar de activiteiten van dat betreffende jaar. Tot slot bedankte de voorzitter Pierre en Iris Weijters voor het beschikbaar stellen van hun garage en Jan en Marij van Nunen voor het verzorgen van de verhuur van de statafels.   Het waren weer gezellige uurtjes! Dus kunnen we weer terugkijken op twee geslaagde nieuwjaarsrecepties. Waarvoor allen hartelijk dank!  Hans van Zon       Jeu de boules zomeravondcompetitie 2014  

  
Voor de competitie van dit jaar hadden zich 16 teams aangemeld. Uiteraard een aantal bekende koppels maar gelukkig ook een aantal nieuwe deelnemers die zich opgaven. Sjef Snijders was weer van de partij, dit keer samen met zijn broer Wil.  Dianne met vriendin Ingeborg welke zich inschreven onder de toepasselijke naam D(e) J(eugdige) J(olige) V(rouwen), Rene met gelegenheidspartner Esther onder de naam Jut en Jul en de terugkeer 
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van Hans en Til Wouters. Kortom alle ingrediënten om er weer een leuke en spannende competitie van te maken. Aangezien er aanzienlijk meer wedstrijden gespeeld moesten worden i.v.m. de 2 poules van 8 teams was het uiteraard de bedoeling om op tijd afspraken te maken met potentiële tegenstanders. Uiteindelijk ging de competitie dan begin juni van start en onder de enthousiaste, deskundige en niet altijd objectieve begeleiding van de vaste bankzitters werd de competitie gedurende vele mooie zomeravonden afgewerkt met hier en daar toch gelukkig weer verrassende uitslagen zodat de eindrangschikking tot het laatst spannend bleef. 
Door diverse omstandigheden werd de streefdatum, 1 augustus, voor het beëindigen van de voorronde niet door iedereen gehaald maar uiteindelijk werd toch de indeling van de kruisfinales bekend en ontspon er zich weer een mooie strijd om de ereplaatsen volgens het beproefde knock-out systeem.  
Dat behaalde resultaten uit het verleden niets zeggen over de tegenwoordige tijd werd ook tijdens de kruisfinales weer eens bevestigd. Op de uiteindelijke halvefinalisten Les Deux, La Boheme, Boules Hit en Koko & Sjanel zou waarschijnlijk niemand zijn geld gezet hebben. 
La Boheme (Hans en Til Wouters) speelde tegen Boules Hit (Jan en Ruben van Nunen) en startte voortvarend waardoor zij de eerste set wisten te winnen. Jan en Ruben werden hierdoor echter wel op tijd bij de les geroepen en wonnen zonder al te grote problemen de volgende 2 sets waardoor zij van een finaleplaats verzekerd waren. De andere halve finale werd gespeeld tussen Les Deux (Ton en Wilma van de Boom) en Koko & Sjanel (Ria Kools en Annelieke Kuijpers). De beide dames gaven zich op voorhand weinig kans maar wisten toch zeer overtuigend de 1e set te winnen. De schrik leek er bij Ton en Wilma in te zitten en het gezichten begonnen te betrekken. In de 2e set werden door Ton en Wilma hun kansen beter benut en die wisten zij ook te winnen. Hierna leek het verzet van de dames gebroken en konden Ton en Wilma de wedstrijd naar zich toetrekken om vervolgens door winst van de 3e set eveneens een finaleplaats te bereiken. 
De finale werd gespeeld tijdens de afsluitdag van de competitie waarbij weer een Franse middag werd georganiseerd. 
Waren de voorrondes en de diverse kruisfinale partijen nog spannend en verrassend, de finale was wat dat betreft een eenzijdige partij. Het is nog niet helemaal duidelijk of Ton en Wilma op trainingskamp waren geweest in Frankrijk of dat Jan en Ruben een slapeloze nacht achter de rug hadden maar in deze finale bleek al snel dat zij kansloos waren tegen een ontketende Ton en Wilma. De cijfers 13-0 en 13-02 spreken voor zich en er kon na afloop dan ook een terechte winnaar van de editie 2014 gehuldigd worden.                                                     Ton en Wilma Proficiat.  
 Franse middag 2014 
Ter afsluiting van de jeu de boules competitie werd er weer een Franse middag georganiseerd waarbij in een minimix competitie 3 wedstrijden gespeeld werden door de deelnemers. De belangstelling was weer groot. Op het grasveld is ruimte voor 4 banen en doordat er zich 20 deelnemers gemeld hadden werd er ook gebruik gemaakt van de officiële jeu de boules baan. Elke deelnemer trok vooraf een geblindeerd nummer waaronder hij/zij aan het toernooi deelnam.  De indeling van de koppels en hun tegenstanders geschiedde aan de hand van een algemeen bij dergelijke toernooitjes gebruikt schema zodat je automatisch bij elke wedstrijd een andere partner krijgt toebedeeld en uiteraard ook andere tegenstanders.    
Dat het spelen op gras niet net zo goed lukt als op een aangelegde jeu de boules baan bleek ook deze middag weer. De ballen laten zich niet op dezelfde manier sturen als op grind. Dit 
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werd mede veroorzaakt door diverse oneffenheden en kuilen maar het verhoogde wel het spelplezier. Tijdens het spelen en tussen de wedstrijden door kon men zich uiteraard weer te goed doen aan diverse hapjes en drankjes en dat bleek ook niet tegen dovemansoren gezegd. 
Ook de weergoden zaten mee zodat we weer terug konden kijken op een geslaagd toernooi en een gezellige middag. 
Uiteindelijk is er uiteraard ook een winnaar en de beste 3 deelnemers werden getrakteerd op een fles wijn. Op de 1e plaats eindigde Ton v.d. Boom met 3 gewonnen wedstrijden en 14 pluspunten. Op de 2e plaats eindigde Resi van Zon, eveneens met 3 gewonnen wedstrijden en 6 pluspunten. Op de 3e plaats eindigde Marij van Nunen met 2 gewonnen wedstrijden en 15 pluspunten. 
Na afloop werd er nog gezellig nagepraat en werden er weer diverse toezeggingen gedaan voor deelname aan de competitie 2015. 
  Jeu de boules zomeravondcompetitie 2015  Voor deelname aan de competitie 2015 hadden zich 11 teams aangemeld.  Clara en Frans Peters van Nijenhof hadden te kennen gegeven dat 2014 hun laatste jaar van deelname was. Wies Snijders moest i.v.m. haar gezondheid verstek laten gaan en i.v.m. overlijden van Jan van Nieuwamerongen begin 2015 moest ook Jos Verkooijen op zoek naar een nieuwe partner. Wil Snijders ging samen met zijn echtgenote een team vormen onder de naam De Snijderkes. Jos Verkooijen vond een nieuwe partner in de persoon van Walter Kuipers en zij gingen als eerbetoon aan Jan van Nieuwamerongen weer van start als team Amigo’s. Sjef Snijders vond een nieuwe teamgenoot in de vorm van Ineke van Gansen en zij speelden onder de toepasselijke naam ’t Restje. Jan van Gils ging samen met Anne-Mien spelen en handhaafden de naam Havanna’s. Omdat er een oneven aantal was ingeschreven werd dit jaar afgezien van een splitsing in 2 poules en werd gekozen voor een zogenaamde voetbalcompetitie waarbij alle teams in 1 poule werden ingedeeld en zij 2 keer tegen elkaar speelden in een wedstrijd van elk 2 sets. Hierdoor was er ook geen verschil meer in een eventuele “sterke” en “zwakke” poule. Achteraf bleek dat er zich een nieuw “probleem” ontwikkelde omdat al ruim voor het einde van de competitie bekend werd welke teams de eerste 3 plaatsen zouden gaan bezetten wat ervoor zorgde dat de spanning al voor het einde uit de competitie verdwenen was. Dit had weer tot gevolg dat, mede door de niet meezittende weersomstandigheden, op het eind van de competitie een aantal wedstrijden niet meer gespeeld werden omdat dat in de eindstand voor wat betreft de ereplaatsen niet meer van belang was.  Ton en Wilma van den Boom moesten hun titel van 2014 verdedigen en startten voortvarend zonder in de eerste helft enig verlies te lijden. Ook Jan en Anne-Mien deden een greep naar de macht maar vervolgens begonnen beide koplopers her en der punten te morsen. De spanning die nog overbleef waren de onderlinge wedstrijden tussen Les Deux en de Havanna’s die een uiteindelijke winnaar op moesten leveren. Dit gebeurde echter niet aangezien beide partijen in een gelijke stand eindigden. In de slotfase lieten de Havanna’s nog enkele punten liggen 



 

12 
 

waardoor Les Deux alsnog hun titel konden prolongeren. Ria Kools en Annelieke Kuipers behaalden een mooie eervolle 3e plaats.  De meeste deelnemers uitten toch hun voorkeur voor een indeling in 2 poules met daarbij behorende kruisfinales waardoor de spanning tot en met de uiteindelijke finale erin blijft. Voor 2016 zal daarom weer gekozen worden voor deze competitieopzet. 
 De Franse middag die normaliter als afsluiting van de competitie georganiseerd wordt en waarbij in de vorige jaargangen ook de finale gespeeld werd is dit jaar niet doorgegaan i.v.m. gebrek aan belangstelling.  De prijsuitreiking van de wisseltrofee heeft om die reden plaatsgevonden tijdens de nieuwjaarsreceptie 2016. Ton en Wilma van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prijs.  
    Fietstocht Helaas zijn de fietstochten in 2014 en 2015 niet doorgegaan. In 2016 zal er weer een fietstocht uitgezet worden en hopelijk is dan het weer geen spelbreker en zijn er voldoende inschrijvingen zodat er weer gezellig gefietst kan worden. 
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Te huur voor leden van onze bewonersvereniging  
 STAANTAFELS 
  Sinds een aantal jaren beschikt onze 
vereniging over 3 staantafels.  
Deze kunnen door de leden worden 
gehuurd voor € 2,50 per tafel/per dag. 
 
 
Te reserveren bij: 
Jan van Nunen 
Puccinihof 645 
 Tel.  06-22480375 
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