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Voorwoord  
 
Beste bewoners Puccinihof, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van onze bewonersvereniging. 2013 het jaar waarin we ons 
35- jarig jubileum hebben gevierd is al weer voorbij.  
In het najaar 2013 heeft Wim Verhagen medegedeeld dat hij stopte als bestuurslid. 
Inmiddels is Harrie Priems toegetreden als nieuw bestuurslid. Wij bedanken Wim hierbij 
nogmaals voor zijn inzet voor onze bewonersvereniging.  
 
Regelmatig zien we dat er met relatief hoge snelheid in ons hofje wordt gereden. 
Gelukkig nog geen ongelukken. Ook zien we regelmatig auto’s die niet op de officiële 
plaatsen geparkeerd staan. Als ‘opfrisser’ hieronder de meest recente verkeersregels 
voor een erf zoals dat binnen de verkeerswetgeving is opgenomen. 
 
Erf  
  
Erven zijn verblijfsgebieden aangegeven door dit bord:  
 

 
 
Als je dit bord voorbij bent rij je in een erf en gelden de regels van een erf voor jou. 
Binnen erven spelen veel kinderen, lopen veel mensen op straat en wordt geleefd op 
straat. Voetgangers mogen de rijbaan over de volle breedte gebruiken, maar niet blijven 
staan en automobilisten onnodig hinderen. De maximumsnelheid binnen een erf is 
stapvoets. Omdat de definitie stapvoets voor veel mensen erg onduidelijk was, heeft de 
rechter besloten dat stapvoets maximaal 15 kilometer per uur is.  
Op een kruispunt binnen een erf geldt gewoon de regel dat bestuurders die van rechts 
komen voorrang behoren te krijgen op de bestuurders die van links komen. Voetgangers 
van rechts hebben dus geen voorrang binnen een erf. 
 
Je mag in een erf niet zomaar ergens parkeren, maar je mag er wel stoppen om te 
laden/lossen of om er iemand in- of uit te laten stappen. In een erf mag je alleen 
parkeren op aangegeven parkeerplaatsen. 
Bestuurders van een auto die in het bezit zijn van een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart mogen buiten de parkeervakken parkeren als hij deze 
gehandicaptenparkeerkaart en een parkeerschijf duidelijk zichtbaar op zijn auto heeft 
aangebracht. 
Gehandicaptenvoertuigen mogen in een erf de hele dag buiten de parkeervakken 
parkeren, omdat een gehandicaptenvoertuig geen motorvoertuig is en daardoor niet in 
de parkeervakken hoeft te parkeren. 

 
‘Hof van Puccini’ 
 
In 2013 is een moestuin en een vlindertuin gerealiseerd op het braakliggende terrein 
naast sportschool Ooms, voorheen terrein kleinschalige industrie. Als in 2014 de 
gebouwen van sportschool Ooms gesloopt zijn zal ook die ruimte bij de ‘Hof van Puccini’ 
gevoegd worden. In 2013/2014 is met inspraak van bewoners uit de omgeving van deze 
tuin besproken hoe de ‘Hof van Puccini’ verder gerealiseerd kan worden. Men hoopt in 
2014 deze hof te kunnen realiseren. Men denkt nog na over een andere naamgeving. 



 

Kinderboerderij 
 
Door een groep zeer actieve vrijwilligers is de kinderboerderij in 
2013 uitgegroeid naar een leuke verblijfsgelegenheid voor vele 
bewoners van de Stokhasselt. Tevens zijn de onderhandelingen 
met de gemeente, om een nieuwe kinderboerderij te bouwen, 
zover gevorderd dat in 2014 geld beschikbaar komt voor deze 
nieuwbouw. Men hoopt in 2014 de nieuwbouw te realiseren. 
 
35-jarig jubileum 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd feest met voor de kinderen een clown die snel 
de aandacht van alle kleintjes had. Jammer dat de sminkster niet zo vaak haar 
kunstwerkjes kon laten zien i.v.m. de matige animo! De frietjes en frikadellen vielen ook 
in de smaak bij de kinderen en wat overbleef ook bij de volwassen bewoners. Voor de 
barbecue en aansluitende feestavond was veel animo. Al met al een gezellig samenzijn. 
In een bijlage enkele reacties van bewoners over hun ervaringen van dit feest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur bewonersvereniging Puccinihof 
 
 
Contributie 

Ook dit jaar is besloten om de contributie niet te verhogen, het bedrag 
blijft dus € 12,50 per lid/huisnummer.  
 
Onze penningmeester vindt het prettig als iedereen tijdig zijn contributie 
betaald. Dus voor 2014 hopen we dat alle leden eraan denken de 
contributie over te maken (IBAN: NL71INGB0004084964).  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 
Activiteiten in 2013 
 
Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging Puccinihof 
Wederom hield onze bewonersvereniging op zaterdag 5 januari 2013, de traditionele 
nieuwjaarsreceptie voor haar leden. En ook deze keer werden we weer gastvrij 
ontvangen door de familie Weijters, die wederom hun garage voor deze receptie aan ons 

ter beschikking stelde. 
 
Vanaf 16.00 uur hebben 56 bewoners elkaar alle goeds voor het nieuwe 
jaar toegewenst. Er was wederom gezorgd voor een knabbeltje, kaas en 
worst. Voor de kinderen was er een snoepzakje en ook de inmiddels 
traditionele erwtensoep met stokbrood was niet vergeten.  
 
De voorzitter bedankte met een kleine attentie Pierre en Iris Weijters 
voor hun gastvrijheid en Jan en Marij van Nunen voor het wederom 
verzorgen van de verhuur van de statafels. Ook Frans Kools, Jan van 
Nieuwamerongen, Walter Kuipers en Kees Schuur kregen een presentje 

voor hun inzet voor onze vereniging. 
 
Het waren weer gezellige uurtjes! Dus kunnen we weer terugkijken op een geslaagde 
nieuwjaarsreceptie. Waarvoor namens ons allen onze hartelijke dank! 
 
Hans van Zon 



 

 
  
 
  
Jeu de boules zomeravondcompetitie 
 
Aan de competitie van 2013 werd door 14 teams deelgenomen welke door loting 
verdeeld werden in 2 poules. Ondanks het feit dat er een schema gemaakt was vanaf 
begin mei kwam de competitie pas in juni pas echt op gang waardoor de geplande 
einddatum van de poulewedstrijden maar nipt gehaald werd. In poule A leverde dit een 
close finish op voor de eerste 3 plaatsen. Deze 3 teams behaalden allen 10 punten uit 6 
wedstrijden waarbij het punten saldo uiteindelijk de eindrangschikking bepaalde. 
In poule B eindigden 2 teams na 6 wedstrijden op 13 punten waarbij dus ook het 
puntensaldo de plaats in de eindrangschikking bepaalde. 
Vervolgens werd aangevangen met de kruisfinales waarbij enkele verrassende uitslagen 
tot stand kwamen. Het bleek dat bij een hoge plaatsing in de poule en de daarbij 
behorende “zwakkere” tegenstander uit de andere poule niet altijd automatisch een bij 
voorbaat verwachte overwinning als resultaat had. 
Na de eerste schifting in deze kruisfinales volgden er weer enkele spannende wedstrijden 
in de kwartfinales en de halve finales. In de halve finales werden Les Deux welke bij de 
bookmakers hoog genoteerd stonden als winnaars uitgeschakeld. In de andere halve 
finale bereikten Koko en Sjanel tot hun eigen verbazing de finale. 
In theorie kregen de Havanna’s voor de 5e opeenvolgende keer de kans om eindelijk de 
felbegeerde 1e plaats te veroveren in de finalestrijd. Dit jaar lukte dit uiteindelijk na een 
leuke partij tegen Koko en Sjanel. 
 
De competitie werd afgesloten tijdens de zogenaamde Franse middag waarbij onder het 
genot van een drankje en een hapje nog een minimix competitie werd gespeeld met 16 
deelnemers. Hierbij bleek maar weer eens dat een grasondergrond tot aanmerkelijk 
andere resultaten kan leiden dan het spelen op een baan met grindondergrond. 
Uiteindelijk bleek dat Walter Kuipers, Jan van Nunen en Sjef Snijders alle 3 de door hun 
gespeelde wedstrijden wisten te winnen waarbij het puntensaldo doorslaggevend was 
voor de eindklassering. Walter Kuipers scoorde hierin het beste resultaat en was winnaar 
van het minimixtournooi. 
Al met al een geslaagde editie van onze competitie met als resultaat enkele toezeggingen 
van nieuwe teams voor volgend jaar. 
 
 
 
Fietstocht 
De fietstocht op zondag 8 september 2013 was een groot succes. 15 personen hebben 
deelgenomen aan deze door Frans Kools georganiseerde tocht.  
Het weer was zeker geen spelbreker en was aangenaam om te fietsen. De ongeveer 35 
kilometer tellende tocht ging via het Zand en de Reeshof langs het spoor richting Rijen. 

In de bossen bij Dorst was de rustpauze, waarbij de deelnemers 
werden getrakteerd op een uitgebreide lunch welke wederom 
werd verzorgd door Walter Kuijpers en Kees Schuur. Nadat 
iedereen zich tegoed gedaan had aan al dat lekkers, werd de 
tocht voortgezet. Via mooie bospaden werd vervolgens Dongen 
aangedaan waarbij door het volgen van een echt Belgisch 
kasseien straatje nog een mooie kerk bewonderd kon worden. 

Vervolgens via het Wilhelminakanaal verder waarna we via de Hoge Witsie Tilburg weer 
kwamen binnenrijden. De route voerde langs het voormalige Peerke Staak etablissement 
waarbij het terras uiteraard niet werd overgeslagen. Hierna voerde de route ons weer 
langs het Wilhelminakanaal, waarbij de werkzaamheden van de nieuwe sluizen 



 

bewonderd konden worden, naar Tilburg Noord. Tijdens de gehele route konden de 
deelnemers hun kennis van de omgeving laten zien door een aantal vragen te 
beantwoorden waarvan de antwoorden gevonden konden worden door onderweg niet 
alleen maar lekker bij te kletsen maar ook de omgeving in de gaten te houden. Bij het 
eindpunt in het midden van het hofje onder de carport van Lies en Jos Verkooijen konden 
de deelnemers onder het genot van een drankje napraten over deze prachtige fietstocht. 
Tijdens dit nagesprek bood Jan van Nieuwamerongen aan om de fietstocht voor 2014 te 
organiseren.  Onze dank gaat uit naar de organisatoren van deze fietstocht.  
 
 



 

             STAAT VAN BATEN EN LASTEN    
LASTEN Werkelijk Begroot Werkelijk  BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk 
 2012 2012 2011   2012 2012 2011 
 € € €   € € € 
         
Activiteiten:     Contributie 2012:    
Nieuwjaarsreceptie 131,76 116,00 162,04  58 leden a € 12,50 537,50 725,00 725,00 
Franse middag/ Jeu de boules 15,23  32,27  Nagekomen contributie 2010   12,50 
Fietstocht 49,20  131,70  Donaties 206,53 37,00 37,50 
Kerstversiering 72,96 125,00 246,48      
         
         
Algemene kosten:     Overige baten:    
Bestuursvergaderingen 14,00 42,00 42,00  Gemeentelijke bijdrage voor:    
Contributie K.v.K. 24,08 26,00 26,64  Nieuwjaarsreceptie  100,00 100,00 
Drukwerk     Fietstocht   100,00 
Kosten Website 42,70 43,00 42,70      
Bankkosten 85,60 60,00 59,25      
Representatiekosten         
Algemene kosten  40,00       
         
Dotatie voorziening      Verhuur inventaris:    
        Lustrumfeest 2013:     Staan tafels 91,55 75,00 97,50 
Bijdrage leden  305,00 305,00 305,00      
     Rente banken  12,52 20,00 18,12 
         
Voordelig saldo 2011/2012 107,53  42,54      
            
 848,10 957,00 1090,62   848,10 957,00 1090,62 



 

             BALANS PER 31 DECEMBER 2012   
ACTIVA      PASSIVA 
       
 31-12-12 31-12-11   31-12-12 31-12-11 
 € €   € € 
       
Inventaris:    Kapitaal 227,00 227,00 
Tent 0,00 0,00     
Staantafels 0,00 0,00     
       
    Voorzieningen:   
Geldmiddelen:    Lustrumfeest  1.230,00 925,00 
ING zakelijke rekening 2.586,64 2.232,39  Overige activiteiten 1.821,13 1.519,69 
ING  spaarrekening 1.112,86 1.100,34  Investeringen 776,00 776,00 
Kas 154,61 121,75     
       
Vorderingen:    Schulden:    
Nog te ontvangen contri-    Nog te betalen posten  41,01 
butie 2011 187,50 12,50  Vooruit ontvangen:   
Vooruitbetaalde kosten  56,70  Contributie 2011/2010  47,50 
Rente bank 12,52 17,65     
           
 4.054,13 3.536,20   4.054,13 3.536,20 

  BEGROTING 2012   
LASTEN  € BATEN  € 
      
Activiteiten:   Contributie 58 x € 12,50   725,00 
Nieuwjaarsreceptie  112,00     
Kerstversiering/ vergoeding elektra 125,00     
Overige activiteiten  200,00     
     

   

 Gemeenschappelijke 
bijdrage 
nieuwjaarsreceptie  100,00 

   Donatie  37,00 
Algemene kosten:  Verhuur staantafels 75,00 
Bestuursvergaderingen 42,00 Rente banken  20,00 
Contributie KvK 26,00     
Kosten website 43,00     
Bankkosten  60,00     
Overige algemene kosten 40,00     
       
Dotatie voorziening      
Lustrumfeest 2013 305,00     
  957,00    957,00 

 



 

  

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 

  



 

BESTUURSLEDEN 
 

 
Hans van Zon, voorzitter 
Puccinihof 674 
Tel. 4555734 
E-mail : hvzon@kpnmail.nl 
Bestuurslid sinds februari 2006 

Wim Verhagen, penningmeester 
Puccinihof 611 

5049 GW  
Tel. 06-38325831 

E-mail : wim-marian@ziggo.nl  
Bestuurslid sinds oktober 2011 

 
Jan van Gils, Secretaris 
Puccinihof 667 
Tel. 5362235   
E-mail: blueknight@ziggo.nl  
Bestuurslid sinds maart 2010 
 

 
Patty van de Sanden 

Puccinihof 624 
Tel. 06-13365618 

E-mail: pattyvdsanden@gmail.com  
Bestuurslid sinds maart 2013 

 
René van de Kerkhof 
Puccinihof 634 
Tel. 06-10926726 
E-mail: rene11000@gmail.com 
Bestuurslid sinds maart 2013 
  



 

Bijlage : Jubileumfeest 

Reacties van bewoners : 

- Ik vond het een geslaagde dag. De kinderen vonden clown toedelen erg leuk en 
hebben het nog wel een tijdje erover gehad nadien nog. Jammer dat er niet zoveel 
animo was voor het smincken. Ook de frietjes met snack bevielen goed bij de 
kinderen. Het feestje s'avonds was gezellig met leuke muziek. 

- Een geslaagd feest zowel voor kinderen als volwassenen.  
 

- Geacht bestuur, 

Laat ik allereerst beginnen met het uitspreken van onze waardering voor jullie inzet 
voor onze buurt. Veel activiteiten worden op een prima manier georganiseerd: 
boulen, fietstocht, wandelen, Franse middag, buurtfeest. Ook zaken van algemeen 
belang worden door jullie op een goede manier behartigd. Toch moet ons iets van 
het hart met betrekking tot het buurtfeest dat afgelopen zaterdag is gehouden. 

Het was goed geregeld, we zijn goed geïnformeerd over alles wat er zou gaan 
gebeuren. De kinderen hebben zich ’s middags uitstekend vermaakt en de barbecue 
was geslaagd. Wat ons echter tegenstond (en we hebben begrepen: met ons vele 
andere buurtbewoners) was de harde muziek. Ook bij vorige gelegenheden heb ik 
daarover opmerkingen gemaakt. Maar helaas: er wordt niets mee gedaan. Je komt 
naar zo’n feest om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten. Je wilt andere 
buurtbewoners die je minder regelmatig treft op die manier weleens beter leren 
kennen. Maar elk gesprek wordt a priori onmogelijk gemaakt door de veel te harde 
muziek. Wij (en nogmaals: velen met ons) vinden dat een misser van de eerste 
orde! Daarom zijn wij ook ’s avonds niet aanwezig geweest. Wij hebben geen zin om 
een avond lang in zo’n orkaan van geweld te proberen jezelf verstaanbaar te maken 
en om niet te verstaan wat anderen tegen je zeggen. Waarom wordt er niet voor 
gekozen om dit anders te regelen. Er zijn naar ons idee verschillende opties: 

- Geen muziek;  
- De muziek minder hard; 
- Een half uurtje muziek en een half uurtje zonder muziek; 
- Inventariseren wat de wensen van de bewoners zijn in dezen, zou ook geen 

kwaad kunnen. 

Ook heeft het ons gestoord, dat na 24.00 uur de muziek nog ruim een half uur bleef 
doorgaan. Wij wonen tegenover het grasveld en hebben daar flink last van gehad. 
We hadden ons ingesteld op muzieklawaai tot middernacht. Daar is erg goed mee te 
leven voor die enkele keer dat dat gebeurt bij een speciale gelegenheid als deze. 
Voor de aanwezigen in de tent is het uiteraard geen probleem als het langer 
doorgaat, ook niet zo zeer voor de mensen die iets verder weg wonen. Maar wij 
krijgen, omdat onze slaapkamer aan de voorzijde is gesitueerd, de volle laag. En dat 
is niet prettig als je de volgende morgen om halfacht weer op moet. 

Hopelijk wordt over vijf jaar meer rekening gehouden met de wens van vele 
medebewoners van ons mooie en gezellige hofje. Het hoeft geen ‘dooie boel’ te 
worden, maar wat meer gelegenheid tot rustig praten in een daartoe uitnodigende 
ambiance kan geen kwaad. En op tijd stoppen met de herrie. 

 


