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Voorwoord  
 
Beste bewoners Puccinihof, 
 
Wegens omstandigheden een heel laat jaarverslag 2012. 
Alweer een jaar verstreken en we hebben inmiddels ons 35-jarig jubileum al achter de 
rug. Voor u ligt het jaarverslag van onze bewonersvereniging.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2013 heeft Henk van de Dries in zijn toespraakje zijn 
besluit om te stoppen als bestuurslid aan de aanwezige bewoners meegedeeld. Wij 
bedanken Henk hierbij nogmaals voor zijn inzet voor onze bewonersvereniging. Ook 
Henriëtte van Dijk is gestopt als bestuurslid. Henriëtte hartelijk dank voor al jouw 
inspanningen voor de vereniging.  
 
Tijdens deze laatste nieuwjaarsreceptie hebben Patty van de Sanden en René van de 
Kerkhof zich als bestuurslid aangemeld. Hans van Zon is voorlopig voorzitter ad interim, 
Hans wil na 2013 stoppen als bestuurslid. Ook Wim Verhagen heeft te kennen gegeven 
dat hij gaat stoppen. Daarom een oproep aan de leden van onze bewonersvereniging wie 
er interesse heeft om het bestuur te komen versterken.  
 
Helaas wordt ons hofje ook nog steeds geconfronteerd met incidenten, zoals inbraken of 
pogingen tot inbraak/diefstal, vernielingen en ‘honde- en kattepoepproblemen’. Aan de 
inbraken kunnen we zelf iets doen door alert te zijn en het inbrekersgilde het zo moeilijk 
mogelijk te maken. Voor tips verwijzen wij u naar www.123inbraakcheck.nl/. 
  
 

 
 
 
Wist u dat…? 
Wat veel mensen niet weten is dat het laten liggen van honden- en kattenpoep niet 
alleen vies en hinderlijk is, maar ook een gevaar voor mens en dier vormt en bovendien 
het milieu verontreinigd. Want in de drol zitten kleine eitjes waarin zich spoelworm larfjes 
(Toxocara spoelworm) ontwikkelen.  Deze larfjes zijn niet te zien met het blote oog. Lang 
nadat de drol door de regen is weggespoeld, bevinden deze larfjes zich nog in het gras, 
grond, grondwater. Op het moment dat iemand, kinderen zowel als volwassenen, 
bijvoorbeeld in het gras gaan zitten en daarmee in aanraking komt en vervolgens een 
koekje eet, een sjekkie draait of gewoon aan zijn mond zit, kan zo iemand al besmet 
raken. 
 
 



 

Gevolg voor uw hond/kat: 
- Opnieuw besmetting door het eten/likken aan niet opgeruimde drollen waardoor u 

eindeloos bezig kunt blijven met dure wormkuren 
- Vermindert de weerstand van uw hond/kat waardoor ook andere 

ziekteverwekkers een kans krijgen 
 
Gevolg voor de mens: 

- Bij tuinieren, spelen, ravotten in de tuin o.m. kun je gemakkelijk besmet raken 
dan komen de larven in het darmkanaal vrij die door het lichaam trekken en zich 
nestelen in verschillende organen 

- Dit draagt bij aan diverse andere long- en luchtwegaandoeningen zoals astma, 
COPD 

- Leveraandoeningen 
- Soms ook oogaandoeningen 

 
Gevolgen voor het milieu: 

- Opnieuw besmetting doordat niet opgeruimde drollen een enorm gebied 
besmetten in omtrek en vervolgens ogenschijnlijk onzichtbaar wegspoelen in het 
grondwater, terwijl de toxocara besmetting nog aanwezig is 

- Opnieuw besmetting doordat drollen in de groenbak gegooid worden en na 
compostering weer rechtstreeks in de tuinen terecht komen 

 
De symptomen van een besmetting met spoelwormlarven, bij mensen Toxocara-
besmetting genoemd, lijken op griep en zijn moeilijk te behandelen. Lusteloosheid, 
koorts, vage buikklachten en hoesten kunnen het gevolg zijn van een wormbesmetting. 
Besmetting speelt bovendien een rol bij het optreden van astma. Bij kinderen kan een 
wormbesmetting het gezichtsvermogen verminderen. 
 
Voorkom besmetting 

Als u jonge kinderen en dieren hebt, kunt u een besmetting met darmparasieten 
voorkomen door de volgende tips op te volgen: 

Laat de dieren het kind niet schoonlikken. 
- Laat kinderen altijd voor het eten en na het aaien van een dier de handen 

wassen en houd de nagels van kinderen kort.  
- Dek de zandbak af, zodat honden en katten hierin niet hun behoefte kunnen 

doen. 
- Ruim uitwerpselen van honden en katten altijd direct op. Hoopjes die 

blijven liggen kunnen een bron van infectie voor mens en dier zijn. 
 
Kinderboerderij 
 
Bij de kinderboerderij zijn in 2012 nog een aantal speeltoestellen 
bijgekomen, zodat het daar ook leuker is geworden om te spelen. Tevens is 
de kinderboerderij nog verder gerenoveerd, de velden waar de dieren 
staan zijn opnieuw ingericht en er zijn ook nog dieren 
bijgekomen, dus het is weer heel leuk om daar eens langs te komen. Verder wordt er 
met de gemeente onderhandeld om binnen enkele jaren een nieuwe boerderij te bouwen.  
    
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 begroting wordt gemaakt mede op basis van het aantal betalende leden. 

Echter, ieder jaar weer komt het voor dat enkele leden geen contributie betaald hebben. 
Onze penningmeester zorgt er dan voor dat het betreffende lid een herinnering krijgt, 
maar ook dat leidt niet altijd tot betaling en dat is jammer. Dus voor 2013 hopen we dat 
alle leden eraan denken de contributie voor dit jaar over te maken(IBAN: 
NL71INGB0004084964). Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking! 
 
Activiteiten in 2012 
 
Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging Puccinihof 
Wederom hield onze bewonersvereniging dit jaar, op zaterdag 5 januari 2012, de 
traditionele nieuwjaarsreceptie voor haar leden. En ook deze keer werden we weer 
gastvrij ontvangen door de familie Weijters, die wederom hun, mede door een aantal 

bestuursleden gezellig aangeklede, garage aan ons ter beschikking stelde. 
 
Vanaf 16.00 uur hebben zo’n 55 bewoners een lekker glaasje champagne 
geheven en 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 viel weer 

goed in de smaak.  
 
Voorts bedankte de voorzitter 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 Jan van Nieuwamerongen, Walter Kuipers en Kees Schuur  kregen een 
presentje voor hun inzet voor onze vereniging. 
 
Het waren weer een paar gezellige uurtjes! Dus ook dit jaar kunnen we weer terugkijken 
op een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Dit ook weer mede dankzij een bijdrage van Verrijk 
je Wijk, waarvoor namens ons allen onze hartelijke dank! 
 
Hans van Zon 
 
  
 
 
 
  



 

Jeu de boules zomeravondcompetitie 
 
Jeu de boules in Nederland 
Als we in Nederland over Jeu de Boules spreken, bedoelen we Petanque. De 
eenvoud van Petanque heeft er voornamelijk voor gezorgd, dat het mondiaal en 
nationaal verreweg de meest voorkomende spelvariant van het 
van het Jeu de Boules is geworden. Petanque kan individueel worden gespeeld, 
(tête-à-tête) maar ook in teams van twee (doubletten)of drie spelers (tripletten)  
De triplette vorm wordt internationaal als de belangrijkste variant beschouwd. 
In Nederland zijn de spelers georganiseerd in de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond (NJBB), die in 1972 werd opgericht. De NJBB sloot zich in 1974 aan bij 
de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP). Anno 2011 
kende de NJBB circa 18 duizend leden, verspreid over 210 verenigingen die zijn 
georganiseerd in 13 afdelingen. Als alle recreatief spelende petanque spelers 
allen lid zouden zijn van de NJBB, zou deze bond de tweede sportbond zijn na de 
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bondrecreantenvereniging. 
Voor diegenen die meer intensief willen boulen is er in onze naaste omgeving de 
mogelijkheid om lid te worden van 3 verenigingen die allen hun thuisbasis 
hebben op sportpark De Kluit aan de Gershwinstraat. Dit betreft 
PetanqueVerenigingTilburg en La Donnee waarbij je ook officiële competitie kunt 
spelen en recreantenvereniging Les Klutes welke een eigen onderlinge competitie 
hebben alsmede uitwisseling met andere recreantenverenigingen. 
 
Ons ‘eigen’ hofje heeft ook een eigen competitie. 
De competitie 2012 is begonnen in mei en eindigde in een spectaculaire 
finalewedstrijd op 29 september tijdens de Franse middag. De finale ging tussen 
Boule (s) Hit (Jan en Ruben van Nunen) en de Havana's (Jan van Gils en Frans 
Peters van Nijenhof). Supporters waren er genoeg.  
Na een zinderende wedstrijd - en aanmoediging vanaf ‘het 
Puccinihof-benkske’ - werd deze in 3 sets met 2-1 gewonnen door 
Boule (s) Hit. 
 
Jeu de boules in het hofje betekent ontspanning, gezelligheid en 
contact met de medebewoners. Prima voor de saamhorigheid. 
Om meer mensen met dit spel kennis te laten maken en de competitie af te 
sluiten werd weer een “Franse”middag georganiseerd waarbij een mixcompetitie 
werd gespeeld waaraan alle bewoners deel konden nemen. Hierbij werden 
middels loting teams samengesteld en werden er door iedereen 3 wedstrijden 
gespeeld op een op het grasveld uitgezet wedstrijdterrein.  Naast de vaste 
competitiedeelnemers waren er ook dit jaar weer enkele nieuwelingen die 
kennismaakten met deze tak van sport.  
 
Na afloop kwam er toezeggingen van 2 teams die in het verleden ook al eens 
deelgenomen hadden aan de competitie om zich in 2013 weer in te schrijven 
voor de volgende competitie. 
  



 

Fietstocht 
De fietstocht op zondag 23 september 2012 was een groot succes. 20 personen hebben 
deelgenomen aan deze door de bewonersvereniging Puccinihof georganiseerde tocht.  
De weergoden waren ons goed gezind. Het bleef droog met een redelijke temperatuur 
Het eerste gedeelte van de ongeveer 35 kilometer tellende tocht ging via 

Oisterwijksebaan en natuurgebied Moerenburg richting Oisterwijk. In de 
Oisterwijkse bossen was de rustpauze, waarbij de deelnemers werden 
getrakteerd op een uitgebreide lunch welke werd verzorgd door Walter 
Kuijpers en Kees Schuur. Nadat eenieder weer voldoende energie had 

opgedaan, werd de tocht voortgezet. Via Berkel-Enschot en het noordelijk buitengebied 
kwamen we Tilburg weer binnen. Bij het eindpunt in het midden van het hofje konden de 
deelnemers onder het genot van een drankje napraten over deze mooie fietstocht. Onze 
dank gaat uit naar de organisatoren van de fietstocht. Deze tocht werd mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van Verrijk je Wijk. 
 



 

             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 Staan tafels 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 
 

 
Henk van den Dries, voorzitter 
Puccinihof 658 
Tel. 456 46 94 
E-mail : vandendries@home.nl 
Bestuurslid sinds januari 1999 
Tot januari 2013 

Wim Verhagen, penningmeester 
Puccinihof 611 

5049 GW  
Tel. 06-38325831 

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

 
Henriëtte van Dijk, Secretaris 
Puccinihof 644 
Tel. 456 34 31    
E-mail: cjclavandijk@hetnet.nl  
Bestuurslid sinds februari 2006 
Tot januari 2013 
 

 
Hans van Zon 

Puccinihof 674 
Tel. 455 57 34 

E-mail: hvzon@kpnmail.nl  
Bestuurslid sinds februari 2006 

 
 

Jan van Gils 
Puccinihof 667 
Tel. 536 22 35 
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 
 


