Giacomo Puccini
Italiaanse componist

Z ijn volledige naam is: Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini
Giacomo Puccini werd geboren te Lucca, Groot Hertogdom Toscanië op 22 Dec. 1858
en hij overleed te Brussel op 29 november 1924.

Jaarverslag 2007
Woordje van de voorzitter
Het opmaken van een jaarverslag voor een vereniging is in de meeste gevallen geen sinecure.
Naast het feit dat het bestuur hierin verantwoording aflegt van wat zij in het afgelopen jaar
heeft gedaan en hoe zij met de financiën is omgesprongen, wordt er in de meeste gevallen ook
een blik vooruit gegeven.
Voor de bewonersvereniging Puccinihof is het opstellen van het jaarverslag 2008 niet zo’n
probleem. Er is het afgelopen jaar niet erg veel bijzonders gebeurd, maar de vooruitzichten
voor de vereniging in 2008 zijn daarentegen wel noemenswaardig.
Allereerst is daar het 6e lustrum, oftewel het dertig (30) jarig bestaan van onze
bewonersvereniging. Ook gaan we in 2008 digitaal. Over beide onderwerpen berichten we u
verderop in dit jaarverslag uitgebreider. Als voorzitter van de vereniging wil ik echter toch
met veel plezier eens terugkijken over het reilen en zeilen van de vereniging in de afgelopen
30 jaren.
De oprichting
Uit nood geboren, er moest een vereniging van eigenaren zijn om de centrale antenne te
kunnen realiseren, werd al in de loop van 1977 besloten een bewonersvereniging op te
richten. Dat uiteindelijk de centrale antenne niet doorging, omdat wij een van de eerste wijken
waren waar de kabel werd ingevoerd, was geen reden om niet door te gaan met de vereniging.
Vele andere doelen die te maken hadden met de oplevering van de nieuwe woningen, kwamen
bij de vereniging in beeld.
Troubleshooter
Met name in de eerste jaren spande de vereniging zich in om de leden (lees de eerste
bewoners) bij te staan met problemen aan en rondom het huis. Zo hebben we heel lang strijd
gevoerd met de aannemer (v.d. Wegen) over de slechte kwaliteit van de boeiboorden.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot aanpassing hiervan met een geringe bijbetaling door de
bewoners.
De wieltjes van de schuifpuien waren een andere gezamenlijke aanpak. Ook met de gemeente
hebben we zaken gedaan. Over de inrichting en bestrating van het hofje,
de opzet van het Midden-Brabantpark, de realisering van
parkeerplaatsen, de herbestrating en het verplaatsen van bloembakken
etc. De laatste jaren hebben we aandacht besteed aan de veiligheid in
ons hofje door verlichting en afsluiting van de brandgangen.
De activiteiten
Gedurende ons dertigjarige bestaan zijn er vele activiteiten georganiseerd op allerlei gebied.
Een korte opsomming zal bij velen wel weer een herinnering oproepen.
Sportdagen; BBQ avonden; Politievoorlichting; demonstratie Brandweer;
behendigheidsproeven met auto’s in het hofje; fietstochten; autoritten; Jeu de Boules
wedstrijden wandeloriëntatietochten; vele feestavonden in de loods van Claassen of in grote
tenten. Optredens van diverse artiesten, zoals een tonprater en een echte stripteaseshow.

Disco’s; roulettespelen en quizspellen.
En dan de diversiteit aan eten: ijscokar; popcorn; chinees; worstentent; lopende
buffetten. Misschien ben ik nog wel wat vergeten, maar in de nabije toekomst kan
dit verder allemaal aangevuld worden op onze Website.
De minder leuke gebeurtenissen
Uiteraard is in zo´n lang bestaan niet alles rozengeur en maneschijn. Helaas hebben we ook
minder leuke gebeurtenissen in onze vereniging gehad. Zoals het overlijden van enkele jonge
leden en diverse oudere bewoners van ons Puccinihof. Laten we in onze herinnering ook even
aandacht aan hen schenken.
Wat ook een minder prettige ervaring is geweest is ons streven naar veiligheid op het gebied
van het verkeer. Diverse malen hebben we geprobeerd onze bewoners bewust te
maken van hun verkeersgedrag, zoals de snelheid (stapvoets) en het niet
parkeren in de vakken. Helaas hebben we daar de handen niet voor op
elkaar gekregen.
Hoe nu verder
Na dertig houdt het bestaan van onze vereniging zeker niet op. Als bestuur hebben we voor de
korte en langere termijn nog wel plannen. Zo starten we dit jaar met een eigen Website.
Hierin staat alles te lezen over het reilen en zeilen van het Puccinihof. Ook willen we hierop
zoveel mogelijk foto’s verzamelen. Dus mocht u nog ergens in een oude doos foto’s hebben
liggen, dan willen wij deze graag benutten voor het samenstellen van ons Puccinihoffotoboek.
Ook willen wij doorgaan met het organiseren van activiteiten. De eerste grote happening is
natuurlijk de viering van ons 6e lustrum op 6 september a.s.
Hierover hoort u later meer.
Tot slot
Ik hoop met deze korte terugblik jullie weer een beetje het verenigingsgevoel te hebben
gegeven, zodat we er met z’n allen een fantastisch lustrumjaar van kunnen maken.
Dit kan door deel te nemen aan de fietstocht, de jeu de boules competitie en natuurlijk de
feestdag/-avond op 6 september.
Wederom kan ik jullie de prettige mededeling doen dat de contributie weer niet is verhoogd.
Voor het 6e opeenvolgende jaar dus een bijdrage aan de vereniging van slechts € 12,50
Ik wens jullie daarom allen een plezierig 2008 verenigingsjaar toe.
Guus de Laat
Voorzitter
LUSTRUMFEEST 6 SEPTEMBER
Nog niet aangemeld??? Nu doen

MELDPUNT
Zoals u allemaal zult weten, is er in Tilburg een centraal meldpunt. Wilt u zaken kwijt die
rondom het Puccinihof spelen dan kunt u daar direct uw klachten doorgeven.
Voorbeelden zijn o.a. langdurig geparkeerde auto’s waarvan u de eigenaar niet kent,
vervuiling in het Midden-Brabantpark, vernielingen etc. etc.
Voor alle duidelijkheid hier nogmaals het telefoonnummer: 0800 – 1920
Via de site van de gemeente Tilburg kunt u ook per e-mail uw klachten kwijt.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie hebben we dit jaar op zaterdag 5 januari
gehouden. Nieuw dit jaar was de locatie, een ruime tent opgezet in onze Puccinihof
ter hoogte van de huisnummers 639-640. Met vereende kracht hebben wij als
bestuur de tent gezellig gemaakt, zelfs een kacheltje ontbrak er niet.
Na een korte toespraak van onze voorzitter met een terugblik op het afgelopen
jaar is er ook vooruit gekeken naar dit nieuwe jaar, waarbij ons lustrumfeest
– 30 jaar Puccinihof – centraal zal staan.
Deze eerste activiteit van 2008 is weer geëindigd met het gebruikelijke kopje
erwtensoep en met een goed gevoel van alle aanwezige bewoners.

JEU DE BOULESTOERNOOI / BUURTFEEST
Na weer een geslaagde jeu de boulescompetitie werd dit afgesloten met een spetterende finale
op de jaarlijkse Franse middag. Zie de bijdrage hieronder met dank aan Ton van den Boom.
Op zaterdag 29 september werd op initiatief van de buurtvereniging het jaarlijkse buurtfeest
gehouden in de Puccinihof. Iedereen uit onze buurt was uitgenodigd, wel of geen lid van de
buurtvereniging. De activiteitencommissie heeft er bijzonder veel werk van gemaakt! Al om
half tien ’s morgens waren de leden van deze commissie in de weer om er voor te zorgen dat
het een feestelijke dag zou worden waarbij alles goed zou verlopen. Daags tevoren was een
‘kookploeg’ met name Anneliek Kuijpers en Lies Verkooijen bezig geweest met de
voorbereidingen voor een groots buffet.
De finale van de jeu de boulescompetitie was om 12.00 uur
het startpunt van de feestelijkheden. Frans en Joep Kools
wonnen deze wedstrijd van Els Reinards en Marij van
Nunen. Hierna volgde een petanque-toernooi waaraan maar
liefst 28 buurtbewoners deelnamen. Op vier banen, uitgezet
op het grasveld midden in het hofje, werd gestreden om de
eer en een fles wijn. Uiteindelijk werd Ria Kools de winnaar
bij de dames en Ton van den Boom viel die eer te beurt bij de
heren.
Tijdens dit toernooi konden de kinderen spelen in een
luchtkussenspringkasteel. Ook voor volwassenen bleek dit af en
toe erg verleidelijk…. Bovendien mochten de kleintjes zelf

kaarsen maken. Daarbij werden ze geholpen door Theo van Rooij, die vroeger in de
Puccinihof heeft gewoond. Na het dompelen van de lonten liepen ze telkens een rondje om de
petanquebanen. Iedereen genoot er van, de kinderen niet het minst! Bovendien konden ze de
kaarsen ook nog verschillende kleuren meegeven. Ook volwassenen maakten gebruik van de
mogelijkheid om hun eigen kaarsen te maken. Enkele fraaie exemplaren waren daarvan het
resultaat.
Rond 17.00 uur werd het zelfbereide buffet geopend. Heerlijke hapjes
stonden op de tafels tentoongespreid. Voor de kinderen was er
bovendien friet. Iedereen kon naar hartelust toetasten en dat werd ook
gretig gedaan. Klap op de vuurpijl was het toetje: een
chocoladefontein waarin lange vingers, stukjes peer en perzik en
schuimpjes konden worden ondergedompeld. Het was werkelijk
helemaal af!
Dankzij de bijdrage van Verrijk je Wijk en de inzet van een aantal
vrijwilligers uit onze buurt hebben we een gezellige feestdag gehad,
waarbij we ook nog eens met enkele nieuwe buurtbewoners konden
kennis maken. Rond 20.00 uur kwam er een einde aan dit buurtfeest.
Volgend jaar vieren we het 30- jarig bestaan van de buurtvereniging met nog meer
activiteiten. Degenen die er dit jaar niet waren, hopen we dan in ieder geval ook te mogen
begroeten!

IDEEËNBUS
Vorig jaar is reeds gevraagd of de vereniging beschikte over een
ideeënbus. Het antwoord daarop was nee, maar inmiddels zijn we in een
vergevorderd stadium met het opzetten van een website. Als deze
eenmaal ‘in de lucht is’, dan kunt u via de website uw idee(en) kenbaar
maken.

WEBSITE
Binnenkort gaat onze website in de lucht. Tegen de tijd dat u dit leest kunt u inloggen
Op onze site via:
www. Puccinihoftilburg.nl
Alle gegevens, dit jaarverslag en een heleboel andere nuttige informatie willen wij jullie gaan
verstrekken via deze site. Daarnaast natuurlijk veel fotomateriaal.
Je kunt ook foto’s toesturen aan een van de bestuurleden dan kunnen we die misschien ook
plaatsen.
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Aanmelden bij een van de bestuurleden is voldoende

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

