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Voorwoord
Voor het opstellenvan een voorzet voor het jaarverslagga ik altijd te rade bij mijn
Wat blijkt nu, al in 1999 vind ik mijn eerstedigitaleversie
opgeslagenarchiefstukken.
van een voorwoordvoor het jaarverslag.Dit voorwoord(de 10edigitale vqrsie van mij) is
dus in iedergeval een mijlpaalvoor de Bewonersvereniging.
Het afgelopenjaar was een jubileumjaar.Het 3O-jarigbestaanvan ons hofje en van de
We hebbenhet uitbundigen met veel elan gevierd.
Bewonersvereniging.
De fietstochtwas goed geregeld,het lustrumfeesteen geweldigehappeningen de
weer vanouds.Over dezeen andereevenementenleestu verderopin
nieuwjaarsreceptie
dit jaarverslagnog meer.
Wat is er nog meer positief in deze sombere crisistijden

We verhogende contributie weer niet
Dat wil zeggendat de contributieals sinds2002 (bij invoeringvan de Euro)op hetzelfde
peil blijft (€ 12,50 per lidlhuisnummer).Bij een gemiddeldeinflatievan
stel maar 3o/operjaar wil dit zeggendat de contributievan onze
verenigingongeveer25ologoedkoperis geworden.Waar hoorje
tegenwoordigeen dergelijkgeluidnog.
Tochzullenwe, als we in de komendejaren hetzelfdewillen blijven
brengen,ook eens naar aanpassingvan de contributiemoetenkijken. Maardat is pas
voor de komendejaren.
Bewonersvereniging ook in de wijk actief
Henriëttevan Dijk en Henkvan den
Al weer sindsbegin2008 zijn twee bestuurleden,
Dries actief betrokkenbij de organisatievan Verrijk je Wijk. Henk is zelfs medebij deze
bestuursliden zo is er dus een directelink voor onze Bewonersvereniging
gemeentelijkeinstellingvoor de verdelingvan subsidiegelden.
Daarnaastis Henkonlangsook bestuurslidgewordenvan de StichtingStokhasselt'BB.
Binnenkortwordt hij zelfs beëdigd(door de wethouder)als functionarisvoor het
medebeheervan de subsidiegelden
die uit de pot van oud-ministerVogelaarkomen. De
Stokhasseltis geen zogenaamdeVogelaarwijkmaar een stimuleringswijk(impulswijk).
Wij zullenals bestuurzoveelmogelijkde kennisen kundevan Henk proberente
gebruikenvoor het Puccinihof.
Wat gaan we doen dit jaar?
Niet zoveel,de activiteitenstaan na dit lustrumjaarop een laag pitje. Wel
zullenwe weer een fietstochtorganiserenen natuurlijkzal ook het Jeu de
Boulestoernooi
weer gehoudenworden.Voor beideevenementenkrijgt u
tijdig een uitnodiging.

.L

Nog wat informatie
Verdernog vermeldenswaard
is het berichtdat de kinderboerderij
naastons hofje in
ieder geval blfift bestaan.In het voorjaar worden de meest noodzakelijkereparaties
uitgevoerden er zijn plannenom op de langeretermijn een totale renovatieuit te voeren
met daaringeïntegreerdde tuintjesen de speeltoestellen.
Eenander opmerkelijkwijkgebeurenis het plaatsenvan 2 zogenoemdebenkskes.
Een zal er geplaatstworden bij het Cruijffcourten het andere bij de Vivaldiflat.
Twee scholenzorgen voor versieringvan de benkskes,het ene benkskekrijgt als motto
'sport/spel'en het andere'wereldbanken'.
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Rijgedrag en parkeren
In de voorgaandevoorwoordenben ik frequentingegaanop enkelestokpaardjesvan mij.
Als belangrijksteitem heb ik altijd gewezenop het verkeersgedrag
in het Puccinihof.
Ik doel hier op de snelheidwaarmeegeredenwordt en de
parkeermentaliteit.
Helaasmoet ik bekennendat ik mij voel als
een roependein de woestijn.Ik heb het daarom m_aar
opgegeven
om in iedervoorwoordhier uitgebreidop in te gaan.Wel hebben
we als bestuurbepaalddat we alsnogeen folder,van wat de
bepalingenin een woonerfnu precieszijn, opnemenin dit verslag
en ook op onzewebsite.

Website
Over onze websitegesproken.Heeftu hem al bekeken?!Hij ziet er echt gelikt uit. Plaats
hem bij je favorietenzodatje snel kunt inloggen.
Alle nieuwsfeitjes
komen op de site. Ook waarschuwingen,
zoalsdit jaar over
proberen
inbraakpogingen,
vermeldenswaardigheden
en andere
we zo snel mogelijkop
de site te plaatsen.
V o o rd e d u i d e l i j k h e i dh,e t a d r e si s : w w w . D u c c i n i h o f t i l b u r q . n l
Ik hoop dat u met veel interessehet overigenieuwsvan dit jaarverslagtot u neemt en
dat we elkaarweer veel mogenontmoetenin dit after lustrumjaar.
Ik wens u verder een prettigverenigingsjaar
2009 toe.
Guusde Laat
Voorzitter

Jubilarissen
Afgelopenmaart haddenwij twee 25-jarige(!)jubilarissenin ons bestuur,namelijkonze
voorzitterGuusde Laat en onze penningmeester
JosVerkooijen.Om hen met dit
jubileum te feliciterenen te bedankenvoor hun jarenlangeinzet, hebbenwij hen namens
alle bewonerseen attentieaangebodenin de vorm van een paar flessenwijn.

Fietstocht
Op 1 junijl. hebben22 personendeelgenomen
aan de door de Bewonersvereniging
georganiseerde
Puccinihof
fietstocht.Ondereen sluimerigzonnetjeging het eerste
gedeeltevan de tocht richting Haaren.Bij kasteelNemelaerwas de eerste rustpauze,
waarbijde deelnemerswerdengetrakteerdop een uitgebreidelunch.Nadateen ieder
voldoendeenergietot zich had genomen,werd de fietstochtweer voortgezetin ons
BrabantsLandschap.
Onderwegmoestende deelnemerszich nog buigenover een aantal
zeer lastigevragen. Dezediendenvoor het einde van de fietstochtbeantwoordte
worden.
Ter hoogtevan de Loonseen DrunenseDuinenwas het tweede
rustpunt.Daar mochtende deelnemersonder het genot van een
verfrissinglaten zien hoe goed ze kondendarten.Voor sommigenviel
echterniet mee. Het laatstegedeeltevan de tocht liep via De
*rc*.._.:.::*,. dat
RustendeJageren Bosen Duin weer richtingPuccinihof.
Bij het
e i n d p u n ti n h e t middenvan het hofje werdende winnaarsbekendgemaakten kondende
deelnemersonder het genot van een drankjeen een hapje napratenover deze mooie
fietsdag.
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Jos Verkooijen
Onderstaand stukje was geplaatst in de WÍjkkrant Noord van november 2008

Lustrumfeest Puccinihof
Puccinihof30 jaar. Het was aan oàt weer tijd om
Dit jaar bestaatde bewonersvereniging
het 6' lustrum oftewel het 30-jarig bestaanvan onze bewonersvereniging
feestelijkte
vieren.Op zaterdag6 septemberjl. was het eindelijkzover.Er haddenzich ongeveer100
personenaangemeld,waarondereen aantal kinderen.Zij werdenrond 17.30 uur
ontvangenmet een glaasjechampagne(natuurlijkiets andersvoor de kids) in een grote
feestelijkaangekledetent, die zoalsgebruikelijkweer was opgezetop het grasveldin het
midden van ons hofje. Daarnawas het tijd om te borrelenen weer eens gezelligbij te

praten.
Na een klein uurtje werden er twee grote wokpannenaangezeten kon
eeniedernaar hartenlustgaan'wokken'.Er was voor elk wat wils en je
kon zoveel pakkenals je lustte, er was genoeg!Iedereenvond het een
erg leuk idee en het eten was voortreffelijk!
Ook het toetje laten we hier niet onvermeld.Er was een heerlijk ijsje na
uit een authentiekijscokarretje,belangeloosbeschikbaargestelddoor de
(IJsspecialist).
familieSchellekens
Daarnawas het tijd voor een dansje,er was een disco en we werden verrast met een
aantal optredensvan de DJ. De sfeer zat er goed in (zie bijgaandefoto).
Kijk voor nog meer foto's ook eens op onze
website: www.puccinihoftilburg.
nl
Restons nog onze dank uit te spreken richting
Verrijk je Wijk, die ook weer een bijdrage heeft
geleverdom een en ander mogelijk te maken en
niet te vergeten:dank aan alle vrijwilligers.
Het was weer een geslaagdeavond!
Namenshet bestuur,
Elsvan Abeelen

Franse middag I Jeu de Boulescompetitie
Ook dit jaar is het inmiddelstraditioneleJeu de Boulestoernooi
met veel pleziergespeeld
personen
middenin het hof. 16 Teamsvan 2
op de Jeu de Boulesbaan
haddenzich
hiervoor ingeschreven.Op de afsluitendeFransemiddag op zaterdag4 oktoberjl. is de
finale gespeeldtussenTon en Wilma van de Boom en LiesVerkooijen/ Mark
Westerburgen.Ton en Wilma mochtenna twee gewonnensets de wisseltrofeein
ontvangstnemen.
Dezelfdemiddag is ook een minimix toernooigespeeld,waarvoor iedereenzich kon
inschrijven,ook al haddenze niet aan het grote toernooi meegedaan.
Ondankshet slechteweer voorafgaandaan deze middag hadden zich 24 deelnemers
aangemeld.Enkelenieuwepersonenkondenhierdoorkennismakenmet het Jeu de
Boulesspel.
Het leukevan dit speltypeis dat alle deelnemersgemengdwordenen er niet
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wordt gespeeld.Dit bevordertde onderlingecontractentussende
in vaste samenstelling
bewonersen verstevigtde saamhorigheidin ons woonerf.
Het minimixtoernooiwerd geleiddoor FransKools,die voor deze middageen schema
had opgesteld.De inwendigemens werd deze middag meer dan voortreffelijkverzorgd
door Walter Kuijpersen Henkvan den Driesin de vorm van drankjes,hartigehapjesen
stokbroodmet saté.
Tijdens het napratenkonden LiesVerkooijenbij de vrouwen en KeesSchuur bij de
mannenwordengehuldigdals winnaarsvan het minimixtoernooi.Terugkijkendmogen
we sprekenvan een geslaagdemiddag.

Nieuwjaa rsreceptie Bewonersvereni g i ng Puccin i hof
van onze
Op zaterdag10 januari was er weer de traditionelenieuwjaarsreceptie
bewonersvereniging.
Warenwe vorig jaar nog aangewezenop het bouwenvan een tent aansluitendtussen
carporten,dit jaar kregenwe de beschikkingover een
twee aaneensluitende
lekker
verwarmde
ruimte. Door de familieWeijterswerd namelijkhun grote
fantastische,
gesteldvoor dit evenement.
garagebeschikbaar
Vanaf
vanaÍ *+ Lb.uu
16.00 uur kkwamenongeveer51 bewonersaf op de
het vrolijk samenzijnmet de directeburen.
champagneen op hr
werdeno€
Spontaanweroen
Spontaan
de vele goedewensenvoor het nieuwejaar
Het bevielde meestebewonerszo goed in de
onderling
uitgewisseld.
onderlinguitgewisse
garagedat velen tot ver na het
gezelligaangekledeen sfeerverlichte
gebruikelijkesluiting
sluitingsuurvan 18.00 uur bleven.Medenatuurlijkdoor
d e lekkere erwtensoepmet stokbrood.
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keek de voorzitternog even terug naar het jaar 2008. Dit
In zijn nieuwjaarstoespraak
lustrumjaarvan de vereniging(30-jarigebestaan)werd grandioosgevierdmet een
daverendfeest op 6 september,in een feesttent midden in het Puccinihof.Daarnaast
memoreerdede voorzitterook aan de opgestartewebsitewww.puccinihoftilburg.nl.
Vervolgensblikte hij ook vooruit.Het komendejaar zijn er weer de gebruikelijke
de Fransemiddagen de fietstocht.
evenementenals de jeu de boulescompetitie,
Tot slot bedanktede voorzitter Pierreen Iris Weijtersvoor het beschikbaarstellen van
hun garage,Jan en Marijvan Nunenvoor het weer pico belloverzorgenvan de verhuur
voor hun inzet in het lustrumjaar.
van de statafelsen de anderebestuursleden
Rondde klok van zevenenvertrokkende laatste bewoners,waarna met enkele
bestuursleden
en vrijwilligersde garageweer snel werd omgetoverdin de ruimte
waarvoordeze bedoeldis.
Guusde Laat

Burenrechtenen plichten
Overleq is beter dan orocederen
'Betereen goedebuur dan een verrevriend'
Ook benieuwdnaar dit onderwerp?Kijk dan op onze websitewww.ouccinihoftilburq.nl
voor het geheleartikelen de brochurevan VROMover erf- en perceelafscheidingen.
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Een woonerfof volgens het ReglementVerkeersreoelsen verkeerstekenssindsjuli 1998
kortweg eff, is een deel van de verkeersinfrastructuur
dat is aangeduidmet het
verkeersbord'erf'.

Geschiedenis
Woonervenzijn in Nederlandin de jaren
zeventigen tachtig veelvuldigtoegepast
in stadsvernieuwingsgebieden
en nieuwe
woonwijken.De'Puccinihofis hier een
goed voorbeeldvan.
De eerste woonervenontstondeneind
jaren zestigin de woonwijkEmmerhout
in Emmen,waar het woord
geïntroduceerdwerd door
stedenbouwkundige
Niekde Boer.

Reglement verkeersregels voor een 'erf'
( lopen,spelen,
Dit type weg is aanwezigin een gebiedwaar de verblijfsfunctie
prioriteit
heeft boven de verkeersfunctievan de weg.
ontmoeten enz.)
In het Reglementverkeersregelsen verkeerstekens1990 (RW) staan ten aanzienvan
het erf de volgendebepalingen:
o Voetgangersmogen de gehele breedtevan de straat benutten om te lopen en te
spelen.
o Er mag enkelstapvoetswordengereden.In Nederlandis dit bepaaldop ongeveer6
kilometerper uur. Volgenseen arrestvan de HogeRaadbetekentdit een maximum
snelheidvan 15 kilometerper uur.
o Er mag alleengeparkeerdwordenop daarvooraangegevenplaatsen.
Aanvullendis de volgenderegelvan kracht:
. Verkeerdat het erf verlaat of betreedt,moet voorrangverlenenaan het overige
verkeer,voetgangersincluis,indiener een hoogteverschil
door middelvan een oprit
is aangelegd.Indiener sprakeis van een gelijkvloersekruisinggeldende algemene
verkeersregels.
Na een herzieningvan de regelsvoor het woonerfin 1988, kan het erf ook worden
toegepastin anderesituatieszoals,binnensteden,
winkelgebieden
en stationsgebieden.
Internationaalheeft het woonerf zich over grote delen van Europaverspreid
(bijvoorbeeldDuitsland,Polen,Hongarije,Oostenrijk,Zwitserland).In Zwitserlandheet
(ontmoetingsgebied).
het Begegnungszone
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ACTTYA

PASSTVA
31- 12-08
€

Inventoris:
Tent
Stoontofels

31- 12-08
€

3r-t2-o7
€
Kapitaal

0-Í000,00

227,OO

3-t:-12-_07
€

\ii;,;ó

l;8,95
0,00

L
Voorzienincen:
6eldmiddelenr
Postbonk
PostbonkSpoorrek.
Kos
Vorderingenl
Nogte ontvongen
contríbutie
Vooruitbetooldekosten
Rentebonk

990,65

1.024.30

Lg9_l1"ymfe"e""gt-.
oygli
l:323-Í89.L geo9-li
"v-tïe-tïe-n
2.097,56 fnvesteringen

89,55

139,03

12,50

12,50

0,oo

t.o70,76

776.OO

776,O0

Nogl"-e_.beJ"ole.n..p__-o_:.ï_e-n
40.00

70-p-5-...................
2,4o vg"o-r.HiÏ
gnÏygng"g
ni
24.35
26.74 Contributie2OO9/?OOa

l,?-"5-9,0"-0

t.to6.70

62,50

361,70

50,00

2-212.20

BATEN
Contributie
60x €t2,5Q
Nieuw.i

r50,00
Fietstocht

-ó0J00.
:..........................."

ó0,00

kosfen:

Verhuurstoontofels

-1-e-,oo
ContributieKvK
Kostenwebsite

27,0O

75

20,00

fr
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 A 2,5Oper tafel I per dag.

Te reserveren bij:
Jan van Nunen
Puccinihof 645
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VOORSTELLENBESTUURSLEDEN

Guus de Laat, voorzitter
Perosistraat535
Tel 455 21 55
E - m a i:l h i l d a g u u s . d e . l a a t @ h o m e . n l
Bestuurslidsindsmaart 1984
JosVerkooijen,penningmeester
Puccinihof663
Tel. 455 63 20
E - m a i:l i o s . v e r k o o i j e n @ h o m
n le .
Bestuurslidsindsmaart 1984
Elsvan Abeelen,Secretaris
Puccinihof
639
Tel. 456 16 53
E - m a i:l e . v a n a b e e l e n @ h o m e . n l
Bestuurslidsindsnovember1997
Henkvan den Dries
Puccinihof658
Tel. 456 46 94
E - m a i:l v a n d e n d r i e s @ h o m e . n l
Bestuurslidsindsjanuari 1999
Henriëttevan Dijk
Puccinihof644
T e l .4 5 6 3 4 3 1
nl
E-mail: cjclavandijk@hetnet.
Bestuurslidsindsfebruari2006
H a n sv a n Z o n
Puccinihof
674
Tel. 455 57 34
E-mail: hvzon@qawab.com
Bestuurslidsindsfebruari2006
FransPetersvan Nijenhof
Puccinihof
604
Tel. 455 14 58
E-mail: fransencarla@home,
nl
Bestuurslidsindsfebruari2006

