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Voorwoord  
 
Alweer een jaar voorbij! Voor u ligt opnieuw het jaarlijkse verslag van onze 
bewonersvereniging. Deze keer niet met een voorwoord van de voorzitter. Reden is dat 
Guus de Laat is gestopt met zijn bestuursfunctie. Na zich ruim 25 jaar te hebben ingezet 
voor onze bewoners, vond hij het tijd voor ‘ander bloed’ in het bestuur. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft hij in zijn toespraakje zijn besluit aan 
de aanwezige bewoners meegedeeld (zie ook nieuwjaarsreceptie 2010). 
Wij bedanken Guus hierbij nogmaals voor zijn jarenlange inzet voor onze 
bewonersvereniging. 
 
Na het afscheid van Guus moest het bestuur op zoek naar een nieuw lid/nieuwe voorzitter. 
Met een schrijven is de leden van onze bewonersvereniging gevraagd wie er interesse had 
om het bestuur te komen versterken. Hierop hebben we maar een paar reacties mogen 
ontvangen. Gelukkig heeft Jan van Gils zich aangemeld als nieuw lid van het bestuur en 
hebben we Henk van den Dries bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. We 
zijn dus weer compleet! 
 
Wij hopen dat u ons jaarverslag weer met plezier zult lezen en zien u in dit verenigingsjaar 
graag terug als deelnemer aan de diverse activiteiten.  
 
Namens alle bestuursleden, 
Els van Abeelen 

 
Contributie 
Besloten is om ook dit jaar (voor de achtste keer) de contributie niet te 
verhogen, het bedrag blijft dus € 12,50 per lid/huisnummer. Voor betaling 
van de contributie verwijzen wij u naar bijgaand memo. 
 

 
Activiteiten dit jaar 
Fietstocht 
Vorig jaar viel de fietstocht letterlijk en figuurlijk in het water. We laten ons hierdoor echter 
niet tegenhouden, dus ook dit jaar zal er weer een leuke tocht uitgezet worden. 
Houd daarom 4 juli 2010 vrij in uw agenda, want dan hopen we op goed weer voor de 
fietstocht. Enkele weken van tevoren worden de inschrijfformulieren 
rondgebracht.  
 
Jeu de boulestoernooi 
Ook dit jaar wordt een jeu de boulestoernooi georganiseerd. 
Inmiddels hebt u zich hiervoor al kunnen inschrijven.  
 
Franse middag 
Traditiegetrouw wordt het jeu de boulestoernooi afgesloten met een ‘Franse middag’. 
Datum en uitnodiging volgen t.z.t. 
 
Bij alle activiteiten hopen wij weer velen van u te mogen begroeten.  
 
Kinderboerderij 
Inmiddels is en wordt er hard gewerkt om de kinderboerderij naast ons hofje een flinke 



 

opknapbeurt te geven, zodat het er weer fris en netjes uitziet. Wist u dat u voor € 1.- 10 
eieren kunt kopen en daarmee ook nog de kinderboerderij sponsort? Een goede zaak toch? 
 
Rijgedrag en parkeren 
Wederom vragen wij uw aandacht voor het rij- en parkeergedrag in het Puccinihof. We 
wonen niet voor niets in een woonerf (zie ook onze website). Hier mag maar stapvoets 
gereden worden. Houd hier rekening mee, zeker omdat er steeds meer (kleine) kinderen 
buitenspelen. Ook komt het nog steeds voor dat er geparkeerd wordt op plaatsen die hier 
niet voor bestemd zijn. Dit leidt tot ergernis, terwijl dat niet hoeft. Als men op de daarvoor 
aangegeven plaatsen parkeert, is het echt maar een paar meter verder lopen! 
 
Website 

We hebben het idee dat onze website nog niet echt leeft bij de bewoners. Dat is 
jammer, want er staan allerlei vermeldenswaardigheden op, foto’s van 
activiteiten, etc. Kijk dus eens wat vaker op: www.puccinihoftilburg.nl 
 
 

 
Activiteiten 2009 
 
Franse middag/Puccinihof barbecue 
19 september was het einde van de jeu de boulescompetitie, dus tijd voor de intussen 
traditioneel geworden Franse middag met om 11.45 uur de finale van de competitie en 
vanaf 13.00 uur een mini jeu de boulestoernooi, om 17.00 uur gevolgd door een 
hofbarbecue.  
 
Al met al een drukke dag, die mogelijk werd door de inzet van een geweldig kookteam, 
twee onvermoeibare vutters en natuurlijk de bouwploeg. Zaterdagmorgen werd vroeg 
begonnen met de opbouw van het feestterrein en de jeu de boulesbanen. Achter de 
schermen werd hard gewerkt aan de voorbereiding van de barbecue. 
 
De finale van de jeu de boulescompetitie stond bol van de spanning en werd uiteindelijk 
gewonnen door Hans en Resi van Zon (de zonnetjes). Tijdens het mini jeu de 
boulestoernooi o.l.v. Frans Kools namen 20 deelnemers het individueel tegen elkaar op. 
Winnaars van dit minitoernooi waren bij de dames Clara Verhoeven en bij de heren Jan van 
Nunen. Zowel de zonnetjes als ook de winnaars van het minitoernooi werden bij de 
prijsuitreiking in het zonnetje gezet. 
 
Ter afsluiting van deze prachtige dag was het tijd voor de hofbarbecue, waarvoor 85 
personen zich hadden aangemeld. Het was leuk dat ook een aantal personen die zich niet 
hadden aangemeld, de weg naar ons feestterrein vonden. 
 
Door het stralende weer, een ferme financiële bijdrage van Verrijk je Wijk en de inzet van 
de eerdergenoemde kookploeg werd deze hofbarbecue een groot succes.  
 
Fietstocht 
De fietstocht op zondag 14 juni 2009 is vanwege het slechte weer niet doorgegaan. Hopelijk 
dat de weergoden ons dit jaar beter gezind zijn. Wij willen Hans en Resi van Zon nog 

bedanken voor alle tijd en energie die zij in deze middag gestoken 
hadden. 
 
Jos Verkooijen 
 



 

 
Zoo Parc Overloon bestaat 10 jaar 
Daarom hebben we als bewonersvereniging een brief ontvangen over hun 
speciale jubileumactie. Er zijn nu kaarten te bestellen voor € 7,50 i.p.v. 
€17,-. Deze kaarten hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Dus 
vind je het leuk om met de (klein)kinderen naar dit dierenpark te gaan, 
bestel dan kaarten bij Els van Abeelen, huisnummer 639. De bestelling 
moet uiterlijk 5 juni (met bijbehorend bedrag) binnen zijn, zodat alle 

kaarten tegelijk besteld kunnen worden.  
 
Eerste activiteit 2010  
 
Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging Puccinihof 
Op zaterdag 9 januari 2010 was er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie van onze 
bewonersvereniging. Net als vorig jaar stelde de familie Weijters hun grote garage 
beschikbaar voor onze nieuwjaarsreceptie. 
Vanaf ± 16.00 uur kwamen ongeveer 56 bewoners af op de champagne en op het gezellig 
samenzijn met de directe buren. Spontaan werden de vele goede wensen voor het nieuwe 
jaar onderling uitgewisseld. Het beviel de meeste bewoners zo goed 
in de gezellig aangeklede en sfeervol verlichte garage dat velen tot 
na het gebruikelijke sluitingsuur van 18.00 uur bleven. Mede 
natuurlijk door de lekkere erwtensoep met stokbrood. 
 
In zijn nieuwjaarstoespraak keek de voorzitter nog even terug op het 
jaar 2009. Een jaar met de jaarlijkse jeu de boulescompetitie en de goed verzorgde Franse 
middag. De geplande fietstocht kon vanwege het slechte weer niet doorgaan.  
 
Wat ons het afgelopen jaar ook bezig heeft gehouden, zijn de berichten over de Qatruimte. 
Hierover is met verschillende instanties en politieke partijen gecorrespondeerd. Ook 
verwees de voorzitter naar onze website www.puccinihoftilburg.nl die alweer een jaar 
bestaat.  
 
Daarna blikte hij ook vooruit. Het komende jaar zijn er weer de gebruikelijke evenementen, 
zoals de jeu de boulescompetitie, de Franse middag en de fietstocht. 
Voorts bedankte de voorzitter Pierre en Iris voor het beschikbaar stellen van hun garage, 
Jan en Marij van Nunen voor het weer verzorgen van de verhuur van de staantafels en de 
andere bestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
 
Tot slot deelde hij mee dat hij, na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest, stopt als bestuurslid 
van onze vereniging. Henk van den Dries bedankte de voorzitter voor zijn inzet voor onze 
vereniging in al die jaren.  
 
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagde nieuwjaarsreceptie, mede 
dankzij een bijdrage van Verrijk je Wijk, waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Kascommissie 
Het is weer even geleden dat de kascommissie de administratie van onze vereniging heeft 
gecontroleerd. Daarom stelt het bestuur voor om de cijfers over 2009 te laten controleren. 
Volgens de statuten bestaat de kascommissie uit twee leden, die geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur. De commissie zal van haar onderzoek schriftelijk verslag uitbrengen, dit 
zal in het volgende jaarverslag worden gepubliceerd. Wij vragen de leden die plaats willen 
nemen in de kascommissie zich voor 1 mei a.s. te melden bij Henk van de Dries, 
huisnummer 658.  



 

 

  

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 



 

 

VOORSTELLEN BESTUURSLEDEN 

 

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

Jos Verkooijen, penningmeester 
Puccinihof 663 
Tel. 455 63 20 

E-mail: jos.verkooijen@home.nl  
Bestuurslid sinds maart 1984 

 
Els van Abeelen, Secretaris 
Puccinihof 639 
Tel. 456 16 53 
E-mail: e.vanabeelen@home.nl  
Bestuurslid sinds november 1997 

 
Hans van Zon 

Puccinihof 674 
Tel. 455 57 34 

E-mail: hvzon@gawab.com  
Bestuurslid sinds februari 2006 

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

 
Frans Peters van Nijenhof 

Puccinihof 604 
Tel. 455 14 58 

E-mail: fransencarla@home.nl  
Bestuurslid sinds februari 2006 

 
Jan van Gils 
Puccinihof 667 
Tel. 536 22 35 
E-mail: vangilsjan@hotmail.com 
Bestuurslid sinds maart 2010  
 


