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Voorwoord
Beste bewoners Puccinihof,
Er is alweer een jaar verstreken en er zijn een aantal dingen in ons hofje gebeurd, zoals
inbraken en vernielingen. Aan de inbraken kunnen we zelf iets doen door
alert te zijn en het de inbrekers moeilijk te maken door de schuurtjes aan
de voorkant van de huizen steeds op slot te houden. Ook helpt het door
een verlichting in de carport aan te brengen die ‘s avonds aanspringt. Een
inbreker wil niet in het volle licht staan. Verder kunnen we als de buren op
vakantie zijn daar ook een oogje in het zeil houden, zodat we een sociale
controle krijgen in de buurt.
Er zijn ook nog een paar plannen om het hofje wat aantrekkelijker te maken voor
onze kleine bewoners. Jantje Beton heeft aangegeven in de Stokhasselt te willen investeren
middels het plaatsen van kinderspeeltoestellen. Ons hofje kan hier ook gebruik van maken.
Ik ben door Jantje Beton benaderd om in het midden van het hofje op het
speelveld speeltoestellen te plaatsen. Dit wil ik in overleg met de bewoners doen, dus als er
mensen zijn die ideeën hebben, dan kunnen zij met mij contact opnemen. Samen kunnen
we dan bekijken wat de beste plekken zijn om de speeltoestellen neer te zetten.
Bij de kinderboerderij komen er ook nog een aantal
speeltoestellen bij, zodat het daar ook leuker wordt om te gaan
spelen. Tevens komt er een nieuw hekwerk rond de
kinderboerderij, de velden waar de dieren staan worden opnieuw
ingericht en er komen ook nog dieren bij, dus het wordt weer
leuk. We zijn met de gemeente in onderhandeling om binnen nu
en vier jaar een nieuwe boerderij te bouwen.
Op verzoek van de bewonersvereniging heeft de gemeente de jeu de boulesbaan in maart
voorzien van een nieuwe onder- en bovenlaag en opnieuw waterpas gelegd. Dit betekent
dat we in april weer op een goede baan aan de competitie kunnen beginnen.
Mocht u nog andere ideeën of suggesties hebben, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Dries
Voorzitter

Contributie

jammer. Dus voor 2011 hopen we dat alle leden eraan denken de contributie voor dit jaar
over te maken.
Alvast bedankt hiervoor!

Activiteiten in 2011
Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging Puccinihof
Wederom hield onze bewonersvereniging dit jaar, op zaterdag 8 januari 2011, 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 met een lekker glaasje
champagne in de hand elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst.
Daarna werd er gezellig bijgepraat over van alles en nog wat. Er was
gezorgd voor een knabbeltje, voor de kinderen was er een snoepzakje en
ook de inmiddels traditionele erwtensoep met stokbrood viel weer goed in
de smaak.
In zijn nieuwjaarstoespraak verwelkomde de voorzitter Jan van Gils nog
even officieel als nieuw lid van het bestuur. Vervolgens vestigde hij de
aandacht op het slechte weer van de afgelopen weken. Sneeuw en ijs zorgde voor gladde
wegen en gevaarlijke situaties. Hij verzocht eenieder om in dit soort gevallen toch zeker
zijn/haar eigen omgeving sneeuwvrij te maken, zodat we samen voor meer veiligheid in ons
hofje zorgen.
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
staantafels. Ook Walter Kuipers, Kees Schuur en Jo van Gaal kregen een presentje voor hun
inzet voor onze vereniging.
Het waren weer een paar gezellige uurtjes! Zelfs zo gezellig dat een aantal bewoners pas
(veel) later dan het gebruikelijke sluitingsuur van 18.00 uur naar huis gingen!
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!
Els van Abeelen

Kascommissie
In ruim een uur controleren heeft de kascontrolecommissie geen
enkele onjuistheid kunnen ontdekken. De commissie stelt daarom
voor de penningmeester dank te zeggen voor zijn keurige
administratie van bescheiden, kladadministratie en jaarrekening
inclusief balans, verlies- en winstrekening en kolommenbalans en
hem voor de gevoerde administratie decharge te verlenen.
met vriendelijke groet,
Peter van den Dries en Karel Drijvers

Jeu de boulestoernooi/ Franse middag
Ook dit jaar wordt een jeu de boulestoernooi georganiseerd. Traditiegetrouw hopen we het
jeu de boulestoernooi af te kunnen sluiten met een ‘Franse middag’. Datum en uitnodiging
volgen t.z.t.
Bij alle activiteiten hopen wij weer velen van u te mogen begroeten.

Wist u dat










Naast onze voorzitter Henk van den Dries ook ‘onze’ Joke Roovers zitting heeft in het
bestuur van Stokhasselt 88?
We nog steeds in een woonerf wonen en dat daar alleen maar stapvoets
gereden mag worden??
Er alleen geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde vakken?
Onze penningmeester soms veel moeite moet doen om de contributie binnen te
krijgen?
Er in 2010 ter hoogte van huisnummer 641 een AED-apparaat is gehangen?
21 personen zich hebben aangemeld voor de AED-cursus?
We het idee hebben dat onze website www.puccinihoftilburg.nl nog steeds niet
erg leeft bij onze bewoners?
We dat heel jammer vinden?

Activiteiten 2010
Jeu de boules zomeravondcompetitie
Jeu de boules ...waar staat dit voor?
Petanque is een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude Grieken
gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen
hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt, ongeveer in de vorm zoals we
het nu nog kennen. Ook in de Middeleeuwen bleven petanque en andere balspelen erg
populair, maar daarna verslapte de interesse hiervoor, met uitzondering van bepaalde
streken zoals de Franse Provence.
Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die
eerst geheel Frankrijk overspoelde, maar al spoedig ook andere
Europese landen en zelfs daarbuiten. Een van de oorzaken van deze
vernieuwde populariteit van het petanquespel moet ongetwijfeld
gezocht worden in de promotie die het kreeg via het toerisme. De vele
toeristen die met het petanque kennismaken in Frankrijk, de bakermat
van dit spel, worden er blijkbaar zo door gegrepen dat ze het in hun
eigen streken gaan importeren. Momenteel wordt petanque gespeeld
in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe.
Zo ook dus in ons ‘eigen’ hofje.
De competitie is begonnen in mei 2010 en eindigde in een spectaculaire finale wedstrijd op
18 september 2010. De finale ging tussen de JOJO's (Jo van Gaal en Walter Kuijpers) en de
Havana's (Jan van Gils en Frans Peters van Nijenhof). Supporters waren er genoeg. Helaas
kon er geen Franse middag georganiseerd worden, er waren te weinig aanmeldingen. Erg
jammer, want dit was altijd supergezellig, maar goed: terug naar de finale.

Na een zinderende wedstrijd - en aanmoediging vanaf ‘het benkske’ werd deze gewonnen door de JOJO's.
Jeu de boules in het hofje betekent ontspanning, gezelligheid en contact
met de medebewoners. Het maakt dan ook niet uit als je de spelregels
niet kent... gaandeweg leer je deze door het enthousiasme van de
andere spelers vanzelf!!
Binnenkort rolt er weer een aanmeldingsformulier in jullie brievenbus.
We hopen dan ook van harte dat er in het jaar 2011 een record aantal
aanmeldingen zal zijn!
Frans Peters van Nijenhof

Fietstocht
De fietstocht op zondag 4 juli 2010 was een groot succes. 20 personen hebben
deelgenomen aan deze door de bewonersvereniging Puccinihof georganiseerde tocht.
In tegenstelling tot vorig jaar waren de weergoden ons goed gezind. Onder een zonnetje en
een behaaglijke temperatuur ging het eerste gedeelte van de 25 kilometer tellende tocht via
de Kalverstraat richting Loon op Zand. Via de Loonse en Drunense
duinen werd koers gezet naar Kaatsheuvel. In de nabijheid van
Efteling Bosrijk was de rustpauze, waarbij de deelnemers werden
getrakteerd op een uitgebreide lunch. In deze pauze moesten de
deelnemers zich ook nog buigen over een aantal lastige vragen.
Nadat eenieder weer voldoende energie had opgedaan, werd de
tocht voortgezet. Bij Efteling Bosrijk werd een extra stop ingelast
om de entree en omgeving te bewonderen. Na een verfrissing op het terras van Efteling
Bosrijk werd het laatste gedeelte van de tocht ingezet. Via het Blauwe Meer reden 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 Karel Drijvers en Walter Kuijpers voor de goede organisatie van deze fietstocht. Deze
tocht werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Verrijk je Wijk.
Jos Verkooijen

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
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

