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Contactlijnen 
Voor vragen en info 
Bestuur Voorzitter Diny van Loon 0646688529 
 Secretaris Henk Beekmans 0622465636 
 Penningmeester Joop Gottlieb 572897 
 Bestuursleden Chantal den Otter 0620468958 
  Jeroen Groenland 574719 
 
 
Commissies Activiteitenmiddagen Miranda Smulders 575953 
 Buitenspeeldag Joop Gottlieb 572897 
 Felicitatiedienst Diny van Loon 0646688529 
 Tuintjes Sale Jolanda de Waal 577103 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 571624 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Jos van Heesch 573684 
 Paranormale avond Henk Beekmans 571624 
 Sinterklaas Diny van Loon 0646688529 
 
 
Ere lid  Antoine Kuypers 
 
 
Buurthuis ’t Puntje Kennedylaan 17 573734 
E-mailadres algemeen bestuur@pullenoirschot.nl  
E-mailadres Pullenaise redactie@pullenoirschot.nl 
Internetsite  www.pullenoirschot.nl  
 

Colofon 
 
Pullenaise redactie Janus Roefs 571568 
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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Kienen 
Kienavonden april 2018 

Zaterdag 14 april 2018 
Zaterdag 28 april 2018 
 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
 Verder is er in de pauze een loterij. 
Hoofdprijs: € 100,00 Twee prijzen van: € 10,00 
Twee prijzen van: €   50,00 Zes prijzen van: €   7,50 
Zeven prijzen van:  €   15,00 Twee prijzen van: €   5,00 
Tien prijzen van:  €     7,50 
 
Onder 16 jaar heeft men alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 
De kienavonden zijn toegankelijk voor leden en introducés.  
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. 
 
  Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 

Ontspanningsavond 
 
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals kaarten, biljarten, darten 
of gewoon gezellig kletsen? Kom dan naar de ontspanningsavond van 
buurthuis ’t Puntje. 
 
 
Ontspanningsavond 13 april 2018 
 
  
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
 
 



- 5 -

Kienen 
Kienavonden april 2018 

Zaterdag 14 april 2018 
Zaterdag 28 april 2018 
 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
 Verder is er in de pauze een loterij. 
Hoofdprijs: € 100,00 Twee prijzen van: € 10,00 
Twee prijzen van: €   50,00 Zes prijzen van: €   7,50 
Zeven prijzen van:  €   15,00 Twee prijzen van: €   5,00 
Tien prijzen van:  €     7,50 
 
Onder 16 jaar heeft men alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 
De kienavonden zijn toegankelijk voor leden en introducés.  
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. 
 
  Veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 

Ontspanningsavond 
 
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals kaarten, biljarten, darten 
of gewoon gezellig kletsen? Kom dan naar de ontspanningsavond van 
buurthuis ’t Puntje. 
 
 
Ontspanningsavond 13 april 2018 
 
  
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
 
 



- 6 -

Paaseieren zoeken 
April 2018 

Op Eerste Paasdag 1 april 2018 is het weer paaseieren 
zoeken voor de kinderen van onze buurtvereniging. 
De “paaseieren” zullen worden verstopt en  
elke kleur ei heeft een bepaald aantal punten. 
 
Er wordt in drie verschillende leeftijdsgroepen gezocht, namelijk; 
1. Kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar; 
2. Kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool; 
3. Kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. 
 
Je kunt op Eerste paasdag inschrijven in het Puntje vanaf 
 
10 uur tot ongeveer kwart over 10. 
 
Daarna gaan alle kinderen samen met aanwezige ouders lopend naar de plaats waar de 
eieren zijn verstopt. 
Na afloop is de prijsuitreiking weer in het Puntje.  
Doe allemaal mee, elke deelnemer heeft prijs. 
In elke leeftijdsgroep wordt er voor het hoogste aantal punten een eerste, tweede en 
derde prijs uitgereikt. 
Deelname is zoals gewoonlijk gratis. 
We hopen natuurlijk allemaal op een mooie stralende paasdag 
maar mocht het slecht weer zijn krijgen 
alle aanwezige kinderen toch een paasverrassing. 
 
De paaseierencommissie. 
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Pullenkamp 2018 
Mei 2018 
 
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
 
Zoals jullie weten gaan we met het Pinksterweekend van  
Vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018 op Pullenkamp. We gaan dit jaar naar 
Mariahout. Je mag op Pullenkamp als je in groep 4 zit en tot en met 16 jaar. 
We gaan weer leuke spelletjes doen in het bos en op het veld. We hebben dit jaar 
stapelbedden en natuurlijk hebben we ook een kampvuur en nog veel meer. 
 
Ook dit jaar mogen de leden die mee op kamp gaat 1 vriendje of vriendinnetje van 
buiten de buurtvereniging mee nemen om gezellig samen met elkaar op een kei leuk 
Pullenkamp te gaan.  
Geef hem of haar op met een briefje bij jouw opgave met dezelfde informatie als die we 
aan jou vragen. 
Het inschrijfgeld voor de niet leden bedraagt € 40,00 per persoon, de leden betalen 
€ 35,00 per persoon. 
Opgavenstrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers. 
 
Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 2 april 2018. 
Voor meer informatie kun je altijd bellen of mailen met Antoine Kuijpers 
(zie hier onder). Meer informatie over het kamp krijg je na opgave thuis gestuurd. 
Wij hebben er al héél véél zin in. 
 
Groetjes, De Kampleiding 2018. 
 

Opgavestrook Pullenkamp 18 t/m 21 mei 2018 
Naam………………………………………………………….ik neem een vriendje of vriendinnetje mee. 
Adres………………………………………………………….Namelijk: ……………………………………………… 
Groep…………………………………………………………Geboortedatum…………………………… 
Telefoon tijdens kamp………………………………………  
Medicijnen en eventueel bijzonderheden: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………
Inschrijfgeld leden € 35,00 en niet leden € 40,00 per persoon. 
Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij: Antoine Kuijpers, Goudrenet 8, 
telefoon: 06-53238130 Mail: a.kuijpers99@upcmail.nl 
Opgeven mag ook per mail als je de opgavenstrook mee stuurt en meteen het bedrag 
overmaakt op rekeningnummer: NL21RABO 0138844313 o.v.v. Pullenkamp 2018 en 
naam kind(eren). 
Inleveren met het inschrijfgeld voor 2 april 2018. 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine. 



- 9 -

Pullenkamp 2018 
Mei 2018 
 
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
 
Zoals jullie weten gaan we met het Pinksterweekend van  
Vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018 op Pullenkamp. We gaan dit jaar naar 
Mariahout. Je mag op Pullenkamp als je in groep 4 zit en tot en met 16 jaar. 
We gaan weer leuke spelletjes doen in het bos en op het veld. We hebben dit jaar 
stapelbedden en natuurlijk hebben we ook een kampvuur en nog veel meer. 
 
Ook dit jaar mogen de leden die mee op kamp gaat 1 vriendje of vriendinnetje van 
buiten de buurtvereniging mee nemen om gezellig samen met elkaar op een kei leuk 
Pullenkamp te gaan.  
Geef hem of haar op met een briefje bij jouw opgave met dezelfde informatie als die we 
aan jou vragen. 
Het inschrijfgeld voor de niet leden bedraagt € 40,00 per persoon, de leden betalen 
€ 35,00 per persoon. 
Opgavenstrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers. 
 
Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 2 april 2018. 
Voor meer informatie kun je altijd bellen of mailen met Antoine Kuijpers 
(zie hier onder). Meer informatie over het kamp krijg je na opgave thuis gestuurd. 
Wij hebben er al héél véél zin in. 
 
Groetjes, De Kampleiding 2018. 
 

Opgavestrook Pullenkamp 18 t/m 21 mei 2018 
Naam………………………………………………………….ik neem een vriendje of vriendinnetje mee. 
Adres………………………………………………………….Namelijk: ……………………………………………… 
Groep…………………………………………………………Geboortedatum…………………………… 
Telefoon tijdens kamp………………………………………  
Medicijnen en eventueel bijzonderheden: 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………
Inschrijfgeld leden € 35,00 en niet leden € 40,00 per persoon. 
Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij: Antoine Kuijpers, Goudrenet 8, 
telefoon: 06-53238130 Mail: a.kuijpers99@upcmail.nl 
Opgeven mag ook per mail als je de opgavenstrook mee stuurt en meteen het bedrag 
overmaakt op rekeningnummer: NL21RABO 0138844313 o.v.v. Pullenkamp 2018 en 
naam kind(eren). 
Inleveren met het inschrijfgeld voor 2 april 2018. 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine. 



- 10 -

Buurtbeheer Pullen-Ekerschot 
 
Zoals een ieder al wel heeft gezien zijn de 
werkzaamheden aan de Karel Doormanlaan 
nog steeds volop bezig.  In de Lindelaan is men 
ondertussen ook met de werkzaamheden 
omtrent het nakijken en vervangen van de 
waterleidingen gestart. Ook in komende 
periode zullen in meerdere straten van onze 
wijk deze werkzaamheden plaats gaan vinden. 
Helaas is er een kleine werk achterstand 
ontstaan door het intreden van een korte vorstperiode.  
Hopelijk zullen de werkzaamheden weinig tot geen overlast veroorzaken.  
 
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot  

 
De buurt coördinatoren zijn: 
George Snelders  Michiel de Ruyterlaan 36  0499-573309 

Janus Roefs  Kwinkert 2   0499-571568 

Miranda Smulders Korenaarlaan 35   0499-575953 

Herman Onland  Karel Doormanlaan 10  0499-573591 

C. van Swieten  De Helleweikes 7  0499-847780 

Wilco Spaans  Glorie van Holland 19  06-4151211 

 

Achterpad verlichting: 
Degene die mee hebben gedaan aan het eerste project achterpad verlichting, kunnen als er 
een lamp stuk is deze omruilen bij Janus Roefs Kwinkert 2. 

 
 

 
 

 
Mededelingen Bestuur  
11 april 2018 
 
Op woensdag 11 april is de bestuursvergadering. 
De vergadering begint om 20.30 uur. 
Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur. 
Die begint om 20.15 uur. 
U kunt tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of klachten 
aangaande onze buurt kenbaar maken. 
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Kienavond 17 maart 2018 
 
Op zaterdag 17 maart was het een bijzondere kien avond. 
Op deze avond hadden we namelijk een bijzonder stel dat de kien avond verzorgde. 
De afroeper van deze avond bleek namelijk voormalig bestuurslid Henry Sterken te zijn, 
vergezeld door zijn aanstaande vrouw Monique. Zij legde de afgeroepen nummers op. 
Zij wilden dit graag doen omdat Henry na hun huwelijk op 9 mei aanstaande verhuist 
naar Oss. Dat is de woonplaats van Monique. 
Mede op verzoek van de moeder van Henry, mevrouw Jo Sterken, kwam hij nog eenmaal 
als afroeper opdraven. Deze taak heeft hij vele jaren met veel genoegen en met veel elan 
gedaan. Ook vond hij het leuk om op deze manier afscheid te nemen van zijn kien 
dames. En het werd een leuke avond met natuurlijk de grapjes van Henry en het gelach 
daarom. Wij vonden het in ieder geval een geslaagde avond, en willen Henry vanaf deze 
plek hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor onze 
buurtvereniging. 
Wij wensen Henry en Monique nog heel veel geluk toe met hun voorgenomen huwelijk 
en wensen hen heel veel geluk toe in Oss. 
 
Heel veel groeten van het Kien Team. 
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Rabobank Clubkas Campagne 2018 
100.000 Euro verdelen 
april 2018 
 
Breng uw stem uit en steun het verenigingsleven! 
Rabobank Het Groene Woud Zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart 
toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen 
en stichtingen. Rabobank Het Groene Woud Zuid stelt € 100.000,00 beschikbaar! Ook 
Buurtvereniging De Pullen doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! 
Stemmen 
Van 4 april t/m 16 april 2018 favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. 
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal 
beschikbare bedrag van € 100.000,00 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. 
Wij Buurtvereniging De Pullen ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal 
het bedrag dat een stem waard is.  
Oproep aan alle leden 
Het is voor Buurtvereniging De 
Pullen belangrijk om deze actie 
onder de aandacht te brengen 
om zoveel mogelijk stemmen 
te vergaren. Wij kunnen deze 
bijdrage goed gebruiken voor 
de dansvloer in buurthuis ’t 
Puntje. 
Het zou fantastisch zijn als u, 
uw familie en vrienden 
stemmen geven aan 
Buurtvereniging De Pullen 
tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne van Rabobank Het 
Groene Woud Zuid. Kijk voor 
meer informatie over de 
Rabobank Clubkas Campagne 
op 
www.hgwz.mijnbankenik.nl. 
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Weetjes 
Voor vragen en info 
 
Nieuwe leden Contributie per jaar voor een gezin bedraagt € 22,50. 
 Aanmelden bij de penningmeester of via de site  
 www.pullenoirschot.nl / inschrijfformulier.  
 
65 jaar Nadat je 64 jaar bent geworden, aanmelden bij de penning- 
 meester. Het jaar daarop wordt de contributie aangepast  
 naar € 15,00 voor 65 plussers. 
 
Opzeggen lidmaatschap Twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk 
 opzeggen bij penningmeester of opzeggen via 
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Iets melden of te vieren Bij geboorte, huwelijk, jubileum, ziekenhuisopname, enz. 
 Bezorg de kaart op volgend adres of bel naar: 
 Diny van Loon: Michiel de Ruyterlaan 57, 06-46688529 
 
Verhuisbericht Graag doorgeven aan de secretaris Henk Beekmans  
 of via bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Overlijdensbericht Doorgeven via redactie@pullenoirschot.nl of bel naar 
 571568 en bezorg de rouwkaart bij Janus Roefs, Kwinkert 2 
 
Gratis Kleintje plaatsen Leden kunnen gratis een kleintje in de Pullenaise plaatsen, 

mail dit naar redactie@pullenoirschot.nl 
 
Advertenties Tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris via
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Artikel(en) inleveren Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze 
voor Pullenaise dan voor de 15e van de maand, voorzien van naam en adres, 
 in bij redactie@pullenoirschot.nl 
 
Inloopspreekuur Leden kunnen, voorafgaande aan de bestuursvergadering, om 
 20:15 uur terecht om eventuele wensen, ideeën of klachten 
 aangaande onze buurt kenbaar te maken. 
 
Buurtbeheer Vragen of opmerkingen doorgeven aan Janus Roefs 
 a.roefs@upcmail.nl 
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Overlijdensbericht Doorgeven via redactie@pullenoirschot.nl of bel naar 
 571568 en bezorg de rouwkaart bij Janus Roefs, Kwinkert 2 
 
Gratis Kleintje plaatsen Leden kunnen gratis een kleintje in de Pullenaise plaatsen, 

mail dit naar redactie@pullenoirschot.nl 
 
Advertenties Tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris via
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Artikel(en) inleveren Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze 
voor Pullenaise dan voor de 15e van de maand, voorzien van naam en adres, 
 in bij redactie@pullenoirschot.nl 
 
Inloopspreekuur Leden kunnen, voorafgaande aan de bestuursvergadering, om 
 20:15 uur terecht om eventuele wensen, ideeën of klachten 
 aangaande onze buurt kenbaar te maken. 
 
Buurtbeheer Vragen of opmerkingen doorgeven aan Janus Roefs 
 a.roefs@upcmail.nl 
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Wist je dat ... ? 
 het op 1 april weer Paaseieren zoeken geblazen is in de Pullen 
 op 24 en 25 maart het Klein Pullenkamp is georganiseerd voor groep 1 t/m 4 voor de 

28ste keer 
 het verslag in de Pullenaise van mei wordt gepubliceerd 
 het op 27 april Koningsdag is 
 het op 14 mei Moederdag is 
 er op 17 mei Buurtbeheer weer een bijeenkomst heeft in ‘t Puntje 
 op 18, 19, 20 en 21 mei het Pullenkamp wordt georganiseerd voor groep 4 t/m 16 

jaar 
 het kamp dit jaar voor de 44ste keer wordt georganiseerd 
 het programma nog een verrassing blijft en dat ik erg benieuwd ben, jullie ook? 
 de Landelijke Buitenspeeldag 2018 op woensdag 13 juni wordt gehouden 
 weer een 60-jaren party wordt georganiseerd 
 dit op 22 juni is 
 deze data alvast op jullie kalender kunnen worden gezet 
 ik verder geen nieuws meer te melden heb 
 ik weer zeg: graag tot de volgende keer maar weer! 

 
Groeten van Keel  

AED verplaatst naar het buurthuis 
 
Beste buurtbewoners van De Pullen, 
 
Misschien heeft een toevallige 
voorbijganger opgemerkt dat de AED op 
het Helpad is weggehaald. Deze werd niet 
meer beveiligd via een alarm. Daarom is 
de AED verplaatst naar buurthuis ’t Puntje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Koningsdag 27 April in Groningen 
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Agenda  
april 2018 

 

1 zondag Paaseieren zoeken 10.00 uur 
 

 
 
2 maandag Tweede Paasdag  
 

 
 
11 woensdag Bestuursvergadering 20.00 uur 
 

 
 
14 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
  

 
 
16 maandag Poetsen 18.15 uur 
 

 
 
27 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 
 

 
 
28 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
 
 
 
 

Bestuur, redactie en adverteerders 
wensen iedereen een fijne Mei 
vakantie toe. 
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