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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 Jeroen Groenland 0657320022 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 571624 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
 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 
Internet site  www.pullenoirschot.nl  
Facebook  www.facebook.com/depullen 
 
 

Colofon 
 
Pullenaise redactie Josca Verhoeven 0622947265 
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Janus Roefs 0611085578 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclame bureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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Kienen  
Kienavonden juli 2018 

Zaterdag 07 juli 2018 
Zaterdag 21 juli 2018 
 
Kienavonden augustus 2018 

Zaterdag 04 augustus 2018 
Zaterdag 18 augustus 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. 
 
Ontspanningsavonden juli 2018 

Ontspanningsavond 06 juli 2018 
Ontspanningsavond 20 juli 2018 
 
Ontspanningsavonden augustus 2018 
 
Ontspanningsavond 31 augustus 2018 
  
 
 
Deze avond is ’t Puntje geopend vanaf 21.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
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Verslag Nationale Buitenspeeldag 
13 juni 2018 

Woensdag 13 juni was het weer zo ver: de jaarlijkse buitenspeeldag 
vond weer plaats bij het buurthuis. Met twee nieuwe leden in de 
organisatie werd in de ochtend alles klaar gezet. Slingers werden 
opgehangen, de vlaggen hingen uit en de muziek stond aan. 
Spelletjes werden op de straten klaar gezet en de straten werden 
afgesloten. De voorspellingen van het weer waren goed, dat 
beloofde weer een geslaagde buitenspeeldag te worden. En een 

geslaagde dag was het zeker! Met een opkomst van 49 kinderen en meer dan 10 ouders 
die kwamen helpen was er een gezellige drukte rondom het buurthuis.  
Er waren 8 spelletjes klaar gezet die de kinderen in groepjes konden doen. Zo was er een 
steprace die extra moeilijk werd gemaakt doordat ze over een houten schans moesten 
rijden. Dat viel bij de meeste kinderen wel in de smaak! Met volle vaart reden de 
kinderen op de step rond. Er was een skippybal race waarbij er naast skippyballen ook 
een bal in een gat gegooid moest worden. Kinderen konden balanceren op een balk 
waarbij ze door een hoepel moesten kruipen en een visje van de grond moesten rapen 
met een vishengel en met een tennisbal op een stokje een parcours af moesten leggen. 
Midden op straat konden de kinderen stoepkrijten. Hier werden de mooiste tekeningen 
gemaakt. Daarnaast waren er nog spelletjes zoals blik gooien, pijl en boog schieten, 
basketballen en sjoelen. Kinderen in de leeftijd van 3 t/m 11 jaar uit de buurt en van 
basisschool de Linde speelden samen op straat en hadden veel plezier.  
Ieder kwartier werd er gewisseld zodat alle kinderen alle spelletjes hadden gedaan.  

Tussendoor waren er de nodige pauzes waar de kinderen ranja konden drinken en een 
appeltje (geschonken door de JUMBO) konden eten. Voor alle mensen die kwamen 
helpen was er koffie en thee.  
De tijd ging snel voorbij en rond 16uur werd er omgeroepen dat het alweer tijd was. Alle 
groepjes gingen om de beurt naar Friterie den Heuvel waar ze nog een frietje kregen. Dit 
werd gesponsord door Piet en Jeanne. Op het grasveld werd er genoten van de frietjes. 
Ondertussen werd er door aanwezige ouders alvast een beetje opgeruimd. Weer terug 
bij het buurthuis was er nog een verassing voor alle kinderen die mee hadden gedaan.  
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Vervolg verslag Nationale Buitenspeeldag 
 
Alle kinderen hebben zo veel plezier gehad deze middag en gaven dit ook aan bij 
terugkomst “Ik heb het zoooo leuk gehad”, “doen we dit volgende week weer?” waren 
reacties die we kregen. Een week later zal de buitenspeeldag niet zijn, maar volgend jaar 
zeker weer! We hopen jullie dan ook te zien. 
Alle kinderen en ouders die geholpen hebben, bedankt. Want zonder jullie hulp was het 
niet mogelijk deze middag zo geweldig te laten verlopen. 
 

 
 

Bedankt 
De Buitenspeeldag van 13 juni 2018 is mede een succes geworden door de sponsoring 
van Jumbo en Friterie van den Heuvel. Door de Jumbo zijn de appels en flessen ranja 
gesponsord, zodat de kinderen extra veel konden drinken en een gezonde snack konden 
eten. De kinderen hebben de Buiten speeldag fijn af kunnen sluiten, omdat Friterie van 
den Heuvel hen na het spelen een frietje hebben laten eten bij hun op het grasveld.  
De organisatie van de Buitenspeeldag wil Friterie van den Heuvel en de Jumbo hartelijk 
bedanken voor hun medewerking en sponsoring. 

We hopen dat wij volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. 
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Verslag 60-jaren party 2018 
22 juni 2018 

Op vrijdagavond 22 juni stroomde ons buurthuis vol met party gangers die wel van een 
retro avondje jaren 60 muziek houden. De organisatie Jeroen, Jolanda en Diny hadden er 
ook alles aan gedaan om een leuke sfeer te creëren. Er hingen allemaal single hoesjes 
van de King Elvis Presley aan een camouflagenet als versiering. De bijbehorende singles 
waren aan draadjes opgehangen door de hele ruimte heen. Samen met lampionnen en 
slingers was het eindresultaat helemaal geweldig. 

Er stond een grote jukebox binnen in een hoek opgesteld. Daarin was een speellijst 
gemaakt met allerlei jaren zestig muziek. Deze speelde de hele avond door zonder 
onderbreking. Er konden ook verzoeknummers worden aangevraagd. Die konden dan in 
de speellijst worden gezet en gedraaid.  
 
In het begin van de avond moest er natuurlijk eerst veel worden bijgepraat. Rond 23 uur 
kwamen de eerste dansers los en werd het erg vol op de dansvloer. Er werden lekkere 
retro hapjes rondgedeeld die vroeger erg gebruikelijk waren. Gevulde eieren en prikkers 
met kaas, zilveruitje en augurkje of een knakworstje. Heeeel retro . 
 
We willen de organisatie bedanken voor dit leuke initiatief en hopen op een vervolg 
volgend jaar 

 
 
 

Mededelingen Bestuur  
4 juli 2018 
 
Op woensdag 4 juli is de bestuursvergadering. 
De vergadering begint om 20.30 uur. Op deze avond 
worden de ingekomen stukken -en uitgaande posten 
besproken. Verder worden de financiën en begrotingen van 
activiteiten besproken. Ook wordt tijdens de vergadering 
een stand van zaken gegeven van alle commissies en 
onderhoud werkzaamheden in en rond het buurthuis.  

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. 
 
Heb je interesse om bestuurslid te worden! 
Dat kan, je kunt je zelf aanmelden bij een van de bestuursleden. 
Als je twijfelt, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige verplichtingen. 
Wie weet ….. 
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vakantie 

allemaal!
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Geslaagd 
Ben je geslaagd  van harte! 
Heb je een herexamen  sterkte! 
Ben je gezakt; jammer, een volgende keer meer succes! 
Als jij je diploma op zak hebt, dan heel veel succes bij je 
vervolgstudie of baan. 
Ook proficiat aan jullie ouders /opvoeders.  
Weer een nieuwe fase…. 
 
B. V. de Pullen. 
 

Facebook  
De buurtvereniging op facebook 
Om met de tijd mee te gaan willen we als buurtvereniging vaker 
gebruik gaan maken van Facebook. Hier worden de activiteiten die 
er plaats vinden op gezet, korte verslagen van activiteiten op 
geschreven en foto’s geplaatst. Natuurlijk zal dit ook in de 
Pullenaise blijven staan zoals u nu gewend bent. Maar op facebook kunnen we wel 
sneller een kort verslag uitbrengen van de leuke activiteiten die er plaats vinden, evt. 
met foto’s. 
We zouden het leuk vinden als jullie de facebookpagina gaan volgen: 
www.facebook.com/depullen  
De website (www.pullenoirschot.nl) blijft ook gewoon bestaan. 
 

Beste kieners 
Tijdens de vakantie periodetijd vanaf 7 juli t/m 19 augustus kunnen de kien avonden in 
de Enck niet doorgaan. 
Buurtvereniging de Pullen stelt in die periode Buurthuis `t Puntje in de Kennedylaan 17 
beschikbaar. Wij zijn daar heel blij mee. 
Natuurlijk zien wij jullie daar graag terug op de volgende data: 
Woensdag 11-07-2018   Kienen in `t Puntje 
Woensdag 18-07-2018   Kienen in `t Puntje 
Woensdag 25-07-2018   Kienen in `t Puntje  
Woensdag 01-08-2018    Kienen in `t Puntje 
Woensdag 08-08-2018   Kienen in `t Puntje 
Woensdag 15-08-2018   Kienen in `t Puntje 
Het Puntje is open vanaf 19.00 uur en het kienen, begint gewoon om 19.45 uur. 
Hopelijk zien wij jullie daar allemaal weer. 
 
Het kien Comité  
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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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 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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Wist je dat ... ? 
 
• wij als redactie ook op vakantie gaan 
• nu de Pullenaise van zowel juli – augustus in de bus ligt 
• wij in september weer terug zijn 
• 8 september weer Tuintjes sale is 
• het kienen op zaterdag gewoon door gaat in de vakantie 
• de kieners van de Enck in de vakantie periode ook komen kienen in ’t Puntje 
• ze dat op woensdag komen doen 
• de vakantie bijna gaat beginnen 
• ik iedereen een fijne vakantie toewens, deze maand of de volgende maand 
• ik iedereen mooi weer toewens want dan heb ik het ook 
• dit betekent weer tot de volgende keer!! 
• ik verder geen nieuws meer te melden heb 
• ik weer zeg: graag tot de volgende keer maar weer! 
 

 
Groeten van Keel 
 

Geef bloed 
Ben jij die die buurtgenoot waarna ik op zoek ben? 
Ik zoek namelijk mensen die net als ik bloed willen geven. 
Het is een goede zaak en kost niet heel veel tijd. 
Ben jij geïnteresseerd om ook bloeddonor te worden, kijk 
dan even op site van Sanquin www.sanquin.nl  
Je bent van harte welkom. 
Ook mag je mij, Janus Roefs, voor vragen omtrent over 
bloeddonaties benaderen. 06-11085578 
Hopelijk zie ik weldra een van personen uit de Pullen of 
Ekerschot bij een van mijn bloeddonaties.  
 

 

 

 
Ja, we hebben het gedaan. Geen 
lekke banden, geen valpartij, 
geen regen. We hadden een 
hele leuke, maar vermoeiende 
fietstocht. Dat was de Home 
Ride 2018, de sponsortocht voor 
de Ronald McDonald huizen in 
Nederland. De opbrengst was 
dit jaar weer meer dan vorig 
jaar. De stand op zaterdag bij 
vertrek was €1.087.868,00 en de 
eindstand is nog niet bekend. 
Aan dit bedrag heeft u als 
buurtgenoot ook een bijdrage 
geleverd door ons te steunen 
met het kopen van de oliebollen 
tijdens oudjaar en uw 
sponsering. 

 
Bedankt hiervoor namens de teamleden van 4Water; uw buurtgenoot Janus Roefs. 
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 Agenda  
juli 2018 

 
04 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 

 
06 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 

 
07 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
07 maandag Begin zomervakantie   

 
20 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 

 
21 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
 

Agenda  
augustus 2018 

04 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
18 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
19 zaterdag Einde zomervakantie 20.00 uur 
 

 
31 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 
 

Het bestuur, 
de redactie 

en alle adverteerders 
wensen u allen een hele fijne, zonnige, 
maar vooral een gezonde vakantie toe. 
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Het bestuur, de redactie
en alle adverteerders

wensen u allen een hele fijne, zonnige,
maar vooral een gezonde vakantie toe.



U bent van harte welkom,
Ook kunt u terecht voor een partijtje biljarten, 
darten, kaarten of een gezellig praatje. Graag 
tot dan!

Conny van Dommelen en Martien van de Ven

Live muziek Op zaterDaG

21 jUl 21.30 UUr DanCinG ShOeS
18 aUG 21.30 UUr Frank aShtOn en aD DaMen
15 Sep 21.30 UUr MOOSe next
30 Sep 16:00 UUr kerMiS - SebaStian

Café Buitenlust


