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Contactlijnen

Voor vragen en info
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Commissies

Activiteitenmiddagen
Buitenspeeldag
Felicitatiedienst
Tuintjes Sale
Pullenkamp
Kerstavondwandeling
Kienen
Klein Pullenkamp
Paaseieren zoeken
Paranormale avond
Sinterklaas

Diny van Loon
Henk Beekmans
Joop Gottlieb
Chantal den Otter
Jeroen Groenland

0646688529
0622465636
572897
0620468958
574719

Miranda Smulders
Joop Gottlieb
Diny van Loon
Jeroen Groenland
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Els Gottlieb
Chantal den Otter
Henk Beekmans
Diny van Loon

575953
572897
0646688529
0657320022
0653238130
571624
572602
572897
0620468958
571624
0646688529

Ere lid

Antoine Kuypers

Buurthuis ’t Puntje
E-mailadres algemeen
E-mailadres Pullenaise
Internet site
Facebook

Kennedylaan 17
573734
bestuur@pullenoirschot.nl
redactie@pullenoirschot.nl
www.pullenoirschot.nl
www.facebook.com/depullen

Colofon
Pullenaise redactie

Josca Verhoeven
Carina Beekmans-Hellings
Janus Roefs
Henk Beekmans

0622947265
0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182
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Kienen

Kienavonden december 2018
Zaterdag 09 december 2018

Kerst kienen
Zaterdag 22 december 2018

De avond begint om 20.00 uur.
Hoofdprijs:
Twee prijzen van:
Zeven prijzen van:
Tien prijzen van:

Verder is er in de pauze een loterij.
Twee prijzen van:
€ 10,00
Zes prijzen van:
€ 7,50
Twee prijzen van:
€ 5,00

€ 100,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 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 december 2018
Ontspanningsavond 08 december 2018
Ontspanningsavond 21 december 2018

Deze avond is ’t Puntje geopend vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Zwarte Pieten Rondgang
1 december 2018

zal

Op zaterdag 1 december vanaf
10.00 uur
er weer de Pieten rondgang zijn in
onze wijk.
De Pieten geven dan een presentje
aan alle vrijwilligers en 65+ers
van B.V. De Pullen.

Knutselmiddag

19 december 2018

Ook dit jaar gaan we iets leuks maken voor de kerst op 19
december. Een leuke kerstster of boompje beplakken met
servetten. Maar ook leuke figuurtjes van brooddeeg
versieren met kralen en allerlei andere dingen. Dus weer
leuke dingen op de planning. Kom dus gezellig op 19
december kerst knutselen. Ook deze middag start om 14
uur dus zorg dat je op tijd bent. De vriendjes en
vriendinnetjes zijn ook deze keer gewoon welkom.

Sinterklaasfeest
December 2018

Wij, het bestuur van buurtvereniging de Pullen plus
redactie, adverteerders en bezorgers van de
Pullenaise, wensen u allen een heel leuk
Sinterklaasfeest toe.
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Mededelingen Bestuur
12 december 2018

Op woensdag 12 december 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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Oliebollenverkoop Team4water
December 2018

Sluit 2018 af met een goed gevoel en koop
oliebollen voor een goed doel.
Wij zijn 4 Water, een groepje wielrenners uit
Oirschot, de Beerzen, Diessen en Hilvarenbeek.
Ook in het jaar 2019 gaan we op 22 en 23 juni weer 500 km fietsen door Nederland en
dit in 24 uur langs diverse Ronald Mc Donald Huizen. Een sponsor fietstocht, met als
doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de dertien Ronald Mc Donald Huizen die
er zijn. In deze huizen kunnen ouders verblijven als hun kind in het ziekenhuis ligt.
Om aan ons sponsorgeld te komen houden wij onder meer een oliebollen verkoop.
We verkopen 10 oliebollen voor € 7.50
Gewone oliebollen en oliebollen met krenten.
U kunt deze kopen op
maandag 31 december op
onze verkoop plaatsen in
Oirschot nabij de Enck in
Spoordonk bij café de
Merode in Best bij de Plus
winkel in de Heivelden ( in Best ook al op zondag
30 december)

Tevens kan men een bestelling plaatsen bij ons
teamlid, uw buurtgenoot Janus Roefs. Wonende Kwinkert 2 Tel 06-11085578
Dit kan via het opgave formulier dat een dezer dagen bij u bezorgd wordt.

De opbrengst van deze actie
komt geheel ten goede aan het
Ronald McDonald Huis
Zuidoost- Brabant nabij het
Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven.
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Verslag Sinterklaas in ‘t Puntje
25 november 2018

Het is zondagmiddag 25 november. Om 14:00 uur druppelen de eerste kinderen met
bijbehorende ouders binnen.
Voordat Sinterklaas kan komen wordt er eerst een mooie muts gekleurd en versierd. Zo
kan Sinterklaas zien hoe de kinderen allemaal heten. De Zwarte Pieten die vooruit zijn
gestuurd door Sinterklaas helpen de kinderen mee met knutselen. Ze mogen het
mijtertje mooi kleuren en hun naam erop zetten als ze dat leuk vinden. Ondertussen
wordt er in de zaal geoefend voor een mooi welkomstdansje voor als Sinterklaas binnen
is. Joop onze geluidsman kan dat laten zien op het grote scherm zodat de kinderen dit
dansje na kunnen doen. Dat wordt heel erg enthousiast geoefend door de kinderen.
Maar dan gaat de telefoon bij geluidsman Joop. Sinterklaas kan de weg niet meer vinden

naar het Puntje en vraagt of de kinderen hem kunnen komen halen. Als de kinderen naar
buiten gaan staan er bordjes die de kinderen de weg wijzen waar Sinterklaas is
aangekomen. Dat is helemaal bij Piet Friet. Omdat hij al zo ver was gekomen was
Sinterklaas erg moe geworden en was hij in slaap gesukkeld. De kinderen hebben hem
wakker gemaakt en hebben hem de weg gewezen naar het Puntje.
Als Sinterklaas binnenkomt, wordt hij welkom geheten door Chantal. Sinterklaas zegt
weer blij te zijn dat hij alle kinderen weer kan zien en dat ze weer zo groot gegroeid zijn.
Sinterklaas wilde eerst een mooi dansje zien van alle aanwezige kinderen en had
daarvoor de hulp van geluidsman Joop in geroepen. Alle kinderen deden echt heel goed
hun best. De kinderen sprongen héél hoog. Sinterklaas vond het echt heel goed zoals de
kinderen dansten. Vervolgens had Sinterklaas weer een heel leuk idee voor een spelletje.
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Er werden twee vlaggenlijnen op de grond gelegd in de vorm
van het kruis op de mijter van Sinterklaas. Dat was vak 1 – vak
2 – vak 3 – vak 4. Sinterklaas stelde een aantal vragen en de
kinderen moesten kiezen bij welk vak het goede antwoord
hoorde. Sinterklaas vroeg bijvoorbeeld “Wat is de naam van
mijn paard?” Is dat 1.Americo- 2.America- 3. Amero of 4.Rico.
De kinderen moesten dan in het vak gaan staan dat bij het
goede antwoord hoorde. Zo werden er wel 5 vragen gesteld.
Degene die alle antwoorden goed had kreeg een medaille. Op
de foto is te zien wie van de kinderen heeft gewonnen. Na al
deze spelletjes waren de kinderen er echt wel aan toe om de
kadootjes in ontvangst te mogen nemen.
De cadeautjes werden per gezin uitgedeeld door Sint en Piet.
Er waren in totaal 38 cadeautjes uit te delen. Toen iedereen
zijn cadeau had telde Sinterklaas af van 3 naar 1 en alle
kinderen gingen aan het scheuren. Na het zingen van Dag Sinterklaasje vertrok
Sinterklaas weer, want hij had het nog heel erg druk na dit bezoek aan het Puntje.

Alle kinderen waren erg blij met hun cadeau zoals je op de groepsfoto kunt zien.
Vanaf 4 december zijn alle gemaakte gezinsfoto’s te downloaden via
www.pullenoirschot.nl/foto’s/Sinterklaas 2018
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In Memoriam
Op woensdag 31 oktober kregen wij het bericht dat oud
buurtgenoot Harrie van Nunen op 87-jarige leeftijd is
overleden.
Hij was een van de mensen die aan de wieg stond van onze
buurtvereniging. Harrie heeft veel van onze activiteiten
bezocht en er aan mee geholpen. Ook toen hij niet meer in
onze wijk woonde wilde hij altijd weten hoe het met onze
buurtvereniging ging. Het deed hem zichtbaar goed als we
hem konden vertellen dat het met de buurtvereniging goed
ging. Want voor hem voelde Buurtvereniging de Pullen ook
nog steeds een beetje als zijn kindje.
Wij wensen hen die hem moeten missen heel veel sterkte toe.
Buurtvereniging de Pullen.

Jeugd leden IVN te gast in ‘t Puntje
14 november 2018

Jeugd leden IVN te gast in `t Puntje.
Op woensdag 14 november was het een drukte van
belang in ons buurthuis.
Daar waren namelijk 27 kinderen die lid zijn van het
jeugd INV te gast om deel te nemen aan een heuse
workshop. Miranda Smulders en Janus Roefs hadden
er
voor gezorgd dat `t Puntje gereed was voor deze
middag. De tafels stonden klaar en samen met het
magazijn was het buurthuis omgetoverd tot een
heerlijke grote werkplaats.
De leiding van het INV had ook flink uitgepakt, zij
hadden alles goed voorbereid en gezorgd voor de nodige materialen en gereedschap
voor het maken van een heus vogelhotel. Iets waar onze gevederde vrienden de
komende tijd zeker veel plezier van zullen hebben. Het was een genot om te zien hoe de
kinderen met volle overgave zich uitleefden. Er werd naar hartenlust geboord,
gespijkerd, gelijmd en pel pinda’s aan elkaar geregen. Met als resultaat een gezellig
buurthuis met kinderen die zeer tevreden waren met het door hen gemaakte vogelhotel.
De leiding was tevreden met deze toch wel intensieve middag en twee mensen van B.V.
de Pullen die ook genoten hadden van deze middag die zij mede mogelijk hebben
gemaakt.
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Ik geef de pen door….
December 2018
Hallo allemaal,
Wij zijn Bas, Mariska, Femke en
Sophie van Overdijk. Wij wonen al
weer bijna 11 jaar op een van de
mooiste plekjes van ons mooie
Oirschot, de Helleweikes 12.
Mariska is pas 40 jaar en is bijna
klaar met een studie Verzorgende
IG / Maatschappelijk zorg. Ze werkt
20 uur per week bij zorgboerderij
De Wederloop in Diessen. Het is
echt een hele leuke baan met
volop afwisseling. Het is een fantastische werkplek met leuke mensen; een zeer
dankbaar beroep. Kom maar eens een bakkie koffie drinken op het boerenterras. Als ze
tijd overheeft geniet ze van een lekker boek, een bakkie koffie en lekker shoppen.
En dan Bas. Ik probeer mijn kinderen wijs te maken dat ik pas 38 ben. Maar dat ben je al
8 jaar pappa, dat klopt niet roepen ze dan in koor. Ff eerlijk, ik ben pas 46 jaar. Ik werk al
weer ruim 10 jaar bij Heijmans. Ik rijd het land rond om projecten te helpen met allerlei
problemen waar ze tegen aan lopen. Echt heel gaaf om vandaag in Friesland te zijn en
morgen weer bijvoorbeeld naar Amsterdam te moeten. In mijn vrije tijd lig ik graag in
het buitenwater. Ik duik al ruim 25 jaar en sinds een paar jaar ben ik ook fanatiek aan
het freediven. Het is echt een fantastische ervaring om op eigen lucht naar 20 meter
diepte te zwemmen. Verder vind ik het ook leuk om nieuwe recepten uit te proberen en
dit dan met familie of vrienden lekker op te eten. Ik word ook echt blij van een dag op
pad met mijn 3 kanjers. Mijn favoriete plekje is dan…………… Dat zeg ik lekker niet.
En dan onze twee kanjers!
Hoi allemaal, ik ben Sophie van Overdijk. Ik zit op basisschool de Linde. Mijn
lievelingskleur is goud. Ik vind bakken heel erg leuk. Het lekkerst wat ik ooit heb gemaakt
zijn macarons. Naast bakken vind ik knuffelen met papa ook fijn. Ik heb een mega lieve
moeder, zus en papa. Kortom, ik heb een fijn leven met een leuke familie.
Hoi allemaal, ik ben Femke van Overdijk. Ik zit op basisschool de Linde, groep 7. En dat is
een hele fijne school. Mijn lievelingskleur zijn alle lichte kleuren van de regenboog. Mijn
lievelingseten is pannenkoeken, friet, pizza, ijs. Ik vind gezonde dingen ook lekker. Mijn
hobby’s zijn tekenen, buitenspelen en tabletten. Mijn sport is atletiek en turnen. Ik ben
geboren op 1 december 2006. Mijn lieveling seizoen is de zomer en natuurlijk de winter.
Want dan ben ik jarig. Mijn lievelingsdieren zijn konijnen, honden, poezen, hamsters en
eenhoorn. Wij hebben een konijn en die heet flappie. Groetjes van Femke. PS ik heb een
fijn leven en een lieve familie.
We willen de pen graag overdragen aan Familie van Overbeek uit de Helleweikes.
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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 penningmeester. 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
voor Pullenaise

Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze
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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Tip van onze brigadier
De donkere periode is weer aangebroken en dus ook is de gilde
van inbrekers helaas wederom
weer actief. Dus heeft onze
buurtbrigadier Perry van
Zuydam een goede en
belangrijpe tip. Hij verteld dat we als we op vakantie
gaan onze verlichting aan kunnen doen door middel
van een tijdschakelaar, maar als we gaan werken en na
zonsondergang thuis komen doen we dit niet. Kijk
maar eens om je heen in je eigen buurt straat of wijk,
je kunt zo zien wie er niet thuis is. Want je ziet diverse
donkere plekken, dus daar zijn geen bewoners aanwezig, dat zien wij maar ook de
kwaadwillende (inbrekers) en het is bewezen dat in de donkere periode deze zeer actief
zijn. Dus neem de tip van Perry ter harte en doe iets aan preventie en zet die
tijdschakelaar aan. En nu we toch over verlichting hebben, ook je fietsverlichting is zeer
belangrijk, dus zorg ook daarvoor dat deze altijd goed in orde is.
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot
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Zalig kerstfeest
December 2018

Wij, het bestuur van buurtvereniging de
Pullen plus redactie,
adverteerders en bezorgers van de
Pullenaise wensen u hele fijne en
gezellige kerstdagen toe.

GEBRUIKT FRITUURVET EN BAKOLIE?
IN DE CONTAINER BIJ ‘T PUNTJE

In Nederland zijn we goed in afvalscheiding. Het is een kleine moeite en draagt bij aan
een duurzame samenleving. Wist u dat u net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte
frituurvet en bakolie kunt inleveren? Bij steeds meer supermarkten, (sport)clubs en
afvalscheidingsstadions. Vanaf nu kun je voortaan ook bij ’t Puntje naast de glasbak
terecht . De groene container staat achter de glasbak op het terrein van ’t Puntje.
Iedereen kan vanaf de buitenzijde zijn overtollig vet / olie in de container deponeren. Wij
zorgen voor een goede verwerking.

Hoe?

Giet gebruikt frituurvet in de originele verpakking of een oude plastic fles. Verzamel ook
bakolie in een plastic pot of fles. Doe de verpakking in de container bij ’t Puntje. Alleen
kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat papier in de
vuilnisbak.

Waarom?

Gebruikt frituurvet en bakolie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor
verstoppingen in het riool en extra werk in de waterzuivering. Door beiden in te leveren,
kunnen vet en olie worden verwerkt tot schone biobrandstof. Elke volle container levert
bovendien geld op. Zo bent u dus niet alleen duurzaam bezig, maar spekt u ook de kas
van uw buurtvereniging,
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Agenda
december 2018

01

zaterdag

Rondgang zwarte pieten

10.00 uur

08

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

09

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

12

woensdag

Bestuursvergadering

20.15 uur

17

maandag

Poetsen

18.15 uur

19

vrijdag

Kindermiddag Kerst

13.45 uur

21

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

22

zaterdag

Kerst kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

24

maandag

Kerstwandeling

18.45 uur
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
15 DEC

21.30 UUR

OUD EN NIEUW

3COVER BAND
GREG CRAZY RUITER

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

