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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
Jolanda de Waal
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Els Gottlieb
Jos van Heesch
Henk Beekmans
Diny van Loon

575953
572897
0646688529
577103
0653238130
571624
572602
572897
573684
571624
0646688529

Ere lid

Antoine Kuypers

Buurthuis ’t Puntje
E-mailadres algemeen
E-mailadres Pullenaise
Internetsite

Kennedylaan 17
bestuur@pullenoirschot.nl
redactie@pullenoirschot.nl
www.pullenoirschot.nl

573734

Pullenaise redactie

Janus Roefs
Carina Beekmans-Hellings
Henk Beekmans

571568
0613845311
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182

Colofon
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Kienen

Kienavonden februari 2018
Zaterdag 03 februari 2018
Zaterdag 17 februari 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.
Ontspanningsavond 02 februari 2018
Ontspanningsavond 16 februari 2018

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Buurtbeheer
22 februari 2018

Op donderdag 22 februari a.s. is er weer een
vergadering van het Buurtbeheer project PullenEkerschot. De vergadering begint om 20.15 uur in ‘t
Puntje. Voorafgaande aan deze vergadering is er een
Inloopspreekuur, aanvang 20.00 uur in ’t Puntje.
U mag tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of klachten
aangaande onze buurt kenbaar maken.

Mededelingen Bestuur
7 februari 2018

Op woensdag 7 februari 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.

Kerstman bij het kienen
23 december 2017

Op zaterdag 23 december was er het zogenaamde kerst
kienen. Deze kien avond stond in het teken van kerstmis.
Dus gezelligheid en cadeautjes. Zo hadden onze kien dames
Riet en Betsie bezorgd voor een presentje voor alle kieners,
die zij ontvingen bij binnenkomst, tevens kregen zij ook een
lot voor de gratis loterij. De te winnen prijsjes waren ook
door Riet en Betsie bijeen gezocht en netjes feestelijk
verpakt een lust voor het oog. Tijdens het kienen kwam ook
nog de Kerstman op bezoek, een welkome verrassing en
deze verblijde een ieder met een lekker kerstkransje . Langs
deze weg wille wij de Kerstman, lees Jeroen, hartelijk dank
zeggen voor zijn bezoek, en ook Riet en Betsie bedanken we
voor hun inzet.
Al met al was het een leuke, een wat langere maar vooral gezellige kien avond.
B.V. de Pullen
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Team 4Water bedankt Pullenaren
december 2017

Langs deze weg willen wij het 4Water team uit
Oirschot alle Pullenaren hartelijk dank zeggen
voor hun aandeel in de verkoop van onze
oliebollen in 2017.
Jullie hebben bij ons teamlid, buurtgenoot
Janus Roefs, 800 oliebollen gekocht en hem
ruim € 300,00 sponsorgeld mee gegeven.

Een geweldig resultaat waar we bijzonder blij en trots op zijn.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie gulheid, dit ook namens het
Ronald Mac Donald huis in Veldhoven.
Want uiteindelijk doen we het voor hen.
En nu gaan we ons richten op de fiets trainingen zodat we de Home Ride 2018, een
fietstocht van 500 kilometer in 24 uur af te leggen op 24 en 25 juni tot een goed eind
kunnen brengen.

Adverteerders, redactie en bestuur
wensen alle

Carnavalsvierders

een fijne en veilige
Carnavalstijd toe.
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Jaarvergadering 21 februari 2018
21 februari 2018

Geachte buurtgenoten,
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur.
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter.
2.

Goedkeuring notulen jaarvergadering van 15 februari 2017.

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld )

3.

Financieel overzicht 2017.

4.

Ingekomen stukken.

5.

Evenementen verslag 2017.

6.

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld )

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld )

Kascontrole.

(Is gecontroleerd door Miranda Smulders en Janus Roefs)

7.

Vaststellen nieuwe kascommissie.

8.

Commissies

Redactie Pullenaise

Felicitatie commissie

Garage Sale commissie

Pullenkamp commissie

Kerstavondwandeling commissie

Kien commissie

Activiteitenmiddag commissie

Klein Pullenkamp commissie

Paaseieren commissie

Paranormale avond commissie

Sinterklaas commissie

Buitenspeeldag commissie

9.

Bestuursverkiezingen
Henk Beekmans is aftredende en herkiesbaar.
Diny van Loon is aftredende als voorzitter en stelt zich herkiesbaar.
Er zijn nog openstaande bestuursfuncties.
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij één van de bestuursleden met
overleggen van tien handtekeningen, volgens de statuten.

10.

Rondvraag.
De vragen dienen schriftelijk binnen te zijn voor aanvang vergadering.

11.

Sluiting door de voorzitter.
Hopende je te mogen begroeten op woensdag 21 februari om 20.30 uur.
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Janus Roefs
Diny van Loon
Jolanda de Waal
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Miranda Smulders
Els Gottlieb
Jos van Heesch
Henk Beekmans
Diny van Loon
Joop Gottlieb
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Klein Pullenkamp 24 – 25 maart 2018
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders,
We gaan ook dit jaar weer op kamp en wel in het weekend van 24 -25 maart 2018
Als je in groep 0-1-2-3 of 4 zit, mag je mee op kamp.
Ja, ook de kinderen uit groep 4 mogen met ons mee.
We gaan dit jaar naar de blokhut van Scouting Oirschot, Eindhovensedijk 28 te Oirschot.
We zitten in de blokhut tegen de bossen aan, waar we veel in kunnen spelen.
We beginnen op zaterdagmorgen om 9.00 uur. Zondag om 15.00 uur zien we alle ouders
weer om jullie op te halen. (graag niet eerder)
De kosten bedragen € 17.50 per kind, te voldoen bij opgave.
Wie gaat er allemaal als leiding mee? Natuurlijk een aantal dezelfde als vorig jaar:
Janus, Jeroen, Henk, Pierre, Yvon en Els.
Geef je nu vlug op zodat we weer een keigaaf kamp kunnen maken.
Opgeven voor 10 maart 2018.

Opgavestrook Klein Pullenkamp 24 – 25 maart
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………
Groep:…………………………………. Geboortedatum:…………………………………………
Telefoon tijdens kamp:………………………………………..
Bijzonderheden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij:
Pierre en Janneke Spanjers, Michiel de Ruyterlaan 46, Oirschot,
Els Gottlieb, Oude Grintweg 52c, Oirschot telefoon 572897
Of via de mail; kleuterkamp@pullenoirschot.nl en meteen geld overmaken naar
Bankrekeningnummer; NL78RABO0138803129 o.v.v. Kleuterkamp 2018
Vergeet niet de gegevens van de opgavestrook ook door te mailen.
Inleveren voor 10 maart 2018
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even.
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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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Pullenkamp 2018
Mei 2018

Hallo Kinderen en ouders,
Wij willen jullie vast vertellen dat we een schitterende locatie voor het Pullenkamp 2018
hebben gevonden in Mariahout. Dit jaar hebben we zelfs stapelbedden, wat een luxe.
Daarom geven wij de datum voor dit keigaaf kamp vast door, zodat jullie dit alvast in je
agenda kunnen zetten als jullie mee willen.
We gaan dit jaar weer het hele Pinksterweekend van vrijdagavond 18 t/m maandag
middag 21 mei 2018.
Net als vorig jaar mag je
weer een vriendje of
vriendinnetje van buiten de
buurtvereniging
mee
nemen. We zijn al druk
bezig om een mooi, leuk
programma voor jullie in
elkaar te zetten. Als jullie
zelf nog leuke ideeën
hebben kun je die altijd
even door mailen.
Dan zullen wij kijken of het
mogelijk is om ze mee te
nemen in het programma
van dit jaar. Je mag mee op
Pullenkamp vanaf groep 4
t/m 16 jaar.
Voor de kinderen op het
voortgezet onderwijs zitten en die ook mee willen gaan zullen we een aangepast
avondprogramma maken als er genoeg aanmeldingen zijn.
We gaan dit jaar voor de 44ste keer op Pullenkamp.
Daar zijn we als buurtvereniging kei trots op. Op naar de 45ste.
Wij hebben er in ieder geval weer hartstikke veel zin in dus we hopen dat er weer veel
kinderen mee zullen gaan op dit keigaaf Pullenkamp.
Voor vragen of opmerkingen kun je altijd even mailen of bellen.
Mail: a.kuijpers99@upcmail.nl Tel: 06 532 381 30
Tot ziens op het Pullenkamp
De Kampleiding van 2018.
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Jeugd IVN uit Oirschot te gast
januari 2018
Op woensdag 10 januari waren de leden van het
jeugd IVN uit Oirschot te gast in ons clubhuis `t
Puntje. Er waren 24 kinderen aangemeld en die zijn
alle 24 ook aanwezig geweest. De leiding had een
middag georganiseerd waarop zij de mogelijkheid
hadden om braakballen van uilen uit te pluizen om
zo te achterhalen wat deze zoal opeten. Na uitleg
over de uilen, hun jaag gedrag, de vorm van hun
vleugels en dat zij hun kop bijna in zijn geheel kunnen omdraaien, was het moment daar
om aan het echte werk te beginnen. Een braakbal van de steenuil uit elkaar pluizen. Een
leuk werkje dat met volle overgave en heel secuur werd gedaan. Zo bleek dat de steenuil
zich vooral voedt met veldmuizen, en dat was duidelijk te zien aan de botjes, en
schedeltjes van deze diertjes. De kinderen waren zeer geïnteresseerd en vele van hen
maakten ook een mooie collage van de gevonden botjes en schedels. Ook ging menig
kind door een microscoop kijken naar de samenstelling van een veer van de uil. Want
deze heeft namelijk een bijzondere samenstelling, hij is niet, zoals bij de meeste vogels
glad, maar wat geruwd, zodat hij geruisloos kan vliegen. Iets wat de uil goed van pas
komt bij de jacht. De kinderen waren erg enthousiast.
Al met al was het een mooie en leerzame middag.
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Wist je dat ... ?











de jaarvergadering voor alle leden van de buurtvereniging op woensdag 21 februari is
Buurtbeheer op donderdag 22 februari wordt georganiseerd
het inloopspreekuur begint om 20.00 uur in ’t Puntje.
Miranda Smulders en Janus Roefs dit jaar de kascontrole zullen verrichten
op 24 en 25 maart het Klein Pullenkamp weer wordt georganiseerd voor groep 1 t/m 4
op 18, 19, 20 en 21 mei het Pullenkamp weer wordt georganiseerd voor groep 4 t/m
16 jaar.
de Buitenspeeldag 2018 op woensdag 13 juni is
deze data alvast op de kalender kunnen worden gezet
ik verder geen nieuws meer te melden heb
graag tot de volgende keer maar weer!
Groeten van Keel

Hoe is Carnaval ontstaan?
Carnaval is oorspronkelijk ontstaan als rooms-katholiek
feest. Men denkt dat carnaval voor het eerst gevierd werd
in het jaar 1000, maar dit is niet helemaal zeker. Toen
carnaval ontstond, werd het feest ook wel het feest van
de zotten genoemd. Dit feest komt voort uit een traditie
binnen het rooms-katholieke geloof, waarbij men 40
dagen geen extra lekkernijen mag eten, zoals snoep, koek
en zelfs vlees. Snoepjes en koek die kinderen tijdens het
vasten kregen, mochten ze opsparen in een potje of snoeptrommel. Na het vasten, dus
na 40 dagen, mochten de kinderen alles opeten.
De vastentijd zoals deze vroeger gevierd werd, start na de laatste dag van carnaval. Zo
duurt carnaval tot dinsdag en begint men op woensdag oorspronkelijk met vasten. Deze
speciale woensdag wordt ook wel Aswoensdag genoemd. Als Pasen begint, eindigt het
vasten. Eigenlijk is carnaval dus ontstaan als groot feest om nog even te kunnen feesten
voor het vasten begint, de dag na carnaval. De naam carnaval zou afstammen van de
Latijnse woorden ‘carne vale’, wat ‘vlees vaarwel’ betekent. Deze naam heeft men
bedacht omdat mensen tijdens het vasten geen vlees mochten eten. Het carnavalsfeest
was dus het laatste feest waarbij nog wel vlees gegeten mocht worden, voor het vasten
zou beginnen.
Hoewel carnaval een rooms-katholieke achtergrond heeft, wordt het nu bijna niet meer
gevierd als feest voor gelovigen. Carnaval heeft maar voor weinig mensen een katholieke
betekenis, maar wordt nu vooral gevierd om even lekker te kunnen feesten voor een
paar dagen. Zo zien mensen Carnaval als een paar dagen van feest en gezelligheid, als
leuke afwisseling voor het naar school gaan of werken.
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Agenda
februari 2018
2

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

3

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

7

woensdag

Bestuursvergadering

20.00 uur

11 t/m 14

Carnaval

16

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

17

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

19

maandag

Poetsen

18.15 uur

21

woensdag

Jaarvergadering / werkgroepen

20.00 uur

22

donderdag

Buurtbeheer

20.00 uur

Adverteerders, redactie en bestuur wensen alle die
geen carnaval vieren en fijne vakantie toe
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