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Reclame bureau frank
Rijkesluisstraat 49b
5688 EC Oirschot
0499 - 79 17 00
info@rbfrank.nl
www.rbfrank.nl
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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
Jos van Heesch
Henk Beekmans
Diny van Loon

575953
572897
0646688529
0657320022
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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Voorwoord voorzitter
januari 2018

Beste buurtgenoten,
Hierbij willen wij iedereen een bruisend 2018 toewensen.
Het jaar 2017 was weer een drukbezocht jaar voor de buurtvereniging en we hopen jullie
allemaal weer te mogen verwelkomen in het nieuwe jaar.
We willen alle bewoners van de Pullen en Ekerschot de mogelijkheid bieden om lid te
worden van onze vereniging. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op blz. 21 of via
de site www.pullenoirschot.nl/inschrijfformulier
Verder willen wij jullie, buurtgenoten en adverteerders uitnodigen op onze
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari a.s. vanaf 21.00 uur in ons buurthuis.
Er wordt koffie/thee met iets lekkers aangeboden namens de buurtvereniging.
Het bestuur wil u graag ontmoeten.
Hopelijk tot vrijdag 12 januari.

Met vriendelijke groet,
Namens BV de Pullen,
Diny van Loon, voorzitter

Het bestuur:
Het bestuur, Diny, Chantal, Joop, Jeroen en Henk,
Diny, Chantal,
Joop, Jeroen
de redactie,
Carina,en
Janus en Henk,
Henk

en alle adverteerders

WENSEN
IEDEREEN
De redactie:
Carina, Janus
en Henk,EEN

GELUKKIG EN GEZOND 2018 TOE

en alle adverteerders

WENSEN IEDEREEN EEN
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GELUKKIG EN GEZOND 2018 TOE

Kienen

Kienavond januari 2018
Zaterdag 06 januari 2018
Zaterdag 20 januari 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 12 januari 2018
Ontspanningsavond 19 januari 2018

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Rondgang Zwarte Pieten
2 december 2017

Bedankt Zwarte Pieten.
Via deze Pullenaise willen wij de Zwarte Pieten bedanken voor de
chocoladeletters en de heerlijke pepernoten die wij van hen mochten
ontvangen. Het was een genoegen om door de Wegwijs Piet, de Strooi Piet, de Netjes
Aangeef Piet en de Cadeautjes Piet met een bezoek vereerd te worden.
Dat zij dit deden namens B.V.de Pullen die hier mee de medewerkers wil bedanken voor
hun inzet, deed ons veel deugd.
Ook de ouderen en alleenstaanden werden niet vergeten.
Ook hiervoor onze welgemeende en verdiende complimenten.
Gelukkig hebben we vernomen dat Cadeau Piet de andere helft van de staf van
Sinterklaas weer heeft gevonden, en alles uiteindelijk toch is goed gekomen.
Janus en Reggy Roefs.
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Bedankt
Beste buurtgenoten.
Zoals we vorige maand al hebben vermeld, gaan wij,
4Water een groepje wielrenners uit Oirschot, de
Beerzen, Diessen en Hilvarenbeek ook in 2018 weer een
sponsor fietstocht van 500 kilometer proberen te
volbrengen. Een rit van 24 uur dwars door Nederland.
Daar dit een sponsortocht is voor de 13 Ronalds Mc. Donald huizen in Nederland,
proberen wij zoveel mogelijk geld op te halen met onder andere het verkopen van Olie
bollen tijdens Oudjaar 2017.
We verkopen deze oliebollen op zaterdag 30 december 2017 en
op zondag (oudjaar dag) 31 december.
En dit op de locaties in Oirschot nabij de Enck en in Best bij
de Plus in de Heivelden.
Ook op zondag 31 december is er een verkooppunt bij café
de Merode in Spoordonk.
Maar de verkoop gaat, evenals voorgaande jaren, weer
enorm goed, en er wordt weer met gulle hand gegeven, zodat ik al flink wat sponsorgeld
in ontvangst heb mogen nemen.
Daarvoor ook mede namens mijn mede teamgenoten en het Ronald Mc. Donaldhuis uit
Veldhoven hartelijk dank je wel.
Ook wensen wij jullie allemaal een heel fijn maar vooral gezond 2018 toe.
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Aankondiging contributie 2018
Januari 2018

In de eerste week van januari zal de contributie 2018 van buurtvereniging De Pullen worden
afgeschreven.
Bestuur B.V. De Pullen.

Jaarvergadering
21 februari 2018

Geachte buurtgenoten,
Op woensdag 21 februari 2018 zal de jaarlijkse B.V. De Pullen jaarvergadering worden
gehouden.
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.00 uur.
Noteer deze datum alvast in je agenda. In de Pullenaise van februari meer informatie.

Klein Pullenkamp 2018
24 - 25 maart 2018

Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders,
Ook dit jaar gaan we weer op Klein Pullenkamp voor de kinderen die in groep 1-2-3 of 4
zitten. In het weekend van 24 -25 maart 2018 gaan we weer naar de blokhut van
Scouting, Eindhovensedijk 28 hier in Oirschot.
Een weekendje lekker spelen in en rondom de bossen. Houd dit weekend vrij!
In de Pullenaise van februari lees je meer informatie en ook de opgavestrook.
Leiding Klein Pullenkamp.

Hulp gezocht
Hallo allemaal.
Carnavalsclub CZN is op zoek naar mensen die ons mee willen
helpen aan het bouwen van een carnavalswagen.
Ook dit jaar gaan we weer mee doen met de optocht en daarom
zijn we nog op zoek naar onder andere plakkers en schilders
voor onze wagen.
Vele handen maken licht werk dus help je mee?
Voor meer informatie kun je terecht bij Henry Sterken (telefoonnummer 06-30331937).
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Mededelingen Bestuur
Januari 2018

Op woensdag 10 januari 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.

Wist je dat ... ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het Team 4Water uit Oirschot met ons redactielid Janus Roefs weer de Home Ride gaan
rijden
zij dit doen als sponsortocht voor de 13 Ronald Mc Donalds huizen in Nederland
zij alle buurtgenoten die een oliebollen bestelling hebben gedaan, willen bedanken
de kerstavondwandeling weer druk bezocht is geweest
de deelnemers lekker hebben gesnoept van de glühwein, chocolademelk en kerstbrood
de eerste kienavond van het nieuwe jaar op zaterdag 6 januari 2018 is
de jaarvergadering voor alle leden van de buurtvereniging op woensdag 21 februari is
Miranda Smulders en Janus Roefs dit jaar de kascontrole zullen verrichten
weer Klein Pullenkamp op 24 - 25 maart wordt georganiseerd
op 18, 19, 20 en 21 mei het Pullenkamp wordt georganiseerd
de Buitenspeeldag 2018 op woensdag 13 juni plaats vindt
deze data alvast op de kalender kunnen worden gezet
het bestuur van BV de Pullen alle buurtgenoten een fantastisch 2018 toewenst
wij alle buurtgenoten op 12 januari hartelijk welkom heten om te proosten tijdens de
receptie op het nieuwe jaar in buurthuis ’t Puntje
de kinderen op maandag 8 januari weer naar school mogen na de kerstvakantie
ze dan nog maar 172 dagen verwijderd zijn van de zomervakantie
ik verder geen nieuws meer te melden heb
graag tot de volgende keer maar weer!
Groeten van Keel
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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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B.V. De Pullen

p.a. Oude Grintweg 52C,
E-mail: bestuur@pullenoirschot.nl
5688 MA Oirschot.
Telefoon:0499-572897
Rekeningnummer: NL78RABO0138803129
Website: www.pullenoirschot.nl
Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging
Datum:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Voornaam: Geboortedatum:
Voornaam Kinderen
Jongen / Meisje
Voornaam Kinderen
Jongen / Meisje
Voornaam Kinderen
Jongen / Meisje
Voornaam Kinderen
Jongen / Meisje
Contributie per jaar voor gezin € 22,50 voor 65+ € 15,00
Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
Naam Incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Woonplaats incassant:
ID Incassant:
Kenmerk machtiging:

Doorlopende machtiging:
Buurtvereniging De Pullen
Kennedylaan 17
5688CN
Oirschot
Contributie

Naam Rekeninghouder:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Rekeningnummer (IBAN):
Plaats en Datum:

Handtekening:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Buurtvereniging De
Pullen Oirschot om één maal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank.
De bank zal het bedrag van uw rekening afschrijven met als omschrijving
contributie.
De bank zal dan één maal per jaar een bedrag van uw rekening af schrijven
overeenkomstig de opdracht van Buurtvereniging De Pullen te Oirschot.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bestuur B.V. De Pullen Oirschot
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Agenda
januari 2018
6

zaterdag

kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

10

woensdag

bestuursvergadering

20.00 uur

12

vrijdag

Nieuwjaarsreceptie

21.00 uur

12

vrijdag

ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

15

maandag

poetsen

18.15 uur

19

vrijdag

ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

20

zaterdag

kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

- 22 -

- 23 -

