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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
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 juni 2018
Zaterdag 09 juni 2018
Zaterdag 23 juni 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 08 juni 2018
Ontspanningsavond 22 juni 2018

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Nationale Buitenspeeldag
13 juni 2018

Op woensdag 13 juni wordt de Nationale Buitenspeeldag weer georganiseerd voor de
23de keer in De Pullen, landelijk is dit de 29ste keer. Initiatiefnemers Jantje Beton, en
Nickelodeon stimuleren op deze wijze kinderen in Nederland om buiten te spelen en te
sporten. Deze partijen roepen gemeenten, ouders, begeleiders, vrijwilligers van
belangenorganisaties én het verenigingsleven op om in hun eigen buurt een leuk en
actief programma voor kinderen te organiseren.
Het is van groot belang dat kinderen meer buitenspelen en sporten omdat dit onder
andere bijdraagt aan meer sociale contacten tussen kinderen en tieners onderling. Ook
vergroot het de kansen op lichamelijk bewegen en geeft concrete aanleiding tot actieve
sportbeoefening, met daarbij mogelijkheden tot oriëntering naar jeugd- en
sportverenigingen. De initiatiefnemers delen het grote belang dat buiten spelen biedt
aan kinderen. Samen met vriendjes en vriendinnetjes in de buitenlucht lekker ravotten,
stoeien, rennen en springen, geeft niet alleen een schat aan vreugde en lol maar levert
ook een wezenlijke bijdrage in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Waar?
De Buitenspeeldagcommissie van B.V. De Pullen zal deze middag gaan organiseren voor
de drieëntwintigste keer. In wijk de Pullen zal de buitenspeeldag vanaf buurthuis ’t
Puntje, de Kennedylaan tot aan de Kortenaarlaan en vanaf buurthuis ’t Puntje, Michiel de
Ruijterlaan tot aan Jan van Speyklaan worden gehouden. Vanaf 11.00 uur is de
Kennedylaan en een stuk van de Michiel de Ruijterlaan afgesloten voor alle verkeer en
wordt deze omgeleid via borden.
Voor wie?
Deze middag is bedoeld voor alle kinderen in de Pullen en Ekerschot evenals alle
leerlingen van basisschool de Linde. De inschrijving is bij de ingang van buurthuis ’t
Puntje, Kennedylaan 17, van 13.00 uur tot 13.30 uur.
Op deze middag zullen er allerlei soorten spelletjes gespeeld worden zoals ballen
gooien, steprace, skippybal, basketbalgooien, pijl en boog schieten, peperkoekhappen,
stoepkrijten enz.
Allemaal kei leuke spelletjes die worden gespeeld met een groepje kinderen onder
begeleiding van een of twee moeders. Het begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur.
De buitenspeeldag wordt gesponsord door Friterie van den Heuvel en JUMBO
Veel plezier op 13 juni a.s.
(Bij slecht weer hebben we een binnenprogramma)

Jij doet toch ook mee?
-7-
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Jaren 60 party
gratisee
entoPrenbaar

Poster in kleur afdrukken
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Mededelingen Bestuur
6 juni 2018
Op woensdag 6 juni 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

- 10 -

Verslag Pullenkamp 2018
18 t/m 21 mei 2018

Vrijdagavond kwamen de kinderen om 19:00u aan op het kampadres.
De ouders hielpen hun kinderen om een slaapplekje te vinden.
Daarna gingen de ouders naar huis om te genieten van hun vrije weekend.
Rond 20:00 uur konden we met het kamp beginnen. Eerst even de leiders
voorstellen en de regeltjes uitleggen en 4 groepen maken. We speelden dit kamp om
gouden munten. De groep die op het einde de meeste munten had zou de winnaar
worden. Ze konden deze verdienen met de spelletjes en sportiviteit en orde en
netheid. Het eerste spel dat we gingen spelen was Stratego in het tegenovergelegen
bos. De meeste kinderen kennen dit spel dus dat was zo uitgelegd en gespeeld.
Toen het begon te schemeren zijn we teruggegaan naar de blokhut. Daar hebben we
nog een broodje worst gegeten en wat gedronken bij het kampvuur. Rond 23:30 uur
gingen de kinderen naar bed. De eerste nacht is altijd spannend en druk en niemand
wil al gaan slapen. Rond 0:30 uur waren de meeste kinderen in diepe rust, op een
enkeling na natuurlijk.
Zaterdagmorgen waren de eerste kinderen al om 6:00 uur wakker. Deze hebben we
even apart gezet en uitgelegd dat ze nog maar even rustig moesten zijn, anders zou
iedereen wakker worden. Maar om 7:00 uur was iedereen toch wakker. Om 7:30 uur
zaten we met zijn allen aan de eieren met spek.
- 11 -

Vervolg verslag Pullenkamp 2018
Na het ontbijt konden de kinderen even spelen op het veld. Daarna hebben we
Beerpong gespeeld met 4 groepen tegen elkaar. Ze moesten zoveel mogelijk
balletjes in de bekertjes water proberen te gooien bij elkaar. Rond de middag stond
er een heerlijke lunch buffet klaar en konden de kinderen zelf hun stokbroodje
gezond samenstellen. Na de lunch zijn we naar de bossen gegaan om levend
Stratego te spelen. Daarna hebben de kinderen lekker op het veld gespeeld. Om
18:00 uur stond het avondeten weer klaar. Verse tomatensoep, deze was heerlijk en
werd goed gegeten. Daarna hadden we macaroni ook lekker en als toetje vla met
slagroom. Na even te hebben uitgerust van het heerlijke eten gingen we naar het
bos. Daar hebben we het smokkelspel gespeeld, dit vinden de kinderen altijd
geweldig. Ze moeten dan met pullengeld goud en edelstenen smokkelen en zorgen
dat ze niet door de douane gepakt worden. Toen het donker begon te worden zijn
we terug naar de blokhut gegaan. Daar hebben we weer bij het kampvuur gezeten
tot de oogjes bijna dicht vielen. Rond 23:00 uur zijn de kinderen naar bed gegaan en
na een half uurtje was het redelijk stil.
Zondagmorgen werd de leiding wakker en dachten: “wat is het toch stil?” Nou dat
was het ook. De kinderen sliepen om 8:30 uur nog allemaal. Dat was nog eens een
heerlijke verrassing. Na een bakje koffie zijn we ze toch maar wakker gaan maken.
Na een heerlijk ontbijt gingen de kinderen op het veld spelen. Het was heerlijk weer
en voor we er erg in hadden was het al middag. Omdat we laat ontbeten hadden
hebben we voor de kinderen wentelteefjes gemaakt die ze uit de hand konden eten
en wat fruit klaargezet. Die middag hebben we met veel water gespeeld.

- 12 -

Vervolg verslag Pullenkamp 2018
Ook hebben we popcorn in blikjes op het kampvuur gemaakt, erg lekker en zoet. We
hebben op het veld nog de pullengame gespeeld, een soort trefbal met een koning.
Rond 20:00 uur hadden we een heerlijke BBQ en als toetje een ijsje. Deze avond
hebben we bij het kampvuur nog een Bonte Avond gehad. Met optredens van een
aantal leidsters en wat kinderen. De jongste kinderen gingen daarna naar bed. De
oudere hadden nog een dropping.
Maandagmorgen 21 mei
De kinderen werden rond 8:00 uur wakker en moesten hun spullen inpakken. Dit
was natuurlijk zo gebeurd, want het lag er allemaal netjes bij. Na een uur waren de
slaapkamers opgeruimd en konden we ontbijten. Daarna hebben we nog een keer
de pullengame gespeeld. Rond 13:00 uur zijn alle gouden munten geteld en kwam er
een winnaar uit. Dit was groep 2 met een verschil van 3 gouden munten. De
nummers 3 en 4 hadden een verschil van 20 gouden munten. Iedereen kreeg een
zaklampje, spinner en een zakje chips. Om 13:30 uur kwamen de ouders de kinderen
ophalen en konden wij gaan opruimen.
Wij vonden het een keileuk en gezellig kamp en hopen dat jullie volgend jaar weer
mee gaan. Groetjes van de kampleiding van Pullenkamp 2018.
Mirte, Roan, Evi, Dennis, Jordy, Jurgen, Rick, Michiel, Vivian, Marieke, Pieter,
Anneke, Antoine.
Verder willen we nog bedanken:
Alle leiding en keukenstaf van het Pullenkamp voor hun geweldige inzet.
De Mr. Pieter van
Kollenburg Stichting
voor hun bijdrage.
EDCO Eindhoven voor
de leuke spullen en
spelmaterialen.
Joop voor het heerlijke
eten.

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

Communicanten 2018

B.V. de Pullen wenst alle kinderen die deze maand hun communie doen een hele fijne en
zonnige dag toe.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en het bestuur zal
zorgen voor een attentie op deze feestelijke dag.

Het A.E.D. apparaat
Het verhuisde A.E.D. apparaat op de zijgevel van
ons clubhuis `t Puntje is vanaf nu ook voorzien
van Camera toezicht en alarm doormelding.
Een zeer positieve ontwikkeling waar wij bijzonder
gelukkig mee zijn.
En wij zijn Buurtvereniging de Pullen,
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot en Buurtpreventie
Pullen.
Wij willen alle mensen die
dit mogelijk hebben
gemaakt hartelijk bedanken
voor hun inzet.
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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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Wist je dat ... ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

op 3 juni de communicantenviering voor Basisschool De Plataan & Antoniusschool
plaatsvindt
op 10 juni de communicantenviering voor Basisschool De Linde & De Korenbloem
plaatsvindt
wij alle communicanten een mooie dag toe wensen en wij ze alvast proficiat wensen
de Landelijke Buitenspeeldag 2018 op woensdag 13 juni wordt gehouden
het op 17 juni Vaderdag is
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

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders.
Daarom zijn er in Nederland 13 Ronald Mac Donald huizen.
Een van deze huizen staat bij het Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven
In dit tehuis kunnen ouders van een ziek kind heel dicht bij hun
kind verblijven.
Vele van u hebben
oliebollen gekocht tijdens
oudjaar en daarmee te
kennen gegeven dat u dat ook vindt. Wij van het
4Water wielerteam uit Oirschot gaan weer in het
weekend van 24 en 25 juni 2018 een rondje van 500
kilometer door Nederland binnen 24 uur fietsen,
om dit tehuis te steunen.
Een van de renners is
uw
buurtgenoot Janus
Roefs.
Bij voorbaat hartelijk
dank voor de
financiële steun en uw
support.
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Agenda

juni 2018

03

zondag

Communicanten Plataan / Antoniusschool

06

woensdag

Bestuursvergadering

20.15 uur

08

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

09

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

10

zondag

Communicanten De Linde / De Korenbloem

13

Woensdag

Buitenspeeldag

17

zondag

Vaderdag

22

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

22

vrijdag

60-jaren Party

20.30 uur

23

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

25

maandag

Poetsen

18.15 uur
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13.00 uur
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