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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

0499 32 48 39

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182

Colofon
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Kienen

Kienavonden maart 2018
Zaterdag 03 maart 2018
Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag 31 maart 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 maart 2018
Ontspanningsavond 16 maart 2018
Ontspanningsavond 30 maart 2018

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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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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Landelijke opschoondag
24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart is er wederom de Landelijke Opschoondag.
Wij Buurtbeheer Pullen - Ekerschot zetten
ons al verschillende jaren in voor een
schone buurt. Nu hebben wij ons
aangemeld voor de afvalbingo, een leuk
initiatief om de jongeren bij dit project te
betrekken. Er is een bingo voor de
jongeren. Die krijgen een afvalbingokaart
en een volle kaart levert een leuk klein
prijsje op. Met je hele groep bingo je mee
met de volle zakken zwerfafval. De
winnaar wint een barbecue feest ter
waarde van € 500,00. Dus hoe meer je
verzamelt, hoe beter het is voor je groep.
Wij nodigen jullie dan ook graag uit om deze zaterdag mee helpen om al het zwerfvuil in
onze wijk te verzamelen. Wij komen om 10.00 uur samen in buurthuis `t Puntje gelegen
aan de Kennedylaan 17. Van daaruit gaan we in groepjes door onze wijken om het
aanwezige zwerfafval op te ruimen. Dit duurt tot ongeveer 12.00 uur. Tussendoor is er
natuurlijk ook tijd voor koffie en een glaasje fris. Een mooi project wat ook nog eens een
schone wijk oplevert. Doe mee, je bent van harte welkom.
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot.
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Mededelingen Bestuur
7 maart 2018

Op woensdag 7 maart 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.

Donderdag 22 maart: KIENEN
Vrouwen van Nu afdeling Oirschot houdt haar jaarlijkse kienavond op donderdag 22
maart in het Theater Restaurant van Sociaal Cultureel Centrum De Enck.
Aanvang: 20:00 uur.
Er wordt gekiend om mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom!
Contactpersoon: Ans van Gestel, tel.nr. 574833.
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Verslag jaarvergadering
21 februari 2018

Voorzitter Diny van Loon opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
De secretaris deelde de notulen uit van de jaarvergadering van 15 februari 2017. Er
waren geen op- of aanmerkingen en werden vervolgens goedgekeurd.
De penningmeester deelde het financiële verslag 2017 B.V. De Pullen uit.
Na enkele vragen door de aanwezigen werd het financiële verslag 2017 B.V. De Pullen
goedgekeurd. Op het evenementenverslag waren geen opmerkingen.
De kascontrole bestond uit Miranda Smulders en Janus Roefs. Janus verklaarde namens
de kascontrole dat de balans en de staat van baten en lasten gecontroleerd zijn en dat
deze in orde werden bevonden. De nieuwe kascontrole voor 2018 zijn Pieter Prince en
Antoine Kuijpers.
Henk Beekmans is aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnen gekregen met de 10 benodigde
handtekeningen volgens de statuten. Hierdoor blijven er vacatures bestaan in het
bestuur. Henk Beekmans werd unaniem herkozen door de aanwezige leden.
Volgens de statuten treedt Diny van Loon af als voorzitter. Na stemmen werd Diny
unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van B.V. De Pullen voor het komende jaar.
Het bestuur

Buurtbeheer Pullen-Ekerschot
Zoals een ieder al
wel heeft gezien
zijn de
werkzaamheden
aan de Karel
Doormanlaan nog
steeds volop bezig.
Ook in de Lindelaan
is men ondertussen
ook met de werkzaamheden omtrent het nakijken en
vervangen van de waterleidingen gestart. Ook in komende periode zullen in meerdere
straten van onze wijk deze werkzaamheden plaats gaan vinden.
Helaas door het intreden van een vorstperiode is er een kleine werk achterstand
ontstaan. Hopelijk zullen de werkzaamheden weinig tot geen overlast veroorzaken.
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot
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KLEIN PULLENKAMP 2018
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Pullenkamp 2018
Mei 2018

Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders,
Zoals jullie weten gaan we met het Pinksterweekend van
Vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018 op Pullenkamp. We gaan dit jaar naar
Mariahout. Je mag op Pullenkamp als je in groep 4 zit en tot en met 16 jaar.
We gaan weer leuke spelletjes doen in het bos en op het veld. We hebben dit jaar
stapelbedden en natuurlijk hebben we ook een kampvuur en nog veel meer.
Ook dit jaar mogen de leden die mee op kamp gaat 1 vriendje of vriendinnetje van
buiten de buurtvereniging mee nemen om gezellig samen met elkaar op een kei leuk
Pullenkamp te gaan. Geef hem of haar op met een briefje bij jouw opgave met dezelfde
informatie als die we aan jou vragen.
Het inschrijfgeld voor de niet leden bedraagt € 40,00 per persoon, de leden betalen
€ 35,00 per persoon.
Opgavenstrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers.
Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 2 april 2018.
Voor meer informatie kun je altijd bellen of mailen met Antoine Kuijpers
(zie hier onder). Meer informatie over het kamp krijg je na opgave thuis gestuurd.
Wij hebben er al héél véél zin in.
Groetjes, De Kampleiding 2018.

Opgavestrook Pullenkamp 18 t/m 21 mei 2018
Naam………………………………………………………….ik neem een vriendje of vriendinnetje mee.
Adres………………………………………………………….Namelijk: ………………………………………………
Groep…………………………………………………………Geboortedatum……………………………
Telefoon tijdens kamp………………………………………
Medicijnen en eventueel bijzonderheden:
……………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………
Inschrijfgeld leden € 35,00 en niet leden € 40,00 per persoon.
Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij: Antoine Kuijpers, Goudrenet 8,
telefoon: 06-53238130 Mail: a.kuijpers99@upcmail.nl
Opgeven mag ook per mail als je de opgavenstrook mee stuurt en meteen het bedrag
overmaakt op rekeningnummer: NL21RABO 0138844313 o.v.v. Pullenkamp 2018 en
naam kind(eren).
Inleveren met het inschrijfgeld voor 2 april 2018.
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine.
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Carnaval 2018
Helaas, het zit er weer op, drie of meer dolle dagen van het carnaval van 2018. Hopelijk
hebt u ook een leuke en gezellige carnaval beleefd. Ik zelf heb er niet zo heel veel aan
meegedaan maar heb wel genoten van de mooie carnavals optocht die door Oirschot
trok. De optocht vond ik dit jaar van grote klasse, en ik heb veel bewondering voor al de
mensen die hebben deelgenomen aan deze optocht en zeker veel respect voor al degene
die dit mede hebben mogelijk gemaakt. Zo denk ik aan de organisatoren van dit
evenement. De mensen die de wagens hebben gebouwd, de aankleding van de
deelnemers en loopgroepen, de mensen van de schmink, enz. enz. Het deed me ook
deugd dat er bij deze optocht vele pullenaren betrokken waren. Zo zag ik ze op de
prinsenwagens staan, ze waren aanwezig bij diverse carnavals groepen, en deden dit
met volle overgave en vooral met veel gezelligheid en stijl, waarvoor hulde. Ook vooral
een woord van hulde aan de Broemies en C.Z.N., Carnavalsclub Zonder Naam. Beide
clubs hebben weer flink uitgepakt met prachtige wagens en een mooie en actieve
loopgroep. Beide groepen hebben dan ook diverse prijzen in de wacht gesleept. Zo
werden de Broemies in Eindhoven tweede in Oirschot eerste en in Hapert tijdens de
Kempenoptocht wonnen ze de derde prijs. C.Z.N. werd in Eindhoven in hun categorie
kleine praalwagens ook tweede en in Oirschot tweede en in Spoordonk werden ze
eerste. Al met al waren ze allebei zeer succesvol. Wij willen hen daarmee van harte
feliciteren, en wij wensen hen veel succes voor de komende jaren.
B.V. de Pullen.
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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 ... ?













de jaarvergadering van de buurtvereniging op woensdag 21 februari plaats heeft
gevonden
volgend jaar de kascommissie 2018 bestaat uit Pieter Prince en Antoine Kuijpers
op 24 en 25 maart het Klein Pullenkamp weer wordt georganiseerd voor groep 1 t/m 4
inschrijven Klein Pullenkamp kan tot 10 maart
het op 1 april weer Paaseieren zoeken geblazen is in de Pullen
op 18, 19, 20 en 21 mei het Pullenkamp weer wordt georganiseerd voor groep 4 t/m
16 jaar.
het kamp dit jaar voor de 44ste keer wordt georganiseerd en gaan naar Mariahout
het programma nog een verrassing blijft en dat ik erg benieuwd ben, jullie ook?
de Buitenspeeldag 2018 op woensdag 13 juni wordt gehouden
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

Old – Timers Oirschot verkeersquiz
22 maart 2018

INSCHRIJVEN TEAMS OTO-VERKEERSQUIZ GESTART
Op donderdag 22 maart 2018 vindt weer de jaarlijkse
OTO-verkeersquiz plaats. Hier kunnen 25 tot 30 teams
met leden van verenigingen, buren, vrienden, families en lokaal bestuur hun kennis van
de verkeersregels testen in een sportieve strijd. Deze quiz vindt plaats bij Opel Vullings in
Oirschot. Gasterij De Beurs zorgt voor een drankje. Old-Timers Oirschot organiseert de
quiz. Inhoudelijk wordt de quiz samengesteld en gejureerd door de Oirschotse
rijschoolhouders.
Deelname is helemaal gratis, dankzij een bijdrage van de gemeente Oirschot in het kader
van de verkeersveiligheid! De hoofdprijs is een antislipcursus voor het gehele winnende
team.
Meld je team bestaande uit 4 personen aan per mail via verkeersquiz@oto-oirschot.nl of
telefonisch (06-21542207 of 06-53722811).
Noteer donderdag 22 maart in uw agenda. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de
showroom van Opel Vullings aan de Bestseweg 47 in Oirschot. Er zijn mooie prijzen te
verdienen. U doet toch ook mee?
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Agenda
maart 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

16

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

17

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

Klein Pullenkamp

9.00 uur

24 t/m 25

24

zaterdag

Landelijke opschoondag

10.00 uur

26

maandag

Poetsen

18.15 uur

30

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

31

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

- 22 -

- 23 -

