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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 mei 2018
Zaterdag 12 mei 2018
Zaterdag 26 mei 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 11 mei 2018
Ontspanningsavond 25 mei 2018

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Paas kienen

Op zaterdag 31 maart was het Paas zaterdag, op deze zaterdag was er wederom een kien avond in
ons clubhuis `t Puntje. Ook op deze speciale
kien avond was het weer een avond met
verassingen. Zo hadden ook deze keer onze
kien dames Riet en Bets weer zorg gedragen
voor een leuke verassing in de vorm van een
leuk versierd en met paaseitjes gevuld glaasje
voor elke deelneemster van deze kien avond.
Ook waren er leuke zelf gemaakte cadeautjes
voor de extra gratis loterij. Riet en Bets,
bedankt voor jullie creativiteit en inzet.
Kortom het was weer een gezellige en een
goed bezochte avond. Hopelijk hebben alle
bezoekers genoten van deze avond. Wij als
kien team in ieder geval wel.
Bedankt voor jullie ondersteuning en hopelijk
kunnen wij nog vele malen genieten van de kienavonden van onze Buurtvereniging.

Verslag Landelijke opschoondag

Op zaterdag 24 maart was er weer de landelijke Opschoon dag. Ook Buurtbeheer Pullen –
Ekerschot hadden zich aangemeld. En via de Pullenaise en een flyer een ieder op geroepen om
mee te komen helpen.
Helaas ook dit jaar was
er om mee te komen
helpen weinig animo.
Maar ondanks de
magere opkomst zijn
degenen die er wel
waren, onder een lekker
zonnetje, aan de slag
gegaan en zodoende een
flink aantal zakken
zwerfvuil opgehaald.
Ook hadden zij zich op
gegeven voor afval bingo, maar helaas ook dit jaar vielen we niet in de prijzen. Helaas pindakaas,
we blijven volhouden en doen volgend jaar weer mee. U bent alvast uitgenodigd om mee te
helpen. En degene die dit jaar wel hebben meegedaan, heel, heel hartelijk dank.
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Verslag paaseieren zoeken
1 april 2018

Eerste Paasdag 1 april om 9:30 uur vonden de eerste voorbereidingen voor het zoeken in
het speeltuintje aan het Helpad plaats. De paashaas werd geschminkt en de prijsjes
werden klaargelegd.
Om 10:00 uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders binnendruppelen.
De kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar vonden het erg spannend. Sommige van hen
hadden nog niet eerder meegedaan met het zoeken. Ze wilden graag weten hoe het zou
gaan. Het regende die ochtend, maar gelukkig werd het rond half 11 droog. Dat
gebeurde dus ook en de kinderen konden fijn droog naar het Helpad lopen.
De organisatie had dit jaar een groot zoekveld afgemaakt met rood-wit lint. Daarbinnen
konden alle kinderen samen naar de “eieren” zoeken.
Dat werd ook volop gedaan. Ook de ouders mochten bij
sommige kinderen wat assistentie verlenen, want die
vonden het toch wel wat moeilijk.
De uitslag is als volgt:
Groep A: groep 0 - 1 en 2 basisschool
Eerste Plaats
– Bardo Martens
Tweede Plaats
– Jasper Scheffers
Derde plaats
– Max Putmans

38 pnt
35 pnt
34 pnt

Groep B: groep 3 en 4 basisschool
Eerste Plaats
– Juna Martens
Eerste Plaats
– Bart Schepens
Derde plaats
– Amy Scheffers

47 pnt
47 pnt
29 pnt

Deze kinderen mochten
het eerst een mooie
prijs uitkiezen. Na de
prijsuitreiking mochten
de overige kinderen die
er waren ook een
mooie prijs van de
prijzentafel kiezen. En
ze kregen allemaal nog
een leuk mandje met
wat lekkers mee.
Alle kinderen, fijn dat
jullie er bij wilden zijn
en graag weer tot volgend jaar. De paaseierencommissie.
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Intentie Heilige Eik
3 mei 2018

Op donderdagavond 3 mei
a.s. zal er om 19.00 uur
een H. Mis worden
opgedragen bij de Heilige
Eik. In deze mis wordt er
een intentie gelezen voor
de levende en overleden
bewoners van
buurtvereniging De Pullen.
Van harte aanbevolen.

- 10 -

Verslag Klein Pullenkamp
24-25 maart 2018

En ja hoor we hadden het weer voor elkaar, ook dit jaar waren de weersomstandigheden
ons weer goed gezind! Want het weer op de weekenden en dagen voorafgaande aan ons
kampweekend waren niet zo geweldig zeg maar gerust slecht. We hadden al wat
spelletjes en activiteiten op ons programma staan ingeval we binnen het programma
moesten voortzetten als het weer niet mee zou zitten. Maar we konden gelukkig deze
noodscenario’s naar de prullenmand verwijzen en lekker in de buitenlucht ons kamp
beleven. En dat hebben de 15 kinderen en het begeleidingsteam van 7 dan personen ook
met volle teugen gedaan. De organisatie had al diverse vergaderingen belegd om het
thema van dit jaar te bepalen, de oproep met opgavestrook in onze Pullenaise te laten
plaatsen en de ouders te benaderen om hun kinderen mee op kamp te laten gaan.
Daarnaast moest er natuurlijk ook nog het programma worden samengesteld en andere
afspraken met elkaar worden gemaakt. De leiding hadden we vlug rond, want het team
van vorig jaar was weer zeer gedreven om er ook dit jaar weer een mooi Klein
Pullenkamp van te gaan maken. We hadden dit jaar zelfs onverwacht uitbreiding van ons
team, want Kevin Roefs wilde graag als onderdeel van zijn schoolstage project mee als
begeleider. Dit aanbod hebben we met beide handen aangenomen en Kevin heeft het
geweldig gedaan. Het thema van dit jaar werd Piraten, dus er werd een boot en anker als
decoratie voor op de tafels. Een mast met zeil werd gemaakt door Janus en Pierre zorgde
voor pallets zodat er een heus piratenschip gebouwd kon worden. Dat bouwen werd nog
even uitgesteld. Eerst werd samen met de ouders hun slaapplaats in orde gemaakt. Toen
mochten de ouders worden uitgezwaaid en de huisregels werden aan de groep
uitgelegd. Ze mochten vervolgens een placemat kleuren met een piraten tekening, die
verder dienst ging doen als ontbijtbord. Na al deze verplichtingen mochten de kinderen
eindelijk naar buiten. Ze mochten ongestoord gaan spelen en deelnemen aan de
activiteiten die de leiding had bedacht. Zo werd de schommel al snel in gebruik genomen
en gingen ze slingeren aan het touw. Anderen gingen met de skippybal springen en werd
er gevoetbald. Ook gingen we even de bossen in om een mooie spannende wandeling te
maken, rennen over de fietscrossbaan en kruipen door de stuiken. Balanceren op de
balken, hangen aan de rekstokken en zoeken naar dennenappels om mee te kunnen
schieten met de door Henk gemaakte katapulten. Tussen al deze spelletjes nog even een
meer dan behoorlijke broodmaaltijd naar binnen werken,. En ja hoor, ook dit jaar was
het brood weer bijna op, zodat we Jeroen moesten vragen om brood bij te gaan halen
voor de zondag. En dat deed hij met veel plezier, want het is voor leiding een genoegen
om te zien als de kinderen een grote eetlust hebben. Na het eten werd het piratenschip
gebouwd onder leiding van Pierre met hulp van Kevin, Janus, en Henk. Met een heel
mooi eindresultaat. Op een piratenboot hoort natuurlijk ook een kanon en daar had
Henk voor gezorgd hij had een lanceerinstallatie gemaakt met daarin een fles gevuld met
water en deze werd door middel van een fietspomp meters ophoog weg geschoten. Een
hele leuke bezigheid.
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Vervolg verslag Klein Pullenkamp
Ook werden de katapulten, gemaakt door Janus en Henk, gebruikt om op de gemaakte
popjes om te schieten. Maar ook is het heel leuk om de pingpongballetjes op het dak te
schieten met deze katapulten. Onder leiding van Kevin, Els en Ivonne werden er
papieren bootjes gevouwen. in een opblaasbadje werd er getest of ze echt bleven drijven
op het water en dat ze ook konden varen door ze vooruit te blazen door middel van een
rietje. Dit lukte wonderwel, ook de houten bootjes met zeiltje deden het goed. Al met al
een heerlijke maar inspannende middag wat tot gevolg had dat er veel hongerige magen
waren, en dat deze gelukkig konden worden gevuld met de overheerlijke frietjes en
snacks geschonken door Friterie d’n Heuvel, waarvoor weer heel veel dank.
Na het eten begon het avondprogramma. Dat bestond voor sommige kinderen door
binnen te kleuren of te spelen met het door Ivonne meegebrachte speelgoed. Anderen
kozen ervoor om lekker buiten volop te spelen. Ondertussen hadden Henk en Pierre al
gezorgd dat er al een klein kampvuurtje was op het moment dat de kinderen binnen
heerlijk hadden gedanst op discomuziek. Na dit dansfestijn mochten de kinderen naar
buiten om plaats te nemen rondom het kampvuur, lekker naar de vlammen te kijken en
te smullen van de marshmallows. Nadat het vuur bijna gedoofd was ging men naar
binnen en was het tijd om de pyjama’s aan te doen, de gezichtjes en handjes te wassen
en natuurlijk ook de tanden te poetsen. De kinderen gingen heerlijk slapen en warempel,
hoewel nog enkele kinderen een of twee keer naar de wc moesten, was het om 20.30 uur
STIL. Ja, jullie lezen het goed, om 20.30 uur sliepen alle kinderen. Dit is ons nog nooit in
de 28 keren dat we op kamp zijn geweest gebeurd. Het werd meestal 22.30 uur.
Op zondagmorgen was het natuurlijk vroeg op voor het bekende kussen gevecht. En
denk niet dat de oudste van het
gezelschap even uit mocht slapen!
Nee hoor, ook Janus moest eraan
geloven, wakker worden moest hij.
Na dit ochtendritueel was het weer
wassen, aankleden, bedjes
opruimen, de kleding verzamelen
en op naar de eetzaal. Daar stond al
met liefde door Pierre gekookt
eitjes en heerlijke boterhammen
klaar om te worden opgegeten.
Nadat de magen weer gevuld waren
mochten diegene die wilden weer
heerlijk naar buiten om weer te
genieten van het weer en de
spelletjes.
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Vervolg verslag Klein Pullenkamp
Er moest die morgen ook nog een parkoers met diverse opdrachten worden afgelegd om
in aanmerking te komen voor het Piraten diploma, We kunnen zeggen dat alle kinderen
die hebben gehaald. Intussen was ook een heus springkussen van Jumpers gearriveerd,
dus was er weer een activiteit bij gekomen waar de kinderen zich konden uitleven. Tel
daarbij ook nog het uitstapje naar de bossen op, dan snap je wel dat er om 12.00 uur
weer volop gegeten werd. Diverse broodjes met knakworst vonden gretig aftrek, maar
ook een gewone boterham ging er goed in evenals een stukje appel. En plots was het
bijna 15.00 uur. Tijd om afscheid te nemen van Eefke Spanjers. Zij mocht dit jaar voor de
laatste keer mee op Klein Pullenkamp en daarom werd ze door de Piraten Henk en
Jeroen eruit gekieperd. Nadat dit gebeurd was kwamen de eerste ouders hun kinderen
alweer ophalen bij het Scoutinggebouw waar wij het 28ste Klein Pullenkamp hadden. We
moesten weer afscheid nemen van een heerlijke groep kinderen, die naar wij hopen,
genoten hebben van dit Klein Kleuterkamp 2018. Wij als leiding in ieder geval wel.
Wij willen daarom alle kinderen bedanken dat ze erbij wilden zijn, het was voor ons een
genoegen om met jullie dit weekend te mogen doorbrengen.
Ook zeker een woord van dank aan allen die hebben meegeholpen dit mogelijk te
maken, het bestuur, Friterie d’n Heuvel, Jumpers, Renate Quinten, Evelien Roefs, Reggy
Roefs, Janneke Spanjers en zeer zeker Kevin Roefs. Hij verdient een compliment voor zijn
inzet. Dankzij jullie werd het een heerlijk Klein Pullenkamp 2018.

Het Klein Kleuterkamp team: Els, Ivonne, Henk, Janus, Jeroen, Pierre.
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Mededelingen Bestuur
9 mei 2018

Op woensdag 9 mei 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.

Buurtbeheer
17 mei 2018

Op donderdag 17 mei 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.

Pullenkamp
18 t/m 21 mei 2018

Wij, het bestuur, redactie en adverteerders
wensen alle deelnemende kinderen een
heel fijn Pullenkamp toe.
Wij hopen dat zij goed weer hebben.
Leuke leiding betekent: leuke spelletjes,
smakelijk en gezond eten en goede nachten.
Kortom: een geweldig kamp!
Dit wensen wij natuurlijk ook de leiding toe.
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Nationale Buitenspeeldag
13 juni 2018

Sinds 1989 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden
(tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor
verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. De dag is een
echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op
straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden,
de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de
eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.
De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een
kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op
buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. De
actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om bij de actie aanwezig
te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek komen met kinderen en
ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in hun buurt of
straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen en ideeën
aangedragen worden.
Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd wordt
tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, bijvoorbeeld
snelheid beperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon meer
speelruimte.
Bij Buurtvereniging De Pullen wordt deze buitenspeeldag voor de 23ste keer
georganiseerd.
De Buitenspeeldag 2018 is op woensdag 13 juni a.s.
Meer informatie hierover staat te lezen in deze Pullenaise van juni
Dus noteer deze datum als je dat nog niet hebt gedaan
in je agenda.
De buitenspeeldag commissie

Jij doet toch ook mee?
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Jaren 60 party
gratisee
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Even voorstellen….
Hallo allemaal! Mogen wij ons even voorstellen?
Ik ben Josca Verhoeven en woon sinds december 2010 met veel plezier aan het Helpad.
Ik woon hier samen met
mijn man Ad, mijn twee
kinderen Levie (5 jaar)
en Zeno (3jaar) en onze
hond Torro, die
iedereen die voorbij
loopt toeblaft 
Al vrij snel werden we lid
van de buurtvereniging.
Eerst vooral om te
weten wat er allemaal
georganiseerd werd en
nu de kinderen groter
worden nemen we ook
steeds vaker deel aan
activiteiten.
Ik ben Marsja van Bijsterveldt en woon sinds november 2012 in de Pullen. Ik woon
samen met mijn man Martijn en mijn tweeling Fay en Finn van 6 jaar op de Michiel de
Ruijterlaan. Omdat ik overal hoorde dat het een actieve buurtvereniging is hebben wij
ons snel aangemeld. Aangezien
we tegenover het buurthuis
wonen zagen we regelmatig
mensen komen voor de
activiteiten en zo besloten we
zelf ook om steeds vaker mee
te doen. Zo ook met de
straatspeeldag, die jaarlijks
voor de deur gehouden wordt.
Dit heeft mij er toe gezet om
daarbij te gaan helpen. Al
vaker hoorden wij van mensen
uit de buurt dat het bestuur
zijn best doet om activiteiten te
organiseren
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Vervolg verslag Klein Pullenkamp
maar er wel vernieuwing mag komen in mensen die activiteiten willen begeleiding of
opzetten. We hadden wel wat ideetjes, maar hoe pak je dat dan aan? We zijn aangesloten
bij een vergadering en hebben onze ideeën vertelt. Iedereen was enthousiast. Want wie
kunnen er nou beter activiteiten bedenken dan ouders van kinderen uit de buurt zelf!
En de eerste stap is al gezet. Wij gaan helpen bij de straatspeeldag. (avondje
brainstormen welke activiteiten er gedaan worden, een avondje alle materialen bij elkaar
zoeken en op de ochtend zelf alles klaar zetten zodat de kinderen een leuke middag
kunnen hebben. En natuurlijk andere ouders enthousiast maken om met hun kinderen
die middag te komen). Alles bij elkaar niet veel werk EN een leuke middag voor de
kinderen. Ook hebben we besproken welke ideeën we hebben voor (nieuwe)
activiteiten: knutselactiviteiten rond bepaalde thema’s, buurt-BBQ, kinderbingo. Dit alles
is nog niet uitgewerkt maar de ideeën zijn er. Wat wel zeker is, is dat wij het knutselen
gaan organiseren vanaf het najaar. Maar hoe leuk zou het zijn als er meer ouders
aansluiten om nieuwe activiteiten te bedenken voor kinderen uit de buurt? Of ouders die
ideeën hebben bij al bestaande activiteiten. Lijkt het jou ook leuk hier iets in te
betekenen? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden of met één van
ons. Dan maken we er met zijn allen iets leuks van!
Josca Verhoeven
Helpad 9
06-22947265

Marsja van Bijsterveldt
Michiel de Ruijterlaan 79
06-19570051

Wist je dat ... ?














donderdagavond om 19.00 uur een intentie mis is in de Heilige Eik
deze intentie voor buurtvereniging De Pullen is
het op 13 mei Moederdag is
er op 17 mei Buurtbeheer weer een bijeenkomst heeft in ‘t Puntje
op 18, 19, 20 en 21 mei het Pullenkamp wordt georganiseerd voor groep 4 t/m 16
jaar
het kamp dit jaar voor de 44ste keer wordt georganiseerd
het programma nog een verrassing blijft en dat ik erg benieuwd ben, jullie ook?
de Landelijke Buitenspeeldag 2018 op woensdag 13 juni wordt gehouden
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
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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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Agenda
mei 2018

03

donderdag

Intentie Heilige Eik

19.00 uur

09

woensdag

Bestuursvergadering

20.15 uur

10

donderdag

Hemelvaartsdag

11

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

12

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

13

zondag

Moederdag

14

Maandag

Poetsen

18.15 uur

17

donderdag

Buurtbeheer

20. 0uur

18 t/m
21

vrijdag
maandag

Vertrek Pullenkamp
Terugkomst Pullenkamp

18.00 uur
15.00 uur

20
21

zondag
maandag

1 Pinksterdag
de
2 Pinksterdag

25

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

26

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

ste
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