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Contactlijnen 
Voor vragen en info 
Bestuur Voorzitter Diny van Loon 0646688529 
 Secretaris Henk Beekmans 0622465636 
 Penningmeester Joop Gottlieb 572897 
 Bestuursleden Chantal den Otter 0620468958 
  Jeroen Groenland 574719 
 
 
Commissies Activiteitenmiddagen Miranda Smulders 575953 
 Buitenspeeldag Joop Gottlieb 572897 
 Felicitatiedienst Diny van Loon 0646688529 
 Tuintjes Sale Jeroen Groenland 0657320022 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 571624 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
 Paranormale avond Henk Beekmans 571624 
 Sinterklaas Diny van Loon 0646688529 
 
 
Ere lid  Antoine Kuypers 
 
 
Buurthuis ’t Puntje Kennedylaan 17 573734 
E-mailadres algemeen bestuur@pullenoirschot.nl  
E-mailadres Pullenaise redactie@pullenoirschot.nl 
Internet site  www.pullenoirschot.nl  
Facebook  www.facebook.com/depullen 

Colofon 
 
Pullenaise redactie Josca Verhoeven 0622947265 
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Janus Roefs 0611085578 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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Kienen  
Kienavonden november 2018 

 
Zaterdag 10 november 2018 
 
Sinterklaas kienen 
Zaterdag 24 november 2018 
 
 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
 Verder is er in de pauze een loterij. 
Hoofdprijs: € 100,00 Twee prijzen van: € 10,00 
Twee prijzen van: €   50,00 Zes prijzen van: €   7,50 
Zeven prijzen van: €   15,00 Twee prijzen van: €   5,00 
Tien prijzen van:  €     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. 
 
Ontspanningsavonden november 2018 

Ontspanningsavond 09 november 2018 
Ontspanningsavond 23 november 2018 
 
  
 
 
Deze avond is ’t Puntje geopend vanaf 21.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
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Sinterklaas in ’t Puntje 25 november 2018 
November 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lieve kinderen,  
 
SINTERKLAAS komt op zondag 25 november bij alle kinderen die zijn opgegeven een 
cadeautje brengen. Het programma begint om 14.00 uur, dus zorg dat je op tijd bent.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je kunt je nog opgeven tot 4 november, dit is de uiterste datum,  
daarna is opgeven helaas niet meer mogelijk! 
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Inschrijfformulier Sinterklaas 2018 
 
Inleveren voor 4 november bij Chantal den Otter, Helpad 15, tel: 06-20468958 
 
of mail naar: sinterklaas@pullenoirschot.nl 
 
Naam ouders:………………………………………….…………………………………………………………………. 

Adres:.………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel:………………………………………………. 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje*  

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar          

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje*  

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar          

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje*  

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar          

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

                                           *doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Het bestuur van B.V. De Pullen 

ouders schrijven iets op over hun kind(eren): 
…………………………………………………………………………………….…….……………………………………… 
 
…………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 
 
...…………………………………………………………………………………….……………….………………………… 
 
………………………………………….…………………….………………………………………………………………… 
 
……………………….………………………………………………………….……………………………….……………. 
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Knutselmiddag 
28 november 2018 

Sinterklaas komt er weer aan. Het leek 
ons leuk om in dit thema iets te gaan 
knutselen. Op woensdag 28 november 
willen we dit gaan doen. Wie mee wil 
doen is welkom rond 13.45 uur in het 
Puntje zodat we om 14.00 uur kunnen 
beginnen. Rond 15.15/15.30 uur zal het 
afgelopen zijn. Wil je een vriendje of 
vriendinnetje meenemen (die geen lid van de buurtvereniging is) dan is dat mogelijk. 
Hiervoor vragen we een kleine vergoeding van €1,50 per kind. Kom je ook? 
Op 19 december zullen we weer gaan knutselen. Dan wordt het thema: kerst. Meer 
hierover in de volgende Pullenaise. Maar noteer de datum maar alvast in je agenda.  
 
 
Volg jij ons al op Facebook?  
www.facebook.com/depullen 
Hier worden verschillende activiteiten ook nog op aangekondigd 
en worden foto’s van de activiteiten gezet.  
Volg ons en blijf op de hoogte.  
 
 

Verslag knutselmiddag 
26 september 2018 Bingo 

Hallo 

Ik heb vandaag mee gedaan met de bingo bij de 
buurtvereniging. Ik vind dit heel leuk om te doen. Pas 
geleden op de camping ook mogen doen dus ik vind 
dat heel leuk. Er waren best veel kindjes om mee te 
doen. Ik heb samen met mijn vriendje Dax gespeeld. 
En gelukkig had ik een prijsje. Ik heb een voetbal met 
pionnetjes gewonnen. Thuis meteen de voetbal op 
gepompt. Dus ik kan lekker buiten voetballen. 
Hopelijk gaan we dit nog een keer doen, want ik heb 
er nu al zin in.  

Groetjes Finn.  

 
 
 

Mededelingen Bestuur  
7 november 2018 
 
Op woensdag 7 november is de bestuursvergadering. 
De vergadering begint om 20.30 uur. Op deze avond 
worden de ingekomen stukken -en uitgaande posten 
besproken. Verder worden de financiën en begrotingen van 
activiteiten besproken. Ook wordt tijdens de vergadering 
een stand van zaken gegeven van alle commissies en 
onderhoud werkzaamheden in en rond het buurthuis.  

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. 
 
Heb je interesse om bestuurslid te worden! 
Dat kan, je kunt je zelf aanmelden bij een van de bestuursleden. 
Als je twijfelt, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige verplichtingen. 
Wie weet ….. 
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Verslag Lampionnenoptocht 
19 oktober 2018 
 
Op vrijdag 19 oktober begon het om 18:45 uur bij het 
buurthuis ’t Puntje al aardig vol te raken met kinderen 
die aan de lampionnen-spooktocht wilden meedoen. 
Sommigen waren mooi verkleed en geschminkt. Ook 
veel ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes zijn 
volop aanwezig.  
In afwachting van wat er nu weer allemaal te zien is in 
de straten van onze mooie Pullen. 
Om klokslag 19:15 uur vertrok de eerste groep van 
ongeveer 45 personen met bijbehorende aanhang. De 
route was aangegeven door pijlen met verlichte 
spooklantaarns. Op de foto hiernaast zie je een 
voorbeeld ervan. Deze waren te vinden langs de hele route van de lampionnenoptocht 
en wezen de kinderen de weg. De knutselmoeders hadden voorafgaande van de tocht 
heel veel glazen potjes neergezet en de theelichtjes aangestoken. De sfeer zat er al goed 
in. De kinderen hadden er erg veel zin in. Na 15 minuten vertrok de tweede groep. 
In de hele Pullen werden de tuinen door iedereen bewonderd.  

De organisatie is elk jaar weer verrast hoeveel mensen de moeite en de tijd nemen om 
ervoor te zorgen dat het een leuke tocht is. Alle tuinen waren mooi en het lijkt elk jaar 
mooier te worden. Natuurlijk was het heel fijn om buiten te zijn en als alles donker is 
komen alle lichtjes nog mooier uit. De kinderen vonden het allemaal even spannend en af 
en toe toch ook nog wel een beetje eng. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende 
kinderen is dan ook ongeveer 4 jaar. 
 
Iedereen die heeft meegeholpen en heeft 
meegelopen, heel erg bedankt namens de 
activiteitenmoeders! 

 

Verslag knutselmiddag 
10 oktober 2018 Herfst 
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Nationale opschoondag 
September 2018 
 
Op zaterdag 22 september was er de Nationale 
opschoondag. Wij Buurtbeheer project Pullen-Ekerschot 
hadden ons aangemeld, en een brief door onze wijk laten 
gaan en alle bewoners uitgenodigd om mee te komen 
helpen. Helaas kwamen ook deze keer weer weinig 
mensen helpen om de buurt op te schonen. Maar wij, de 
buurtcoördinatoren, waren wel op de afspraak in clubhuis 
`t Puntje om deze klus te klaren. 
 
 
 
 
Aangezien de buurt er momenteel redelijk schoon bijligt, 
besloten wij om naast het opruimen van zwerfvuil ook de 
verkeersborden een schoonmaak beurt te geven. Iets wat 
echt noodzakelijk was. Deze actie was ook een goede actie, 
aangezien wij diverse reacties kregen dat we goed bezig 
waren. Ook kregen we diverse duimpjes van mensen die 
ons bezig zagen. Dit vonden wij natuurlijk super fijn, maar 
als het mogelijk is zouden wij graag bij de volgende 
opschoondag in plaats van opgestoken duimpjes graag 
helpende handjes zien. Ook hadden we deze keer een 
huisdier in ons midden die mee hielp (liep). 
 
Groetjes van de coördinatoren van Buurtbeheer Pullen-
Ekerschot. 

 
 
Ik geef de pen door…. 
 
Een nieuw onderdeel in de Pullenaise is: ik geef de pen door.  
Het leek ons leuk om buurtbewoners aan het woord te laten.  
Op die manier leren we mensen uit de buurt (beter) kennen, ontstaan er gesprekjes. 
De familie van Tol zal als eerste zichzelf voorstellen. 
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Ik geef de pen door…. 
November 2018 
Ja Leuk! Natuurlijk willen wij een stukje in de Pullenaise schrijven en ons voorstellen aan 
onze buurtgenoten (voor wie ons nog niet kent……;) 
Dit zijn wij, familie van Tol (van links naar rechts) Jos 39 jaar, Fiene 4 jaar, Bram 6 jaar en 
Corrie 36 jaar. We hebben elkaar leren kennen in 2008 op een rondreis door Suriname. 
Jos, geboren in Leiden en getogen in Noordwijk ZH en Corrie, geboren en getogen in 
Oirschot. Een jaar later hebben wij ons huisje aan het Helpad gekocht en een flinke 
verbouwing volgde. Later kwam daar onze zoon Bram en dochter Fiene bij, zij gaan 
inmiddels al weer naar de basisschool “de Korenbloem”. Bram heeft als grote hobby 
klussen en timmeren in de schuur, liefst samen met papa en Fiene speelt graag met 
poppen en make-up, hahaha…. Het is mooi wonen met het voetbalveld en de speeltuin 
voor de deur. Hier zijn onze kinderen dan ook regelmatig te vinden om met 
buurtgenootjes en vriendjes te spelen. Jos heeft een aantal jaren geholpen met de grote 
spooktocht die door de buurtvereniging georganiseerd werd. Met een groep 
enthousiaste buurtgenoten een mooie act bouwen in het speelbos en s’ avonds daar de 

stuipen op het lijf te jagen voor degene die het bos in durfde! Sinds kort worden er voor 
de kleine buurtgenootjes ook weer wat meer activiteiten georganiseerd zoals een 
bingomiddag en knutselmiddagen. Het is leuk om samen met onze kinderen mee te 
doen en dan ook een handje te helpen. Wie weet kunnen er in de toekomst nog meer 
leuke activiteiten georganiseerd worden en wij willen daar zelf ook ons steentje aan 
bijdragen. Dus kom maar op met leuke ideeën en zo kunnen we ook de leukste wijk van 
Oirschot blijven wat ons betreft! 
Graag geven wij de pen door aan: Bas, Mariska, Femke en Sophie van Overdijk. 

Medewerkersmiddag 
23 september 2018 
 
Juist uitgerekend op zondag 23 september was het weer minder mooi. 
Dat wil zeggen geen zon en regelmatig een regenbuitje. 
En het bestuur had notabene die dag een leuke bijeenkomst geregeld voor alle 
vrijwilligers om een rondwandeling door Oirschot met gids te organiseren. Aanpassen 
van het programma was het gevolg. In plaats een rondwandeling door Oirschot ging een 
groep met gids het oude gemeentehuis bezoeken en de andere groep toog naar de 
basiliek van Oirschot, Sint Petrus Banden. Ik was ingedeeld bij de groep die naar de 
Basiliek ging. En daar kreeg onze groep uitgebreid uitleg over de het gebouw en interieur 
van deze geweldig mooie kerk. Ook werd aandacht besteed aan de buitenkant van de 
kerk die vele bijzonderheden bevat. Er bleek een bijzonder mooi detail bekend te zijn. Er 
moest een nieuw hek om de kerk geplaatst worden. Na bestudering van foto`s en 
afbeeldingen werd er een hek gemaakt en geplaatst. Nadat dit hek in gebruik was 
genomen, bleek dat er nog een origineel stuk hek aanwezig was. Dit stuk hek doet nog 
steeds dienst als poort en is te vinden tussen café de Beurs en kapsalon Hairqueen. Na 
deze onthulling liepen we verder naar het Vrijthof naar het Boterkerkje, Mariakerkje of 
Protestantse kerk, alle drie goed. Daar was de andere groep ook. 
Hier vernamen we dat er vroeger op deze plaats recht werd gesproken en dus dat 
Oirschot in het verleden een 
belangrijk dorp was. Na deze door de 
beide gidsen leuke en onderhoudende 
middag togen we met zo`n 28 
personen naar het buurthuis. Daar 
werden we verrast met een heerlijke 
barbecue. Deze was, dankzij onze 
chef-koks Henk en Leo zeer smaakvol 
en mede door de heerlijke drankjes 
geschonken door het bestuur een 
zeer gezellige afsluiting van een 
geslaagde medewerkersmiddag 2018. 
Langs deze weg wil ondergetekende 
het bestuur en de organisator van 
deze middag hartelijk dank zeggen 
voor deze middag. 
Mocht u ook eens een leuke middag 
willen beleven; ga op pad met zo`n 
gids door Oirschot, een echte 
aanrader. 
 
Met vriendelijke groet, Janus Roefs. 
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Ik geef de pen door…. 
November 2018 
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spooktocht die door de buurtvereniging georganiseerd werd. Met een groep 
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afbeeldingen werd er een hek gemaakt en geplaatst. Nadat dit hek in gebruik was 
genomen, bleek dat er nog een origineel stuk hek aanwezig was. Dit stuk hek doet nog 
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Wist je dat ... ? 
• er op 24 november Sinterklaas kienen is 
• Sinterklaas op zondagmiddag 25 november weer in ’t Puntje komt 
• hij dan veel kinderen wil begroeten 
• ik verder geen nieuws meer te melden heb 
• ik weer zeg: graag tot de volgende keer maar weer! 
 

Groeten van Keel 
 

Bladkorven 2018 
 
Tijdens het schrijven van dit artikel is er nog 
volop zon en genieten we nog iedere dag 
van een uitzonderlijk warme oktobermaand. 
Maar het is, als we op de kalender kijken, al 
herfst, en dus vallen de bladeren al volop. 
Om deze op te ruimen heeft de gemeente 
weer op diverse plaatsen de bladkorven 
geplaatst. 
Deze zijn, zoals u weet en er ook duidelijk op staat, alleen bedoelt voor deze 
afgevallen bladeren. 
Wij vragen u dan ook vriendelijk om deze bladkorven ook alleen daarvoor te gebruiken 
en niet voor overig tuinafval. Dit moet u in de daarvoor bestemde afval kliko doen. 
 
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot. 
 

Bedankt 
Via het buurtblad wil ik BV “de Pullen” bedanken 
voor de belangstelling en de mooie fruitschaal die 
ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn en bij mijn 
thuiskomst uit het ziekenhuis en verzorgingstehuis 
“Brunswijk”. 
 
Tevens willen wij, Jo, René, Henry en Gonny, jullie en de buurtgenoten bedanken voor de 
kaarten, condoleances en de mooie woorden die geschreven zijn in de Pullenaise door 
de redactie over mijn zoon en onze broer Diel Sterken. 
 
Jo sterken 
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Zwarte Pieten Rondgang 
1 december 2018 

 
 

Op zaterdag 1 december  
vanaf 10.00 uur 

zal er weer de Pieten rondgang  
zijn in onze wijk. 

De Pieten geven dan een presentje 
 aan alle vrijwilligers en 65+ers 

van B.V. De Pullen. 
 

Kerstavondwandeling 
24 december 2018 

Dit jaar is er weer de kerstavondwandeling.  
Voor de twaalfde keer wordt deze georganiseerd. 

Op kerstavond 24 december 2018 is er een mooie wandeling uitgezet naar de Heilige Eik. 
We verzamelen om 18:45 uur in ’t Puntje. 

We vertrekken om 19:00 uur. 
Onderweg zal er glühwein geschonken worden.  
Voor de kinderen is er warme chocolademelk. 

Voor de liefhebbers zal na terugkomst iets lekkers verkrijgbaar zijn. 
Kom met heel je gezin, zowel leden als niet-leden, zijn welkom. 

We maken dan een heel mooie optocht met kerstmutsen en lichtjes. 
De hond mag ook mee. 

 
We hopen jullie te mogen begroeten. 

 
Het bestuur 

Buurtbeheer 
15 november 2018 
 
Op donderdag 15 november a.s. is er weer een 
vergadering van het Buurtbeheer project Pullen- 
Ekerschot. 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. 
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Vetverbranding
Intensieve training gericht op krachtuithoudings-
vermogen voor een maximaal calorieverbruik 
en verhoging van de stofwisseling.

Wil je werken aan een slankere, 

fittere, sterkere jij? 

Heb je weinig tijd? 

Wil je niet nadenken, maar doen?

Train dan met

Makkelijk, snel, doeltreffend,
Leuk!

Nu 6 weken voor slechts €69,-!
Niet goed? Geld terug!

Ga nu naar:
www.corpusnovum.nl/egym

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 penning- 
 meester. 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 Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze 
voor Pullenaise 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 
november 2018 

07 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 
 

 
 
09 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 

 
 
10 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
 
15 donderdag Buurtbeheer 20.00 uur 

 
 
23 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 

 
 
24 zaterdag Sinterklaas Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
 
26 maandag Poetsen 18.15 uur 

 
 
28 woensdag Kindermiddag Sinterklaas 13.45 uur 

 
 
01 dec zaterdag Zwarte Pieten Rondgang 10.00 uur 
  
 

Bedankt 
 
Graag wil ik Buurtvereniging de Pullen, heel 
hartelijk bedanken voor de lekkere fruitschaal na 
thuiskomst uit het ziekenhuis. 

Henk Beekmans 
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U bent van harte welkom,
Ook kunt u terecht voor een partijtje biljarten, 
darten, kaarten of een gezellig praatje. Graag 
tot dan!

Conny van Dommelen en Martien van de Ven

LIVE MUZIEK OP ZATERDAG

17 NOV 21.30 UUR MAXPOINT
15 DEC 21.30 UUR 3COVER BAND
OUD EN NIEUW              GREG CRAZY RUITER

Café Buitenlust


