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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 oktober 2018 

 
 
Zaterdag 13 oktober 2018 
Zaterdag 27 oktober 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 oktober 2018 

Ontspanningsavond 12 oktober 2018 
Ontspanningsavond 19 oktober 2018 
 
  
 
 
Deze avond is ’t Puntje geopend vanaf 21.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
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Lampionnenoptocht 19 oktober 
Oktober 2018 

Hoi kids en buurtgenoten, 
 

De Lampionnen spooktocht 
 

Deze wordt gehouden op vrijdag 19 oktober 2018. We vertrekken om 19.00 uur. Je 
moet om 18.45 uur aanwezig zijn, dus wees op tijd, we dan vertrekken vanaf buurthuis 

het Puntje. De kinderen worden in meerdere groepen verdeeld, zodat ze 
de versieringen goed kunnen bewonderen. 

Deelname aan de lampionnen spooktocht is helemaal gratis 
en iedereen mag meelopen. 

Er is de mogelijkheid om een lampion te kopen voor een bedrag van € 2,00. 
 

Tijdens de lampionnen spooktocht zou het leuk zijn dat tuinen waarlangs de kinderen 
lopen spookachtig versierd worden. Wat je niet mag doen is de kinderen tijdens de tocht 
laten schrikken. We hopen dat dit niet gebeurd, omdat de kinderen anders volgend jaar 

niet meer mee doen. 
 
   

Looproute 
 
 
De route die we lopen is vanaf ’t Puntje rechtsaf Kennedylaan, linksaf Kortenaarlaan, 
linksaf Helpad, linksaf Michiel de Ruyterlaan, rechtsaf Jan van Speyklaan, via Vier 
Uitersten, rechtsaf Lindelaan, rechtsaf Kerkpad, rechtsaf Karel Doormanlaan, linksaf Jan 
van Speyklaan, rechtsaf Michiel de Ruyterlaan, terug naar het Puntje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zou leuk zijn als langs de route veel tuinen versierd zijn. 
Er wordt in meerdere groepen gelopen. 
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Knutselmiddag 
10 oktober 2018 

Op woensdag 10 oktober gaan wij weer van 
start met het knutselen. Dit is weer de 
eerste keer van het schooljaar en er gaan er 

nog meer volgen. Aangezien we dan midden in 
de herfst zitten lijkt het ons leuk om in dit 
thema heerlijk aan de slag te gaan. Iets lekkers 
voor de vogels past er zeker bij, maar natuurlijk 
ook iets om het gezellig te maken in huis. Dus 
heb je zin om mee te komen doen zorg dat je 
rond 13.45 bij het puntje bent zodat we rond 14 
uur kunnen beginnen. De middag zal zijn van 
14.00 tot ongeveer 15.15/15.30. Aangezien het 
die dag studiedag is op basisschool de linde 
hopen we toch op veel kinderen die met ons 
mee gaan knutselen.  
Tot 10 oktober!  
 

 

 
 
 

Mededelingen Bestuur  
3 oktober 2018 
 
Op woensdag 3 oktober 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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Sinterklaas in ’t Puntje 25 november 2018 
November 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Beste buurtkindertjes, 

 
Sinterklaas heeft weer een brief gestuurd, en gevraagd of wij de namen van onze 

kinderen van 0 tot en met 8 jaar door willen geven 
 

Hij wil dit jaar wederom onze buurtvereniging met een bezoek vereren. 
 

Als de namen van onze kinderen voor zondag 28 oktober bij ons binnen zijn, dan kan 
hij die doorsturen naar Spanje 

 
Bedenk wel, dat is de uiterste datum en daarna is opgeven helaas niet meer mogelijk. 

 
Aan ouders die kinderen vanaf 9 jaar willen opgeven vraagt Sinterklaas wel een 

financiële bijdrage van €9,00 per kind. 
 

Sinterklaas bezoekt onze buurtvereniging op zondag 25 november 
 

Aanvang 14.00 uur 
 

Hij hoopt alle kinderen uit de Pullen / Ekerschot weer te zien. 
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Inschrijfformulier Sinterklaas 2018 
 
Inleveren 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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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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Het A.E.D. apparaat 
 
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad. Maar deze 
heerlijke zomer heeft ook zijn mindere kanten. Denken we 
maar aan de boeren en onze tuinen die flink last hebben 
gehad van de warmte en de daarbij horende droogte. Door de 
soms zeer hoge temperaturen, blijken vele AED-apparaten niet meer naar behoren te 
werken. Zo zijn de batterijen door deze hitte en ook door felle koude snel op en vlug 
versleten, en zodoende niet altijd gebruiksklaar als ze nodig zijn bij een hartstilstand. 

Dit mag natuurlijk niet voorkomen! 
Vandaar dat de buurtvereniging, Buurtbeheer en gemeente 
hebben besloten om een beschermkast voor een AED-
apparaat te plaatsen. 
Deze beschermkap is besteld, is al binnen en zal een dezer 
dagen worden geïnstalleerd. 
Mogelijk is dit installeren al geschied als u dit bericht leest. 
Wij vertrouwen er op dat het AED- apparaat bij zowel 
extreme warmte en koude te allen tijde naar behoren 
functioneert. 

 
B.V. de Pullen, Buurtbeheer en Gemeente Oirschot. 

Wist je dat ... ? 
• de herfstvakantie begint op 13 oktober en duurt tot en met 21 oktober 
• de lampionnen tocht dit jaar is op 19 oktober a.s. 
• Sinterklaas op zondagmiddag 25 november weer in ’t Puntje wordt verwacht 
• ik verder geen nieuws meer te melden heb 
• ik weer zeg: graag tot de volgende keer maar weer! 
 

Groeten van Keel 

Buurtcoördinatoren gezocht 
oktober 
 
We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatie team willen komen 
versterken. Het is hard nodig, dit om het goede contact dat we met de gemeente te 
continueren. 
 
De buurt coördinatoren zijn: 
G. Snelders  Michiel de Ruyterlaan 36  0499-573309 
A. Roefs   Kwinkert 2   0499-571568 
M. Smulders  Korenaarlaan 35   0499-575953 
H. Onland  Karel Doormanlaan 10  0499-573591 
C. van Swieten  De Helleweikes 7  0499-847780 
Wilco Spaans  Glorie van Holland 19  06-41512111 
 

Bladkorven 2018 
 
Tijdens het schrijven van dit artikel is er nog 
volop zon en genieten we nog iedere dag 
van een heerlijk nazomer weertje. 
Maar het is, als we op de kalender kijken, al 
herfst, en dus gaan de blaadjes weer vallen. 
Om deze op te ruimen zal de gemeente weer 
op diverse plaatsen de bladkorven gaan 
plaatsen. 
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. 
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apparaat te plaatsen. 
Deze beschermkap is besteld, is al binnen en zal een dezer 
dagen worden geïnstalleerd. 
Mogelijk is dit installeren al geschied als u dit bericht leest. 
Wij vertrouwen er op dat het AED- apparaat bij zowel 
extreme warmte en koude te allen tijde naar behoren 
functioneert. 

 
B.V. de Pullen, Buurtbeheer en Gemeente Oirschot. 

Wist je dat ... ? 
• de herfstvakantie begint op 13 oktober en duurt tot en met 21 oktober 
• de lampionnen tocht dit jaar is op 19 oktober a.s. 
• Sinterklaas op zondagmiddag 25 november weer in ’t Puntje wordt verwacht 
• ik verder geen nieuws meer te melden heb 
• ik weer zeg: graag tot de volgende keer maar weer! 
 

Groeten van Keel 

Buurtcoördinatoren gezocht 
oktober 
 
We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatie team willen komen 
versterken. Het is hard nodig, dit om het goede contact dat we met de gemeente te 
continueren. 
 
De buurt coördinatoren zijn: 
G. Snelders  Michiel de Ruyterlaan 36  0499-573309 
A. Roefs   Kwinkert 2   0499-571568 
M. Smulders  Korenaarlaan 35   0499-575953 
H. Onland  Karel Doormanlaan 10  0499-573591 
C. van Swieten  De Helleweikes 7  0499-847780 
Wilco Spaans  Glorie van Holland 19  06-41512111 
 

Bladkorven 2018 
 
Tijdens het schrijven van dit artikel is er nog 
volop zon en genieten we nog iedere dag 
van een heerlijk nazomer weertje. 
Maar het is, als we op de kalender kijken, al 
herfst, en dus gaan de blaadjes weer vallen. 
Om deze op te ruimen zal de gemeente weer 
op diverse plaatsen de bladkorven gaan 
plaatsen. 
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. 
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Agenda 
oktober 2018 

 
03 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 

 
 
10 woensdag Kindermiddag Herfst 13.45 uur 

 
 
12 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 

 
 
13 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
 
13 t/m 21 Herfstvakantie 

 
 
19 vrijdag Lampionnenoptocht 19.00 uur 

 
 
19 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 

 
 
22 maandag Poetsen 18.15 uur 

 
 
27 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
 

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

Annelies de Boer 
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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

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

Café Buitenlust


