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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
Internet site
Facebook

Kennedylaan 17
573734
bestuur@pullenoirschot.nl
redactie@pullenoirschot.nl
www.pullenoirschot.nl
www.facebook.com/depullen

Colofon
Pullenaise redactie

Josca Verhoeven
Carina Beekmans-Hellings
Janus Roefs
Henk Beekmans

0622947265
0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182
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Kienen

Kienavonden september 2018
Zaterdag 01 september 2018
Zaterdag 15 september 2018
Zaterdag 29 september 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.
Ontspanningsavonden juli 2018
Ontspanningsavond 14 september 2018
Ontspanningsavond 28 september 2018

Deze avond is ’t Puntje geopend vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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TuinTjessale
Zaterdag 8 september 2018

Tijd:
Waar:
Aanmelden:
Informatie:

10.00 tot 14.00 uur
in de wijk De Pullen
kan tot 5 september bij
Jeroen Groenland
Jeroen Groenland: 06-57320022
Bestuur@pullenoirschot.nl

www.pullenoirschot.nl
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Buurtbeheer
6 september 2018

Op donderdag 6 september 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.

Tuintjes sale
8 september 2018

Geef je zelf snel op via onderstaande strook en doe mee!!
Opgeven is mogelijk tot woensdag 5 september.

Opgavestrook
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat: …………………………………………………………………………………………...................................
Huisnummer:…………..…….Telefoon / mobiel nummer: ………………………………………,,,,,,,,,,,,,,
Bijzonderheden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................................
Dit gedeelte inleveren bij:
Jeroen Groenland
Jan van Speyklaan 5
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Mededelingen Bestuur
12 september 2018

Op woensdag 12 september 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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Kinder Bingo
26 september 2018

Het is zover, we gaan bingo spelen met
alle kinderen uit onze buurt die mee
willen doen. Op woensdag 26
september van 14.00 – 15.30. Dit is
voor alle leeftijden heel leuk om te
doen. Zorg dat je uiterlijk om 13.45 bij
het Puntje bent, zodat we echt om
14.00 kunnen beginnen. Mocht je
zoon/dochter de getallen nog niet
helemaal kennen, is het fijn als er
iemand mee komt om hem/haar te
helpen. We gaan er een gezellige
middag van maken met leuke prijsjes.
Voor vragen kun je terecht bij:
Marsja van Bijsterveldt 06-19570051 of Josca Verhoeven 06-22947265

Knutselmiddag
10 oktober 2018

Wij willen weer heel graag een knutselmiddag gaan
doen met de kinderen van de buurtvereniging. Het
lijkt ons leuk om met een paar thema’s gedurende
het komende jaar iets leuks te gaan knutselen. Op
woensdagmiddag 10 oktober willen we een
knutselwerkje gaan maken met het thema ‘herfst’.
Dit zal zijn van 14.00 – 15.30. Lijkt het je leuk om mee
te doen, zorg dan dat je om 13.45/14.00 bij het
Puntje bent. Zodat we echt om 14.00 kunnen
beginnen. Wil je een vriendje of vriendinnetje
meenemen, dit kan tegen een vergoeding van € 2,50.
Uitleg en wat we gaan knutselen hoor je daar.
Mocht je vragen hebben neem contact op met:
Marsja van Bijsterveldt 06-19570051 of Josca Verhoeven 06-22947265
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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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In Memoriam
Op maandag 16 juli kregen wij het
droevige bericht dat op zondag 15
juli in Bladel, oud buurtgenoot,
Diel Sterken op 55 jarige leeftijd is
overleden.
Diel heeft zich tijdens de periode
dat hij woonde in de Pullen en ook
in de tijd dat hij buiten de Pullen
woonde, actief bezig gehouden
voor onze buurtvereniging. Zo was
hij diverse jaren lid van ons
bestuur, leverde hij puzzels aan
om af te laten drukken in ons
buurtblad de Pullenaise, verzorgde hij menige fietstocht en zette zelfs een quiz in elkaar
die in ons buurthuis `t Puntje gespeeld werd.
Ook was hij een van de deelnemers van de toenmalige carnavalsclub van onze
vereniging. Ook heeft hij menigmaal onze kien avonden bezocht. Hierdoor heeft Diel veel
voor onze buurtvereniging betekent.
Wij wensen al degene die dit grote verlies moeten dragen heel veel sterkte en steun toe.
B.V. de Pullen

Geef bloed

Ben jij die die buurtgenoot waarna ik op zoek
ben?
Ik zoek namelijk mensen die net als ik bloed
willen geven.
Het is een goede zaak en kost niet heel veel tijd.
Ben jij geïnteresseerd om ook bloeddonor te
worden, kijk dan even op site van Sanquin
www.sanquin.nl
Je bent van harte welkom.
Ook mag je mij, Janus Roefs, voor vragen over
bloeddonaties, benaderen. 06-11085578.
Hopelijk zie ik weldra een persoon uit de Pullen
of Ekerschot bij een van mijn bloeddonaties.
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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!

Vetverbranding

Intensieve training gericht op krachtuithoudingsvermogen voor een maximaal calorieverbruik
en verhoging van de stofwisseling.

Nu 6 weken voor slechts €69,-!
Niet goed? Geld terug!
Ga nu naar:

www.corpusnovum.nl/egym

- 20 -

Wist je dat ... ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het 8 september weer Tuintjes sale is en dit begint om 10:00 uur
de opgave hiervoor vorige maand al is gestart, zie de poster in dit blad
het Buurtbeheer op donderdag 6 september weer inloopspreekuur heeft
deze om 20:00 uur start en je van harte welkom bent met wensen en klachten uit de
buurt
ik alle studenten veel geluk toewens in hun vervolgstudie en verdere loopbaan
degene die aan het 1ste project achterpad verlichting hebben meegedaan hun defecte
lamp kunnen omruilen bij Janus Roefs, Kwinkert 2
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

Kermis Oirschot

Zaterdag 29 september t/m woensdag 3 oktober 2018
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Agenda

september 2018
01

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

03

maandag

Poetsen

18.15 uur

06

donderdag

Buurtbeheer

20.00 uur

08

zaterdag

Tuintjes Sale

20.00 uur

12

woensdag

Bestuursvergadering

20.15 uur

14

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

15

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

26

woensdag

Kindermiddag

14.00 uur

28

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

29

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

29
30
01
02
03

zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Kermis Oirschot
Kermis Oirschot
Kermis Oirschot
Kermis Oirschot
Kermis Oirschot
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Café Buitenlust
Live muziek op zaterdag
15 sep

21.30 uur

Moose Next

30 sep

16:00 uur

Kermis - Sebastian

29 sep

19.00 uur

besloten feest

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

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

