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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
0622246495
0620468958
0657320022

Marsja van Bijsterveld
Joop Gottlieb
Diny van Loon
Jeroen Groenland
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Els Gottlieb
Chantal den Otter
Henk Beekmans
Diny van Loon

0619570051
572897
0646688529
0657320022
0653238130
0622465636
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

Kienavond april 2019
Zaterdag 13 april 2019
Zaterdag 27 april 2019

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 12 april 2019

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Mededelingen Bestuur
3 april 2019

Op woensdag 3 april 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 …..

Verhoging consumptieprijzen bar

In de jaarvergadering van 20 februari 2019 zijn er prijsverhogingen van consumpties per
1 april voorgesteld en zijn door alle aanwezigen unaniem goedgekeurd.
Wat:
Heden:
Vanaf 1 april:
Koffie
€ 1,00
€ 1,25
Frisdrank
€ 1,25
€ 1,50
Fles bier
€ 1,60
€ 1,85
Wijn
€ 1,75
€ 1,85
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Paaseieren zoeken
21 april 2019

Op Eerste Paasdag 21 april 2019 is het weer paaseieren
zoeken voor de kinderen van onze buurtvereniging.
De “paaseieren” zullen worden verstopt en
elke kleur ei heeft een bepaald aantal punten.
Er wordt in drie verschillende leeftijdsgroepen gezocht,
namelijk;
1.
Kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar;
2.
Kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool;
3.
Kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool.
Je kunt op Eerste paasdag inschrijven in het Puntje vanaf
10 uur tot ongeveer kwart over 10.
Daarna gaan alle kinderen samen met aanwezige ouders lopend naar de plaats waar de
eieren zijn verstopt.
Na afloop is de prijsuitreiking weer in het Puntje.
Doe allemaal mee, elke deelnemer heeft prijs.
In elke leeftijdsgroep wordt er voor het hoogste aantal punten een eerste, tweede en
derde prijs uitgereikt.
Deelname is zoals gewoonlijk gratis.
We hopen natuurlijk allemaal op een mooie stralende paasdag
maar mocht het slecht weer zijn krijgen
alle aanwezige kinderen toch een paasverrassing.
De paaseierencommissie.
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Klein Pullenkamp 23 – 24 maart 2019
In het weekend van 23 en 24 maart was er weer ons Klein Pullenkamp, en dit voor de 27e
keer. Als u dit leest is het kamp net achter de rug, maar konden we voor deze uitgave van
de Pullenaise nog geen verslag maken, dus deze
komt de volgende maand. Wel kunnen wij u
alvast verklappen dat we met 30 kinderen op
kamp zijn geweest. Dat waren er meer dan dat
we in onze stoutste dromen hadden verwacht.
Dus hadden we nog snel wat mensen benaderd
om ons leidingteam te komen versterken. En
gelukkig waren Jipke Spanjers en Lieke Baeten
bereid om bij ons team aan te sluiten. Dus stond
niets ons in de weg om er een geweldig KLEIN
PULLENKAMP 2019 van te maken.

KONINGSDAG
27 april 2019
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Knutselen Pasen
17 april 2019

Ook in april gaan we
weer knutselen. Kom je
ook? Dit keer zal het
thema ‘Pasen’ zijn.
Vriendjes en
vriendinnetjes die geen
lid zijn van de
buurtvereniging mogen
mee komen. Zij betalen
dan € 1,50.
Woensdag 17 april
starten we om 14.00 uur
bij het Puntje. Tot dan?

Dit is de laatste keer knutselen voor de zomervakantie. Maar na de
zomervakantie komen er weer nieuwe knutselmiddagen.

Kinderbingo
10 mei 2019

Na een gezellige
kinderbingo in het najaar
willen we dit nog een keer
gaan doen. Er zijn weer
leuke prijsjes te winnen.
De bingo begint op vrijdag
10 mei om 15.00 uur. Het
puntje is open vanaf 14.45
uur. Het zal duren tot
ongeveer 16.15/16.30 uur.
Kom je ook?
- 11 -
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Ik geef de pen door….
April 2019

Hallo buurtgenoten,
Wij nemen de pen over van familie Smits en gaan ook een stukje schrijven over ons gezin.
Ons gezin bestaat uit Ullie Liebrand (zoon van Henk Liebrand, vroegere bakker Liebrand
aan de Gasthuisstraat), Bianca Zeebregts, geboren en getogen in de Lindenlaan en onze 3
jongens Guus (12 jaar), Ted (10 jaar) en Billie (6 jaar) en onze teckel Teun.
Ons eerste huis kochten we op de Korenaar maar toen het huis aan de Spoordonkseweg
te koop kwam waren we gelijk verliefd. Twee jaar geleden hebben we dit helemaal naar
onze zin verbouwd en nu wonen we er al 18 jaar met veel plezier.
Ullie werkt in Oirschot bij de Stabu en gaat graag tennissen en mountainbiken. Bianca
heeft een kapsalon aan huis “Haarstudio 51” en in haar vrije tijd tennist ze heel graag.
Onze kinderen gaan allemaal graag naar basisschool de Linde en vanaf volgend jaar gaat
de oudste naar het Heerbeeck college. We hebben een druk gezin en rennen heel wat af
naar sporten: tennis, voetbal, freerun en de scouting.
Toen Bianca zelf in de Lindenlaan woonde hoorde deze straat nog niet bij buurtvereniging
de Pullen. Maar omdat er zoveel kinderen in woonden is de Lindenlaan er ook
“bijgekomen” en volgens mij later nog de Oude Grintweg tot rotonde, stukje
Gasthuisstraat, Spoordonkseweg tot de Kempenweg en de Appeltjeswijk.
We vinden het super fijn dat onze kinderen een top tijd hebben op de Pullenkampen. En
we hopen dat zij het net zo leuk vinden als hun moeder vroeger!
Wij geven de pen door aan de familie Martens uit de Karel Doormanlaan.
Groetjes Ullie, Bianca, Guus, Ted en Billie

Verslag knutselen carnaval
27 februari 2019

Hallo.
Vandaag hebben we gezellig geknutseld met heel
veel kindjes. Het was een goede opkomst. We gingen
muziekinstrumenten maken. We konden kiezen uit
een tamboerijn, trommel of schud koker. Alle
instrumenten werden mooi versierd met papier en
stickers en glitters. Aan het einde mochten we deze
muziekinstrumenten even uit proberen. Onder
leiding van Sabien hebben we gezellig muziek
gemaakt.
En ik vond het heel leuk bij het knutselen.
Groetjes Fay en Marsja.

- 15 -

- 16 -

Pullenkamp 2019
7 t/m 10 juni 2019

Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders,
Zoals jullie weten gaan we met het Pinksterweekend van
Vrijdag 7 juni t/m maandag 10 juni 2019 op Pullenkamp. We gaan dit jaar weer naar
Mariahout. Je mag mee 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.
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 jou 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 euro per persoon, de leden betalen
35 euro per persoon.
Opgavestrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers.

Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 30 april 2019.

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 2019.

Opgavestrook Pullenkamp 7 t/m 10 juni 2019
Naam………………………………………………………….ik neem een vriendje of vriendinnetje mee.
Namelijk:…………………………………………………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………….…………………………………………………………….
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
Inleveren met het inschrijfgeld voor 30 april 2019.
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine Kuijpers.
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Team 4 Water
22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni komen, zoals te zien is op het kaartje, de deelnemers van
de Home Ride 2019 na een 500 kilometer lange sponsortocht aan in Oirschot.
Onder deze deelnemende teams is ook het 4Water team uit Oirschot.
De Home Ride is er om geld in te zamelen voor de 12 Ronald McDonalds
Huizen die er zijn in Nederland.
Het 4Water Team met in hun midden buurtgenoot Janus Roefs, haalt speciaal
geld op voor het huis dat staat in Veldhoven.
Wij 4Water zouden het zeer op prijs stellen als u de wielrenners van deze
Home Ride op deze zaterdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur zou komen
aanmoedigen.
We houden u op de hoogte welke activiteiten er op deze zaterdag in Oirschot
gaan plaatsvinden.
Groetjes Team 4Water.
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Laat geen rotzooi achter gebruik de afval kliko die is
daarvoor bestemd!

Een afval dumper is een stumper.

Buurtbeheer Pullen – Ekerschot.
- 19 -
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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
april 2019

03

woensdag

Bestuursvergadering

20.00 uur

09

dinsdag

Poetsen

18.15 uur

12

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

13

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

17

woensdag

Knutselmiddag Pasen

13.45 uur

21

zondag

Paaseieren zoeken

10.00 uur

22

maandag

Tweede Paasdag

27

zaterdag

Koningsdag

27

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

Bestuur, redactie en adverteerders
wensen iedereen een fijne mei
vakantie toe.
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
20-04 DEZE ZATERDAG GEEN MUZIEK
ZIE 21 EN 22-04 PASEN
21-04 1E PAASDAG 16.00 UUR ZIYA
22-04 2E PAASDAG 16.00 UUR TURNPOINT
26-04 KONINGSNACHT - BAND AT 7
Muziek iedere 3e zaterdag van de maand, aanvang
21.30 tot 01.30 uur. * Nadere info kunt u navragen bij
ons in het café, via telefoon, app, sms of mail.

