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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
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
Diny van Loon

0619570051
572897
0646688529
0657320022
0653238130
0622465636
572602
572897
0620468958
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 juli 2019
Zaterdag 06 juli 2019
Zaterdag 20 juli 2019

Kienavond augustus 2019
Zaterdag 03 augustus 2019
Zaterdag 17 augustus 2019
Zaterdag 31 augustus 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 05 juli 2019
Ontspanningsavond 19 juli 2019

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

Op woensdag 5 juli 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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Zullen wij jouw huis verkopen?
Wil jij een makelaar die het anders doet?

Met maximale aandacht voor jou en jouw huis?
Die de nieuwste technieken gebruikt om jouw
huis een optimale presentatie te geven?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
Neem contact op en we maken snel een
afspraak voor een vrijblijvend verkoopgesprek.
Wij zijn er klaar voor!

www.huismarct.nl | 0499 - 578214 | info@huismarct.nl
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Verslag Nationale Buitenspeeldag
12 juni 2019

Woensdag 12 juni staat er op de
kalender: de jaarlijkse buitenspeeldag.
In de ochtend werd buienradar goed
in de gaten gehouden, wat zou het
weer vandaag gaan doen. De
voorspellingen waren helaas niet al te
best. Dus werden er voor de zekerheid spelletjes binnen op
gezet. Buiten werd het wel versierd met slingers en vlaggen.
De muziek klonk al vroeg uit de speakers. Als je langs kwam
rijden kon je het niet missen: de Buitenspeeldag gaat toch
door! Buienradar werd nog een keer bekeken en nog een
keer... Helaas zou er regen
blijven komen. Dit keer geen
spelletjes in de straten, maar
wel buiten voor het buurthuis
en binnen in het Puntje. Door
minder ruimte moesten de
spelletjes een beetje
aangepast worden maar dat
mocht de pret niet drukken.
Na al die jaren dat de
Buitenspeeldag georganiseerd
werd was dit de eerste keer
dat we het binnen moesten
houden. Binnen waren er 7
spellen neergezet. Zo konden
de kinderen (en later ook de ouders die kwamen helpen) spijkerpoepen. Ook konden ze
tafelvoetbal spelen, met een katapult met balletjes houten poppetjes omschieten en
blikken gooien. Ook joule en ballen door gaten gooien waren spellen die binnen gedaan
konden worden. Daarnaast was er nog balanceren op een balk. Hier moesten de kinderen
over een balk lopen, door een hoepel heen en een visje van de grond rapen met een
vishengel en met een tennisbal op een stokje over de balk lopen. Buiten was er nog een
steprace en midgetgolf klaar gezet. Want mocht het een beetje mooi weer zijn dan wilden
we natuurlijk wel naar buiten. Het was ten slotte BUITENSPEELDAG. En tussen de buien
door werden de steppen en midgetgolf goed gebruikt. De steppenrace werd extra moeilijk
gemaakt doordat ze over een houten schans moesten rijden. Dat viel bij de meeste
kinderen wel in de smaak! Met volle vaart reden de kinderen op de step rond. Kinderen in
de leeftijd van 3 t/m 10 jaar uit de buurt en van basisschool de Linde speelden in groepjes
alle spelletjes. Iedereen had het naar zijn zin. Iedere tien minuten werd er gewisseld
zodat alle kinderen alle spelletjes hadden gedaan.
-7-
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Vervolg verslag Nationale Buitenspeeldag
Tussendoor waren er de nodige pauzes waar de
kinderen iets konden drinken en een appeltje
(geschonken door de JUMBO) konden eten. Voor alle
mensen die kwamen helpen was er koffie en thee.
Door het slechtere weer werd het programma nog
een beetje aangepast. Begeleiding ging friet halen bij
Friterie d’n Heuvel. Zij sponsoren al jaren de friet voor
deze gezellige middag, zo ook vandaag. Normaal eten
we de friet op het grasveld bij de friettent. Vandaag
werd de friet bij het Puntje opgegeten, met zijn allen
in een kring op de grond. Dat we niet naar buiten

konden was jammer maar het
plezier was er niet minder om.
De middag ging weer snel
voorbij. Alle kinderen en ouders
die geholpen hebben, bedankt.
JUMBO en Friterie d’n Heuvel
bedankt voor jullie sponsoring.
Want zonder jullie hulp was het
niet mogelijk deze middag zo
geweldig te laten verlopen.
Volgend jaar zijn we er weer
met de buitenspeeldag, dan
hopelijk wel weer buiten!
Wil je meer foto’s zien? Kijk dan op onze facebookpagina: www.facebook.com/depullen

De Buurtvereniging op facebook
Volg jij ons al op facebook? Hier worden de activiteiten die
er plaats vinden op gezet, korte verslagen van activiteiten
op geschreven en foto’s geplaatst.
We zouden het leuk vinden als jullie de facebookpagina
zouden volgen: www.facebook.com/depullen
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Verslag Home Ride team 4WATER
22 juni 2019

De Home Ride 2019 zit er weer op.
Onder zeer goede weersomstandigheden hebben wij het
team 4Water aan deze rit van 500 kilometer deel genomen
en met succes afgelegd. Het was weer een heel mooie
tocht door Nederland, die in Den Haag begon en daar ook
eindigde. 4Water nam voor de zevende keer deel aan deze
sponsortocht, voor de negen Ronald McDonald Huizen die
er in Nederland zijn. Ondergetekende deed voor de zesde
maal mee, en deze keer ging het makkelijker dan de voorgaande keren.
Blijkbaar goed getraind, maar ook zeker ook mede door de diverse aanmoedigingen die ik
van vele buurtgenoten kreeg tijdens mijn voor bereiding, ging het deze keer bijzonder
goed. Wel vermoeid natuurlijk na een tocht van 501 kilometer in bijna 24 uur.
Vooral door slaap gebrek. Wij 4Water hebben
deze Home Ride 2019 afgelegd in 23 uur en
57 minuten. De groep waar ondergetekende
inzat heeft ruim 300 kilometers gefietst een
hele mooi belevenis zeker het in de nacht
fietsen heeft wel iets speciaals. Maar
bijzonder speciaal was wel de doorkomst in
onze eigen dorp Oirschot. Wat een mooi
ontvangst en wat een kippenvel moment
voor de renners van 4Water.
Het bedrag dat dit jaar de Home Ride heeft opgebracht was ook weer meer dan vorig jaar.
Het bedrag dat op zaterdag 22 juni in Den Haag al binnen was bedroeg €1.405.315.
Een bijzonder mooi resultaat en daar doen we het voor.
Zodat er weer meer ouders kunnen overnachten in een Ronald McDonald Huis als hun
kind ziek in een ziekenhuis verblijft, want een ziek kind kan niet zonder zijn ouders.
Daarom wil het team 4Water jullie buurtgenoten allemaal nog hartelijk dank zeggen voor
de aankoop van de oliebollen en de donaties die we van jullie ontvingen een dikke duim
daarvoor. Mede daardoor kunnen wij een bedrag van ruim €7000. overmaken aan het
Ronald McDonald Huis in Veldhoven.

Groetjes van uw buurtgenoot Janus Roefs
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Verslag Pullenkamp
7 juni t/m 10 juni 2019

Vrijdag 7 juni 2019 was het dan eindelijk weer zover voor de 45ste keer Pullenkamp! De
leiding zat vol smacht te wachten op de kamplocatie in Mariahout. We hadden dit jaar een
groep van 25 kinderen. Een stuk minder als vorig jaar maar zeker zo gezellig. Nadat we
alle bedden hadden opgemaakt kon het kamp echt gaan beginnen.
De kinderen en leiding werden in 2 groepen verdeeld zodat we veel leuke spellen konden
gaan doen. We zijn ook meteen het bos gaan verkennen met het leuke spel “Spons, water
en vuur”. Er werd volop gerend en getikt. Terug op het kampterrein was het kampvuur al
lekker aan. Natuurlijk hoorde daar wat lekkers bij en iets te drinken. Na kampvuur zijn we
in ons bed gekropen. Na lang kletsen toch maar gaan slapen.
Zaterdag waren we met z’n allen weer vroeg op voor het ontbijt; lekker ei met spek. We
hebben veel spelletjes gedaan vandaag, afwisselend naar het bos of op het veld een spel
gedaan. Bijvoorbeeld: Pullengame, Bruutjebuldog, Levend Stratego en ‘s avond laat in het
bos nog een geluidenspel. We hebben ‘s avonds lekker gegeten, zelfgemaakte
gehaktballen, gebakken aardappeltjes en groente. En niet te vergeten de vla met
slagroom!
Na het geluidenspel hebben we nog even marshmallows warm gemaakt bij het
kampvuur, totdat er toch wat kinderen moe werden. Dus hupsakee naar bed, na kort
kletsen zijn we lekker gaan slapen.
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Vervolg verslag Pullenkamp

Zondag was het om half 9 nog vrij stil op het kampterrein. Dit was wel even genieten voor
de leiding. Na het ontbijt zijn we naar het dorp gewandeld. Na even gespeelt te hebben in
de grote speeltuin, zijn we een speurtocht gaan doen. Er waren allemaal letters
opgehangen in Mariahout. Een groep was alleen erg snel met de oplossing, waardoor de
schat snel was gevonden. Op het kampterrein lustte iedereen wel een lekker verkoelend
ijsje en daarna zijn er nog broodjes gebakken op het kampvuur.
In de loop van de middagen hebben we nog het smokkelspel en de ballonnenboom
gedaan in het bos. ‘s Avonds hebben we lekker gebarbecued met hamburgers en
frikandellen. Nog even een spelletje en daarna kon het kampvuur weer aan voor de
warme chocomelk en marshmallows.
Maandagochtend hebben wel een brunch gehad, omdat we eerst al onze spullen moesten
opruimen. We hebben wentelteefjes gegeten met extra veel suiker. Nog lekker een potje
Bruutjebuldog en toen was het tijd voor een afscheid-cadeau. De kinderen hebben
allemaal weer iets leuks gekregen. Helaas was het kamp toen alweer ten einde en
kwamen de eerste ouders de kinderen al weer ophalen.
Wij willen graag EDCO Eindhoven voor de leuke spullen en spelmaterialen en Joop voor
het lekkere eten bedanken.
Ook willen we natuurlijk alle leiding bedanken voor hun inzet tijdens het Pullenkamp.
Tot volgend Jaar!!!
Groetjes
De leiding Pullenkamp 2019
Antoine – Roan – Mirte – Rick – Lieke – Michiel
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Ik geef de pen door….

juli 2019

Hallo buurtgenoten,
Omdat ik nieuw ben in de buurt, heb ik de eer
gekregen om een stukje te schrijven, zodat iedereen
weet wie ‘die nieuwe’ zijn. Mijn naam is Karin van
Nunen en ik woon samen met mijn twee kinderen,
Veerle (10) en Ruben (8) Zeeuwen, op de Kennedylaan
6. Sinds half april wonen we er met heel veel plezier.
We zijn heel blij dat we hier konden komen wonen.
Hiervoor woonden we in de wijk Notel, maar we
waren al een tijdje op zoek naar een ander huis. Door
toeval, geluk en een grote gunfactor, mochten we dit
huis huren. Ik heb heel veel positieve verhalen over
buurtvereniging De Pullen gehoord, dus ik en mijn
kinderen besloten meteen om lid te worden. Ik ben
geboren en getogen in Oirschot, net als mijn
kinderen. Veerle en Ruben gaan naar basisschool de
Plataan, de school waar ik 33 jaar geleden ook ben
begonnen. Toen heette die school nog de
Paulusschool. Zelf ben ik werkzaam in het
onderwijs. Ik geef les aan Havo 3, 4 en 5
en VMBO 3 en 4. Ik mag de leerlingen het
mooiste vak van het voortgezet onderwijs
uitleggen, namelijk natuurkunde. Mijn
klassen zijn klein, omdat ik les geef op het
speciaal onderwijs in Vught, een cluster 4
school. Daarnaast geef ik bijles in wis- en
natuurkunde. Dat doe ik vanuit mijn huis.
Ook dat is erg leuk om te doen. We zijn
alle drie dol op honden, maar helaas door
mijn drukke bezigheden is het niet
mogelijk om fulltime voor een hond te
zorgen. Daarom hebben we regelmatig
een ‘leenhond’, waar we op mogen
passen. Misschien hebben jullie de poster
gezien die mijn kinderen hebben
gemaakt? Daarop staat dat je altijd contact
met ons mag opnemen als je een oppas
nodig hebt voor je hond. Waar je ons van
kunt kennen? Ik zit op volleybal, Ruben op
voetbal bij Oirschot Vooruit en Veerle
turnt in Best. Ze is ook lid van de Scouting,
de groep waar ze bij hoort heet De Gidsen.
En ze zingt bij het kinderkoortje in
Oirschot. Mocht je meer willen weten,
kom dan gerust eens achterom gelopen voor een bakje koffie!
Ik geef de pen door aan Lieke Lips.
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BEDANKT

Graag wil ik de Buurtvereniging bedanken voor de
prachtige Fruitschaal die ik heb gekregen na mijn
verblijf in het ziekenhuis.
Groetjes Henk van Beers.

Langs deze weg willen wij een ieder die dit jaar geslaagd is voor zijn of haar eindexamen
van harte feliciteren. Natuurlijk willen wij de ouders of opvoeders ook gelukwensen met
het mooie, behaalde resultaat.
Mocht je gezakt zijn, kop op volgende keer meer succes. Wij wensen alle geslaagden heel
veel succes met hun vervolg opleidingen of met hun banen.
Wel eerst genieten van een welverdiende vakantie.
B.V. de Pullen.

Proficiat

Lotte van de Loo, van harte gefeliciteerd met het behalen van je kappersdiploma.
Van (Oma) Jo Sterken

TUINTJES SALE
14 september 2019

Zet de datum alvast in je agenda
Die wordt dit jaar op 14 september a.s. georganiseerd.
In de volgende Pullenaise meer informatie
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Knutselmiddagen 2019-2020
Afgelopen jaar hebben wij met veel plezier het knutselen en de kinderbingo weer op
mogen pakken. De opkomst was elke keer weer erg leuk. Veel kinderen hebben mee
geknutseld en er zijn ook vele prijzen gewonnen. Nu is het even vakantiestop maar na de
vakantie gaan we weer enthousiast aan de slag. We hebben de volgende data vast
ingepland daarvoor. Dus noteer deze in je agenda en kom volgend schooljaar
weer lekker meedoen.
Woensdag
11 september
bingo
Vrijdag
1 november
knutselen
Woensdag
15 januari 2020
knutselen
Vrijdag
6 maart 2020
bingo
Woensdag
20 mei 2020
knutselen
Fijne vakantie alvast en graag zien we jullie weer na de zomervakantie.
Groetjes van Marsja en Josca.

Laatste vrijdagavond pilske
5 juli 2019

Een aantal leden van onze BV namelijk Frank en Henk kwamen met een idee aan bij het
bestuur. Als wij nou eens voor 1 vrijdag avond in de maand een groep mensen bij elkaar
kunnen krijgen, zou dat niet fantastisch zijn? We hebben zulk een mooi buurthuis in onze
wijk staan en er wordt steeds minder gebruik van gemaakt door de leden. Dat kan toch
anders! Het bestuur vond dit een heel goed idee en heeft hen alle medewerking verleend.
Het was weer bere gezellig, op 7 juni jl. bij de tweede vrijdagavond pilske.
Bij binnenkomst mogen degene die dat willen een bedrag in de pot doen.
Dat is erg gemakkelijk, bestellen en drinken.
Henk en Frank vonden het wederom een geslaagde avond want er waren ruim 25 mensen
op
komen dagen. Er waren meer vrouwen gekomen dan de vorige keer.
We hopen deze stijgende lijn blijft.
De laatste vrijdagavond pilske voor de zomervakantie is op 5 juli a.s.
De eerste vrijdagavond pilske na de vakantie is op 13 september.

Gegevens Dorpsondersteuner
TELEFOON: 06- 41042249
E-MAIL:
dorpsondersteuner.barbara@wijzer-oirschot.nl
ADRES:
De Vier Uitersten 14
U mag altijd contact opnemen

Je kunt mailen of de afknipstrook inleveren op bovenstaand adres
(zie artikel Nieuwe Dorpsondersteuner in dit blad)
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VERNIEUWD!
Volg alle werkzaamheden op:

HetNieuweCorpusNovum
www.corpusnovum.nl
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Nieuwe Dorpsondersteuner
Durf te vragen!

Samen eten? Erop uit? Oppas nodig? Hond uitlaten? Hulp met
boodschappen doen? Taalcursus? Vervoer naar ziekenhuis? Samen
koffie drinken is gezelliger! Je bent mantelzorger en wil er wel eens
op uit? Behoefte aan gezelschap? Gesprek met ouders in dezelfde
situatie? Hulp bij opvoeden? Woning aanpassing? Financiële hulp?
Conflict in woonomgeving? Huishoudelijke hulp? Integreren?

Ik help U graag!

December jl. is de gemeente Oirschot gestart met de functie van dorpsondersteuner. Een
laagdrempelig aanspreekpunt voor al je zorg, welzijn en leefbaarheid vragen. Hulp kan komen
uit eigen kring van medebewoners en familie. Daar waar deskundige hulp nodig is help ik je
met het zetten van de juiste stappen. Ik zoek graag mee naar de juiste oplossing. Ik mag me
sinds 15 mei ook dorpsondersteuner van Oirschot, o.a. de wijk Pullen- Ekerschot noemen, en
stel me daarom kort aan u voor. Mijn naam is Barbara Smulders, geboren en getogen in de
mooie gemeente Oirschot, 35 jaar jong en moeder van twee mooie kinderen.

Ik kom graag met IEDEREEN in contact

Zo maar, voor een gezellig gesprek om elkaar te leren kennen. En heb je een vraag op het
gebied van zorg, welzijn of leefbaarheid? Voor grote en kleine vragen, kun je contact met mij
opnemen. Ik spreek graag een keer met je af. Onder het genot van een lekkere kop koffie,
kijken we samen wat de mogelijkheden zijn en hoe we je kunnen helpen. Met de juiste
middelen, contacten en de hulp van bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Maar vooral:
samen zorgen we ervoor dat we krachtige buurten krijgen waar het voor jong en oud fijn
wonen is. Want wij doen het nooit alleen.

Vrijwilliger

Heb (of maak) je tijd in de week vrij en sta je graag voor een ander klaar? Ook dan hoor ik dit
heel graag van je. Samen kunnen we zorgen voor een fijne samenleving, een fijne gemeente en
een fijne wijk! Uiteindelijk heeft iedereen soms hulp nodig en samen staan we sterk! Zin om
voor een ander de tuin te fatsoeneren, ben je goed in taal en zou je iemand kunnen
begeleiden, ben je bekend met dementie, kun je een dagje oppassen, wil je gewoon een maatje
zijn voor iemand die hiernaar verlangt? Of heb je andere ideeën hoe u iemand zou kunnen
helpen?! Ik hoor graag van jou.

Zijn er activiteit(en) die je mist?
Welke activiteit(en) mis je………………………………………………………………………………………………
Wat zijn jouw talenten hierin;……………………………....................................................................
Zou u iets willen betekenen als vrijwilliger? Ja / Nee
Zo ja; wat?.....................................................................................................................................
Contactgegevens;………………………………………………………………………………………………………….
Deze strook inleveren bij de Vier Uitersten 14 of mail
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Agenda

juli 2019
03

woensdag

Bestuursvergadering

20.00 uur

05

vrijdag

Vrijdagavond Pilske
Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

20.00 uur

06

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

19

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

20

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

Agenda
augustus 2019
03

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

17

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

31

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
20-07
18-08
28-09
29-09
19-10
16-11
21-12
18-01-2020

SEBASTIAN
THE MAGICAL HISTORY TOUR
KERMIS THE JUMPING WHIRLWINDS
KERMIS SEBASTIAN
THE JUMPING WHIRLWINDS
MAXPOINT
OLD FASHION
THE BEKKERSBAND

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.

