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

0619570051
572897
0620468958
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

0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182

-3-

Kienen

Kienavonden december 2019
Zaterdag 07 december 2019

Kerst kienen
Zaterdag 21 december 2019

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

Pilske-avond - Ontspanningsavond
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals kaarten, biljarten, darten
of gewoon gezellig kletsen? Kom dan naar de Pilske-avond ontspanningsavond van buurthuis ’t Puntje op 13 december 2019.

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Mededelingen Bestuur
11 december 2019

Op woensdag 11 december 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 de 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, deze 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. Wil je even sfeer proeven, kom dan eens een bestuursvergadering
bijwonen, zonder enige verplichting, wie weet …..

Sinterklaasfeest
December 2019

Wij, het bestuur van buurtvereniging de Pullen
plus redactie, adverteerders en bezorgers van
de Pullenaise, wensen u allen een heel leuk
Sinterklaasfeest toe.
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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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KERST SING ALONG
vrijdag 20 december 2019

Op vrijdag 20 december wordt er voor het eerst een
Kerst Sing Along georganiseerd in ‘t Puntje. Hoe kun
je mooier de feestdagen inluiden, dan zingend?
Nou: de feestdagen zingend inluiden terwíjl je door een
groep harpen begeleid wordt!! In samenwerking met de
harpklas van Sabien Canton houden wij een sfeervolle
Sing Along en daarvoor hebben we publiek nodig. Want
u - het publiek - mag meedoen en uit volle borst het
kerstgevoel uitbulderen. Waarna we natuurlijk nog even
toasten op gezellige en vredige kerstdagen. De entree
is gratis, reserveren is niet nodig. De deuren gaan om
19.00 open en het concert begint om 19.30.
voor vragen of suggesties:
sabiencanton@yahoo.com
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Kerstwandeling
24 december 2019

Net zoals afgelopen jaren gaan we voor de dertiende keer de kerstwandeling organiseren.
Op kerstavond 24 december 2019 is er een wandeling uitgezet naar de Heilige Eik. We
verzamelen om 18.45 uur in ’t Puntje, waarna we vertrekken om 19.00 uur. Onderweg zal
er een pauze zijn waar glühwein en chocolademelk wordt geschonken. Kom met heel je
gezin, zowel leden als niet-leden, zijn welkom. We maken een heel mooie tocht met
kerstmutsen, liedjes en lichtjes. Uiteraard zijn alle honden ook van harte welkom.
We hopen jullie te mogen begroeten.

Het bestuur

Knutselmiddag
15 januari 2020

Woensdag 15 januari gaan we weer
knutselen. Jij komt toch ook?
We beginnen om 14.00 uur, vanaf 13.45 uur is het puntje open en liggen de kleurplaten
alvast voor je klaar. Deze keer gaan we doosjes schilderen en versieren. In deze doosjes
zou je thuis kleine spulletjes kunnen bewaren. Ook gaan we een 3d knutselwerk maken,
zoals op de foto hierboven. We zouden het leuk vinden om dit samen met jullie te doen.
Tot dan! Rond 15.15 / 15.30 uur is het afgelopen.

Verslag knutselmiddag
30 oktober 2019

Vandaag gingen we timmeren, kleuren en
plakken. Met 11 kinderen was het ook
deze middag weer erg gezellig. De
kinderen konden kiezen wat ze eerst
wilde gaan maken, een spinnenweb met
een spinnetje of een pennenbakje. De
jongens begonnen allemaal met
timmeren. Door er daarna draad omheen
te spannen werd het een echt
spinnenweb. Met garen werd ook een
spinnetje gemaakt. De meeste meisjes kozen eerst voor het pennenbakje. Houten stokjes
werden gekleurd en daarna op een kartonnen bakje geplakt. Het eindresultaat was erg
mooi en kleurrijk. Er was tijd genoeg om beide knutselwerkjes te maken. Tussendoor
natuurlijk ook even tijd voor wat drinken en een snoepje. Het was weer een gezellige
middag. 15 januari knutselen we weer wat anders. Tot dan!
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Opbrengst Rabo ClubSupport 2019

Wij willen iedereen bedanken die
tijdens de actie van de Rabobank
het Rabo ClubSupport, zijn of
haar stem aan onze
buurtvereniging hebben gegeven.
Door zijn of haar stem hebben
wij het mooie bedrag van €
523,78 gekregen. Een heel mooi
bedrag waar we bijzonder blij
mee zijn.

Als klap op de vuurpijl hebben wij
ook nog een een bedrag van €
500,00 van de Rabobank
gekregen. Medewerkers van de
Oirschotse vestiging mochten een
goed doel uitkiezen en dit doel €
500,00 schenken. Een van deze
medewerkers van de Oirschotse
Rabobank heeft ons, B.V. de
Pullen uitgekozen.
Wij als bestuur werden door deze schenking zeer aangenaam verrast en zijn natuurlijk
bijzonder blij. Door deze bedragen kunnen we nu ons plan, om de vloer van ons clubhuis
gaan realiseren. Aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt onze grote dank.
Bestuur B.V. de Pullen.

Oproep - Oproep – Oproep - Oproep
Wij zijn op zoek naar enkele mensen die 1 keer in de
maand (mag ook meer zijn) zouden willen komen helpen
bij het schoonmaken van ons clubhuis. Dit gebeurt meestal
op een maandag of dinsdag avond. We starten om 19.15
uur. Natuurlijk is overleg mogelijk op welke dag u kunt en
wat u wilt doen tijdens het schoonmaken.
Voor vragen kunt u terecht bij Diny van Loon Tel: 06
46688529, Ook kunt u zich aanmelden bij haar!
Wij rekenen op u, want vele handen maken licht werk.
B.V. de Pullen
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Sinterklaas kienen
23 november

Het was weer een gezellige en drukke avond in
ons buurthuis `t Puntje. We hadden daar
namelijk het Sinterklaas kienen. `t Puntje was
gezellig versierd en kleurige door Bets en Riet
ingepakte cadeautjes stonden te wachten op
de deelnemers van deze kien avond.
Alle deelnemers mochten bij binnenkomst een
klein cadeautje van de tafel uitzoeken en kregen een lotje voor een gratis loterij. Ook dit
jaar hadden beide dames weer hun uiterste best gedaan om er iets moois van te maken,
dat was hen wederom goed gelukt. Ook was het bijzonder leuk dat er twee zwarte pietjes
op bezoek kwamen. Zij hadden strooigoed bij zich en hielpen bij
het verkopen van de lotjes voor de loterij. Het was een leuk en
aangenaam bezoek van deze pieten. We hebben met zijn allen
weer genoten van een mooie avond. Onze dank gaat dan ook uit
naar hen die dit mogelijk gemaakt hebben.
Ps. Wij hadden deze twee Pieten die we op bezoek hadden,
eerder die dag al gezien. Zij zijn namelijk de gehele dag met een
aantal andere Pieten op weg geweest om alle alleenstaande, 65
plussers en medewerkers van onze buurtvereniging te bezoeken
en te verrassen met strooigoed en een lekkere chocoladeletter.
Hartelijk dank hiervoor.

24 november

Sinterklaas in ‘t Puntje

Vol verwachting waren
alle kinderhartjes aan het
kloppen voor het
jaarlijkse bezoek van
Sinterklaas met zijn
pieten aan ons Buurthuis.
Sinterklaas heeft het erg
druk in deze tijd, maar
vindt gelukkig altijd nog
een plekje in zijn agenda
om onze buurtkindjes te
komen bezoeken. Maar
liefst 42 kinderen hadden
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zich aangemeld om het feest met Sinterklaas te komen vieren, bij binnenkomst mochten
alle kinderen nog een mooie tekening inkleuren voor Sinterklaas, de ene tekening was
nog mooier dan de andere. Onverwachts stond Sinterklaas met de Hoofd Piet al op de
stoep, maar gelukkig waren alle tekeningen vlug klaar en konden de kinderen de
tekeningen aan Sinterklaas overhandigen. De Pieten waren ook erg uitgelaten dit jaar, 1
Piet had zelfs een hele wilde roze haardos, met leuke vlinders erin gestopt, deze Piet had
er echt weer zin in!
De Pietjes konden flink dansen en springen met al de kinderen, want aan leuke
Sinterklaas muziek geen gebrek. Ook aan de papa’s en mama ’s was natuurlijk gedacht,
sommige kregen een sticker om bij Sinterklaas te komen.

Er werden diverse spelletjes uitgevoerd, alle kinderen werden in tweeën gesplitst. Daarna
werd er met pepernoten gegooid, moesten ze bekers over geven aan elkaar en 2 papa’s
moesten zo hard met de billen schudden tot alle pepernoten uit het doosje geschud
waren. Dit zag er allemaal heel spectaculair en professioneel uit! Uiteindelijk kwam er een
winnaar uit, groep 2 bleek de snelste te zijn in alle spellen. Alle kinderen kregen nog een
leuke prijs uitgereikt door Sinterklaas voor de fanatieke inzet. Sinterklaas had voor alle 42
kinderen een cadeautje meegebracht, iedereen moest wachten met uitpakken tot
iedereen een cadeautje had gekregen. Gelukkig verliep dit allemaal volgens plan, de
kindertjes luisterden allemaal erg goed! Waarna alle kindjes een cadeautje hadden werd
er flink uitgepakt en konden de kinderen hun nieuwe speelgoed bewonderen. Iedereen
wilde natuurlijk vlug naar huis om lekker te gaan spelen. Sinterklaas en zijn Pieten werden
tevreden uitgezwaaid en toe gezongen. We hebben genoten van een geslaagd feest en we
kijken weer uit naar volgend jaar. Bedankt Sinterklaas en Zwarte Pieten.
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Ik geef de pen door….
December 2019

Hallo Buurtgenoten
Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Jolanda de Waal en afgelopen augustus heb ik de mooie leeftijd van 50 jaar
mogen vieren. Ik ben geboren in Eindhoven en woon sinds 17 jaar in Oirschot in de Pullen
samen met mijn vriend Frank en onze zoon Roy van 14 jaar. Wij zijn alweer verschillende
jaren lid van de buurtvereniging, omdat er vooral ook voor de kinderen veel activiteiten
zijn. Ikzelf ben begonnen als knutselmoeder op de woensdagmiddagen samen met een
paar andere moeders. Door de jaren heen organiseer ik mee de Tuintjessale en help ik 1x
in de maand mee met het poetsen. Ook een paar gezellige thema-avonden heb ik mede
mee georganiseerd. Frank is samen met Henk op het idee gekomen om samen 1x per
maand een Vrijdagavond Pilske te organiseren. Mijn hobby's zijn wandelen, winkelen en
uiteten. Sinds kort ga ik een paar keer in de week naar de sport school. Op z’n tijd een
feestje of een uitje met vrienden of vriendinnen behoort ook nog steeds tot mijn hobby’s.
Wat ik zeker ook heel erg graag doe is op vakantie gaan.
Wij gaan graag op
wintersport met
vrienden, maar de
zon opzoeken is
zeker ook iets wat
wij samen heel erg
graag doen. Verder
help ik mensen in
het huishouden en
ben ik sinds kort
weer werkzaam bij
SCC De Enck. Ik heb
de pen gekregen
van Miranda die ik
heb leren kennen
bij de
zwangerschapsgym.
Ondertussen is dat
alweer bijna 15 jaar
geleden en hebben wij met deze groep 2 maal per jaar een uitje, heel gezellig dus. Ik
hoop dat jullie zo een beetje meer van mij te weten zijn gekomen. Ik geef de pen door aan
Dhr. Chris van Kempen.
Groetjes Jolanda
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Zalig kerstfeest
December 2019

Wij, het bestuur van buurtvereniging de Pullen
plus redactie, adverteerders en bezorgers van
de Pullenaise, wensen u hele fijne en gezellige
kerstdagen toe.

Oliebollenverkoop Team4water
December 2019

Wij zijn 4 Water, een groepje
wielrenners uit Oirschot,
Spoordonk de Beerzen, en
Hilvarenbeek. Ook in het jaar
2020 gaan we op 27 en 28
juni weer 500 km. fietsen door Nederland en dit in 24 uur langs enkele van de 13
Ronald Mc Donald Huizen, dit voor de achtste keer. Een sponsor fietstocht, met als
doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de dertien Ronald Mc Donald Huizen
die er zijn. In deze huizen kunnen ouders verblijven als hun kind in het ziekenhuis ligt.
Om aan ons sponsorgeld te komen houden wij onder meer een oliebollen verkoop.

We verkopen 10 oliebollen voor € 8.50
Gewone oliebollen en oliebollen met krenten.
U kunt deze kopen op 30 en31 december op onze verkoop plaatsen in Oirschot nabij de
Enck en in Best bij de Plus winkel in de Heivelden. Op oudjaars dag zijn er ook oliebollen
te koop in Spoordonk bij café de Merode en heel speciaal dit jaar bij een heuse Drive
Trough nabij garage Vullings aan de Bestseweg. Men kan ook een bestelling plaatsen bij
ons teamlid, uw buurtgenoot Janus Roefs. Wonende Kwinkert 2. Tel 06-11085578.
Dit kan men via het bestel formulier dat u een dezer dagen in uw brievenbus zult
vinden. Hopelijk besteld u ook dit jaar weer volop oliebollen.
Alvast bedankt, en 4Water
wenst u en de uwen hele fijne
feestdagen toe.
De opbrengst van deze oliebollen
actie komt geheel ten goede aan
Ronald Mc. Donald Huis Zuidoost
Brabant nabij het Maxima
Medisch Centrum in Veldhoven.

- 17 -

Sluit 2019 af met een goed gevoel.
Koop oliebollen voor goed doel!
Steun het Ronald McDonald Kinderfonds
Door op 30 of 31 december oliebollen
te kopen bij TEAM 4WATER.
10 oliebollen
voor € 8.50
met of zonder
krenten.
Waar en wanneer?
Bij; De Enck Oirschot, Plus Ton Henst in Best,
op 30 en 31 december.
Bij De Merode in Spoordonk, op 31 december.
Uniek is de mogelijkheid om op 31 december oliebollen te kopen in een
heuse Drive Trough. Dit bij garage Vullings in Oirschot gelegen aan de
Beste weg.
Dit alles tussen 9.00 uur en 16.00 uur
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Bedankt

Mag ik B.V. de Pullen bedanken voor de mooie fruitschaal
die ik mocht ontvangen, bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis en revalidatiecentrum Brunswijk.
Heel veel dank aan jullie allen.
Groetjes van Jo Sterken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 9 november jl. werd ik aangenaam verrast toen ik bij ons clubhuis aankwam om
het een en ander klaar te zetten voor onze kien avond Ik zag dat de gehele familie van der
Staak in de weer was om ons parkeerterrein bladvrij
te maken. Zij zeiden wij waren bezig om de inrit
naar een van hun woningen aan te passen en op te
schonen, en vonden het daarom maar een kleine
moeite om dan ook maar met hun bladblazer het
alom aanwezige herfstblad op te ruimen. Ik vond dit
wel een heel mooi geste en vind een woord van
dank en waardering dan ook zeker op zijn plaats.
Janus Roefs

- 19 -

- 20 -

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
December 2019
07

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

11

woensdag

Bestuursvergadering

20.00 uur

13

vrijdag

Vrijdagavond Pilske
Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

20.00 uur

16

maandag

Poetsen

18.15 uur

20

vrijdag

Kerst Sing Along

19.00 uur

21

zaterdag

Kerst kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

24

dinsdag

Kerstwandeling

18.45 uur
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
21-12
18-01-2020

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.

