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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 Marsja van Bijsterveld 0619570051 
 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 
Kienavond februari 2019 

Zaterdag 02 februari 2019 
Zaterdag 16 februari 2019 
 
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. 
 
 
Ontspanningsavond 01 februari 2019 
Ontspanningsavond 15 februari 2019 
 
  
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
 



 
Hollandse avond 

Vrijdag 29 maart vanaf 20.30uur thema-
avond. Noteer alvast in je agenda en breng je 
vrienden mee. 
 
 
 

Mededelingen Bestuur  
6 februari 2019 

 
Op woensdag 6 februari 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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Jaarvergadering 20 februari 2019 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 21 februari 2018 jl. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
3. Financieel overzicht 2018. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
4. Ingekomen stukken. 
5. Evenementen verslag 2018. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
6. Kascontrole. 

(Is gecontroleerd door Pieter Prince en Antoine Kuijpers) 
7. Vaststellen nieuwe kascommissie. 
8. Commissies 

• Redactie Pullenaise Janus Roefs 
• Felicitatie commissie Diny van Loon 
• Garage Sale commissie Jeroen Groenland 
• Pullenkamp commissie Antoine Kuypers 
• Kerstavondwandeling commissie Henk Beekmans 
• Kien commissie Riet Oppers 
• Activiteitenmiddag commissie Marsja van Bijsterveld 
• Klein Pullenkamp commissie Els Gottlieb 
• Paaseieren commissie Chantal den Otter 
• Paranormale avond commissie Henk Beekmans 
• Sinterklaas commissie Diny van Loon 
• Buitenspeeldag commissie Joop Gottlieb 
 

9. Bestuursverkiezingen 
Chantal den Otter en Jeroen Groenland is aftredende en herkiesbaar. 
Diny van Loon is aftredende als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn nog 2 openstaande bestuursfuncties. 
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de 
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij een van de bestuursleden met 
overleggen van tien handtekeningen, volgens de statuten. 

10. Rondvraag. 
De vragen dienen schriftelijk binnen te zijn voor aanvang vergadering. 

11. Sluiting door de voorzitter. 
 
Hopende je te mogen begroeten op 20 februari om 20.30 uur. 
Bestuur B.V. De Pullen 
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Buurtbeheer 
21 februari 2019 
 
 
Op donderdag 15 november a.s. is er weer een 
vergadering van het Buurtbeheer project Pullen- 
Ekerschot. 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. 

 
 
Muziekinstrumenten knutselen 
27 februari 2019 
 
 
Heb je volgende keer ook zin om te 
knutselen? Dat kan! Op woensdag 
27 februari om 13.45 uur is het 
Puntje weer open voor een 
knutselmiddag. Om 14.00 uur 
starten we met het maken van 
muziekinstrumenten. Het is dan 
namelijk bijna carnaval. Als 
iedereen zijn instrument klaar 
heeft gaan we met zijn allen ook 
nog even muziek maken onder 
leiding van Sabien. De 
knutselmiddag is rond 15.30 uur 
weer afgelopen.  
Vriendjes en vriendinnetjes die 
niet bij de buurtvereniging zijn 
mogen natuurlijk meekomen. Zij 
betalen dan wel €1,50. 
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Kerst knutselen 
19 december 2018 

 
 
Kerst knutselen 
19 december 2018 
 
Vandaag waren er minder 
kindjes dat de vorige keren, 
8 om precies te zijn. Maar 
ook met een klein clubje 
werd volop geknutseld. 
Houten kerstboompjes 
werden beschilderd en 
beplakt met figuurtjes. Van 
brooddeeg werden 
kerstfiguurtjes gemaakt, o.a. 
om in de kerstboom te 
hangen. Wie dit wou mocht 
nog een tekening van de 
Kerstman beplakken met een baard van watten. De kinderen vonden het erg leuk om te 
maken. Ze hebben zich allemaal goed vermaakt. Tussendoor kreeg iedereen ranja en 
was er een snoepje. Iedereen ging blij met zijn zelfgemaakte knutselwerkjes naar huis.  
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Ik geef de pen door…. 

Januari 2019 
 
Hallo buurtgenoten! 
 
Wie begroet ontmoet als men de kinderen naar school 
brengt. Zo werd ik tussen de kus en het uitzwaaien van 
onze kinderen gevraagd door Sabine van de Schoot om de 
pen van hun te ontvangen. Leuk, natuurlijk willen we dat!  
41 jaar geleden start het contact met de Pullen. De Pullen 
en Bjorn gaan 41 jaar terug. 
Dan wordt namelijk een stevige 8 ponder geboren op de Kortenaarlaan 21 genaamd 
Bjorn, afstammeling van Noud en Trudy Smetsers. Hij groeit de eerste 8 jaar van zijn 
leven daar op en gaat, toen vanzelf sprekend, naar de Odulphusschool. De rest van zijn 
jeugd brengt hij door in de Castaert en gaat hij “fietsend” door het leven. 
Na het verliezen van zijn wilde haren komt hij net over de grens van Oirschot “the love of 
his life” tegen, Marieke de Koning uit Oostelbeers, toen 17 lentes jong. Dit geschiedde 
intussen alweer een dikke 20 jaar terug in de tijd. Nadat de zuur verdiende centen op 1 
hoop gegooid werden vonden we 15 jaar geleden ons eerste stulpje in de Blazoen in de 
Gildewijk. Na 5,5 jaar genieten in deze fijne wijk was het tijd voor uitbreiding binnen de 
Smetsers clan en werd onze dochter Rafke geboren. De verantwoordelijkheid is gestart. 
Drie jaar later komt de ooievaar Freek brengen. Deze dierenvriend zorgt ervoor dat we 
ons huis uitgroeiden, want met olifanten, tijgers, neushoorns en nijlpaarden in huis 
stond het aardig vol. Oudejaarsdag 2017 werden we wakker met het bericht dat we ons 
de nieuwe eigenaar van de Lindenlaan 5 mochten noemen. Na lang zoeken was onze 
wens uitgekomen en mochten we wonen in een warme buurt waarin 30 jaar gelukkig 
niet veel is veranderd, behalve een nieuwe riolering. 
Onze sportieve uurtjes brengt Rafke door bij volleybal vereniging De Verrekijker en danst 
daarnaast ook nog een eindje weg bij Friz. Freek gaat deze maand met volle moed zijn C 
diploma halen en wil daarna zijn snoekduiken voort gaan zetten bij Oirschot Vooruit om 
zo ons pensioen veilig te stellen. En als het daar niet mee wil lukken, kan hij altijd nog in 

de ‘fietssporen’ van zijn vader treden. Bjorn 
probeert namelijk 2 keer per week de 
omgeving te verkennen per racefiets of 
mountainbike en is al 25 jaar lid van de 
Pedaleur. Marieke schiet graag mooie 
plaatjes en zo moeder zo dochter raakt ze 
haar energie ook bij Friz dance & fit kwijt. 
Naast deze lidmaatschappen zijn we vanaf 
januari uiteraard ook lid van de 
buurtvereniging. 
Omdat wij het zo goed kunnen vinden met 
fam. Smits, leek het ons wel een goed idee 
dat de rest van de buurt ook eens wat nader 
kennis met ze zou maken. Dus bij dezen, de 
pen is voor jullie! 
Groetjes familie Smetsers 
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Klein Pullenkamp 23 – 24 maart 2019 
 
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
 
We gaan ook dit jaar weer op kamp en wel in het weekend van 23 -24 maart 2019 
Als je in groep 0-1-2-3 of 4 zit, mag je mee op kamp.  
Ja, ook de kinderen uit groep 4 mogen met ons mee. 
We gaan dit jaar naar de blokhut van Scouting Oirschot, Eindhovensedijk 28 te Oirschot. 
We zitten in de blokhut tegen de bossen aan, waar we veel in kunnen spelen.  
We beginnen op zaterdagmorgen om 9.00 uur. Zondag om 15.00 uur zien we alle ouders 
weer om jullie op te halen. (graag niet eerder) 
De kosten bedragen € 17.50 per kind, te voldoen bij opgave. 
Wie gaat er allemaal als leiding mee? Natuurlijk een aantal dezelfde gezichten als vorig 
jaar: Janus, Jeroen, Henk, Pierre, Yvon en Els. 
Geef je nu vlug op zodat we weer een keigaaf kamp kunnen maken. 
 
Opgeven voor 10 maart 2019. 
 

Opgavestrook Klein Pullenkamp 23 – 24 maart 
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Groep:…………………………………. Geboortedatum:………………………………………… 

Telefoon tijdens kamp:……………………………………….. 

Bijzonderheden: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij: 
Henk Roefs, Jan van Speyklaan 4, Oirschot,  
Els Gottlieb, Oude Grintweg 52c, Oirschot telefoon 572897 
Of via de mail; kleuterkamp@pullenoirschot.nl en meteen geld overmaken naar 
Bankrekeningnummer; NL78RABO0138803129 o.v.v. Kleuterkamp 2019 
Vergeet niet de gegevens van de opgavestrook ook door te mailen. 
Inleveren voor 10 maart 2019 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even. 
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Team 4Water bedankt Pullenaren 
december 2018 
 
Langs deze weg wil ik alle Pullenaren die bij 
mij oliebollen hadden besteld, voor oudjaars 
dag 2018, hiervoor hartelijk dank zeggen. 
Jullie Pullenaren hebben bij mij 109 zakken 
oliebollen besteld, dat waren dus 1090 
oliebollen. 
Daarnaast mocht ik ook nog eens € 400,00 
aan donatiegeld ontvangen, helemaal te gek! 
Daarom nogmaals dank en dit zeker ook namens mijn andere 4Water team genoten. 
En natuurlijk ook van het Ronald Macdonald huis uit Veldhoven. 

We gaan weer 
lekker trainen en 
hopen op 22 en 23 
juni een leuke 
Home Ride 2019 te 
beleven. 
We fietsen 
waarschijnlijk dan 
ook door Oirschot, 
we houden jullie 
natuurlijk op de 
hoogte. 
 

Groetjes Janus Roefs. 

 
 

 



- 19 -

Team 4Water bedankt Pullenaren 
december 2018 
 
Langs deze weg wil ik alle Pullenaren die bij 
mij oliebollen hadden besteld, voor oudjaars 
dag 2018, hiervoor hartelijk dank zeggen. 
Jullie Pullenaren hebben bij mij 109 zakken 
oliebollen besteld, dat waren dus 1090 
oliebollen. 
Daarnaast mocht ik ook nog eens € 400,00 
aan donatiegeld ontvangen, helemaal te gek! 
Daarom nogmaals dank en dit zeker ook namens mijn andere 4Water team genoten. 
En natuurlijk ook van het Ronald Macdonald huis uit Veldhoven. 

We gaan weer 
lekker trainen en 
hopen op 22 en 23 
juni een leuke 
Home Ride 2019 te 
beleven. 
We fietsen 
waarschijnlijk dan 
ook door Oirschot, 
we houden jullie 
natuurlijk op de 
hoogte. 
 

Groetjes Janus Roefs. 

 
 

 

 

 

Laat geen rotzooi achter gebruik de afval kliko die is 
daarvoor bestemd! 
Een afval dumper is een stumper. 

 

Buurtbeheer Pullen – Ekerschot. 
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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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Agenda  
februari 2019 

01 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 
 

 
 
02 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
 

 
 
06 woensdag Bestuursvergadering 20.00 uur 
 

 
 
11 maandag Poetsen 18.15 uur 
 

 
 
15 vrijdag Ontspanningsavond 
  kaarten en biljarten 21.00 uur 
 

 
 
16 zaterdag Kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
 

 
 
20 woensdag Jaarvergadering 20.00 uur 
 

 
 
21 donderdag Buurtbeheer 20.00 uur 
 

 
 
27 woensdag Knutselmiddag 13.45 uur  
 

Achterpad verlichting: 
Degene die mee hebben gedaan aan het eerste project achterpad verlichting, kunnen als er 
een lamp stuk is, deze omruilen bij Janus Roefs Kwinkert 2. 
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LIVE MUZIEK OP ZATERDAG

18-01   OPEN PODIUM *
19-01   GET A GRIP
27-01   HAPJESMIDDAG *
16-02   MET MATE 
02-03 CARNAVAL T/M 05-03 diverse activiteiten met 
 vertrek optocht dweilen enz. *
16-03   1967
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.

Café Buitenlust


