Pullenaise
juni 2019

WOENSDAG
Inschrijving 13:30 uur
Start
14:00 uur
Sluit
17:00 uur

3
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12

CONTACTLIJNEN / COLOFON
KIENEN / ONTSPANNINGSAVOND
BUITENSPEELDAG 12 JUNI
VERSLAG KNUTSELEN PASEN
TEAM 4WATER
VERSLAG KNUTSELEN BINGO
MEDEDELINGEN BESTUUR
KLEURPLAAT

15
17
17
17
18
19
21
22

IK GEEF DE PEN DOOR …..
PULLENKAMP 7 T/M 10 JUNI
COMMUNICANTEN 2019
EEN AFVAL DUMPER IS EEN STUMPER
VRIJDAGAVOND PILSKE
VADERDAG
WEETJES
AGENDA JUNI

www.pullenoirschot.nl
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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 juni 2019
Zaterdag 08 juni 2019
Zaterdag 22 juni 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 07 juni 2019
Ontspanningsavond 21 juni 2019

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
-4-
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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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Nationale Buitenspeeldag
12 juni 2019
Op woensdag 12 juni wordt de Nationale Buitenspeeldag weer
georganiseerd voor de 24de keer in De Pullen, landelijk is dit de 30ste
keer. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon stimuleren op deze wijze kinderen in
Nederland om buiten te spelen en te sporten. Deze partijen roepen gemeenten, ouders,
begeleiders, vrijwilligers van belangenorganisaties én het verenigingsleven op om in hun
eigen buurt een leuk en actief programma voor kinderen te organiseren.
Het is van groot belang dat kinderen meer buiten spelen en sporten omdat dit onder
andere bijdraagt aan meer sociale contacten tussen kinderen en tieners onderling. Ook
vergroot het de kansen op lichamelijk bewegen en geeft concrete aanleiding tot actieve
sportbeoefening, met daarbij mogelijkheden tot oriëntering naar jeugd- en
sportverenigingen. De initiatiefnemers delen het grote belang dat buiten spelen biedt aan
kinderen. Samen met vriendjes en vriendinnetjes in de buitenlucht lekker ravotten,
stoeien, rennen en springen, geeft niet alleen een schat aan vreugde en lol, maar levert
ook een wezenlijke bijdrage in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Waar?
De Buitenspeeldagcommissie van B.V. De Pullen zal deze middag gaan organiseren voor
de vierentwintigste keer. In wijk de Pullen zal de buitenspeeldag vanaf buurthuis ’t
Puntje, de Kennedylaan tot aan de Kortenaarlaan en vanaf buurthuis ’t Puntje, Michiel de
Ruijterlaan tot aan Jan van Speyklaan worden gehouden. Vanaf 11.00 uur is de
Kennedylaan en een stuk van de Michiel de Ruijterlaan afgesloten voor alle verkeer en
wordt deze omgeleid via borden.
Voor wie?
Deze middag is bedoeld voor alle kinderen in de Pullen en Ekerschot evenals alle
leerlingen van basisschool de Linde. De inschrijving is bij de ingang van buurthuis ’t
Puntje, Kennedylaan 17, van 13.30 uur tot 13.45 uur.
Op deze middag zullen er allerlei soorten spelletjes gespeeld worden zoals ballen gooien,
steprace, skippybal, basketbalgooien, pijl en boog schieten, stoepkrijten enz.
Allemaal kei leuke spelletjes die worden gespeeld met een groepje kinderen onder
begeleiding van een of twee moeders. Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. De buitenspeeldag wordt gesponsord door Friterie van den Heuvel en JUMBO
Veel plezier op 12 juni a.s.
(Bij slecht weer hebben we een binnenprogramma)

Jij doet toch ook mee?
-7-
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Verslag knutselen Pasen
17 april 2019

Knutselen in het thema Pasen. Daar konden weer leuke
dingen gemaakt worden. Zo konden de kinderen een
paasmandje vlechten, een paashaas maken van een wcrolletje en een driedimensionale paasei dat gekleurd kon
worden. Alle kinderen begonnen met het geen waar ze het
meeste zin in hadden. Er werd actief geplakt, gekleurd en
gekletst. Het was weer erg gezellig. Ook waren er weer
nieuwe kinderen bij die niet eerder bij de knutselmiddagen
waren geweest. Leuk dat steeds meer kinderen kennis
komen maken met het knutselen. Het mandje vlechten was
soms wel moeilijk maar iedereen zette door en wilde graag
een mandje maken. Met een beetje hulp lukte het dan toch. Na afloop kregen de kinderen
allemaal nog een paar paaseitjes. De meeste deden deze in hun zelfgemaakte mandje.
Na de zomer zullen er weer nieuwe knutselmiddagen komen. In de volgende pullenaise
lees je meer over de nieuwe data.

Home Ride team 4WATER
22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni komen, zo als jullie kunnen zien op het kaartje, de deelnemers van de
Home Ride 2019 een 500 kilometer lange sponsortocht aan in Oirschot. Onder de
deelnemende teams is ook het team 4WATER uit Oirschot, met in hun midden uw
buurtgenoot Janus Roefs. De Home Ride is er om geld in te zamelen voor de 11 Ronald
McDonalds Huizen die er zijn in Nederland. Het team 4WATER, haalt speciaal geld op voor
het huis dat staat in Veldhoven. De route loopt via de Boterwijksestraat, Den Heuvel,
Koestraat naar de markt. Daar zal
een tent staan om de genodigde
sponsoren te ontvangen. Verder
wordt er voor gezorgd dat de
deelnemende renners hier wat
eten en drinken kunnen krijgen.
Wij, team 4WATER zouden het
zeer op prijs stellen als u de
wielrenners van deze Home Ride
tussen 17:00 uur en 20:00 uur zou
komen aanmoedigen.
Groetjes team 4WATER.
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Verslag knutselmiddag Bingo
10 mei 2019

19 kinderen kwamen naar de kinderbingo.
Meteen werd er al even gekeken welke
prijzen er gewonnen konden worden: van
een bal tot knutselspulletjes tot een
opblaasbare boot, voor iedereen zat er wel
iets leuks bij. Dat was wel spannend! Snel
beginnen dan maar! Vol spanning werden
nummertjes afgekruist tot er een rij vol was.
Er werd
dan kei
hard bingo
geroepen.
Na het even gecontroleerd te hebben mocht er dan een
prijsje uitgezocht worden. Snel door naar twee rijen en
een volle kaart. Waar sommige kinderen uiterst
geconcentreerd waren werd er aan de andere kant hard
gepraat hoeveel nummertjes ze nog moesten. De
spanning liep bij de meeste kinderen snel op. Na twee
rondes gedaan te hebben werd er even wat gedronken
en een snoepje gepakt, waarna iedereen weer verder
kon. Er was nog een ronde te gaan. Maar liefst 9
kinderen gingen met een grote prijs naar huis. Voor de
kinderen zonder prijs was er nog een kleinigheidje zodat
iedereen met een cadeautje blij naar huis ging.
Het was een gezellige middag.

Mededelingen Bestuur
5 juni 2019

Op woensdag 5 juni 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. 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 …..
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.
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Ik geef de pen door….

juni 2019

Hallo buurtgenoten,
Toen ik in 1962 geboren werd in de Michiel de
Ruyterlaan 41 was dat op een (flinke) steenworp
afstand van waar wij (Charlotte en ik) nu wonen; de
Helleweikes 7. Ik ben dus een geboren en getogen
Pullenaar! Mijn naam is Piet Machielsen en heb in de
Michiel de Ruyterlaan gewoond tot 1981. De meesten
zullen me vooral kennen als wethouder in de gemeente Oirschot. Dat doe ik vanaf 2010.
Het is een leuke job om voor de mensen in de gemeente Oirschot dingen voor elkaar te
krijgen. Ik heb al verschillende portefeuilles, zoals dat officieel heet, gehad: ruimtelijke
ordening, wonen, economie, financiën, erfgoed, natuurontwikkeling, promotie van
Oirschot etc. Een belangrijke nieuwe taak die ik vanaf 2018 heb is leefbaarheid en
leefbaarheidsnetwerken. Kort samengevat: hoe zorgen we samen - inwoners en gemeente
- dat we met plezier in onze kernen en buurten kunnen blijven wonen. Erg belangrijk dus!
Gelukkig zijn er veel verenigingen in onze gemeente, zoals o.a. buurtvereniging de Pullen,
die al vele jaren een uitstekend bijdrage levert aan die doelstelling! In mijn schaarse vrije
tijd ben ik actief binnen gilde Sint Sebastiaan in Oirschot en lees ik graag boeken over
allerlei onderwerpen. En soms gewoon even lekker in de zon zitten, vind ik ook al
plezierig! Mijn 3 kinderen, Hilde, Rein en Rogier zijn allemaal in de fase gekomen, dat ze
hun eigen volwassen leven willen leiden binnen en buiten Oirschot. Toen ik door Kim
Martens, gemeenteraadslid, gevraagd werd om deze rubriek in te vullen, vond ik dat
hartstikke leuk. Helaas ontdekten we thuis dat we met ons voornemen in 2012, namelijk
om lid te worden van de buurtvereniging, dit helaas niet hebben uitgevoerd. En dat kan
natuurlijk niet. Dus we hebben ons voornemen nu wel doorgezet en zijn meteen lid
geworden!
Ik zou binnen de vereniging ook best actiever willen worden, door mee te denken over
het organiseren van activiteiten van de buurtvereniging. Bijvoorbeeld het opzetten van
een actie om meer leden te werven voor onze mooie vereniging of om alle mensen in de
buurt, leden en niet-leden, schriftelijk eens te vragen aan welke sociale activiteiten in de
buurt behoefte is. Ik zou het erg mooi vinden als de buurtvereniging bij het 50-jarig
jubileum in 2022 volop kan laten zien dat veel mensen belang hechten aan goede sociale
banden binnen de buurt. En zich daarvoor willen inspannen. Want alleen zo houden we
onze
buurt
leefbaar!
Ik zou het leuk vinden dat een echt recente nieuwe bewoner van de Pullen de pen
overneemt. Waarom is voor deze wijk gekozen? De buurtvereniging heeft meegekeken
voor mij en de pen wordt hierbij doorgegeven aan Karin van Nunen.
Met vriendelijke groet, Piet

- 15 -

- 16 -

Pullenkamp
7 t/m 10 juni 2019

Wij, het bestuur, redactie en
adverteerders wensen alle
deelnemende kinderen een heel
fijn Pullenkamp toe. Wij hopen
dat zij goed weer hebben.
Leuke leiding betekent: leuke
spelletjes, smakelijk en gezond
eten en goede nachten. Kortom:
een geweldig kamp!
Dit wensen wij natuurlijk ook de leiding toe.

Communicanten 2019
B.V. de Pullen wenst alle kinderen
die deze maand hun communie
doen een hele fijne en zonnige
dag toe.
Allemaal alvast van harte
gefeliciteerd en het bestuur zal
zorgen voor een attentie op deze
feestelijke dag.

Een afval dumper is een stumper
Laat geen rotzooi
achter gebruik de
afval kliko die is
daarvoor
bestemd!
Buurtbeheer Pullen –
Ekerschot.
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Vrijdagavond pilske
7 juni 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.
Zo gezegd, zo gedaan. Henk en
Frank gingen allerlei mensen in hun
netwerk benaderen en in een
groepsapp zetten. Zij prikken een
datum op een vrijdag dat het
buurthuis open is, regelen twee
vrijwilligers achter de bar en laten
dit aan de mensen in de groepsapp
weten. Degene die tijd en zin heeft
om een pilske te komen pakken in
ons mooie buurthuis zijn van harte
welkom. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Want ook mensen die via
via van ons initiatief op de hoogte
zijn, mogen natuurlijk aansluiten.

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 een zeer geslaagde avond
want er waren ruim 40 mensen op
komen dagen. Mannen en vrouwen.
Het volgende vrijdagavond pilske wordt gehouden op 7
juni a.s. vanaf 20.00 uur bij
buurthuis ´t Puntje aan de Kennedylaan 17.
De laatste vrijdagavond pilske voor de vakantie staat
ingepland op vrijdag 5 juli a.s.
Op de foto´s alvast een impressie van de eerste avond,
vrijdag 10 mei jl.
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Vaderdag
16 juni 2019
Voor mij is papa de beste
Voor mij is hij speciaal
Al zijn er nog veel meer vaders
Hij is het liefst van allemaal!
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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

juni 2019

05

woensdag

Bestuursvergadering

20.00 uur

07 t/m 10

Pullenkamp

07

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

08

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

09 en 10

Pinksteren

12

Woensdag

Buitenspeeldag

16

Zondag

Vaderdag

16

Zondag

Communicanten Plataan / Avontuurrijk

17

dinsdag

Poetsen

18.15 uur

21

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

22

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

23

Zondag

Communicanten De Linde / De Korenbloem
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13.30 uur
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
15-06
20-07
18-08
28-09
29-09
19-10
16-11
21-12
18-01-2020

MULTIPLE CHOICE
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.

