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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 mei 2019
Zaterdag 11 mei 2019
Zaterdag 25 mei 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 10 mei 2019
Ontspanningsavond 24 mei 2019
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 21.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.

Te koop

-

Top - Houtversnipperaar €60,00.
3 verschillende oude armleuning-stoelen-stoffen bekleding €5,00 per stuk.
Imperial Seat Inca €50,00.

Bert van Gestel
Lindenlaan 22
Tel:06-57120103
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Mededelingen Bestuur
8 mei 2019

Op woensdag 8 mei 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 paaseieren zoeken
21 april 2019

Eerste Paasdag 21 april om 9:30 uur was de organisatie present om de voorbereidingen te
doen voor het Paaseieren zoeken. Om 10:30 uur liepen we met de kinderen en hun
ouders naar het Helpad. De kinderen vinden het elk jaar weer erg spannend. Het was
fantastisch zoekweer, 25 graden, dat is ongekend voor Pasen.
De uitslag is als volgt:
Groep A: 0 t/m 3 jaar
Eerste Plaats
Tweede Plaats
Derde plaats

– Finn Mutsaarts
– Thamat Kuhné
– Thebe Martens

87 pnt
84 pnt
80 pnt

Groep B: groep 1 en 2 basisschool
Eerste Plaats
– Bardo Martens
Tweede Plaats
– Noortje Mutsaarts
Derde plaats
– Jip Kleyn
Derde plaats
– Jasper Scheffers

59 pnt
53 pnt
51 pnt
51 pnt

Groep C: groep 3 en 4 basisschool
Eerste Plaats
– Juna Martens
Eerste Plaats
– Sofie Mutsaarts
Derde plaats
– Dax Martens

86 pnt
58 pnt
57 pnt

De prijsuitreiking
heeft de organisatie
dus ook lekker naar
buiten verhuisd.
Eerst werden de
kinderen naar voren
geroepen die niet
genoeg punten voor
een prijsje hadden.
Daarna werden de
kinderen een voor
een naar voren
geroepen die een
prijsje mochten
uitzoeken.
Alle kinderen, fijn dat jullie er bij wilden zijn en graag weer tot volgend jaar.
De paaseierencommissie.
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Verslag Klein Pullenkamp
23-24 maart 2019

Op zaterdag 23 maart om 9.30 uur was het zover; het
Klein Kleuterkamp van 2019 ging beginnen. Natuurlijk zijn
er enkele vergaderingen aan vooraf gegaan om het thema
te bedenken. Een oproep in de Pullenaise te plaatsen,
spelletjes bedenken, hopen op goed weer en natuurlijk op
een flink aantal opgaves. Nou de spelletjes hadden we
vlug voor elkaar. Dat was geen probleem voor een zo goed
op elkaar ingespeeld team. Het weer was ook dit jaar weer
bijzonder goed, en de opgaves van kinderen om mee te
gaan op kamp ging als een sneltrein. Er hadden zich een dertigtal kinderen aangemeld,
meer dan we hadden durven dromen, dus snel op zoek naar uitbreiding van ons team. En
gelukkig wisten we dat Jipke Spanjers graag mee zou gaan en we dit ook aan haar hadden
toegezegd. Dit kwam natuurlijk goed uit en toen we een verzoek deden aan Lieke Baeten
om mee te gaan als leiding reageerde ook zij gelukkig positief. Ons team was nu
compleet. Het waren voor ons zeer welkome extra begeleiders die het bijzonder goed
deden en een prima aanvulling waren van het reeds bestaande
team. ( dames bedankt voor jullie inzet) En wat een geweldig
Klein Kleuterkamp was het ook dit jaar weer. Men hoort wel
eens mensen klagen over de jeugd, wel wij kunnen alleen maar
vol lof zijn voor de kinderen van onze wijk. Een ieder deed mee
met de spelletjes die we hadden bedacht, en voerden de
opdrachten zonder morren uit. En wat zijn ze lekker los gegaan
in het bos, genieten van het kampvuur en aansluitend in het
donker gehouden Lampionnenoptocht. En dan wat een genot
om met deze kinderen te gaan eten, de boterhammen waren
niet aan te slepen en ook van de frietjes, frikandellen en
bitterballen, geschonken door Friterie d’n Heuvel werd heerlijk
gesmuld. Alles ging op. Natuurlijk moest er ook
serieus geoefend worden voor de Bonte Avond.
Als thema hadden we dit jaar Circus Pullen
bedacht. En dus gingen de groepen oefenen op
een act jongleren, over een touw balanceren,
gewicht heffen, dozen stapelen, honden kunstjes
laten doen enz. enz..En dit alles om de ouders en
broertjes en zusjes te verrassen met een
geweldige Circus optreden. En het werd een
geslaagd optreden. Iedereen heeft er van
genoten. En tussendoor, dat mogen we zeker niet vergeten om te vermelden, was er een
enorm kussen gevecht toen de kinderen `s morgens wakker werden.
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Vervolg verslag Klein Pullenkamp

Maar ook aan dit geweldige Klein Kleuterkamp
komt een einde. Gelukkig waren er diverse
ouders en partners van de leiding zo lief om
even mee te helpen met opruimen, zodat ook de
leiding het kamp 2019 met een voldaan gevoel
kon afsluiten. (Dank u wel) 
Hopelijk wordt er nu gehoor gegeven aan de
oproep van onze spreekstalmeester Jeroen dat
we er het komende jaar nieuwe leiding bij
krijgen. Want dat betekent dat we dit leuke
evenement voor de komende jaren kunnen
blijven organiseren.
Groetjes van de Leiding Els Gottlieb, Henk Roefs, Yvonne van den Akker, Pierre en Jipke
Spanjers, Jeroen Quinten, Janus Roefs en Lieke Baeten.

Paas kienen
Op zaterdag 13 april was er wederom een kien avond in ons
Buurthuis `t Puntje. Deze avond was een bijzondere avond,
omdat het kienen in het teken stond van Pasen. En aldus hadden
Riet Oppers en Betsie van Rooy, weer hun uiterste best gedaan
om er iets moois van te maken. Op onderstaande foto is te zien
dat dit erg goed gelukt is. Vele uren geduldig knutselen
resulteerde in een Turks theeglas prachtig versierd met een chocolade paasei. Alle
deelnemers kregen zo`n glas en kregen tevens een lotje voor een loterij. De prijsjes van
deze loterij hadden Riet en Betsie allemaal keurig en kleurig ingepakt. Er waren op deze
avond 45 kieners, een voor ons zeer mooie opkomst. Het werd mede door de verrassing
die er werd aangeboden en door de gratis loterij een leuke avond. We willen dan ook alle
aanwezigen hartelijk dank zeggen voor hun bezoek en bedanken Riet en Betsie in het
bijzonder voor het verzorgen van de mooie presentjes die de kieners mochten ontvangen
en voor de leuke prijzen van de loterij.
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Verslag Landelijke Opschoondag
23 maart 2019

Op bovenstaande foto is te zien hoeveel
vuilniszakken zijn verzameld tijdens de
opschoondag van zaterdag 23 maart jongst leden.
Deze opschoondag werd gedaan door een achttal
personen. Langs deze weg willen wij deze mensen
hartelijk dank zeggen voor de door hen verrichte
arbeid. Er werd ook een spannende vondst gedaan
in de vorm van een zak met schoenen zwarte
truien dito bivakmutsen en oortjes. Deze zak is
overhandigd aan de politie, Wij zijn benieuwd of zij
hier iets hebben gedaan. Ook willen wij een ieder
oproepen om als het mogelijk is geen zwerfvuil te
veroorzaken en waar mogelijk deze ook mee op te
ruimen, B.V.D.
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot.

Home Ride Team 4 water
22 juni 2019

Op zaterdag 22 juni komen, zoals jullie kunnen zien 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 11 Ronald McDonalds Huizen die er zijn in Nederland. Het 4Water
Team, 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 willen komen aanmoedigen. Ook
mensen die misschien willen helpen zijn
welkom.
Even contact leggen met Janus Roefs.
Tel. 06-11085578.
Groetjes Team 4Water.
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Ik geef de pen door….
Mei 2019

Hallo Pullenaren en
Ekerschotters,
Wat ontzettend leuk dat ik
hier mijn gezin aan jullie mag
voorstellen. Ik, Kim (geen 20
meer) Martens-Willems ben
opgegroeid in deze fijne
buurt. Tot mijn 19de woonde
ik bij mijn ouders in de Karel
Doormanlaan. Vanuit daar
ben ik gaan samenwonen
met Jaco (bijna 40).
Ondertussen getrouwd en 4
kinderen rijker (Juna 8, Dax
7, Bardo 5 en Thebe 3). In juli wonen we alweer 4 jaar in de Karel Doormanlaan. Niet in
een standaard huis, maar in een pand (oude winkel) met veel potentie, waar we de
komende jaren nog aan het verbouwen zijn. Met mijn ouderlijk huis als buren is dit een
vertrouwde landing na 7 jaar uit Oirschot te zijn weggeweest. Als kind en puber was ik
vaak aanwezig bij activiteiten van de buurt. Lichtzoektocht, griezeltocht, vlooienmarkt,
knutselmiddag, kamp maar ook tijdens kienen,
carnaval, open podium/playbackshow en
kinderdisco. Daarnaast heb ik nog biljartles
gevolgd in het Puntje en er is ooit een
toneelclubje geweest. Het is daarom voor mij van
grote waarde dat mijn kinderen in deze buurt
mogen opgroeien en dat ik hun de basis kan
bieden die ik ooit zelf zo heb ervaren. Onze
kinderen zitten op basisschool de Linde. Ik vind
het leuk dat je hierdoor veel mensen uit de wijk
leert kennen en andersom. Leuke en waardevolle
contacten. In mijn dagelijks leven houd ik mij
bezig met de politiek in Oirschot. Ik zit namelijk
sinds vorig jaar als raadslid van Dorpsvisie in de
gemeenteraad. Ontzettend leuk en leerzaam! Ik
stop er bewust veel tijd in, omdat ik geloof dat je
dat moet doen als je inwoners correct wilt
kunnen vertegenwoordigen. Sinds kort werk ik
daarnaast parttime bij Lankelma Geotechniek
Zuid in Oirschot als projectmedewerker Milieu.
Dit is het bedrijf waar ik mijn man heb leren
kennen. Bijzonder om daar weer terug te zijn. Ik hoop dat ik samen met mijn gezin nog
vele gelukkige en gezonde jaren in de Karel Doormanlaan mag wonen. Graag geef ik de
pen door aan: Piet Machielsen.
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Intentie Heilige Eik
2 mei 2019

Op donderdagavond 2
mei a.s. zal er om 19.00
uur een H. Mis worden
opgedragen bij de Heilige
Eik. In deze mis wordt er
een intentie gelezen voor
de levende en overleden
bewoners van
buurtvereniging De
Pullen.
Van harte aanbevolen.

Knutselen Kinderbingo
10 mei 2019

Kinderbingo vrijdag 10 mei
Vrijdag 10 mei om 15.00 uur hebben we weer een gezellige kinderbingo. Er zullen leuke
prijsjes te winnen zijn.
Het puntje is open vanaf 14.45 uur. Rond 16.15/16.30 uur zal de bingo afgelopen zijn.
Kom je ook?
De kinderbingo is alleen voor kinderen van de buurtvereniging.

Buurtbeheer
16 mei 2019

Op donderdag 16 mei 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.

Gevonden sleutel

Op zaterdag 23 maart is er een sleutel gevonden in de Michiel de Ruyterlaan.
Deze kan worden opgehaald bij Ans van de Wal, Michiel de Ruyterlaan 31.
Het merk van de sleutel is Oostwoud.
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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 20 mei 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 20 mei 2019.
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine Kuijpers
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Nationale Buitenspeeldag
12 juni 2019

Sinds 1989 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden
(tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor
verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. De dag is een
echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op
straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden,
de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen
omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.
De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een
kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op
buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. De
actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om bij de actie aanwezig
te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek komen met kinderen en
ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in hun buurt of
straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen en ideeën
aangedragen worden.
Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd wordt
tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, bijvoorbeeld
snelheid beperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon meer
speelruimte.
Bij Buurtvereniging De Pullen wordt deze buitenspeeldag voor de 24ste keer
georganiseerd.
De Buitenspeeldag 2019 is op woensdag 12 juni a.s.
Meer informatie hierover staat te lezen in de
Pullenaise van juni
Dus noteer deze datum als je dat nog niet hebt gedaan
in je agenda.
De buitenspeeldag commissie

Jij doet toch ook mee?
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Get
Your
Summer
Shape!
Start nu en ben fit
vóór de zomer!
Doe de lidmaatschapstest op www.corpusnovum.nl
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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
mei 2019
02

donderdag

Mis Heilige Eik

19.00 uur

08

woensdag

Bestuursvergadering

20.15 uur

10

vrijdag

Knutselmiddag Bingo

13.45 uur

10

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

11

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

12

zondag

Moederdag

13

maandag

Poetsen

18.15 uur

16

donderdag

Buurtbeheer

20. 00 uur

24

vrijdag

Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

21.00 uur

25

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

30

donderdag

Hemelvaartsdag
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
18-05
20-07
17-08
28-09
29-09
19-10
16-11
21-12
18-01-2020

GRAY AND PURPLE
SEBASTIAN
THE MAGICAL HISTORY TOUR
KERMIS THE JUMPING WHIRLWINDS
KERMIS SEBASTIAN
KERMIS 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.

