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Contactlijnen 
Voor vragen en info 
Bestuur Voorzitter Diny van Loon 0646688529 
 Secretaris Henk Beekmans 0622465636 
 Penningmeester Joop Gottlieb 0622246495 
 Bestuursleden Chantal den Otter 0620468958 
  Jeroen Groenland 0657320022 
 
 
Commissies Activiteitenmiddagen Marsja van Bijsterveld 0619570051 
 Buitenspeeldag Joop Gottlieb 572897 
 Felicitatiedienst Chantal den Otter 0620468958
 Tuintjes Sale Jeroen Groenland 0657320022 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 0622465636 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
 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 
November 2019 

Zaterdag 09 november 2019 
 
Sinterklaas kienen 
 
Zaterdag 23 november 2018 
 
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 8 november 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
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Mededelingen Bestuur  
6 november 2019 
Op woensdag 6 november 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. 
Wil je even sfeer proeven, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige 
verplichting, wie weet ….. 
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Zullen wij jouw huis verkopen? 

www.huismarct.nl | 0499 - 578214 | info@huismarct.nl 

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!  
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Sinterklaas in ’t Puntje 24 november 2019 
November 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lieve kinderen,  
  
SINTERKLAAS komt zondag 24 november aan alle kinderen die zich 
hebben opgegeven een cadeautje brengen. Het programma begint om 
14.00 uur, dus zorg dat je op tijd bent.  
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Sinterklaas kienen 
23 november 2019 

Wij willen u graag uitnodigen voor de kien avond 
van zaterdag 23 november as. 
Op deze zaterdag vindt het al jaren bekende 
Sinterklaas kienen plaats. De kiendames Riet 
Oppers en Betsie van Rooy zullen zorgen dat het 
ook deze keer weer een zeer aangename kienavond 
wordt. Allereest zal er een zelf gemaakt presentje 
voor elke deelnemer zijn dat deze dames hebben 
gemaakt. Ook is er een extra loterij met een door 
hen ingekochte kleinigheidje als prijs. 
Kortom het wordt een hele leuke avond met tal van 
kleine, leuke en ook grote prijzen. 
Wij kijken uit naar deze mooie en gezellige 
Sinterklaas kien avond. 

Onder de 16 jaar heeft men 
wel alleen toegang mits men 
onder begeleiding is. 
 
Groetjes van het gehele  
kien team. 



- 10 -



- 11 -

Zwarte Pieten Rondgang 
23 november 2019 

 
 

Op zaterdag 23 november  
vanaf 10.00 uur 

zal er weer de Pieten rondgang  
zijn in onze wijk. 

De Pieten geven dan een presentje 
 aan alle vrijwilligers en 65+ers 

van B.V. De Pullen. 
 

 
Kerstavondwandeling 
24 december 2019 

Dit jaar is er weer de kerstavondwandeling.  
Voor de dertiende keer wordt deze georganiseerd. 

Op kerstavond 24 december 2019 is er een mooie wandeling uitgezet  
naar de Heilige Eik. 

We verzamelen om 18:45 uur in ’t Puntje. 
We vertrekken om 19:00 uur. 

Onderweg zal er glühwein geschonken worden.  
Voor de kinderen is er warme chocolademelk. 

Voor de liefhebbers zal na terugkomst iets lekkers verkrijgbaar zijn. 
Kom met heel je gezin, zowel leden als niet-leden, zijn welkom. 

We maken dan een heel mooie optocht met kerstmutsen en lichtjes. 
De hond mag ook mee. 

We hopen jullie te mogen begroeten. 
Het bestuur 
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Ik geef de pen door…. 
November 2019 
 
Hoi buurtgenoten, 

Mijn naam is Miranda van Laarhoven-Smits en ik heb de pen gekregen om een stukje te 
schrijven. Ik ben 45 jaar geleden geboren in Oostelbeers en heb vanaf mijn vijfde jaar in 
Middelbeers gewoond. Mijn man Jeroen heeft altijd in Liempde gewoond tot we samen 
in 1999 ons huis aan de Boomhouwer hebben gekocht. Oirschot ligt mooi tussen 
Middelbeers en Liempde in. Een aantal jaren nadat we ons huis gekocht hebben, 
hebben we een aanbouw aan ons huis gezet. Dit jaar wonen we dus alweer 20 jaar in 
Oirschot en nog altijd met veel plezier. De Pullen is een wijk met veel groen, lekker dicht 
bij het buitengebied en ook vlakbij het centrum. Sinds we hier wonen hebben we twee 
dochters gekregen: Julie (14) en Britte (12). Onze dochters fietsen elke dag naar het 
Heerbeeck in Best. Julie zit in het 3e jaar VWO en Britte is na de zomervakantie 
enthousiast begonnen aan haar 1e jaar VWO. In hun vrije tijd spelen ze graag hockey bij 
HCO en ook dansen ze allebei bij Frizz. Ik werk bij de Rabobank in Eindhoven en Jeroen 
bij gemeente Eindhoven. Na jarenlang volleybal gespeeld te hebben, ben ik sinds dit 
jaar lid van Atletiekclub Oirschot. Ik ga daar twee keer in de week lekker in 
groepsverband hardlopen. In de zomervakantie hangen we de vouwwagen een aantal 
weken achter de auto en soms gaan we verder weg. Zo waren we afgelopen zomer in 
Costa Rica. Super gaaf was dat! Nou dat is het wel zo’n beetje wat ik wil vertellen. Tot 
ziens in onze wijk! 

Ik geef de 
pen door aan 
Jolanda de 
Waal. 
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Bladkorven 2019 
 
De herfst zet goed door dus 
de blaadjes vallen overal 
van de bomen. 
Om deze op te ruimen 
heeft de gemeente weer op 
diverse plaatsen de 
bladkorven geplaatst. 
 
Deze zijn, en dat staat er 
duidelijk op, alleen bedoelt 
voor deze afgevallen 
bladeren. 
Wij vragen u dan ook 
vriendelijk om deze 
bladkorven ook alleen 
daarvoor te gebruiken en niet voor overig tuinafval.  
Dit moet in de daarvoor bestemde afval kliko. 
 
We vertrouwen op uw medewerking, 
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot. 

 
 
Buurtbeheer 
14 november 2019 
 
Op donderdag 14 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. 
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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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WWW.CORPUSNOVUM.NL

EEN NIEUWE SPORTSCHOOL 
IN OIRSCHOT!?

Al 25 jaar een vertrouwd gezicht, en binnenkort compleet vernieuwd.
30 november open dag, kom gezellig langs!

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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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 
November 2019 

06 woensdag Bestuursvergadering 20.00 uur 

08 vrijdag Vrijdagavond Pilske 20.00 uur 
Ontspanningsavond 
kaarten en biljarten 

09 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

14 donderdag Buurtbeheer 20.00 uur 

23 zaterdag Zwarte Pieten rondgang 10.00 uur 

23 zaterdag Sinterklaas Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

24 zondag Sinterklaasmiddag 14.00 uur 



- 23 -



LIVE MUZIEK OP ZATERDAG

16-11  MAXPOINT
21-12  OLD FASHION
18-01-2020 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.

Café Buitenlust


