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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 oktober 2019
Zaterdag 12 oktober 2019
Zaterdag 26 oktober 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 11 oktober 2019.

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Knutselmiddagen overzicht:
15 januari 2020
6 maart 2020
20 mei 2020

Knutselen
Bingo
Knutselen

Graag zien we jullie dan weer.

Mededelingen Bestuur
9 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 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 verplichting.
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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Sinterklaas in ’t Puntje 24 november 2019
November 2019

Beste buurtkindertjes,
Sinterklaas heeft een brief naar de BV gestuurd, en gevraagd of wij weten welke kinderen
tussen 0 tot en met 8 jaar bij Sinterklaas op bezoek willen komen.
Hij wil dit jaar wederom onze buurtvereniging met een bezoek vereren.
Als de namen van deze kinderen voor woensdag 30 oktober bij het bestuur van de BV
zijn aangemeld, dan sturen wij die door naar Spanje. Ouders krijgen na opgave een
bevestiging van opgave via de mail terug. Dit is erg belangrijk, geen bevestiging geen
opgave. Mocht je geen bevestiging hebben gehad ook al is je kind aangemeld, graag
contact opnemen met Chantal den Otter via 06-20468958.
Aan ouders die kinderen vanaf 9 jaar willen opgeven vraagt Sinterklaas wel een
financiële bijdrage van €9,00 per kind.
Sinterklaas bezoekt onze buurtvereniging op zondag 24 november.
Aanvang 14.00 uur.
Sinterklaas hoopt alle kinderen uit de Pullen / Ekerschot weer te zien.

Let op! 30 oktober is de uiterste datum, daarna is opgeven
helaas niet meer mogelijk.
ATENTIE_ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE
Dit is de enige kans en laatste kans, er is geen verlenging in de Pullenaise van
november. Na opgave krijg je een bevestiging, Indien dit niet gebeurd dan terug
koppelen naar Chantal den Otter Tel:06-20468958
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Knutselmiddag
30 oktober 2019

Woensdag 30 oktober om 14.00 uur
gaan we weer knutselen. Kom je ook?
We gaan een kleurig pennenbakje en
een spinnenweb maken (zie foto).
Vanaf 13.45 uur kan je binnen komen
lopen. Om 14.00 uur gaan we
beginnen. Als je wilt mag je een
vriendje of vriendinnetje meenemen.
Het duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Tot dan!

Bingomiddag
18 september 2019

Afgelopen woensdag op 18 september
was het weer bingo middag. Dit keer
was het groepje niet heel groot maar
dat mocht de pret niet drukken. Alle
kindjes zijn naar huis gegaan met een
leuke prijs. Het was wederom een
gezellig middag! We hopen jullie bij de
volgende bingo middag allemaal weer
te zien.

De Buurtvereniging op facebook
Volg jij ons al op facebook? Hier worden de activiteiten die
er plaats vinden op gezet, korte verslagen van activiteiten
op geschreven en foto’s geplaatst.
We zouden het leuk vinden als jullie de facebookpagina
zouden volgen: www.facebook.com/depullen
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Rabo ClubSupport 2019
september 2019

Rabo ClubSupport is een landelijk initiatief, wat betekent dat Rabobank alles in het werk
stelt om er bekendheid aan te geven. Van de clubs word verwacht dat ze zoveel mogelijk
lobbyen voor zichzelf, ook buiten hun eigen ledenkring. Hoe creatiever, hoe beter.
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen
en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk
opbouwen. Elkaar verder helpen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een
deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Dit jaar stelt de Rabobank Regio
Eindhoven maar liefst € 400.000 beschikbaar. Zodat clubs kunnen blijven doen wat ze nu
al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.
Breng uw stem uit en steun het verenigingsleven!
Een vereniging of stichting die klant is bij de bank, kan meedingen naar een financiële
bijdrage. Het is aan de leden van de bank om te bepalen naar wie het geld gaat. Zij
stemmen op hun favoriete club of stichting. Naar rato van de uitgebrachte stemmen
wordt het beschikbare geld vervolgens onder de deelnemende clubs of stichtingen
verdeeld.
Ook Buurtvereniging De Pullen doet mee aan de Rabo ClubSupport!
Stemmen
Van 27 september t/m 11 oktober 2019 mag ieder lid van de bank zijn stem uitbrengen op
vijf clubs. Elke stem is geld waard! Stemmen kan vanaf 27 september en gebeurt via een
aparte website. Met je persoonlijke code mag je vijf stemmen uitbrengen, waarvan
maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. De waarde van een stem wordt
bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 400.000,00 te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. Wij Buurtvereniging De Pullen ontvangen het aantal op ons
uitgebrachte stemmen maal het
bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor Buurtvereniging De
Pullen belangrijk om deze actie
onder jullie aandacht te brengen
om zoveel mogelijk stemmen te
vergaren. Wij gaan deze bijdrage
gebruiken voor de vervanging van
de dansvloer in buurthuis ’t Puntje.
Het zou fantastisch zijn als u, uw
familie en vrienden stemmen
geven aan Buurtvereniging De
Pullen tijdens de Rabo ClubSupport
van Rabobank Regio Eindhoven.
Kijk voor meer informatie
https://www.rabo-clubsupport.nl
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Inschrijfformulier Sinterklaas 2019
Inleveren bij Chantal den Otter, Helpad 15, tel: 06-20468958
of mail naar: sinterklaas@pullenoirschot.nl
Naam ouders:………………………………………….………………………………………………………………….
Adres:.………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel:………………………………………………. Email: …………………………………………………………………
Naam kind:………………………………………………………………………………………… Jongen/meisje*
Geboortedatum:………………………
Leeftijd:…………Jaar
Hobby’s/sport:…………………………………………………………………………………………………………….
Naam kind:………………………………………………………………………………………… Jongen/meisje*
Geboortedatum:………………………
Leeftijd:…………Jaar
Hobby’s/sport:…………………………………………………………………………………………………………….
Naam kind:………………………………………………………………………………………… Jongen/meisje*
Geboortedatum:………………………
Leeftijd:…………Jaar
Hobby’s/sport:…………………………………………………………………………………………………………….
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Het bestuur van B.V. De Pullen
ouders schrijven iets op over hun kind(eren):
…………………………………………………………………………………….…….………………………………………
…………………………………………….…….………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………….……………….…………………………
………………………………………….…………………….…………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………….……………………………….…………….
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Ik geef de pen door….
Oktober 2019

Hallo Pullenaise lezers,
Mijn naam is Esther de
Wert, geboren in 1972 en
ik woon samen met Henk
van Hout en onze 3
dochters Juul, Saar en
Wies aan de Goudrenet 1.
Ik ben geboren in
Oostelbeers waar ik zo’n
25 jaar heb gewoond.
Henk en ik gingen
samenwonen in de Van
Beeckstraat maar toen
nummer 2 en 3 op komst waren besloten we te gaan verhuizen en zijn dus in de
Goudrenet terecht gekomen.
Ik kan met zekerheid zeggen dat de Pullen de actiefste buurtvereniging is van Oirschot en
omstreken. Wat wordt hier veel georganiseerd zeg. Petje af voor al die commissies die
elke keer weer van alles bedenken en regelen. Toen onze kinderen nog klein waren
hebben ze veel deelgenomen aan allerlei activiteiten waaronder het kleuterkamp,
paaseieren zoeken, sinterklaasviering, bingo, knutselmiddagen en straatspeeldagen.
Heel lang geleden, toen ik zelf nog jong was, heb ik vaak meegedaan aan de spooktochten
die door deze buurtvereniging werden georganiseerd. Mijn hobby’s zijn winkelen, uit eten,
op stap gaan en 2 tot 3 keer per week een beetje hardlopen bij de Atletiek vereniging of
met mijn hardloopmattie Nicole. Ons begin- en eindpunt is dan het speeltuintje in de
Pullen. Ik organiseer jaarlijks Triatlon het Groene Woud samen met mensen van de
Pedaleur en de zwemvereniging. Wat ik erg leuk vind is om wekelijks langs de lijn te staan
en onze meiden aan te moedigen bij het voetbal, hockey of basketbal. Verder werk ik
bijna 25 jaar op een school voor speciaal onderwijs in Eindhoven. Ik heb eerst 17 jaar
voor de klas gestaan en vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar de Ambulante
Dienstverlening. We wonen met veel plezier in deze wijk maar of dit voor eeuwig zal zijn
durf ik niet te zeggen…want Henk vindt dat je gewoon regelmatig eens een keer moet
verhuizen…
Hierbij geef ik de pen door aan Miranda van Laarhoven.
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Team 4water

Bovenstaande foto is gemaakt op zondag 23 juni in Den Haag op de Lange Voorhout na
het volbrengen van de 500 kilometer lange sponsor tocht voor het Ronald Macdonald
fonds. Ook volgend jaar 2020 gaan wij,
4Water, weer mee doen aan deze
sponsortocht. Dit wordt dan de achtste keer.
En ook gaan we op Oudjaar dag oliebollen
verkopen.
In de Pullen komt ook dit jaar uw
buurtgenoot Janus Roefs langs de deur om te
vragen of u weer oliebollen wilt bestellen. Evenals voorgaande jaren zal hij dit doen door
middel van een formulier die hij in de maand december bij u zal bezorgen en bij u op
komt halen. Wij hopen dat u ook deze keer weer gebruik maakt van deze mogelijkheid om
ons team 4Water te steunen, zodat we ook in 2020 weer een mooi bedrag kunnen
overmaken aan het Ronald Macdonald huis in Veldhoven.
Stem op 4Water bij de Rabo Clubsupport 2019
Alvast hartelijk dank namens Team 4Water.
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Bladkorven 2019
Tijdens het schrijven van dit artikel is er nog
volop zon en genieten we nog iedere dag van
een heerlijk nazomer weertje. Maar het is, als
we op de kalender kijken, al herfst, en dus
gaan de blaadjes weer vallen.
Om deze op te ruimen zal de gemeente weer
op diverse plaatsen de bladkorven gaan
plaatsen.
Deze zijn, zoals u weet en er ook duidelijk op
staat, 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 u in de daarvoor bestemde afval kliko doen.
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot.

OPROEP-OPROEP-OPROEP
Hallo Buurtgenoten:
Wij Buurtbeheer Pullen-Ekerschot zijn naarstig op zoek naar mensen die ons
team coördinatoren wil komen versterken.
Wij zijn al langer op zoek naar versterking, maar nu is de noodzaak zeer aanwezig.
Jullie hebben wellicht wel gehoord dat een van onze coördinatoren, Herman Onland,
op 1 september jl. is overleden. Herman was bijzonder actief binnen ons Buurtbeheer
project, en wij zullen hem zeker heel erg gaan missen,
Door het wegvallen van Herman dreigt er een tekort aan mankracht te ontstaan en komt
het voortbestaan van het Buurtproject in gevaar. Dit is iets wat bijzonder jammer zou zijn.
Vandaar wederom deze dringende verzoek.
Hebt u tijd om ons team te komen versterken neem even contact met ons op.
Dit kan via Janus Roefs, 06-11085578 of George Snelders, 06-53149891
Hartelijk dank namens Buurtbeheer Project Pullen - Ekerschot.
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GEBRUIKT FRITUURVET OF BAKOLIE?
IN DE GROENE CONTAINER BIJ ‘T PUNTJE

In Nederland zijn we goed in afvalscheiding. Het is een kleins moeite en draagt bij duurzame
samenleving. Wist u dat net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte frituurvet en bakolie
kunt inleveren? Bij steeds meer supermarkten afvalscheidingsstadions en (sport) clubs. Dit
kun je voortaan ook bij ’t Puntje naast de glasbak. De container staat op het terrein van ’t
Puntje. Iedereen kan vanaf de buitenzijde zijn overtollig vet / olie in de container deponeren.
Wij zorgen voor de goede verwerking.

HOE?

Giet gebruikt frituurvet in de originele verpakking of een oude plastic fles. Verzamel ook
bakolie in een plastic pot of fles. Doe de afgesloten verpakking in de container bij ’t Puntje.
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg en gooi dat papier in de
vuilnisbak.

WAAROM?
Gebruikt frituurvet en bakolie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor
verstoppingen in het riool en extra werk in de waterzuivering. Door beide in te leveren, kunnen
vet en olie worden verwerkt tot schone biobrandstof. Elke volle container levert bovendien geld
op. Zo bent u dus niet alleen duurzaam bezig, maar spekt u ook de kas van uw vereniging,

www.pullenoirschot.nl
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Laat geen rotzooi achter gebruik de afval kliko die is
daarvoor bestemd!

Een afval dumper is een stumper.

Buurtbeheer Pullen – Ekerschot.
- 19 -
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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
Oktober 2019

9

woensdag

Bestuursvergadering

20.00 uur

11

vrijdag

Vrijdagavond Pilske
Ontspanningsavond
kaarten en biljarten

20.00 uur

12

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

21

maandag

Poetsen

18.15 uur

26

zaterdag

Kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

30

woensdag

Knutselmiddag

13.45 uur

Van 27 september tot 11 oktober stemmen via RABO CLUBSUPPORT
2019 op Buurtvereniging De Pullen

HELAAS-HELAAS-HELAAS
Helaas moeten we vertellen dat de Lampionnenoptocht dit jaar geen
doorgang vindt. De reden is dat er geen kartrekker meer is die de
activiteit organiseert. We weten dat iedereen het druk heeft en dat het
steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. We vinden het heel
jammer dat na al die jaren deze activiteit dit jaar niet door kan gaan.
- 22 -
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
29-09
19-10
16-11
21-12
18-01-2020

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.

