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Contactlijnen
Voor vragen en info
Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Diny van Loon
Henk Beekmans
Joop Gottlieb
Chantal den Otter
Jeroen Groenland

0646688529
0622465636
0622246495
0620468958
0657320022

Commissies

Activiteitenmiddagen
Buitenspeeldag
Felicitatiedienst
Tuintjes Sale
Pullenkamp
Kerstavondwandeling
Kienen
Klein Pullenkamp
Paaseieren zoeken
Sinterklaas

Marsja van Bijsterveld
Joop Gottlieb
Chantal den Otter
Jeroen Groenland
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Els Gottlieb
Chantal den Otter
Diny van Loon

0619570051
572897
0620468958
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

0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182
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Kienen

Kienavonden februari 2020
Zaterdag 01 februari 2020
Zaterdag 15 februari 2020
Zaterdag 29 februari 2020

De avond begint om 20.00 uur.
Verder is er in de pauze een loterij.
Hoofdprijs:
€ 100,00
Twee prijzen van:
€ 50,00
Zeven prijzen van: € 15,00
Tien prijzen van:
€ 7,50

Twee prijzen van:
Zes prijzen van:
Twee prijzen van:

€ 10,00
€ 7,50
€ 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 14 februari 2020.

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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Mededelingen Bestuur
12 februari 2020

Op woensdag 12 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 over 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 …..

Een afval dumper is een stumper.
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Jaarvergadering 19 februari 2020
19 februari 2020

Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur.
Agenda:
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Goedkeuring notulen jaarvergadering van 20 februari 2019 jl.

3.

Financieel overzicht 2019.

4.

Ingekomen stukken.

5.

Evenementen verslag 2019.

6.

Kascontrole.

7.

Vaststellen nieuwe kascommissie.

8.

Commissies
•
Redactie Pullenaise
•
Felicitatie commissie
•
Garage Sale commissie
•
Pullenkamp commissie
•
Kerstavondwandeling commissie
•
Kien commissie
•
Activiteitenmiddag commissie
•
Klein Pullenkamp commissie
•
Paaseieren commissie
•
Sinterklaas commissie
•
Buitenspeeldag commissie

9.

Bestuursverkiezingen
Diny van Loon en Joop Gottlieb 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.

(wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld)
(wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld)

(wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld)
(Is gecontroleerd door Pieter Prince en Antoine Kuijpers)

Janus Roefs
Chantal den Otter
Jeroen Groenland
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Marsja van Bijsterveld
Els Gottlieb
Chantal den Otter
Diny van Loon
Joop Gottlieb

10. Rondvraag.
De vragen dienen schriftelijk binnen te zijn voor aanvang vergadering.
11. Sluiting door de voorzitter.
Hopende je te mogen begroeten op 19 februari om 20.30 uur.
Bestuur B.V. De Pullen
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Klein Pullenkamp 28 – 29 maart 2020
28-29 maart 2020

Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders,
We gaan ook dit jaar weer op kamp en wel in het weekend van 28 -29 maart 2020
Als je in groep 0-1-2-3 of 4 zit mag je mee op kamp.
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? Een aantal dezelfde gezichten als vorig jaar:
Janus, Jeroen, Henk, Pierre, Lieke, Els en een paar nieuwe gezichten namelijk William,
Christel en Barbara.
Geef je nu vlug op zodat we weer een keigaaf kamp kunnen maken.
Opgeven voor 10 maart 2020.

Opgavestrook Klein Pullenkamp 28 – 29 maart

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………
Groep:…………………………………. Geboortedatum:…………………………………………
Telefoon tijdens kamp:………………………………………..
Bijzonderheden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Bij opgave geeft u toestemming voor het maken van foto’s van uw kind tijdens het kamp,
heeft u bezwaar hiertegen, geeft dit dan hier aan: ………………………………………………….
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 ovv. Kleuterkamp 2020
Vergeet niet de gegevens van de opgavestrook ook door te mailen.

Inleveren voor 10 maart 2020

Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even.
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Ik geef de pen door….
Februari 2020

Hallo buurtgenoten,

Mijn naam is Chris Kempen.
Vanaf medio april woon ik samen met mijn vrouw Ali in de Keiaart.
We hebben voorheen in de Gaanderij gewoond.
Daar heb ik geholpen om de buurtvereniging op te richten.
Daar heb ik ook een tijdje in het team van Buurtbeheer gezeten.
Mijn hobby’s zijn auto rallysport en in de zomer ga ik graag vissen.
Mijn vrouw Ali doet veel vrijwilligerswerk bij de Inloop, en haar hobby’s zijn
wenskaarten maken, kienen om de 2 weken in t Puntje en kaarten.
Wij zijn bij de buurtvereniging gegaan voor de vele activiteiten die worden
georganiseerd
in de buurt.
Mocht er behoefte zijn om de omroeper te helpen bij het kienen, nummers op
te leggen wil
ik dat best doen. Mochten er andere dingen zijn waar mijn hulp bij nodig
mocht zijn ben ik er.
Wij hebben het hier echt naar onze zin in de Pullen.
Ik laat het hierbij en geef de pen door aan Ad Dekkers

Buurtbeheer
20 februari 2020

Op donderdag 20 februaria.s. is er weer een
vergadering van het Buurtbeheer project PullenEkerschot. 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.
- 11 -
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Team 4water
Langs deze weg willen wij,
team 4 Water alle Pullenaren
hartelijk bedanken voor het
feit dat jullie 925 oliebollen
hebben gekocht bij ons
teamlid .
Janus Roefs. Tevens waren
jullie bereid om hem
€ 392,55 donatiegeld te
schenken. Een geweldig
bedrag, waarvoor zeer veel
respect.
Vanaf nu word het weer trainen op de weg om straks in het weekend van 28 en 29 juni de
Home Ride van 2020, 500 kilometer in 24 uur tot een goed einde te brengen.
Dit jaar vertrekken we en eindigen we in Rotterdam. We gaan dit jaar de tocht afleggen in
een X-vorm.
De X staat voor de tiende keer dat deze Home RIde wordt gereden en ook voor een kus
voor alle deelnemers van de Home Ride, de vrijwilligers die dit mogelijk maken, en
natuurlijk voor alle gasten van de 12 Ronald McDonald huizen in Nederland.
Hopelijk hebben we goed weer bij zowel de tocht als tijdens onze voorbereidingen.
We houden jullie op de hoogte.
Team 4 Water.
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Kerst Sing Along
2019

20 december 2019
Op vrijdag 20 december was er in ons
clubhuis `t Puntje een Kerst Sing Along
avond georganiseerd.
Deze avond werd muzikaal verzorgd door
Sabien Canton , violiste Mirjam Verbist en
hun leerlingen. Ze werden ondersteund
door pianist Remko Kühne. Zij zorgden
voor een geweldige fijne en sfeervolle
muzikale avond. Vooral toen Sabien en
haar Collega violiste samen enkele
kerstnummers ten gehore brachten was
dat een waar kippenvel moment. Ook wij
als publiek kregen een rol: terwijl het
orkest speelde, werd er uit volle borst
meegezongen, wat zorgde voor een
feestelijke samenhorigheid. Daarom willen
wij vanaf deze plaats alle muzikanten een
groot compliment maken. Het was een
geweldig en sfeervol evenement, en
hopelijk komt er een vervolg.
De redactie.
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Knutselmiddag Bingo
6 maart 2020

Weer tijd om samen met andere kinderen uit de buurt
een gezellig spelletje te spelen. We gaan weer Bingo-en!
En natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te winnen. Wil je
mee doen? Dat kan!
Kom dan op vrijdag 6 maart naar het Puntje. Inloop
vanaf 14.45 uur. Om 15.00 uur gaan we starten.
Tussendoor zullen we ook even iets drinken. Om
16.15/16.30 uur zal het weer afgelopen zijn.
Mocht je de cijfers nog niet kennen dan willen we
vragen of er iemand mee komt om te helpen.
Deze activiteit is alleen voor kinderen van de buurtvereniging.

Zien we je dan?

Alpe d’HuZes beklimmen
4 juni 2020

Hallo Buurtgenoten,
Ik ben Theo van de Loo,
Ik ben 50 jaar en 35 kilo afgevallen.
Nu wil ik op 4 Juni 2020 meedoen aan Alpe
d'HuZes.
Ik ga voor mijn familie, vrienden en
kennissen 3x de berg op,
ik hoop zoveel mogelijk op te halen.
Zou u mij willen steunen.
Mijn dank en die van KWF zal zeer groot
zijn.
Alpe d’HuZes is een actie waarbij
deelnemers hardlopend, wandelend of
fietsend onder het motto ’opgeven is geen optie’ op een dag tot maximaal zes keer de
legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd
tegen kanker.
U kunt mij vinden door deze link in te toetsen:
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/TheoLoo8148
Bij voorbaat dank,
Theo van de Loo
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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:
Chantal den Otter: Helpad 15, 0620468958
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
Pullenaise

Als 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
over onze buurt kenbaar te maken.

Buurtbeheer

Vragen of opmerkingen doorgeven aan Janus Roefs
a.roefs@upcmail.nl

Oud frituurvet / olie

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.
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Boom geplant
4 januari 2020

Tilia platyphyllos
Zomerlinde
Ter herinnering aan:
* 28-10-1953

Herman Onland

✚ 01-09-2019

Voorgelezen door Charlotte van Swieten.
Namens buurtbeheer De Pullen Ekerschot: Welkom, speciaal welkom aan familie van
Herman. Herman: een man die van mensen en natuur hield. Tijdens zijn inbreng bij
buurtbeheer kwam altijd op enig moment zijn ‘groene hart’ naar boven. Het leek ons
daarom vanuit buurtbeheer mooi om een boom te planten in ons in aanleg zijnde
voedselbos De Pullenhap ter herinnering aan Herman. Het is een Zomerlinde
geworden. De symboliek van de Zomerlinde zou Herman zeker hebben aangesproken
en wij vermoeden dat hij de Linde om haar bijzondere kenmerken zou waarderen.
Daarom wat informatie over de linde die ik met u wil delen.
Linden zijn de grootste Europese loofbomen. Je herkent ze aan de ruwe schors en
stevige takken, maar vooral aan de hartvormige bladeren. De boom is dicht bebladerd
en sterk vertakt. Daardoor geeft de boom veel schaduw.
Het woord tilia is afgeleid van het Griekse tilos wat vezel betekent. Van de bast werd
touw en schoeisel gemaakt. Het woord betekent in het Duits ook 'zacht'. Door die
eigenschap kan je er goed (heiligen)beeldjes uit snijden. Het hout werd daarom wel
‘Lignum Sacrum’ genoemd, oftewel heilig hout. Het lindeblad vindt men ook vaak op
wapens en zegels. De boom kan zeer oud worden. De oudste boom van Nederland is
de ca 400 jaar oude ‘linde van Sambeek’. Een duurzame boom, duurzaamheid is iets
waar Herman ook voorstander van was.
In juni bloeit de linde rijkelijk en wordt ze door bijen en hommels bestoven. Herman
vond dat altijd mooi om te zien. Van de bladeren kan vaak een zoete, kleverige stof
afdruipen. Het zijn de uitwerpselen van bladluizen. De zogenaamde honingdauw
wordt door bijen ingezameld en dat geeft aan de lindehoning het bijzondere aroma.
Vroeger moeten er uitgestrekte lindewouden zijn geweest. Deze zijn echter allen
gekapt omdat de linde aangaf waar de meest vruchtbare grond was om akkerland van
te maken! Sindsdien is de linde meer een gemeenschapsboom. Naast de eik was de
linde de meest voorkomende gerechts- of vergaderboom. Hieronder kwam de
gemeenschap bijeen om recht te spreken en te vergaderen om zo de vrede te
bewaren. Dit werd ‘judicium sub tilia’ genoemd. Ons woord subtiel komt hier vandaan.
Er werd zelfs beweerd dat er onder de linde geen leugens verteld konden worden. Ook
dat zou Herman aanspreken. In het volksgebruik had de linde een bijzondere
betekenis.
- 20 -

De geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen en kerken. Ook later
werd de lindeboom als 'goede boom' beschouwd. Huwelijken werden gesloten onder
de linde; de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt. Een lindetak zou
tevens helpen als middel tegen tandpijn bij kinderen. Wanneer je lindespruiten
fijngestampt door de pap van een klein kind roert, zal het nooit last van kiespijn
hebben. En het werd, in amuletvorm, gebruikt als bescherming tegen heksen en
geesten.
Eigenlijk wordt, sinds er mensen bestaan, het goddelijke in bomen waargenomen.
Bomen zijn in de grond geworteld en reiken met hun kruin tot in de lucht, ze staan
voor contact tussen hemel en aarde, tussen mens en het hogere. Bomen kunnen
eeuwenoud worden en de onsterfelijkheid gaan symboliseren. En er is de levenscyclus
die in het blad zichtbaar is, dood in de winter, nieuw leven in de lente. Wedergeboorte,
dat is ook een religieus element.
Als lid van het Sint Joris Gilde, de Zanggroep Mixed Voices en jubilaris van de cantorij
zou Herman hier zeker een gevoel bij hebben.
Een voorbeeld van de gewijzigde beeldvorming in de loop van de jaren over bomen, is
de linde in Tilburg uit de late middeleeuwen. Eerst was het een boom waaronder recht
werd gesproken, daarna een katholieke boom met een Mariabeeld. Na de Franse
Revolutie organiseerden patriotten onder het bladerdak volksfeesten. Na de verjaging
van de Fransen had je er Oranjefeesten. In 1994 kwam het tot drama's toen de boom
werd geruimd voor een ondergrondse fietsenstalling. Het in de gemeenteraad
ingebrachte argument dat de boom ziek zou zijn, bleek tijdens het kappen ongeldig.
Herman zou hier geen goed woord voor over hebben gehad als zoiets in Oirschot zou
gebeuren. In de holle stam had zich wel een herstelwortel ontwikkeld. Overigens is de
naam Tilburg afgeleid van de Latijnse naam voor de linde, Tilia.
De lindeboom kent veel gebruiken:
De lindebloesem is een veel aangewende plant bij verkoudheid, hoesten, koorts,
infecties, ontstekingen, hoge bloeddruk, hoofdpijn en migraine. De gedroogde
bloemen worden in heet water getrokken om te worden gedronken als thee en er kan
een medicinaal bad worden gemaakt van de bloesem. Dit bad werkt vooral goed voor
het hart. Hysterie, angstaanvallen en hartkloppingen worden ermee verholpen. Een
aftreksel van lindebloesem is rustgevend en ontspannend. Het zit in sommige
cosmetische producten voor huidcrèmes, stoombaden en kompressen. Het wordt
aangewend bij een futloze, slecht doorbloede en ruwe huid. De lindebast is goed bij
huidproblemen zoals eczeem, psoriasis en cellulitis.
Ook worden er speelgoed, meubels, muziekinstrumenten en wc-brillen van
vervaardigd.
En zoals u weet werden Linden ook vaak op begraafplaatsen en als geluksboom voor
families geplant. Dit brengt ons weer waar wij nu staan, bij de Zomerlinde ter
herinnering aan Herman.
Buurtbeheer De Pullen - Ekerschot
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Agenda
februari 2020
01

zaterdag

kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

12

woensdag

bestuursvergadering

20.00 uur

14

vrijdag

vrijdagavond Pilske
Ontspanningsavond

20.00 uur

kaarten en biljarten

15

zaterdag

kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

19

woensdag

jaarvergadering

20.30 uur

20

donderdag

buurtbeheer

20.15 uur

22 -26

zaterdag t/m woensdag Carnaval

29

zaterdag

kienen
zaal open
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20.00 uur
19.00 uur
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
23-02

CARNAVAL, INFO VOLGT

31-03

ROCKING JOHNNY AND THE RED ANGELS

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

