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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  
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Janus Roefs 0611085578 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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Voorwoord voorzitter 

januari 2020 
 
Beste buurtbewoners, 
 
 
 
 
Dit voorwoord wil ik allereerst beginnen met jullie een heel goed, gelukkig en gezond 
2020 toe te wensen. We hebben weer een gezellig jaar achter de rug, waar de toch de 
grote uitschieter was. Via onze site www.pullenoirschot.nl/inschrijfformulier is het 
aanmeldingsformulier te downloaden om lid te 
worden van de buurtvereniging. Wij hebben leden 
nodig om al onze activiteiten te kunnen blijven 
organiseren. Wij willen alle vrijwilligers van het 
afgelopen jaar heel hartelijk bedanken. Ook willen 
wij met jullie en alle leden proosten op het nieuwe 
jaar 2020 en wel op 
 

       vrijdag 10 januari a.s. 
 
 
Vanaf 20.00 uur bij buurthuis ’t Puntje. 
Hopelijk kunnen we elkaar dan de hand schudden op het nieuwe jaar. 
Met vriendelijke groet, namens BV de Pullen, 
Voorzitter Diny van Loon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het bestuur, Diny, Chantal, Joop, Jeroen en Henk, 
de redactie, Josca, Carina, Janus en Henk,  

en alle adverteerders
WENSEN IEDEREEN EEN

GELUKKIG EN GEZOND 2020 TOE
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VOLLEDIG VERNIEUWD!

Start je nieuwe jaar sportief bij Corpus Novum!

www.corpusnovum.nl 0499-574811

Advertentie Chapeau Rouge 
 
 
 
 
 
 
Advertentie Corpus Novum 
 
 
 
 
 
Aankondiging contributie 2020 
Januari 2020 
 
In de eerste week van januari zal de contributie 2020 van buurtvereniging De Pullen worden 
afgeschreven. 
Bestuur B.V. De Pullen. 
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Kienen 
Kienavond januari 2020 

Zaterdag 04 januari 2020 
Zaterdag 18 januari 2020 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
 Verder is er in de pauze een loterij. 
Hoofdprijs: € 100,00 Twee prijzen van: € 10,00 
Twee prijzen van: €   50,00 Zes prijzen van: €   7,50 
Zeven prijzen van:  €   15,00 Twee prijzen van: €   5,00 
Tien prijzen van:  €     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! 
 

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 10 januari 2020. 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 

Klein Pullenkamp 2020 
28 - 29 maart 2020 
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
Ook dit jaar gaan we weer op Klein Pullenkamp voor de kinderen die in groep 1-2-3 of 4 
zitten. In het weekend van 28 -29 maart 2020 gaan we weer naar de blokhut van Scouting, 
Eindhovensedijk 28 hier in Oirschot.  
Een weekendje lekker spelen in en rondom de bossen. Houd dit weekend vrij!  
In de Pullenaise van februari lees je meer informatie en ook de opgavestrook. 
 
Leiding Klein Pullenkamp. 
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www.pullenoirschot.nl

GEBRUIKT FRITUURVET OF BAKOLIE?
IN DE GROENE CONTAINER BIJ ‘T PUNTJE

HOE?

WAAROM?

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.

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. 

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,



- 10 -



- 11 -



- 12 -

Jaarvergadering  

  19 februari 2020 
 
Geachte buurtgenoten, 
Op woensdag 19 februari 2020 zal de jaarlijkse B.V. De Pullen jaarvergadering worden 
gehouden.  
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.00 uur. 
Noteer deze datum alvast in je agenda. In de Pullenaise van februari meer informatie. 
 

Mededelingen Bestuur 
8 januari 2020 

Op woensdag 8 januari 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 ….. 
 

Knutselmiddag 
15 januari 2020 

 
Helaas kan door omstandigheden de 
knutselmiddag die gepland stond op 15 
januari niet doorgaan.  
De eerst volgende kindermiddag activiteit 
zal de bingo zijn op vrijdag 6 maart. In de volgende Pullenaise hier meer over.  
We hopen jullie dan weer te zien.  
 
Door studiedagen van de Linde en de carnavalsvakantie is het opnieuw plannen van de 
knutselactiviteit op korte termijn helaas niet mogelijk. Anders komen de activiteiten heel 
dicht op elkaar. Verder op in dit schooljaar gaan we wel weer knutselen.  
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Boom geplant 
4 januari 2020 
 
In ons voedselbos gelegen aan de Kempenweg is er een 
boom geplant. 
Deze boom is geplant ter nagedachtenis aan ons overleden 
contact persoon Herman Onland. 
Op zaterdag 4 januari zal er in bijzijn van Familie Onland, 
bij deze boom een naambordje worden geplaatst.  
Dit namens het Buurtbeheer Project Pullen – Ekerschot. 
Dit zal om 10.00 uur gaan plaatsvinden. 
U bent daarbij ook als buurtgenoot van harte welkom. 
 
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot. 

Oproep - Oproep – Oproep - Oproep 
 
Wij zijn op zoek naar enkele mensen die 1 keer in de maand 
(mag ook meer zijn) zouden willen komen helpen bij het 
schoonmaken van ons clubhuis. Dit gebeurt meestal op een 
maandag of dinsdag avond. We starten om 19.15 uur. 
Natuurlijk is overleg mogelijk op welke dag u kunt en wat u 
wilt doen tijdens het schoonmaken. 
Voor vragen kunt u terecht bij Diny van Loon Tel: 06 
46688529, Ook kunt u zich aanmelden bij haar! 
Wij rekenen op u, want vele handen maken licht werk. 
B.V. de Pullen 
 

Een afval dumper is een stumper. 
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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: 
 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 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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B.V. De Pullen 
p.a. Oude Grintweg 52C, E-mail: bestuur@pullenoirschot.nl 
5688 MA Oirschot. Telefoon:0499-572897 
Rekeningnummer: NL78RABO0138803129 Website: www.pullenoirschot.nl 
Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging Datum: 
Naam:       
Adres:       
Postcode:       
Woonplaats:       
Telefoon:       
E-mail:       
  Voornaam: Geboortedatum:   
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
    

Contributie per jaar voor gezin € 22,50 voor 65+ € 15,00 
Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

        
  Doorlopende machtiging:   
Naam Incassant:   Buurtvereniging De Pullen 
Adres incassant:   Kennedylaan 17   
Postcode incassant:   5688CN   
Woonplaats incassant:   Oirschot   
ID Incassant:       
Kenmerk machtiging:   Contributie   
    
Naam Rekeninghouder:       
Adres:       
Postcode:       
Woonplaats:       
Rekeningnummer (IBAN):       
Plaats en Datum:       
  Handtekening:   
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Buurtvereniging De 
Pullen Oirschot om één maal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank. 
De bank zal het bedrag van uw rekening afschrijven met als omschrijving 
contributie. 
De bank zal dan één maal per jaar een bedrag van uw rekening af schrijven  
overeenkomstig de opdracht van Buurtvereniging De Pullen te Oirschot. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
  Bestuur B.V. De Pullen Oirschot 
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Agenda  
januari 2020 

 
 

 
 
04 zaterdag kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
 

 
 
08 woensdag bestuursvergadering 20.00 uur 
 

 
 
10 vrijdag Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur 
 

 
 
 
10 vrijdag Vrijdagavond Pilske 20.00 uur 
  Ontspanningsavond  
  kaarten en biljarten  
 

 
 
18 zaterdag kienen 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
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LIVE MUZIEK OP ZATERDAG

31-12    OLD FASHION

25-12     OPEN VANAF 14.00 UUR

26-12     OPEN VANAF 14.00 UUR

31-12    GEOPEND OUD & NIEUW ALL-IN PRIJS

18-01    THE BEKKERSBAND

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

WIJ WENSEN IEDEREEN 

EEN GELUKKIG EN VOORAL 

EEN GEZOND 2020 TOE!
Café Buitenlust


