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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
Carina Beekmans-Hellings
Janus Roefs
Henk Beekmans

Josca Verhoeven
0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182
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Kienen

Kienavonden maart 2020
Zaterdag 14 maart 2020
Zaterdag 28 maart 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!

Pilskes-avond - Ontspanningsavond
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals kaarten, biljarten, darten of
gewoon gezellig kletsen?
Kom dan naar de Pilskes-avond - ontspanningsavond van buurthuis
’t Puntje op 13 maart 2020.

Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen.
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KINDEROPVANG
CORPUS NOVUM

ADVERTENTIE CORPUS NOVUM
Lekker sporten, terwijl
je kind speelt. Voor
maar €1,00 per keer!

Sporten bij Corpus Novum, gezond fit en mooi! www.corpusnovum.nl

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
-5-
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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 9 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 9 maart 2020

Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even.
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Verslag jaarvergadering
19 februari 2020

Voorzitter Diny van Loon opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. De
secretaris deelde de notulen uit van de jaarvergadering van 20 februari 2019. Er waren
geen op- of aanmerkingen en werden vervolgens goedgekeurd.
De penningmeester deelde het financiële verslag 2019 B.V. De Pullen uit.
Na enkele vragen door de aanwezigen werd het financiële verslag 2019 B.V. De Pullen
goedgekeurd. Op het evenementenverslag waren geen opmerkingen.
De kascontrole bestond uit Pieter Prince en Antoine Kuijpers. Pieter Prince verklaarde
namens de kascontrole dat de balans en de staat van baten en lasten gecontroleerd zijn en
dat deze in orde werden bevonden. De nieuwe kascontrole voor 2021 zijn Miranda
Smulders en Janus Roefs. Diny van Loon en Joop Gottlieb zijn aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnen gekregen met de 10 benodigde
handtekeningen volgens de statuten. Hierdoor blijven er vacatures bestaan in het bestuur.
Diny van Loon en Joop Gottlieb werden unaniem herkozen door de aanwezige leden.
Volgens de statuten treedt Diny van Loon af als voorzitter. Na stemmen werd Diny
unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van B.V. De Pullen voor het komende jaar.
Het bestuur

Mededelingen Bestuur
11 maart 2020

Op woensdag 11 maart 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 …..

-9-

- 10 -

Pullenkamp 2020
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders,
Zoals jullie weten gaan we met het Pinksterweekend van Vrijdag 29 mei juni t/m maandag
1 juni 2020 op Pullenkamp. We gaan dit jaar naar Geldrop. 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 jou opgave met dezelfde informatie als die
we aan jou vragen.
Het inschrijfgeld voor de niet leden bedraagt €40,00 per persoon de leden betalen
€35,00 per persoon.
Opgavenstrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers.

Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 20 april 2020.

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 2020.

Opgavestrook Pullenkamp 29 mei t/m 1 juni 2020
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 april 2020.
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine.
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Landelijke opschoondag
21 maart 2020

Op zaterdag 21 maart houden wij Buurtbeheer Pullen- Ekerschot weer een Opschoondag in
onze wijk.
We komen om 9.30 uur bij elkaar in ons
buurthuis `t Puntje. Vandaar uit gaan we door
de wijk om het zwerfafval te verzamelen tot plus
minus 12.00 uur.
Hopelijk kunnen we dit jaar weer een aantal
mensen begroeten doe mee willen doen.
Graag ook aandacht voor het volgende.
We krijgen klachten dat menig hondenbezitter
het niet nodig vindt om hun hondenpoep op te
ruimen. Wij vragen aan deze hondenbezitters
om dit wel te gaan doen.
Het is een kleine moeite en u doet gewoon wat
hoort, want vervuilen betekent opruimen.
Dit geldt ook voor het gebruik van de
glasbakken, gooi uw glas in de bak en plaats
geen
grote
stukken
glas
buiten
de
glascontainers maar biedt deze aan bij de
gemeentewerf. En glipt er een fles uit uw
handen, ruim de scherven even op a.u.b. Kleine
moeite, groot plezier.
Bedankt voor uw hulp.
Buurtbeheer Pullen - Ekerschot.

Knutselmiddag Bingo
6 maart 2020

Het is 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? Gezellig!
- 15 -
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Klein Pullenkamp

Aan de kinderen en leiders die meedoen aan het Klein Pullenkamp 2020.
Wij, het bestuur,
redactie en alle
adverteerders,
willen langs deze
weg alle kinderen
en leiding die
meedoen aan het
Klein Pullenkamp
2020, een heel
gezellig weekend
toe wensen.
Dit kamp vindt
plaats in het
weekend van 28 en
29 maart.
We kijken uit naar
een verslag over dit
Klein Pullenkamp.

Kampioen Midget Golf Club
Proficiat
Langs deze weg een van harte proficiat aan onze
buurtgenoot Hans Verkooijen uit de Boomhouwer. Hij
is, samen met zijn teamgenoten van Midgetgolfclub
Oirschot, Nederlands Kampioen geworden in de
Mixed Team in de Landelijke Hoofdklasse.
Een mooi resultaat, zodat ook zij door de gemeente
Oirschot voor deze geweldige prestatie werden
beloond.
De Redactie.
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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.

Inschrijven OTO-verkeersquiz 2020 gestart.
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OLDTIMERCLUB OTO VERKEERSQUIZ
26 maart 2020

OLDTIMERCLUB OTO VERKEERSQUIZ

Op donderdagavond 26 maart organiseert oldtimerclub OTO samen met de Oirschotse
26 maart 2020
rijschoolhouders
de 8e editie van de verkeersquiz. Dankzij een subsidie van de gemeente
Oirschot en diverse sponsoren kan dit evenement laagdrempelig en zonder kosten aan
26 maart organiseert oldtimerclub OTO samen met de Oirschotse
jongOp
en donderdagavond
oud worden aangeboden.
Een mooie avond uit en je steekt er ook nog wat van op.
rijschoolhouders de 8e editie van de verkeersquiz. Dankzij een subsidie van de gemeente
ZelfsOirschot
voor een
drankje
wordt
gezorgd.
Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog eens mooie
en diverse sponsoren kan dit evenement laagdrempelig en zonder kosten aan
prijzen
te
winnen:
de
winnaar
verdient
naastavond
eeuwige
eenerantislipcursus
voor
jong en oud worden aangeboden. Een mooie
uit enroem
je steekt
ook nog wat van
op. zijn
heleZelfs
team.
voor een drankje wordt gezorgd. Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog eens mooie
prijzen te winnen: de winnaar verdient naast eeuwige roem een antislipcursus voor zijn

Ben hele
jij team.
nog up-to-date met de huidige verkeersregels? Deze editie maken we een
verbeterslag door de vraagstelling mooi aan te laten sluiten bij de huidige manier van
Ben jij nog up-to-date
met Met
de huidige
verkeersregels?
editie maken we en
eenVeKa
verkeersexamens
van het CBR.
de ondersteuning
van Deze
de Verkeersacademie
verbeterslag
door
de
vraagstelling
mooi
aan
te
laten
sluiten
bij
de
huidige
manier
van
Best beschikken we bovendien over de modernste technieken.

verkeersexamens van het CBR. Met de ondersteuning van de Verkeersacademie en VeKa
beschikken
bovendien
modernste
technieken.
Wat Best
moet
je doen? we
Vorm
samenover
metde
vrienden,
buren
of familie een team van 4 personen.

Verzin een leuke teamnaam en meld je vervolgens per e-mail of telefonisch aan bij de
Wat moet je doen? Vorm samen met vrienden, buren of familie een team van 4 personen.
organisatie.
Verzin een leuke teamnaam en meld je vervolgens per e-mail of telefonisch aan bij de
organisatie.

De locatie van de quiz is wederom de showroom van Opel Vullings aan de Bestseweg 47 in
Oirschot.
De van
aanvang
19.30
uur. Aanmelden
bij aan
voorkeur
per e-mail
De locatie
de quizisis vanaf
wederom
de showroom
van Opel kan
Vullings
de Bestseweg
47 in via
verkeersquiz@oto-oirschot.nl.
Eventueel
kunAanmelden
je het team
Oirschot. De aanvang is vanaf
19.30 uur.
kantelefonisch
bij voorkeuraanmelden
per e-mail via
via 06verkeersquiz@oto-oirschot.nl.
Eventueel kun je het team telefonisch aanmelden via 0653722811
of 06-21542207
53722811 of 06-21542207

- 20 -

Buurtcoördinatoren gezocht
Maart 2020

We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatie team willen komen
versterken. Het is hard nodig, dit om het goede contact dat we met de gemeente te
continueren.
De buurt coördinatoren zijn:
G. Snelders
Michiel de Ruyterlaan 36
A. Roefs
Kwinkert 2
M. Smulders
Korenaarlaan 35
C. van Swieten
De Helleweikes 7
Wilco Spaans
Glorie van Holland 19

0499-573309
0499-571568
0499-575953
0499-847780
06-41512111

HONDENPOEP
U heeft de lusten van uw hond,
bezorg een ander niet de lasten!!
Veel inwoners van Oirschot beleven plezier aan het houden van een hond.
Daarom, beste buurtbewoners hondenliefhebbers, ruim alstublieft de poep van jullie hond
op en laat hem niet achter in de tuin van ’n ander.
Dit geldt vooral ook op voetpaden, want niemand loopt graag
met hondenpoep aan hun schoenen.

Geef bloed

Ben jij die die buurtgenoot waarnaar ik op zoek ben?
Ik zoek namelijk mensen die net als ik bloed willen geven.
Het is een goede zaak en kost niet heel veel tijd.
Ben jij geïnteresseerd om ook bloeddonor te worden, kijk dan even op
de site van Sanquin www.sanquin.nl
Je bent van harte welkom.
Ook mag je mij, Janus Roefs, voor vragen over bloeddonaties,
benaderen via 06-11085578.
Hopelijk zie ik je daar.
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Agenda
maart 2020
06

vrijdag

Bingo

14.45 uur

11

woensdag

bestuursvergadering

20.00 uur

13

vrijdag

Pilskes avond
Ontspanningsavond

20.00 uur

kaarten en biljarten

14

zaterdag

kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

21

zaterdag

Landelijke opschoon dag

9.30 uur

28

zaterdag

kienen
zaal open

20.00 uur
19.00 uur

28
29

Zaterdag
Zondag

Klein Pullenkamp

9.00 uur

Een afval dumper is een stumper.
Buurtbeheer Pullen – Ekerschot.
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Café Buitenlust
LIVE MUZIEK OP ZATERDAG
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

