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Contactlijnen 
Voor vragen en informatie 
 
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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Kienen 
November 2021 
 

Zaterdag 6 november 2021 
en 
Zaterdag 20 november 2021 
Sinterklaas kienen 
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. 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-codes controleren. Dit is conform het 
beleid van de overheid vanaf 25 september o.a. bij toegang tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij a.s. zaterdag 23 oktober voorafgaand aan de kienavond bij de ingang 
jullie om de QR-code gaan vragen. Met een vaccinatiebewijs gaan we deze maand ook nog 
akkoord (bijv. het “gele boekje”).  
Bezoekers van deze kienavond die geen geldige QR-code of ander bewijs inclusief een 
geldig id (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)  kunnen laten zien, mogen wij helaas 
niet toelaten. 
 
Krijg toegang met een papieren bewijs 
Zo werkt het 
Jouw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Daarom vragen sommige locaties om 

een coronabewijs. Alleen met dit bewijs krijg je toegang. 
 
Een bewijs op papier is handig als je geen smartphone hebt. 
Via de volgende link kun je deze uitprinten met gebruik van je 
digid code. 
https://coronacheck.nl 
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Poetsen ‘t Puntje 
 

 
 

Elke eerste donderdag van de maand wordt er 
gepoetst. Nu is dat op donderdag 4 november.  

Extra handjes zijn hard nodig.  We willen om 
19:00 uur beginnen. Je bent van harte 

welkom.  
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Pilskesavond - 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 19 november 2021 
 
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-codes 
controleren. Dit is conform het beleid van de overheid vanaf 
25 september o.a. bij toegang tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij a.s. vrijdag 19 november voorafgaand aan 
de pilskes-avond bij de ingang jullie om de QR-code gaan 
vragen met bijehorend een geldig identiteitsbewijs. Met een 
vaccinatiebewijs gaan we deze maand ook nog akkoord (bijv. 
het “gele boekje”). Bezoekers van deze ontspanningsavond die 
geen geldige QR-code of ander bewijs inclusief een geldig 
id (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)  kunnen laten zien, mogen wij helaas niet 
toelaten. 

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle 
evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor 
evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of 
sluitingstijd. Voor binnen- en buiten evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur 
gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste 
zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt 
hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 
 



- 8 -
 



- 9 -

Sinterklaas in ’t Puntje 21 november 2021 
November 2021 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
Lieve kinderen,  
  
SINTERKLAAS komt zondag 21 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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Ik geef de pen door…. 
november 2021 
 
Hoi buurtgenoten 
Deze keer heb ik de pen gekregen van Kees 
Bierkens. 
 
Ik ben Tim van Gerven (29jaar) en woon 
samen met Margo van de Ven (27jaar) 
inmiddels al weer bijna 3 jaar hier in De 
Pullen, op de Kwinkert 12. Ik woonde altijd 
al in Oirschot en Margo heeft altijd in 
Spoordonk gewoond. Wij kennen elkaar al 
best wel lang en kwamen elkaar regelmatig 
tegen op de tentfeesten hier in de buurt. 
We zijn nu ondertussen al ruim 6 jaar 
samen. 
Qua werk zit ik in de tuinen. Eerst voor een 
baas en nu ondertussen al weer 6 jaar voor 
mijzelf. Ik zit voornamelijk in het onderhoud 
en het aanmaken van nieuwe tuinen. Ons 
Margo werkt al lange tijd in de horeca, als 
medewerkster bediening. Maar hoopt 
binnenkort een nieuwe uitdaging te hebben gevonden op een ander vak gebied. 
Onze hobby’s zijn wandelen met onze hond, Fien. Soms even een rondje door de wijk, maar 
ook regelmatig door de bossen in Oisterwijk. 
Verder trap ik, Tim, nog graag een balletje bij mijn oude buurtvereniging ‘De Heikneuters’. 
En doe ik samen met een paar vrienden competitie darten bij mijn stamkroeg ’t Kroegske. 
In het weekend drink ik graag ergens met mijn vrienden een biertje. 
Ons Margo doet sinds kort weer korfballen en doet in haar vrije uurtjes graag haken. 
Verder spreekt zij ook graag met haar vriendinnen af voor de gezellige klets. 
 
De pen wil ik weer doorgeven aan Tom van Rooy. 
 

Zwarte Pieten Rondgang 
20 november 2021 

Op zaterdag 20 november 
vanaf 10.00 uur 

zal er weer de Pieten rondgang 
zijn in onze wijk. 

De Pieten geven dan een presentje 
aan alle vrijwilligers 
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Geen oliebollen in 2021 
 4 Water heeft besloten door de 
onzekere tijd (corona) om te 
stoppen met het bakken van 
oliebollen. 
Het team heeft dit verschillende 
jaren met groot plezier en volle 
overgave gedaan. 
En vele van u hebben hun kraam 
nabij de Enck bezocht en oliebollen 
van hen gekocht. 
En zodoende hen aan sponsorgeld voor het Ronald McDonald Kinderfonds Nederland 
geholpen. 
Waarvoor namens het Ronald McDonald Kinderfonds en 4Water hartelijk dank. 
Ook hebben vele van u via mij Janus Roefs een bestelling geplaatst en was u zeer gul met 
het geven van een extraatje als sponsorgeld. 
Ook daarvoor wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk dankzeggen. 
We gaan in 2022 weer meedoen aan de 500 kilometer lange Home Ride fietstocht en deze 
zal worden gehouden op 26 en 27 juni. 
We hopen er dan weer op een mooie tocht en mocht u ons toch willen steunen, een 
geldelijke bijdrage is altijd welkom. 
U kunt storten op Banknr NLO7 RABO 01800 5378 81. 
Al bij voorbaat hartelijk dank namens mij 4 Water en het Ronald McDonaldhuis uit 
Veldhoven. 
Want een ziek kind is niet graag alleen.  
Met sportieve groet Janus Roefs Kwinkert 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 13 -

Buurtbeheer Pullen - Ekerschot 
9 november 2021 
 
Op dinsdag 9 november hebben we weer een 
bijeenkomst in  `t Puntje. 
Dit als buurtbeheer Pullen-Ekerschot. 
Deze keer nog zonder inloopspreekuur. 
Dit vanwege covid. 
We hopen de volgende vergaderingen u wel welkom te mogen heten 
op ons inloopspreekuur. 
 
Groetjes van Buurtbeheer. 
 

Pilskesavond terug na lange tijd 
Op vrijdag 22 oktober jl. is er na lange tijd weer een activiteit georganiseerd in ons 
buurthuis. De eerste pilskesavond werd toen gehouden.  
Een 30 tal buurtbewoners met aanhang hebben gebruik gemaakt van deze avond om 
elkaar weer te zien / spreken. De bezoekers hadden allemaal een geldige QR-code bij en 
een klein aantal die hun identiteitsbewijs waren vergeten zijn deze nog gauw thuis gaan 
halen om te laten zien. Het was een zeer sfeervolle en gezellige avond en om middernacht 
ging de muziek uit en gingen de gasten zoetjes aan op huis aan. 
Echt een avondje voor herhaling vatbaar en dat gaan we ook zeker doen. 
De volgende Pilskes avond staat gepland op vrijdag 19 november. 
Zegt het voort! 
 

Kienen terug na lange tijd 
Ja eindelijk het was weer zover, op zaterdag 23 oktober konden wij eindelijk weer ons 
buurthuis `t Puntje van slot doen en konden wij de kieners weer welkom heten. 
Natuurlijk hebben wij ons aan de regels gehouden, en alle bezoekers naar hun QR-code om 
de corona check te doen gevraagd. 
Dit leverde gelukkig geen problemen op en zodoende konden alle 30 bezoekers van onze 
kien avond mee doen, en meedingen voor de prijzen. 
De opkomst van de  eerste keer kienen na zo`n lange poos viel ons niet tegen. 
En de verwachting is dat de volgende maand als alles zo blijft, 
het bezoekers aantal zal stijgen. 
Kortom het was wel even wennen hoe alles ook weer ging en 
werkte, maar naar ons inzien was het een  leuk en geslaagde  
kien avond. 
Tot de volgende keer. 
Het kien team.   
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Tangram puzzel 
Wat moet je doen?  
Knip de figuurtjes uit het vierkant hieronder uit. Kun jij er vervolgens de kleine 
figuurtjes mee maken? Of misschien kun je wel je eigen figuur maken!  
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Zoek de weg naar het lekkers  
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Zoek de weg naar het lekkers  
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Jaarvergadering 10 november 2021 
10 november 2021 
 
Geachte buurtgenoten, 
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 19 februari 2020 jl. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
3. Financieel overzicht 2020. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
4. Ingekomen stukken. 
5. Evenementen verslag 2020. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
6. Kascontrole. 

( Is gecontroleerd door Miranda Smulders en Janus Roefs ) 
7. Vaststellen nieuwe kascommissie. 
8. Commissies 

• Redactie Pullenaise Janus Roefs 
• Felicitatie commissie Chantal den Otter 
• Garage Sale commissie Jeroen Groenland 
• Pullenkamp commissie Antoine Kuypers 
• Kerstavondwandeling commissie Henk Beekmans 
• Kien commissie Riet Oppers 
• Activiteitenmiddag commissie Marsja van Bijsterveld 
• Klein Pullenkamp commissie Els Gottlieb 
• Paaseieren commissie Chantal den Otter 
• Sinterklaas commissie Diny van Loon 
• Buitenspeeldag commissie Joop Gottlieb 

9. Bestuursverkiezingen 
Henk Beekmans 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. 

10. Rondvraag. 
De vragen dienen schriftelijk binnen te zijn voor aanvang vergadering. 

 

11. Sluiting door de voorzitter. 
Hopende je te mogen begroeten op 10 november om 20.30 uur. 
 
Bestuur B.V. De Pullen 
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Bladkorven 2021 

 
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. 
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Verbind de cijfers 
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www.corpusnovum.nl - 0499-574811

DE LEUKSTE GROEPSLESSEN,

DE BESTE INSTRUCTEURS,

DE MOOISTE APPARATUUR,

HET GEZELLIGSTE SPORTCENTRUM!

Verbind de cijfers 
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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 Als u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze  
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 
 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. GEEN GLAS 
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg 
en gooi dat papier in de vuilnisbak. 
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02-11 Keez toernooi
07-12 Keez toernooi

Oud en nieuw live muziek voor verdere 
informatie zie onze nieuwsbrief, meld je hiervoor 
aan.

Cafe Buitenlust
Spoordonkseweg 5 | 5688 KB  Oirschot
0499 573380 | 0612 750250
Connyvd.cvd@gmail.com

Café Buitenlust


