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Oud en nieuw live muziek voor verdere 
informatie zie onze nieuwsbrief, meld je hiervoor 
aan.
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Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u

10% korting
op uw familiedrukwerk zoals:

• geboortekaartjes • printwerk
• huwelijkskaarten • kopieerwerk
• kerstkaarten • uitnodigingen

Oranjestraat 1a, Middelbeers info@drukkerijcyaanallant.nl
tel. 013 - 514 2182 tel. 06 - 28421547

Café Buitenlust
JAAAAAAAAAAA,
We mogen weer open! 
Zou het eindelijk gedaan zijn om van 
lockdown naar lockdown te gaan... 
Dus we gaan er weer voor, een pilske, een 
praatje, partijtje biljarten enz., enz? Dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. We hopen jullie 
weer welkom te heten en weer gezellige 
muziek te draaien voor ieder wat wils. Heeft u 
iets te vieren zoals bv een feestje, een 
receptie, een jubileum of een verjaardag, dan 
bent u aan het juiste adres...
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Voor vragen en info
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 TOTAAL ONTZORGEN VAN TEGELWERK 
WAND- EN VLOERTEGELS 
KERAMISCH EN NATUURSTEEN 
3D TEKENEN 
LEVEREN EN PLAATSEN 
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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 

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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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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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 
 

Agenda  
Februari 2022 

09 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
11 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
  Nieuwjaarsreceptie 

 
12 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
 zaal open  19.00 uur 
 

 
 
26 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtcoördinatoren gezocht
Februari 2022 
 
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  0499-573309 
A. Roefs   Kwinkert 2   0499-571568 
M. Smulders  Korenaarlaan 35   0499-575953 / 06-55916431 
C. van Swieten  De Helleweikes 7  0499-847780 
W. Spaans  Glorie van Holland 19  06-41512111 
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Opknappen buurthuis in ’t Puntje 
 
Op zaterdag 22 januari is het bestuur begonnen met het opknappen (schilderen) van 
ons buurthuis. 
Na eerst de vloer te hebben aangepakt, zijn ze nu begonnen om het plafond en  
de balken van een nieuwe verflaag te voorzien. En na deze eerste ochtend van  
verven was het resultaat zeer bevredigend. 
Want de uitgevoerde werkzaamheden gaven een frisse aanblik, dus gaan ze de 
komende tijd verder met het schilderen van het plafond en de wanden.  
Voor de wanden gaan ze nog zoeken voor de juiste kleuren, om het geheel een frisse 
en gezellig aanzien te geven.  
Mocht u willen meehelpen aan het opknappen van `t Puntje en daar een bijdrage 
aan willen leveren, neem dan even contact op met Henk Beekmans.  
Je bent van harte welkom. 
 
Zien wij je een volgende schilderbeurt? Ook voor andere klusjes ben je welkom. 
 

 
 

Corona 

Beste buurtbewoners, 
 
Eind vorig zijn we opgestart met de kienavond, pilskesavond en enkele middag 
activiteiten. Helaas duurde dat niet lang en moest alles half december weer in 
lockdown. We zullen met z’n allen nog wat langer geduld moeten opbrengen tot het 
moment dat we de eerste activiteiten weer mogen opstarten.  
De aangekondigde maatregelen op dit moment geven nog niet aan dat de komende 
maand  het buurthuis open kan.  
Ik kan al wel vast verklappen dat we iets positiefs in het vooruitzicht hebben!!!!! 
In januari 2022 was gepland om het jubileum te vieren. 
De Buurtvereniging bestaat dan 50 jaar. We zijn in 1972 gestart en dat is dus in 2022 
50 jaar geleden. Wanneer we dit gaan vieren dit jaar is nog niet duidelijk, maar we 
laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan.  
Tenslotte, zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Dan zien we elkaar hopelijk gauw 
weer. 
 
Het bestuur. 
 

Nog geen Kienen 
Het opstarten van het kienen eind vorig jaar in 
buurthuis ‘t Puntje was van korte duur. En het ziet 
er naar uit dat we voorlopig jullie nog geen 
uitnodiging kunnen sturen voor een avondje 
kienen. 
We missen jullie!  De bezoekers van onze gezellige 
kien avonden. 

We kijken uit naar de dag dat we jullie weer mogen begroeten. 
Hou vol!  
 
Het kien Team van B.V. de Pullen. 
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Verbind de cijfers met elkaar 

 
 

Glasvezel  van start in Oirschot 

 

Delta Fiber is in week 45 gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in 
de gemeente Oirschot. Een snelle en stabiele internetverbinding is goed 
nieuws voor zowel inwoners als ondernemers. De aannemer is in 
Oostelbeers gestart en werken van daaruit de gemeente Oirschot rond. Eerst 
wordt in alle kernen glasvezel aangelegd, daarna zijn de bedrijventerreinen 
en woningen in de buitengebieden aan de buurt. Op de website van Delta 
Fiber vindt u een gedetailleerde planning. 
Delta Fiber legt een open netwerk aan. Dat betekent dat in principe elke 
aanbieder van internetdiensten zijn diensten kan aanbieden over het 
netwerk. Hierover gaat Delta Fiber u uitgebreid informeren. Wij kunnen ons 
goed voorstellen dat u nu al vragen heeft. Alle informatie vindt u 
op: www.oirschot.nl/glasvezel.  
 
Wat verandert er voor u? 
Delta Fiber legt het glasvezelnetwerk in Oirschot aan, alleen Delta is niet de 
enige provider. Omdat zij een open netwerk aanleggen, mag in principe elke 
provider zijn diensten aanbieden over het netwerk. 
Op de website [link naar juiste pagina] van Delta Fiber kunt u de providers 
voor de gemeente Oirschot terugvinden. U kunt een abonnement afsluiten 
bij de provider van uw keuze. Als gemeente hebben wij geen invloed op de 
tarieven en welke providers er worden aangesloten. Iedereen die een 
abonnement afsluit, krijg kosteloos een aansluiting in huis. 
Voor bedrijven en bewoners van het buitengebied wordt mogelijk wel een 
aansluittarief gevraagd. 
Wilt u geen gebruik maken van glasvezel en uw huidige aansluiting 
behouden? Dan verandert er helemaal niets. U hoeft dan niets te doen. 
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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. 
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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 
 
 

  

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.  
 

Kleurplaat wedstrijd  
We vinden het jammer dat we nog steeds geen knutselmiddagen in het 
Puntje mogen geven. Hopelijk kan dit snel weer. Daarom hebben we iets 
anders bedacht.  
In deze pullenaise vind je een kleurplaat. Kleur jij deze zo mooi mogelijk in en 
lever je hem in? Dan maak je kans op een leuk prijsje!  
Voor 21 februari zien we graag jullie mooie kleurplaten in de brievenbus.  
Inleveren kan op: Helpad 9.  Veel kleurplezier 
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Nieuwbouw Ekerschot-Noord 
Januari 2022 

Ekerschot, de nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Oirschot, ter hoogte van de 
Kempenweg en de Oude Grintweg, vormt straks een overgang tussen de kern Oirschot en 
de landelijke omgeving en kent een gedifferentieerd woningbouwprogramma met een 
ruim openbaar gebied tussen dorp en landerijen. Het totale gebied omvat ruim 150 
woningen en/of appartementen waarvan Van Wanrooij Projectontwikkeling in totaal       
37 woningen realiseert in een divers aanbod, 24 ruime tweekappers en 13 rijwoningen 
/hoekwoningen. 
Publicatie van gemeente Oirschot d.d. 18-01-2022 
Samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte wordt er een nieuwe 
woonwijk gerealiseerd in het gebied tussen de Peperstraat, de Oude Grintweg en de 
Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan biedt ruimte aan ruim 150 woningen.  
Bestemmingsplan 
Op 30 maart 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vast. Dit 
bestemmingsplan, met de naam Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord, lag vanaf 29 
april  zes weken ter inzage. Deze termijn is inmiddels voorbij.  
Beroep  
Tijdens de inzagetermijn is er beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan treedt hierdoor wel in werking, maar is nog niet onherroepelijk. Dat 
gebeurt pas nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep. 
We weten nog niet wanneer dat gebeurt. We verwachten dat dit minstens zes maanden 
duurt, mogelijk zelfs langer. Vanwege deze onzekerheid starten we voorlopig niet met de 
verkoopprocedure en de daaropvolgende loting. Ondertussen gaan we wel verder met de 
voorbereidingen. Zo kunnen we, na de uitspraak van de Raad van State, zo snel mogelijk 
de volgende stappen zetten.  

 

Hondenpoep overlast 
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 of stoep van ’n ander. 

Dit geldt natuurlijk ook op de voetpaden, want niemand loopt graag met hondenpoep 
aan hun schoenen. 
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Zoek de weg naar het lekkers  

JAAPRECIES.NL

GROTE KLUSSEN, KLEINE KLUSJES?
JAAP DOET HET PRECIES
Je kent het wel, van die klusjes die maar blijven liggen.
Of een klus waar je wat hulp bij kunt gebruiken.
Bel dan JaaPrecies, die helpt u graag bij al uw klussen:

• interieur dat een ‘make-over’ nodig heeft,
• dat eeuwige peertje aan een draadje vervangen,
• een kast die in elkaar gezet moet worden,
• die muur die opgefrist moet worden,

Bel  06 54690104 of mail Contact@JaaPrecies.nl
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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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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 
 

Ik geef de pen door…. 
Februari 2021  
 
Hallo beste lezers van de 
Pullenaise, 
Ik heb de pen doorgekregen van 
mijn neef Tom, die met zijn 
vriendin Manon in onze fijne buurt 
is komen wonen.  
Ik denk, dat de meeste mensen mij 
wel kennen, want ik (66jaar) woon 
samen met mijn vrouw Annemarie 
(62 jaar) al op de Vier Uitersten 16, 
sinds maart 1985.  
Van oorsprong zijn wij echte 
Spoordonkenaren, maar als je als 
meer dan 36 jaar hier woont, kun 
je gerust zeggen, dat het ons in de 
Pullen heel goed bevalt.  
Toen onze kinderen klein waren, 
deden ze ook altijd mee aan de 
diverse activiteiten die er door onze buurtvereniging georganiseerd werden.  
Nu alles uitgevlogen is, is dat allemaal wat minder. 
Annemarie en ik hebben samen twee dochters Anke en Janne en een zoon Bram.  
Anke woont aan het andere eind van de wereld in Australië.  
Als jullie dit lezen, zijn wij daar om haar te ontmoeten, samen  met haar vriend James 
en zoon Koa, onze kleinzoon, die we tot, op moment van schrijven, alleen maar via 
de telefoon hebben kunnen zien. Hopelijk zijn we in februari ook bij geboorte van 
ons 2e kleinkind daar “Down Under”.  
 Janne woont samen met haar vriend Joost in Elshout. Ze hebben een dochter Puk en 
zoon Loe. Ook daar komt nog een kleinkind bij in april.  
Zoon Bram woont samen met Michelle en dochter Fay in Spoordonk.  
Ik ben sinds 30 november met pensioen gegaan en heb nu dus best veel tijd voor…… 
juist de kleinkinderen, die -heel fijn- nog al wat tijd opsnoepen van Annemarie en 
mij. Daarnaast doe ik toch nog van alles en nog wat, ik pak de fiets, ga wandelen of 
ben chauffeur op de buurtbus. In het weekend ben ik scheidsrechter bij 
Spoordonkse Boys. Daarnaast vind ik een speciaal biertje op zijn tijd een heerlijke 
versnapering. 
 
Ik geef de pen door aan Ingrid Habraken – Boogers, die na flink wat jaren elders 
wonen in Oirschot en Oostelbeers, nu gezellig weer in onze buurt is komen wonen. 
 
Het gaat jullie allemaal goed en blijf gezond. 
 
Henk van Rooy 
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Masker Knutselen 

Wat heb je nodig:  
• Gekleurd papier 
• Schaar 
• Potlood  
• Papier / stickers / verf om je masker te versieren 
• Stiekje  

Zo maak je het: 
• Leg beide handen naast elkaar op papier en trek deze over. In het voorbeeld 

is de rechterhand aan de linkerkant getekent en andersom. Maar het kan ook 
andersom.  

• Knip je handen uit. Let er wel op dat ze aan elkaar vast zitten. 
• Maak een klein gaatje in de vingers die het meest aan de buitenkant zitten. 

Haal hier je stiekje doorheen en maak deze vast. Plak er desnoods iets 
overheen, zodat je het knoopje niet ziet en het er mooier uit ziet. Het is ook 
steviger.  

• Kijk waar je ogen zitten en knip hier twee gaatjes 
• Versier je masker zoals jij het wilt.  
• Zet je masker op  

 
Heb je dit gemaakt (of misschien een masker op je eigen manier geknutseld) 
en wil je het met ons delen? Stuur een foto via de app naar Josca (06-22947265) 
dan zie je jezelf volgende maand terug in de pullenaise.  

 

Carnavalsvereniging Skon Orre Gat 
Februari 2022 
 
We volgen de richtlijnen en de adviezen van het RIVM, hierdoor zal 
het komende Carnavalsseizoen er anders uit gaan zien dan u 
gewent bent. 
Waar mogelijk laten we onze activiteiten doorgaan binnen de 
regelgeving van het RIVM en de veiligheidsregio. 
Blijf allemaal gezond ! 

 
De stichting Skôn Orre Gat is in 1974 opgericht met als doel het bevorderen, organiseren 
en in ere houden van de openbare carnavalsviering in Oirschot dorp. 
De stichting tracht dit te bereiken door jaarlijks de volgende evenementen te organiseren: 

• Opening Carnavalsseizoen & presentatie Mottoplaatje, zaterdag na of op 11-11 
• De Stadsprinslancering, zaterdag na of op 11-11  
• De Jeugdprinslancering. 
• De uitreiking van de Joekel, vrijdag voor Carnaval. 
• De Kinderoptocht gevolgd door de Kindermiddag, zaterdagmiddag met Carnaval 
• De Grote Optocht, zondagmiddag met Carnaval 
• Gezamenlijke afsluiting, dinsdagavond met Carnaval 
• Het uitgeven van Het Skôn Orre Gat Blad 

Dit alles is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwillige medewerkers en de financiële 
ondersteuning van bedrijven en particuliere 
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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 

 

DENNIS VD BOSCH  
Spoordonkseweg 19               
5688 KB   OIRSCHOT 

T:06-21634248
E: INFO@VANDENBOSCHMETSELWERKEN.NL  
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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!  

     

 



   Naam: Leeftijd: Inleveren helpad 9 

 Adres:  Voor 21 februari 
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Zo maak je het: 
• Leg beide handen naast elkaar op papier en trek deze over. In het voorbeeld 

is de rechterhand aan de linkerkant getekent en andersom. Maar het kan ook 
andersom.  

• Knip je handen uit. Let er wel op dat ze aan elkaar vast zitten. 
• Maak een klein gaatje in de vingers die het meest aan de buitenkant zitten. 

Haal hier je stiekje doorheen en maak deze vast. Plak er desnoods iets 
overheen, zodat je het knoopje niet ziet en het er mooier uit ziet. Het is ook 
steviger.  

• Kijk waar je ogen zitten en knip hier twee gaatjes 
• Versier je masker zoals jij het wilt.  
• Zet je masker op  

 
Heb je dit gemaakt (of misschien een masker op je eigen manier geknutseld) 
en wil je het met ons delen? Stuur een foto via de app naar Josca (06-22947265) 
dan zie je jezelf volgende maand terug in de pullenaise.  

 

Carnavalsvereniging Skon Orre Gat 
Februari 2022 
 
We volgen de richtlijnen en de adviezen van het RIVM, hierdoor zal 
het komende Carnavalsseizoen er anders uit gaan zien dan u 
gewent bent. 
Waar mogelijk laten we onze activiteiten doorgaan binnen de 
regelgeving van het RIVM en de veiligheidsregio. 
Blijf allemaal gezond ! 
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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 
 

Ik geef de pen door…. 
Februari 2021  
 
Hallo beste lezers van de 
Pullenaise, 
Ik heb de pen doorgekregen van 
mijn neef Tom, die met zijn 
vriendin Manon in onze fijne buurt 
is komen wonen.  
Ik denk, dat de meeste mensen mij 
wel kennen, want ik (66jaar) woon 
samen met mijn vrouw Annemarie 
(62 jaar) al op de Vier Uitersten 16, 
sinds maart 1985.  
Van oorsprong zijn wij echte 
Spoordonkenaren, maar als je als 
meer dan 36 jaar hier woont, kun 
je gerust zeggen, dat het ons in de 
Pullen heel goed bevalt.  
Toen onze kinderen klein waren, 
deden ze ook altijd mee aan de 
diverse activiteiten die er door onze buurtvereniging georganiseerd werden.  
Nu alles uitgevlogen is, is dat allemaal wat minder. 
Annemarie en ik hebben samen twee dochters Anke en Janne en een zoon Bram.  
Anke woont aan het andere eind van de wereld in Australië.  
Als jullie dit lezen, zijn wij daar om haar te ontmoeten, samen  met haar vriend James 
en zoon Koa, onze kleinzoon, die we tot, op moment van schrijven, alleen maar via 
de telefoon hebben kunnen zien. Hopelijk zijn we in februari ook bij geboorte van 
ons 2e kleinkind daar “Down Under”.  
 Janne woont samen met haar vriend Joost in Elshout. Ze hebben een dochter Puk en 
zoon Loe. Ook daar komt nog een kleinkind bij in april.  
Zoon Bram woont samen met Michelle en dochter Fay in Spoordonk.  
Ik ben sinds 30 november met pensioen gegaan en heb nu dus best veel tijd voor…… 
juist de kleinkinderen, die -heel fijn- nog al wat tijd opsnoepen van Annemarie en 
mij. Daarnaast doe ik toch nog van alles en nog wat, ik pak de fiets, ga wandelen of 
ben chauffeur op de buurtbus. In het weekend ben ik scheidsrechter bij 
Spoordonkse Boys. Daarnaast vind ik een speciaal biertje op zijn tijd een heerlijke 
versnapering. 
 
Ik geef de pen door aan Ingrid Habraken – Boogers, die na flink wat jaren elders 
wonen in Oirschot en Oostelbeers, nu gezellig weer in onze buurt is komen wonen. 
 
Het gaat jullie allemaal goed en blijf gezond. 
 
Henk van Rooy 
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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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Nieuwbouw Ekerschot-Noord 
Januari 2022 

Ekerschot, de nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Oirschot, ter hoogte van de 
Kempenweg en de Oude Grintweg, vormt straks een overgang tussen de kern Oirschot en 
de landelijke omgeving en kent een gedifferentieerd woningbouwprogramma met een 
ruim openbaar gebied tussen dorp en landerijen. Het totale gebied omvat ruim 150 
woningen en/of appartementen waarvan Van Wanrooij Projectontwikkeling in totaal       
37 woningen realiseert in een divers aanbod, 24 ruime tweekappers en 13 rijwoningen 
/hoekwoningen. 
Publicatie van gemeente Oirschot d.d. 18-01-2022 
Samen met Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte wordt er een nieuwe 
woonwijk gerealiseerd in het gebied tussen de Peperstraat, de Oude Grintweg en de 
Kempenweg (genaamd Ekerschot Noord). Het plan biedt ruimte aan ruim 150 woningen.  
Bestemmingsplan 
Op 30 maart 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vast. Dit 
bestemmingsplan, met de naam Ruimte voor Ruimte Ekerschot Noord, lag vanaf 29 
april  zes weken ter inzage. Deze termijn is inmiddels voorbij.  
Beroep  
Tijdens de inzagetermijn is er beroep ingediend tegen het bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan treedt hierdoor wel in werking, maar is nog niet onherroepelijk. Dat 
gebeurt pas nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het ingestelde beroep. 
We weten nog niet wanneer dat gebeurt. We verwachten dat dit minstens zes maanden 
duurt, mogelijk zelfs langer. Vanwege deze onzekerheid starten we voorlopig niet met de 
verkoopprocedure en de daaropvolgende loting. Ondertussen gaan we wel verder met de 
voorbereidingen. Zo kunnen we, na de uitspraak van de Raad van State, zo snel mogelijk 
de volgende stappen zetten.  

 

Hondenpoep overlast 
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 of stoep van ’n ander. 

Dit geldt natuurlijk ook op de voetpaden, want niemand loopt graag met hondenpoep 
aan hun schoenen. 
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Zoek de weg naar het lekkers  

JAAPRECIES.NL

GROTE KLUSSEN, KLEINE KLUSJES?
JAAP DOET HET PRECIES
Je kent het wel, van die klusjes die maar blijven liggen.
Of een klus waar je wat hulp bij kunt gebruiken.
Bel dan JaaPrecies, die helpt u graag bij al uw klussen:

• interieur dat een ‘make-over’ nodig heeft,
• dat eeuwige peertje aan een draadje vervangen,
• een kast die in elkaar gezet moet worden,
• die muur die opgefrist moet worden,

Bel  06 54690104 of mail Contact@JaaPrecies.nl
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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. 
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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 
 
 

  

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.  
 

Kleurplaat wedstrijd  
We vinden het jammer dat we nog steeds geen knutselmiddagen in het 
Puntje mogen geven. Hopelijk kan dit snel weer. Daarom hebben we iets 
anders bedacht.  
In deze pullenaise vind je een kleurplaat. Kleur jij deze zo mooi mogelijk in en 
lever je hem in? Dan maak je kans op een leuk prijsje!  
Voor 21 februari zien we graag jullie mooie kleurplaten in de brievenbus.  
Inleveren kan op: Helpad 9.  Veel kleurplezier 
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Verbind de cijfers met elkaar 

 
 

Glasvezel  van start in Oirschot 

 

Delta Fiber is in week 45 gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in 
de gemeente Oirschot. Een snelle en stabiele internetverbinding is goed 
nieuws voor zowel inwoners als ondernemers. De aannemer is in 
Oostelbeers gestart en werken van daaruit de gemeente Oirschot rond. Eerst 
wordt in alle kernen glasvezel aangelegd, daarna zijn de bedrijventerreinen 
en woningen in de buitengebieden aan de buurt. Op de website van Delta 
Fiber vindt u een gedetailleerde planning. 
Delta Fiber legt een open netwerk aan. Dat betekent dat in principe elke 
aanbieder van internetdiensten zijn diensten kan aanbieden over het 
netwerk. Hierover gaat Delta Fiber u uitgebreid informeren. Wij kunnen ons 
goed voorstellen dat u nu al vragen heeft. Alle informatie vindt u 
op: www.oirschot.nl/glasvezel.  
 
Wat verandert er voor u? 
Delta Fiber legt het glasvezelnetwerk in Oirschot aan, alleen Delta is niet de 
enige provider. Omdat zij een open netwerk aanleggen, mag in principe elke 
provider zijn diensten aanbieden over het netwerk. 
Op de website [link naar juiste pagina] van Delta Fiber kunt u de providers 
voor de gemeente Oirschot terugvinden. U kunt een abonnement afsluiten 
bij de provider van uw keuze. Als gemeente hebben wij geen invloed op de 
tarieven en welke providers er worden aangesloten. Iedereen die een 
abonnement afsluit, krijg kosteloos een aansluiting in huis. 
Voor bedrijven en bewoners van het buitengebied wordt mogelijk wel een 
aansluittarief gevraagd. 
Wilt u geen gebruik maken van glasvezel en uw huidige aansluiting 
behouden? Dan verandert er helemaal niets. U hoeft dan niets te doen. 
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Opknappen buurthuis in ’t Puntje 
 
Op zaterdag 22 januari is het bestuur begonnen met het opknappen (schilderen) van 
ons buurthuis. 
Na eerst de vloer te hebben aangepakt, zijn ze nu begonnen om het plafond en  
de balken van een nieuwe verflaag te voorzien. En na deze eerste ochtend van  
verven was het resultaat zeer bevredigend. 
Want de uitgevoerde werkzaamheden gaven een frisse aanblik, dus gaan ze de 
komende tijd verder met het schilderen van het plafond en de wanden.  
Voor de wanden gaan ze nog zoeken voor de juiste kleuren, om het geheel een frisse 
en gezellig aanzien te geven.  
Mocht u willen meehelpen aan het opknappen van `t Puntje en daar een bijdrage 
aan willen leveren, neem dan even contact op met Henk Beekmans.  
Je bent van harte welkom. 
 
Zien wij je een volgende schilderbeurt? Ook voor andere klusjes ben je welkom. 
 

 
 

Corona 

Beste buurtbewoners, 
 
Eind vorig zijn we opgestart met de kienavond, pilskesavond en enkele middag 
activiteiten. Helaas duurde dat niet lang en moest alles half december weer in 
lockdown. We zullen met z’n allen nog wat langer geduld moeten opbrengen tot het 
moment dat we de eerste activiteiten weer mogen opstarten.  
De aangekondigde maatregelen op dit moment geven nog niet aan dat de komende 
maand  het buurthuis open kan.  
Ik kan al wel vast verklappen dat we iets positiefs in het vooruitzicht hebben!!!!! 
In januari 2022 was gepland om het jubileum te vieren. 
De Buurtvereniging bestaat dan 50 jaar. We zijn in 1972 gestart en dat is dus in 2022 
50 jaar geleden. Wanneer we dit gaan vieren dit jaar is nog niet duidelijk, maar we 
laten dit niet onopgemerkt voorbij gaan.  
Tenslotte, zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Dan zien we elkaar hopelijk gauw 
weer. 
 
Het bestuur. 
 

Nog geen Kienen 
Het opstarten van het kienen eind vorig jaar in 
buurthuis ‘t Puntje was van korte duur. En het ziet 
er naar uit dat we voorlopig jullie nog geen 
uitnodiging kunnen sturen voor een avondje 
kienen. 
We missen jullie!  De bezoekers van onze gezellige 
kien avonden. 

We kijken uit naar de dag dat we jullie weer mogen begroeten. 
Hou vol!  
 
Het kien Team van B.V. de Pullen. 
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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 
 

Agenda  
Februari 2022 

09 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
11 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
  Nieuwjaarsreceptie 

 
12 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
 zaal open  19.00 uur 
 

 
 
26 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtcoördinatoren gezocht
Februari 2022 
 
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  0499-573309 
A. Roefs   Kwinkert 2   0499-571568 
M. Smulders  Korenaarlaan 35   0499-575953 / 06-55916431 
C. van Swieten  De Helleweikes 7  0499-847780 
W. Spaans  Glorie van Holland 19  06-41512111 
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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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Oud en nieuw live muziek voor verdere 
informatie zie onze nieuwsbrief, meld je hiervoor 
aan.
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&
Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u

10% korting
op uw familiedrukwerk zoals:

• geboortekaartjes • printwerk
• huwelijkskaarten • kopieerwerk
• kerstkaarten • uitnodigingen

Oranjestraat 1a, Middelbeers info@drukkerijcyaanallant.nl
tel. 013 - 514 2182 tel. 06 - 28421547

Café Buitenlust
JAAAAAAAAAAA,
We mogen weer open! 
Zou het eindelijk gedaan zijn om van 
lockdown naar lockdown te gaan... 
Dus we gaan er weer voor, een pilske, een 
praatje, partijtje biljarten enz., enz? Dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. We hopen jullie 
weer welkom te heten en weer gezellige 
muziek te draaien voor ieder wat wils. Heeft u 
iets te vieren zoals bv een feestje, een 
receptie, een jubileum of een verjaardag, dan 
bent u aan het juiste adres...

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