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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 helemaal open! 

Zaterdag 26 maart SEBASTIAN
Weer een avond als vanouds.
Live muziek 60’s & 70’s. 
 
Heeft u iets te vieren zoals bv een feestje, 
een receptie, een jubileum, 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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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 
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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  
Maart 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
maart 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 ’t Puntje 
Vorige maand is het bericht geplaatst dat het bestuur begonnen 
was met het opknappen van ons buurthuis `t Puntje. Welnu ze 
zijn flink bezig geweest en naar mijn mening is het resultaat zeer 
bevredigend. Het plafond is helder wit geworden en nu zijn ze 
bezig om de rest van `t Puntje te voorzien van een mooie 
gekleurde nieuwe laklaag. Al bij al een hele klus, daarom is alle hulp 
zeer welkom. Er wordt geschilderd en geklust op dinsdagavond en op zaterdagmorgen, u 
bent van harte welkom. Want hoe meer vlijtige handjes des te eerder de klus geklaard is 
en kunnen wij weer starten met onze zo gemiste buurtactiviteiten. Je bent zeer welkom, 
neem even contact op met Henk Beekmans voor eventuele vragen, of kom gewoon 
spontaan langs, de koffie en koeken staat klaar. 
 
Groetjes van een medeklusser. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nog niet open in maart helaas
Beste buurtbewoners, 

Nu het corona-virus op zijn 
eind loopt, zodat alles weer 
bijna open mag zijn we nog 
begonnen om het 
buurthuis ‘t Puntje te 
schilderen. We zijn 
begonnen met het plafond 
en nu willen we ook nog de 
wanden een nieuwe kleur 
geven. Als dit allemaal 
klaar is kan het buurthuis 
er weer heel lang tegen. 
Het schiet al op maar het is nog niet klaar. Daarom blijven we gedurende de maand 
maart nog dicht. We willen het eerst zoveel mogelijk afwerken. Alles ligt momenteel 
ondersteboven.  
Daarom vragen we als iemand tijd heeft ons te komen helpen met het schilderwerk 
en samen te poetsen als het schilderwerk klaar is. 
Het zou jammer zijn als we de maand april ook nog moeten dichtblijven dus alle hulp 
is welkom. 

Het bestuur. 

Nog geen Kienen en Pilskes avond 
Door het onderhoudswerk kunnen er 
nog geen kien of andere activiteiten 
worden georganiseerd. 
We missen jullie!   

We kijken uit naar de dag dat we jullie 
weer kunnen begroeten. 

Het Team van B.V. de Pullen. 
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Zuzz en Zo voor betaalbare dameskleding en mode accessoires 
Bezoek ons ook eens op de Rijkesluisstraat 29 in Oirschot Tel:0499323707 

open: dinsdag-woensdag-vrijdag-zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

* Neem ook eens een kijkje in onze 
webshop www.zuzzenzo.nl  voor leuke kindermerkkleding.   

Of voor Woonaccessoires / kleinmeubelen  in de 
webshop https://www.zuzzenzowonen.nl 

Dit zijn de versoepelingen 
Vanaf 25 februari 2022 

DEN HAAG - Het kabinet voert vergaande versoepelingen door. Vanaf vrijdag 25 
februari vervallen onder meer de mondkapjesplicht en anderhalvemeter 
maatregel. Dat bleek uit de laatste persconferentie van minister Ernst Kuipers 
van Volksgezondheid. 
Voor hij de versoepelingen bekendmaakte, legde hij eerst uit waarom. "De afgelopen 
twee jaar draaide alles om de bescherming tegen het virus. En om de toegankelijk- 
heid van de zorg. Dat kon ook echt niet anders: heel veel mensen werden ernstig ziek, 
veel mensen overleden, te veel andere patiënten moesten wachten op zorg.  
Het is daarmee een heel zware tijd geweest." 
"Corona wierp een schaduw over onze levens", aldus Kuipers. "Corona maakte ons 
eenzaam. Corona verdeelde ons soms tot op het bot." 
 
Over de piek heen 
Inmiddels zijn we in een andere fase beland. Er zijn meer mensen dan ooit besmet, 
maar volgens de zorgminister lijkt het erop dat de piek achter ons ligt. Bovendien laten 
de ziekenhuisbezettingen een ander beeld zien dan de afgelopen twee jaar. Die blijven 
nagenoeg stabiel, ondanks die hoge besmettingscijfers. "Wat we al hoopten en 
vermoedden blijkt te kloppen: we blijken beter tegen het virus bestand." Daarbij wees 
hij onder meer op de boostercampagne en de minder ziekmakende omikronvariant. 
Andere belangen wegen weer zwaarder, aldus Kuipers. Het kabinet heeft daarom 
besloten alles weer open te gooien. "Niet in één keer, maar in stappen", aldus Kuipers. 
 
 
De versoepelingen vanaf vrijdag 25 februari 

• Alle opgelegde sluitingstijden vervallen. 
• De mondkapjesplicht vervalt, behalve in het openbaar vervoer op 

luchthavens. 
• De anderhalvemeterregel vervalt. Andere basisregels, zoals thuisblijven bij 

klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en ruimtes goed ventileren, 
blijven wel van kracht. De mondkapjesplicht en anderhalvemeterregel blijven 
volgens Kuipers wel verstandig en 'een dringend advies'. 

• De coronapas verdwijnt. Dus je hoeft niet meer een groene QR-code laten 
zien als je bijvoorbeeld naar de kroeg of bioscoop gaat. 

• Het nachtleven en grote evenementen (meer dan 500 mensen) kunnen 
plaatsvinden met 1G, dus als mensen zich vooraf laten testen voor toegang. 

Voor evenementen in de openlucht geldt 
dat niet. 
 

De wereld gaat weer open  
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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.  
 

Een afval dumper is een stumper. 

 
Buurtbeheer Pullen – 
Ekerschot. 
 
 
 

Laat geen rotzooi achter gebruik de afval kliko die is 
daarvoor bestemd! 
 



- 6 - - 19 -- 6 -

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. 

 
 

HET GROOTSTE SPORTAANBOD
AL VANAF €25,50 PER MAAND
HET GROOTSTE SPORTAANBOD
AL VANAF €25,50 PER MAAND

Bekijk het volledige aanbod op 
WWW.CORPUSNOVUM.NL

202201 nieuwjaar.indd   1 22-02-2022   14:22

Verzamelen Bidprentjes 
 
Hallo lieve mensen. 
 
Ik heb een vraag aan jullie, ik verzamel bidprentjes. 
En wil mijn verzameling graag nog meer uitbreiden, 
maar daar heb ik uw hulp bij nodig. 
Wie zou mij willen helpen? 
En heeft er misschien nog bidpretjes liggen, 
en deze kan missen. 
Ik heb ook verschillende die ik eventueel kan 
ruilen. 
Graag hoor ik van jullie. 
Mijn naam is Rien Kuijpers en ik woon op de 
Kennedylaan 3. 
Je kunt me ook bellen op telefoonnummer 572608. 
Ook ben je welkom en de koffie staat altijd klaar. 
Groetjes Rien.  
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Oproep om te gaan stemmen!!!!  
Maart 2022 
 
 
Beste Buurtbewoners, 
 
Op 15 en 16 maart a.s. hebt u weer de mogelijkheid om te gaan stemmen 
voor uw gemeenteraad. 
Dorpsvisie is een van de 6 partijen waar u op kunt stemmen. Deze partij 
heeft diverse personen op de lijst staan uit onze wijk. 
Kim Martens (3), Jop Jansen (9), Barbara Smulders (11), Suzan Beekmans (14), 
Adriaan Willems (15) en Hans van de Ven (2). 
Verder heeft het CDA bewoners uit onze wijk op hun lijst staan, Martien 
Schoenmakers, Anton van de Staak, Kees Hems en huidig wethouder Piet 
Machielsen.  
Of er ook op de lijsten van Sociaal Progressief Oirschot, D66, VVD en DE 
Gewone Man wijkbewoners staan is ons niet bekend. 
 
Alle partijen willen natuurlijk dat er veel gebouwd gaat worden voor de 
Oirschotse jongeren maar ook dat er doorstroming komt zodat ouderen naar 
een kleinere woning kunnen als ze dat willen. Bouwen voor jong en oud dus. 
Dorpsvisie vindt ook de leefbaarheid in de wijken erg belangrijk zoals: 

- Versterken van de groene omgeving in de kernen. 
- Een verzorgd straatbeeld met goed onderhouden straten en 

openbaar groen. 
- Maatregelen om in te spelen op de klimaatveranderingen. 
- Snelheid beperkende maatregelen in de wijk. 
- Goed parkeerbeleid, ook in de wijken. 
- Versterken samenwerking tussen buurtbeheer en politie/handhaving. 

 
De komende tijd zullen de folders op uw deurmat vallen.    
Kijk er de programma’s van de politieke partijen de komende tijd op na en 
maak uw keuze.  Laat uw stem niet verloren gaan! 
 
VAN HARTE AANBEVOLEN       
 
Hans, Kim, Adriaan, Suzan, Jop, Barbara 
 

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. 

 

Verbind de punten 
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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…. 
Maart 2022  
 
Hallo beste lezers van de 
Pullenaise, 
Ik ben gevraagd door Henk van 
Rooy om de pen van hem over te 
nemen. Henk en Annemarie zijn al 
vanaf 1988 onze beste vrienden. 
Onze kinderen Jurgen (34) en 
Daphne (31) zijn samen met hun 
kinderen opgegroeid in de Pullen.  
Ikzelf ben geboren en getogen in 
de Pullen op de Piet Heinstraat 5, 
omdat mijn ouders verhuisden 
naar een aanleunwoning hebben 
Herman en ik mijn ouderlijk huis 
kunnen kopen en na een grote 
verbouwing hebben we hier nu 
ons eigen plekje van gemaakt. Van 
1985 tot 1999 woonden wij op de 
Michiel de Ruyterlaan 72. Na mijn 
scheiding ben ik Herman 
tegengekomen en hebben samen 
een huis in De Reep gekocht. 
Velen van jullie zullen ons kennen 
van taxibedrijf van den Oetelaar, 
dat wij in 2006 hebben 
overgenomen. Vanaf 2011 hebben wij tot vorig jaar in Oostelbeers gewoond. Echter als 
echte Oirschottenaren zijn wij ontzettend blij weer terug te zijn in de Pullen en natuurlijk 
zijn we ook meteen weer lid geworden van de buurtvereniging. Na 23 jaar in de 
taxibranche te hebben gewerkt, ben ik in 2018 begonnen aan een nieuwe uitdaging. Ik 
heb de BBL-opleiding Verzorgende IG/MZ gedaan en hier ben ik afgelopen december 
voor geslaagd. Ik ben nu Verzorgende niveau 3 bij Valkenhof in Valkenswaard.  
Als kind heb ik goede herinneringen aan alle activiteiten die de buurtvereniging al sinds 
jaar en dag organiseert, samen met mijn zussen deden wij hieraan mee, met als 
hoogtepunt natuurlijk ieder jaar het Pullenkamp, ik ben zelf ook een aantal jaren leiding 
geweest. Toen ikzelf kinderen kreeg deden ook zij vanaf het begin mee met de activiteiten 
zoals, paaseieren zoeken, knutselmiddagen, lampionnenoptocht, griezeltocht, Sinterklaas 
en het Pullenkamp. Ik ben blij dat de buurtvereniging nog steeds zo actief is met de 
organisatie van allerlei activiteiten voor jong en oud (helaas door corona nu op een laag 
pitje). Kortom, wij hopen nog lang op ons nieuwe stekje te blijven wonen en samen met 
onze buren en buurtgenoten te kunnen genieten van onze mooie wijk de Pullen. 
Ik geef de pen door aan Harolt Tekath, onze overbuurman en ook een geboren en 
getogen Pullenaar. 
 
Tot ziens van Herman en Ingrid 
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dat wij in 2006 hebben 
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zijn we ook meteen weer lid geworden van de buurtvereniging. Na 23 jaar in de 
taxibranche te hebben gewerkt, ben ik in 2018 begonnen aan een nieuwe uitdaging. Ik 
heb de BBL-opleiding Verzorgende IG/MZ gedaan en hier ben ik afgelopen december 
voor geslaagd. Ik ben nu Verzorgende niveau 3 bij Valkenhof in Valkenswaard.  
Als kind heb ik goede herinneringen aan alle activiteiten die de buurtvereniging al sinds 
jaar en dag organiseert, samen met mijn zussen deden wij hieraan mee, met als 
hoogtepunt natuurlijk ieder jaar het Pullenkamp, ik ben zelf ook een aantal jaren leiding 
geweest. Toen ikzelf kinderen kreeg deden ook zij vanaf het begin mee met de activiteiten 
zoals, paaseieren zoeken, knutselmiddagen, lampionnenoptocht, griezeltocht, Sinterklaas 
en het Pullenkamp. Ik ben blij dat de buurtvereniging nog steeds zo actief is met de 
organisatie van allerlei activiteiten voor jong en oud (helaas door corona nu op een laag 
pitje). Kortom, wij hopen nog lang op ons nieuwe stekje te blijven wonen en samen met 
onze buren en buurtgenoten te kunnen genieten van onze mooie wijk de Pullen. 
Ik geef de pen door aan Harolt Tekath, onze overbuurman en ook een geboren en 
getogen Pullenaar. 
 
Tot ziens van Herman en Ingrid 
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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  

- 14 -

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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Knutselen met rietjes 
Optie 1  
1 Doe je rietje in een puntenslijper alsof het een 

potlood is en begin te ‘slijpen’. Er ontstaat een 
soort spiraal. Ga door met slijpen net zo lang 
totdat het hele rietje door de puntenslijper 
heen is. Een enkele keer loopt het rietje vast. Je 
krijgt hem dan niet meer voor- of achteruit. Dan 
kun je hem het beste stuk trekken en opnieuw 
beginnen met een ander rietje. 

2 Draai de uiteindes van het rietje in elkaar. Je 
armband is klaar. Dit is de meest simpele. 
 

Optie 2 
1 Kies een aantal rietjes uit waarvan jij vindt dat 

ze een mooie combinatie vormen. 
2 Leg ze gelijk naast elkaar op bakpapier. En strijk 

met een strijkbout (op de hoogste stand)  over 
de rietjes heen, net zo lang totdat ze gesmolten 
zijn. 

3 Haal de armband als hij afgekoeld  is van het 
bakpapier af, knip hem op maat en maak met 
een perforator aan beide uiteindes 2 gaatjes. 

4 Rijg een lintje door de gaatjes en doe de 
armband om. 
 
 

Optie 3 
1. Knip een rietje in stukjes. Hoe kleiner de stukjes hoe fijner de armband. Ik heb 

stukjes van een halve centimeter aangehouden. 
2. Knip een stuk touw af en plak die met een plakbandje in het midden van het 

touwtje vast aan de tafel waar je aan zit. 
Rijg nu de rietjes aan het touw, door eerst 
de linkerkant van het touwtje en dan de 
rechterkant van het touw door het rietje te 
rijgen. Dan pak je nog een rietje en rijg je 
beide touwtjes weer door het rietje heen; 
de linker gaat aan de linkerkant van het 
rietje naar binnen, de rechter gaat aan de 
rechterkant van het rietje naar binnen. En 
zo ga je door totdat je armbandje lang 
genoeg is. 

3. Haal nu de uiteinde van de touwtjes die 
over zijn door de lus die op de tafel vast 
geplakt zit en bind ze aan elkaar vast. Nu is 
je armband af 

 

Landelijke opschoondag 
Maart 2022 
 
Deze wordt gehouden op zaterdag 19 
maart a.s. We komen om 10.00 uur 
bijeen in buurthuis `t Puntje. 
Vandaaruit gaan we een rondgang 
maken door onze wijk om het 
zwerfvuil te gaan opruimen 
Dit doen we tot ongeveer 12.00 uur. 
U bent allemaal van harte welkom. 
Graag ook aandacht voor het 
volgende. 
We krijgen klachten dat menig 
hondenbezitter het niet nodig vind 
om de hondenpoep van zijn/haar 
hond op te ruimen. 
Wij vragen aan deze 
hondenbezitters om dit toch te 
gaan doen. 
Het is een kleine moeite en u doet 
gewoon wat u moet doen, want 
vervuilen betekent opruimen. 
Dit geldt ook bij het omgaan van de 
glasbakken, gooi uw glas in de bak en 
plaats geen grote stukken glas bij de 
glas containers biedt deze aan bij de gemeentewerf. 
U kunt ook grotere stukken thuis in een emmer klein maken en zo in glasbak deponeren.  
En glipt er een fles uit uw handen ruim de scherven even op a.u.b. Al vast bedankt. 
Buurtbeheer Pullen - Ekerschot. 
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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…. 
Maart 2022  
 
Hallo beste lezers van de 
Pullenaise, 
Ik ben gevraagd door Henk van 
Rooy om de pen van hem over te 
nemen. Henk en Annemarie zijn al 
vanaf 1988 onze beste vrienden. 
Onze kinderen Jurgen (34) en 
Daphne (31) zijn samen met hun 
kinderen opgegroeid in de Pullen.  
Ikzelf ben geboren en getogen in 
de Pullen op de Piet Heinstraat 5, 
omdat mijn ouders verhuisden 
naar een aanleunwoning hebben 
Herman en ik mijn ouderlijk huis 
kunnen kopen en na een grote 
verbouwing hebben we hier nu 
ons eigen plekje van gemaakt. Van 
1985 tot 1999 woonden wij op de 
Michiel de Ruyterlaan 72. Na mijn 
scheiding ben ik Herman 
tegengekomen en hebben samen 
een huis in De Reep gekocht. 
Velen van jullie zullen ons kennen 
van taxibedrijf van den Oetelaar, 
dat wij in 2006 hebben 
overgenomen. Vanaf 2011 hebben wij tot vorig jaar in Oostelbeers gewoond. Echter als 
echte Oirschottenaren zijn wij ontzettend blij weer terug te zijn in de Pullen en natuurlijk 
zijn we ook meteen weer lid geworden van de buurtvereniging. Na 23 jaar in de 
taxibranche te hebben gewerkt, ben ik in 2018 begonnen aan een nieuwe uitdaging. Ik 
heb de BBL-opleiding Verzorgende IG/MZ gedaan en hier ben ik afgelopen december 
voor geslaagd. Ik ben nu Verzorgende niveau 3 bij Valkenhof in Valkenswaard.  
Als kind heb ik goede herinneringen aan alle activiteiten die de buurtvereniging al sinds 
jaar en dag organiseert, samen met mijn zussen deden wij hieraan mee, met als 
hoogtepunt natuurlijk ieder jaar het Pullenkamp, ik ben zelf ook een aantal jaren leiding 
geweest. Toen ikzelf kinderen kreeg deden ook zij vanaf het begin mee met de activiteiten 
zoals, paaseieren zoeken, knutselmiddagen, lampionnenoptocht, griezeltocht, Sinterklaas 
en het Pullenkamp. Ik ben blij dat de buurtvereniging nog steeds zo actief is met de 
organisatie van allerlei activiteiten voor jong en oud (helaas door corona nu op een laag 
pitje). Kortom, wij hopen nog lang op ons nieuwe stekje te blijven wonen en samen met 
onze buren en buurtgenoten te kunnen genieten van onze mooie wijk de Pullen. 
Ik geef de pen door aan Harolt Tekath, onze overbuurman en ook een geboren en 
getogen Pullenaar. 
 
Tot ziens van Herman en Ingrid 
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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. 

 

Verbind de punten 
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Oproep om te gaan stemmen!!!!  
Maart 2022 
 
 
Beste Buurtbewoners, 
 
Op 15 en 16 maart a.s. hebt u weer de mogelijkheid om te gaan stemmen 
voor uw gemeenteraad. 
Dorpsvisie is een van de 6 partijen waar u op kunt stemmen. Deze partij 
heeft diverse personen op de lijst staan uit onze wijk. 
Kim Martens (3), Jop Jansen (9), Barbara Smulders (11), Suzan Beekmans (14), 
Adriaan Willems (15) en Hans van de Ven (2). 
Verder heeft het CDA bewoners uit onze wijk op hun lijst staan, Martien 
Schoenmakers, Anton van de Staak, Kees Hems en huidig wethouder Piet 
Machielsen.  
Of er ook op de lijsten van Sociaal Progressief Oirschot, D66, VVD en DE 
Gewone Man wijkbewoners staan is ons niet bekend. 
 
Alle partijen willen natuurlijk dat er veel gebouwd gaat worden voor de 
Oirschotse jongeren maar ook dat er doorstroming komt zodat ouderen naar 
een kleinere woning kunnen als ze dat willen. Bouwen voor jong en oud dus. 
Dorpsvisie vindt ook de leefbaarheid in de wijken erg belangrijk zoals: 

- Versterken van de groene omgeving in de kernen. 
- Een verzorgd straatbeeld met goed onderhouden straten en 

openbaar groen. 
- Maatregelen om in te spelen op de klimaatveranderingen. 
- Snelheid beperkende maatregelen in de wijk. 
- Goed parkeerbeleid, ook in de wijken. 
- Versterken samenwerking tussen buurtbeheer en politie/handhaving. 

 
De komende tijd zullen de folders op uw deurmat vallen.    
Kijk er de programma’s van de politieke partijen de komende tijd op na en 
maak uw keuze.  Laat uw stem niet verloren gaan! 
 
VAN HARTE AANBEVOLEN       
 
Hans, Kim, Adriaan, Suzan, Jop, Barbara 
 

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. 

 
 

HET GROOTSTE SPORTAANBOD
AL VANAF €25,50 PER MAAND
HET GROOTSTE SPORTAANBOD
AL VANAF €25,50 PER MAAND

Bekijk het volledige aanbod op 
WWW.CORPUSNOVUM.NL

202201 nieuwjaar.indd   1 22-02-2022   14:22

Verzamelen Bidprentjes 
 
Hallo lieve mensen. 
 
Ik heb een vraag aan jullie, ik verzamel bidprentjes. 
En wil mijn verzameling graag nog meer uitbreiden, 
maar daar heb ik uw hulp bij nodig. 
Wie zou mij willen helpen? 
En heeft er misschien nog bidpretjes liggen, 
en deze kan missen. 
Ik heb ook verschillende die ik eventueel kan 
ruilen. 
Graag hoor ik van jullie. 
Mijn naam is Rien Kuijpers en ik woon op de 
Kennedylaan 3. 
Je kunt me ook bellen op telefoonnummer 572608. 
Ook ben je welkom en de koffie staat altijd klaar. 
Groetjes Rien.  
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Zuzz en Zo voor betaalbare dameskleding en mode accessoires 
Bezoek ons ook eens op de Rijkesluisstraat 29 in Oirschot Tel:0499323707 

open: dinsdag-woensdag-vrijdag-zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

* Neem ook eens een kijkje in onze 
webshop www.zuzzenzo.nl  voor leuke kindermerkkleding.   

Of voor Woonaccessoires / kleinmeubelen  in de 
webshop https://www.zuzzenzowonen.nl 

Dit zijn de versoepelingen 
Vanaf 25 februari 2022 

DEN HAAG - Het kabinet voert vergaande versoepelingen door. Vanaf vrijdag 25 
februari vervallen onder meer de mondkapjesplicht en anderhalvemeter 
maatregel. Dat bleek uit de laatste persconferentie van minister Ernst Kuipers 
van Volksgezondheid. 
Voor hij de versoepelingen bekendmaakte, legde hij eerst uit waarom. "De afgelopen 
twee jaar draaide alles om de bescherming tegen het virus. En om de toegankelijk- 
heid van de zorg. Dat kon ook echt niet anders: heel veel mensen werden ernstig ziek, 
veel mensen overleden, te veel andere patiënten moesten wachten op zorg.  
Het is daarmee een heel zware tijd geweest." 
"Corona wierp een schaduw over onze levens", aldus Kuipers. "Corona maakte ons 
eenzaam. Corona verdeelde ons soms tot op het bot." 
 
Over de piek heen 
Inmiddels zijn we in een andere fase beland. Er zijn meer mensen dan ooit besmet, 
maar volgens de zorgminister lijkt het erop dat de piek achter ons ligt. Bovendien laten 
de ziekenhuisbezettingen een ander beeld zien dan de afgelopen twee jaar. Die blijven 
nagenoeg stabiel, ondanks die hoge besmettingscijfers. "Wat we al hoopten en 
vermoedden blijkt te kloppen: we blijken beter tegen het virus bestand." Daarbij wees 
hij onder meer op de boostercampagne en de minder ziekmakende omikronvariant. 
Andere belangen wegen weer zwaarder, aldus Kuipers. Het kabinet heeft daarom 
besloten alles weer open te gooien. "Niet in één keer, maar in stappen", aldus Kuipers. 
 
 
De versoepelingen vanaf vrijdag 25 februari 

• Alle opgelegde sluitingstijden vervallen. 
• De mondkapjesplicht vervalt, behalve in het openbaar vervoer op 

luchthavens. 
• De anderhalvemeterregel vervalt. Andere basisregels, zoals thuisblijven bij 

klachten, handen wassen, hoesten in de elleboog en ruimtes goed ventileren, 
blijven wel van kracht. De mondkapjesplicht en anderhalvemeterregel blijven 
volgens Kuipers wel verstandig en 'een dringend advies'. 

• De coronapas verdwijnt. Dus je hoeft niet meer een groene QR-code laten 
zien als je bijvoorbeeld naar de kroeg of bioscoop gaat. 

• Het nachtleven en grote evenementen (meer dan 500 mensen) kunnen 
plaatsvinden met 1G, dus als mensen zich vooraf laten testen voor toegang. 

Voor evenementen in de openlucht geldt 
dat niet. 
 

De wereld gaat weer open  
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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.  
 

Een afval dumper is een stumper. 

 
Buurtbeheer Pullen – 
Ekerschot. 
 
 
 

Laat geen rotzooi achter gebruik de afval kliko die is 
daarvoor bestemd! 
 



- 4 - - 21 -

Opknappen buurthuis ’t Puntje 
Vorige maand is het bericht geplaatst dat het bestuur begonnen 
was met het opknappen van ons buurthuis `t Puntje. Welnu ze 
zijn flink bezig geweest en naar mijn mening is het resultaat zeer 
bevredigend. Het plafond is helder wit geworden en nu zijn ze 
bezig om de rest van `t Puntje te voorzien van een mooie 
gekleurde nieuwe laklaag. Al bij al een hele klus, daarom is alle hulp 
zeer welkom. Er wordt geschilderd en geklust op dinsdagavond en op zaterdagmorgen, u 
bent van harte welkom. Want hoe meer vlijtige handjes des te eerder de klus geklaard is 
en kunnen wij weer starten met onze zo gemiste buurtactiviteiten. Je bent zeer welkom, 
neem even contact op met Henk Beekmans voor eventuele vragen, of kom gewoon 
spontaan langs, de koffie en koeken staat klaar. 
 
Groetjes van een medeklusser. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nog niet open in maart helaas
Beste buurtbewoners, 

Nu het corona-virus op zijn 
eind loopt, zodat alles weer 
bijna open mag zijn we nog 
begonnen om het 
buurthuis ‘t Puntje te 
schilderen. We zijn 
begonnen met het plafond 
en nu willen we ook nog de 
wanden een nieuwe kleur 
geven. Als dit allemaal 
klaar is kan het buurthuis 
er weer heel lang tegen. 
Het schiet al op maar het is nog niet klaar. Daarom blijven we gedurende de maand 
maart nog dicht. We willen het eerst zoveel mogelijk afwerken. Alles ligt momenteel 
ondersteboven.  
Daarom vragen we als iemand tijd heeft ons te komen helpen met het schilderwerk 
en samen te poetsen als het schilderwerk klaar is. 
Het zou jammer zijn als we de maand april ook nog moeten dichtblijven dus alle hulp 
is welkom. 

Het bestuur. 

Nog geen Kienen en Pilskes avond 
Door het onderhoudswerk kunnen er 
nog geen kien of andere activiteiten 
worden georganiseerd. 
We missen jullie!   

We kijken uit naar de dag dat we jullie 
weer kunnen begroeten. 

Het 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  
Maart 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
maart 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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 TOTAAL ONTZORGEN VAN TEGELWERK 
WAND- EN VLOERTEGELS 
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Voor vragen en informatie 
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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.

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

Zaterdag 26 maart SEBASTIAN
Weer een avond als vanouds.
Live muziek 60’s & 70’s. 
 
Heeft u iets te vieren zoals bv een feestje, 
een receptie, een jubileum, 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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