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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
Zaterdag 23 april live muziek, Mutiple Choice. 
Muziek 70’s en 80’s.
Hier hoort natuurlijk disco bij.
Weer een avond en een band die je
niet mag missen.

Biljartavonden:
Maandagavonden 3-banden
Dinsdagavonden Libre
Donderdagavonden Libre
Heb je interesse kom gerust een
keer kijken en meedoen.

Vanaf 1 april iedere 1ste vrijdagavond van de 
maandag KEEZEN...

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

- 23 -

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  Eigen beheer 0622465636 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
 
 
 

Agenda  
April 2022 

 
07 donderdag Poetsen  19.00 uur 

 
13 woensdag Bestuursvergadering  20.00 uur 

 
17 zondag Paaseieren zoeken 10.00 uur 

 
18 maandag Tweede Paasdag 

 
22 vrijdag Pilskes-avond  20.00 uur 

  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
23 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
27 woensdag Koningsdag 

 

Bestuur, redactie 
en adverteerders 
wensen iedereen 
een fijne Mei 
vakantie toe. 
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Corona is voorbij!! 

 
Beste buurtgenoten, 

Eindelijk is het dan zover.  
We gaan weer open gaan in het buurthuis. We hebben flink geklust om weer fris 
van start te kunnen gaan. Fijn dat alle corona maatregelen tot het verleden 
behoren.  
 
De eerste activiteit die weer van start gaat is het paaseieren zoeken op zondag 17 
april. Daarna hebben we op vrijdag 22 April weer pilsjes avond en zaterdag 23 April 
is het de eerste kienavond. Hopelijk hebben jullie er weer net zo veel zin in als wij 
en hopen wij op een grote opkomst. Diegene die het fijn vindt om met een activiteit 
een handje te helpen is van harte welkom. Ik ga nu vlug afsluiten om de laatste 
puntjes op de I te zetten zodat we jullie weer kunnen verwelkomen in het 
buurthuis.  
Tot snel. 
 
Diny van Loon.  
Voorzitter BV de Pullen  
 

Feesten en rituelen in de lente 
De lente wordt veelal geassocieerd met vruchtbaarheid en voedselproductie. In Europa 
worden in de lente de eenjarige voedselgewassen gezaaid. Door de effecten van de 
lente op de natuur wordt de lente vanouds gevierd met vruchtbaarheidssymbolen. 
Restanten hiervan zijn te zien in symbolen als de meiboom, de paashaas en zijn eieren, 
en de stok met het haantje bovenaan tijdens Palmpasen. 

In de Griekse mythologie hoort de Horae Eunomia (die ook wel Thallo genoemd wordt) 
bij de lente, de jeugd en de bloemen. Zij is een dochter van Zeus en Themis. Aphrodite 
Pandemos is de lentegodin. In Brauron werden lentefeesten gevierd, men danste de 
"berendans", waarbij kinderpriesteresjes gehuld in saffraangele gewaden dansten ter 
ere van een berin, die volgens de mythe door Orestes en Iphigenia zou zijn gedood. 
Degene die aan de lentefeesten van de mysteriecultus van Eleusis hadden 
deelgenomen, konden hun verdere wijding ontvangen bij gelegenheid van de grote 
mysteriën in de maand Boëdromion (omstreeks het begin van oktober). 

Ostara of Eostre is volgens Jacob Grimm de lentegodin van de Germanen, het 
Engelse easter is afgeleid van Eostre. Het aanbreken van de lente betekende het einde 
van de Wilde Jacht. Ostara staat voor het oosten, denk ook aan het Duitse Ostern. Ook 
in Caminel worden elk jaar lentefeesten gevierd en in Schagen is 
de Paasveetentoonstelling (ook wel Paasvee) bekend en berucht.  

Op 27 april wordt in Nederland Koningsdag gevierd met o.a. vrijmarkten en optochten 
die in sommige plaatsen op de avond van 26 april gehouden worden.  

 

Landelijke opschoondag 
19 maart 2022 
Op zaterdagmorgen zo rond 10.00 uur hadden 
zich een 6 tal mensen zich verzameld bij ons 
buurthuis `t Puntje om te gaan beginnen aan 
de opschoondag. Het waren de dames 
Miranda Smulders en haar dochter Laura, en 
de heren Pieter Prince, George Snelders, Jan 
Heemskerk en Janus Roefs. Voor we 
vertrokken zij Jan al we zullen niet heel veel 
vuil verzamelen, want de buurt ziet er vrij netjes uit. En dat bleek ook we hebben onder 
een lekker zonnetje onze ronde door de Pullen en Ekerschot gedaan, Met een totale 
opbrengst van 6 half gevulde zakken. Deze waren voor een merendeel gevuld met 
sigarettenpeuken, en opgedroogde honden poep want de peuken die vind je echt overal! 
En hondenpoep vooral langs de Kempenweg, dus honden bezitters zakje meenemen en 
gebruiken a.u.b.. Dat we deze keer minder zwerfvuil ophaalde vergeleken bij voorgaande 
jaren, vonden wij wel prettig want dat houd in en dat u als bewoner van onze wijken 
zorgvuldig omgaat met uw afval en deze op een goede manier verwerkt/opruimt. 
Daarvoor onze complimenten, ook zeker een woord van dank aan onze ZAPpers zij doen 
ook regelmatig hun ronde door de wijken om zwerfvuil te verzamelen, ga zo door. 
Ook kregen we onderweg bezoek van de wethouder Esher Langens zij kwam ons 
aanmoedigen en complimenteren met het opruimwerk dat we aan het doen waren, en 
maakte er een foto van. 

We vonden dit 
bijzonder 
attent en deed 
ons goed, kun 
je wel zien aan 
onze lachende 
gezichten. 
Miranda, 
Laura, Pieter, 
George en  Jan 
bedankt voor 
jullie deel 
name en inzet  
dit namens 
Buurtbeheer 
Pullen – 
Ekerschot en 
BV. De Pullen. 
Janus Roefs. 
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Kienen 
April 2022 

We gaan weer beginnen met kienen en laten we hopen 
dat er nu geen stop meer komt. 
 
Zaterdag 23 april 2022 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
Hoofdprijs: € 100,00  
Verder is er in de pauze een loterij bij genoeg 
aanwezigen 
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. 
Veel succes! 

 

Pilskes-avond/ontspanningsavond 
Het kan weer, we gaan open vanaf 17 april, dus wordt er weer een 
pilskesavond georganiseerd.  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 
vrijdag    22 april 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig meedoen. 
 

Kleurwedstrijd 
Februari 2022 
   
Saar Smits           Suus Kemps   

In de 
pullenaise 
van 
februari 
stond een 
kleurplaat 
die je in 
kon 
leveren.  
 
 
 
 
 
 

 
Veel kinderen deden mee aan de 
kleurwedstrijd. Hardstikke leuk! Of het nu 
ging om een kleurplaat met veel felle 
kleurtjes, versierd met pareltjes, een 
gekleurde achtergrond met karton, 
allemaal waren ze mooi. Het was dan ook 
moeilijk kiezen. Drie kinderen werden 
verrast met een leuke prijs. Saar Smits (8 
jaar), Suus Kemps (6 jaar) en Logan Prince 
(1 jaar) waren de gelukkige winnaars. De 
papa van Logan was zelf ook verrast, hij 
wist van niks. Logan had de kleurplaat 
namelijk gemaakt met opa Pieter. Ook 
alle andere kinderen die mee hadden 
gedaan kregen nog iets lekkers. 

Logan Prince  
 



- 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. 
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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.  
 

-  SNOLLEBOLLEKES  -  LIJN 7  -   
-  STEF EKKEL  -  JAN WITLOX  -  

-  JAN BIGGEL  -   DJ FERRY VAN GESTEL  -

AANVANG: 15.00 UUR  -  01.00 UUR
TICKETS   €20,-   WWW.DEBOCHT80.NL

OUDE GRINTWEG 82  -  OIRSCHOT

(HEMELVAARTSDAG)
DONDERDAG  26  MEI  2022

Koningsdag 27 April in MAASTRICHT 
In 2020 zou de viering van Koningsdag ook in Maastricht plaatsvinden. Vanwege de 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus konden de feestelijkheden toen niet 
doorgaan. 
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Mededelingen Bestuur  
13 april 2022 
Op woensdag 13 april is de bestuursvergadering. 
De vergadering begint om 20.30 uur. Voorafgaand aan deze 
vergadering is er een inloopspreekuur. Die begint om 20.15 
uur. U kunt tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of 
klachten aangaande onze buurt kenbaar maken. 
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Zoek de weg naar het lekkers  

JAAPRECIES.NLJAAPRECIES.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

Paaseieren zoeken 
April 2022 
Op Eerste Paasdag 17 april 2022 is het weer 
paaseieren zoeken voor de baisisschool kinderen van 
onze buurtvereniging. De “paaseieren” zullen worden 
verstopt en elke kleur ei heeft een bepaald aantal 
punten. 
 
Er wordt in drie verschillende leeftijdsgroepen gezocht, namelijk; 
1. Kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar; 
2. Kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool; 
3. Kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. 
 
Je kunt op Eerste Paasdag inschrijven in het Puntje vanaf 
 
10 uur tot ongeveer kwart over 10. 
 
Daarna gaan alle kinderen samen met de aanwezige ouders, 
opa’s en oma’s, lopend naar de plaats waar de eieren zijn 
verstopt. Na afloop is de prijsuitreiking weer in het Puntje.  
Doe allemaal mee, elke deelnemerkrijgt een prijs. 
In elke leeftijdsgroep wordt er voor het hoogste aantal punten 
een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. 
Deelname is zoals gewoonlijk gratis. 
We hopen natuurlijk allemaal op een mooie stralende Paasdag 
maar mocht het baggerweer zijn krijgen alle aanwezige kinderen toch een mooie 
verrassing. 
 
De Paaseierencommissie. 
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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. 

 

Kinderen in actie voor Giro 555 
April 2022 
 

Misschien zijn ze 
ook bij jullie aan de 
deur geweest. Sofie 
(9), Levie (9) en 
Zeno (7). Zelf 
hebben ze bedacht 
dat ze iets wilden 
doen voor de 
slachtoffers in 
Oekraïne. Wat 
begon met het 
verkopen van 
tekeningen werd 
daarna het 
inzamelen van statiegeld flessen. Ook vriendjes van Zeno (Daan en Pim), hebben 
meegeholpen. En het was een succes. Met tassen vol flessen liepen ze door de wijk.  

Trots dat ze door zo veel lieve 
bewoners uit de wijk werden 
geholpen bij deze actie. Een 
enkele keer kregen ze ook de 
vraag: “hoe weten we dat jullie 
de flessen echt in gaan 
leveren?” Ingeleverd hebben ze 
de flessen zeker. Alle statiegeld 
flessen samen brachten € 54,25 
op. En ook kregen ze veel 
kleingeld.  
In totaal hebben ze al meer dan 
€ 100,-- opgehaald. En ze zijn 
nog niet klaar. De volgende 
plastic zakken met flessen staan 
alweer te wachten om 

weggebracht te worden. Doordat Levie en Sofie een poster op school hebben 
neergehangen, helpen andere kinderen van De Linde inmiddels ook mee,  
 
Namens Zeno, Sofie en Levie: Bedankt buurtbewoners!  
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Ik geef de pen door…. 
April 2022 
 
Hallo, ik ben Harolt Tekath. 
Ik ben geboren en getogen 
in de Pullen. In mijn jeugd 
heb ik altijd in de Michiel 
de Ruyterlaan gewoond, 
tegenover het 
politiebureau. Sinds 
anderhalf jaar woon ik in 
de Piet Heinstraat.  
Al een aantal jaar was ik op 
zoek naar een ander huis. 
En het stond voor mij 
meteen vast, ik wil weer in 
de Pullen wonen! En dat is 
nu gelukt.  
Vroeger, toen er nog geen 
mobieltjes en internet was, 
gingen we altijd in de 
Pullen rond om overal te 
spelen, te fietscrossen en 
om kattenkwaad uit te 
halen. En met we bedoel ik 
Peter en George 
Schoenmakers en nog vele bekende en “beruchte” snotneuzen uit de Pullen. Zoals 
velen mij kennen ben ik de man van de Brandweer. Vanaf 1993 ben ik vrijwilliger bij 
de brandweer in Oirschot. En vanaf 2002 ben ik ook werkzaam bij de Veiligheidsregio 
Brabant Zuid-Oost. Eerst als meldkamer centralist en vanaf 2008 als specialist 
Trainen en Oefenen. Bij de vrijwillige brandweer ben ik posthoofd, bevelvoerder, 
chauffeur en manschap.  Vrijwilliger bij de brandweer is een mooie maar soms ook 
een heftige hobby. Maar zo sta ik paraat voor de gemeenschap van de hele 
gemeente Oirschot en mijn wijk de Pullen.  
En ik ben trots op mijn bijzondere hobby. 
Ik ben door Ingrid Habraken gevraagd en heb meteen JA gezegd. Fijn dat ik zo kort 
kan beschrijven wie ik ben en wat ik doe. 
Ik zou graag de pen door willen geven aan Pieternel van Straten. Woonde heel 
vroeger langs ons in de Michiel de Ruyterlaan en is altijd nog vriendin geweest met 
mijn zus Marian. Tot ziens allemaal. 
 

Weetjes 
Voor vragen en info 
 
 
Nieuwe leden Contributie per jaar voor een gezin bedraagt € 22,50. 
 Aanmelden bij de penningmeester of via de site  
 www.pullenoirschot.nl / inschrijfformulier.  
 
65 jaar Nadat je 64 jaar bent geworden, aanmelden bij de penning- 
 meester. Het jaar daarop wordt de contributie aangepast  
 naar € 15,00 voor 65 plussers. 
 
Opzeggen lidmaatschap Twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk 
 opzeggen bij penningmeester of opzeggen via 
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Iets melden of te vieren Bij geboorte, huwelijk, jubileum, ziekenhuisopname, enz. 
 Bezorg de kaart op volgend adres of bel naar: 
 Chantal den Otter: Helpad 15, 0620468958 
 
Verhuisbericht Graag doorgeven aan de secretaris Henk Beekmans  
 of via bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Overlijdensbericht Doorgeven via redactie@pullenoirschot.nl of bel naar 
 571568 en bezorg de rouwkaart bij Janus Roefs, Kwinkert 2 
 
Gratis Kleintje plaatsen Leden kunnen gratis een kleintje in de Pullenaise plaatsen, 

mail dit naar redactie@pullenoirschot.nl 
 
Advertenties Tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris via
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Artikel(en) inleveren Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze 
voor Pullenaise dan voor de 15e van de maand, voorzien van naam en adres, 
 in bij redactie@pullenoirschot.nl 
 
Inloopspreekuur Leden kunnen, voorafgaande aan de bestuursvergadering, om 
 20:15 uur terecht om eventuele wensen, ideeën of klachten 
 aangaande onze buurt kenbaar te maken. 
 
Buurtbeheer Vragen of opmerkingen doorgeven aan Janus Roefs 
 a.roefs@upcmail.nl 
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Pullenkamp 2022 
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
 
Het is weer even geleden maar we mogen weer en wij hebben er zin in !!!!! 
We gaan weer op kamp met het Pinksterweekend van vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni 
2022. Dit jaar gaan we naar Geldrop.  Je mag mee op Pullenkamp als je in groep 4 zit en 
tot en met 15 jaar. 
 
Ook dit jaar mogen de leden die mee op kamp gaat 1 vriendje of vriendinnetje van buiten 
de buurtvereniging mee nemen om gezellig samen met jou op een kei leuk Pullenkamp te 
gaan.  Geef hem/haar op met een briefje bij jouw opgave-strook met dezelfde informatie 
als die we aan jou vragen. 
 
Het inschrijfgeld voor de niet leden bedraagt €40,00 per persoon, de leden betalen 
€35,00 per persoon. 
Opgavenstrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers. 
Je kan het inschrijfgeld ook overmaken naar rekening nummer: 
NL21 RABO 0138844313 o.v.v.  Voor- en achternaam.  

Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 24 april 2022 
Voor meer informatie kun je altijd bellen of mailen met Antoine Kuijpers. 
(zie hier onder). Meer informatie over het kamp krijg je na opgave thuis gestuurd. 
Wij hebben er al héél véél zin in. 
Groetjes, De Kampleiding 2022. 
 

Opgavestrook Pullenkamp 3 juni t/m 6 juni 2022 
Naam………………………………………………………….ik neem een vriendje of vriendinnetje mee. 
Namelijk:………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Groep…………………………………………………………Geboortedatum……………………………………… 
Telefoon tijdens kamp………………………………………  
Medicijnen en eventueel bijzonderheden: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijfgeld leden  €35.00 en niet leden  €40.00 per persoon. 
Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij: 
Antoine Kuijpers, Kortenaarlaan 13, telefoon: 06-53238130 
Mail: a.kuijpers99@upcmail.nl 
Inleveren met het inschrijfgeld voor 24 april 2022. 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine. 
 

Knutselmiddag 
Vrijdag 11 mei 2022 
 
We mogen weer 
activiteiten 
organiseren! En dus 
gaan we weer 
knutselen! Kom jij ook?  
Vrijdag 13 mei 
beginnen we om 15.00 
uur. Rond 16.15 uur zal 
het afgelopen zijn. Wat 
we gaan maken moeten 
we nog even bedenken. 
Maar het zal zeker weer 
een gezellige middag 
worden. Kinderen van de buurtvereniging mogen gratis komen knutselen.  
Neem je een vriendje of vriendinnetje mee, dan kost dat 1 euro.  
We vinden het leuk vinden als je komt! Tot dan?  

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. Eerst zijn alle plafonds wit 
geschilderd. Alle wanden van het 
buurthuis zijn geschilderd en deze 
kleur heet Little Greene Callaghan. We 
zijn alles nog aan het afwerken en als 
dat is gebeurd moet alles nog goed 
worden schoongemaakt om op 17 
april weer open te kunnen.  
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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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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!  
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Pullenkamp 2022 
Hallo kinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
 
Het is weer even geleden maar we mogen weer en wij hebben er zin in !!!!! 
We gaan weer op kamp met het Pinksterweekend van vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni 
2022. Dit jaar gaan we naar Geldrop.  Je mag mee op Pullenkamp als je in groep 4 zit en 
tot en met 15 jaar. 
 
Ook dit jaar mogen de leden die mee op kamp gaat 1 vriendje of vriendinnetje van buiten 
de buurtvereniging mee nemen om gezellig samen met jou op een kei leuk Pullenkamp te 
gaan.  Geef hem/haar op met een briefje bij jouw opgave-strook met dezelfde informatie 
als die we aan jou vragen. 
 
Het inschrijfgeld voor de niet leden bedraagt €40,00 per persoon, de leden betalen 
€35,00 per persoon. 
Opgavenstrook met inschrijfgeld inleveren bij Antoine Kuijpers. 
Je kan het inschrijfgeld ook overmaken naar rekening nummer: 
NL21 RABO 0138844313 o.v.v.  Voor- en achternaam.  

Dus vraag het aan je ouders en geef je op voor 24 april 2022 
Voor meer informatie kun je altijd bellen of mailen met Antoine Kuijpers. 
(zie hier onder). Meer informatie over het kamp krijg je na opgave thuis gestuurd. 
Wij hebben er al héél véél zin in. 
Groetjes, De Kampleiding 2022. 
 

Opgavestrook Pullenkamp 3 juni t/m 6 juni 2022 
Naam………………………………………………………….ik neem een vriendje of vriendinnetje mee. 
Namelijk:………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Groep…………………………………………………………Geboortedatum……………………………………… 
Telefoon tijdens kamp………………………………………  
Medicijnen en eventueel bijzonderheden: 
……………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijfgeld leden  €35.00 en niet leden  €40.00 per persoon. 
Deze strook samen met het kampgeld inleveren bij: 
Antoine Kuijpers, Kortenaarlaan 13, telefoon: 06-53238130 
Mail: a.kuijpers99@upcmail.nl 
Inleveren met het inschrijfgeld voor 24 april 2022. 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine. 
 

Knutselmiddag 
Vrijdag 11 mei 2022 
 
We mogen weer 
activiteiten 
organiseren! En dus 
gaan we weer 
knutselen! Kom jij ook?  
Vrijdag 13 mei 
beginnen we om 15.00 
uur. Rond 16.15 uur zal 
het afgelopen zijn. Wat 
we gaan maken moeten 
we nog even bedenken. 
Maar het zal zeker weer 
een gezellige middag 
worden. Kinderen van de buurtvereniging mogen gratis komen knutselen.  
Neem je een vriendje of vriendinnetje mee, dan kost dat 1 euro.  
We vinden het leuk vinden als je komt! Tot dan?  

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. Eerst zijn alle plafonds wit 
geschilderd. Alle wanden van het 
buurthuis zijn geschilderd en deze 
kleur heet Little Greene Callaghan. We 
zijn alles nog aan het afwerken en als 
dat is gebeurd moet alles nog goed 
worden schoongemaakt om op 17 
april weer open te kunnen.  
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Ik geef de pen door…. 
April 2022 
 
Hallo, ik ben Harolt Tekath. 
Ik ben geboren en getogen 
in de Pullen. In mijn jeugd 
heb ik altijd in de Michiel 
de Ruyterlaan gewoond, 
tegenover het 
politiebureau. Sinds 
anderhalf jaar woon ik in 
de Piet Heinstraat.  
Al een aantal jaar was ik op 
zoek naar een ander huis. 
En het stond voor mij 
meteen vast, ik wil weer in 
de Pullen wonen! En dat is 
nu gelukt.  
Vroeger, toen er nog geen 
mobieltjes en internet was, 
gingen we altijd in de 
Pullen rond om overal te 
spelen, te fietscrossen en 
om kattenkwaad uit te 
halen. En met we bedoel ik 
Peter en George 
Schoenmakers en nog vele bekende en “beruchte” snotneuzen uit de Pullen. Zoals 
velen mij kennen ben ik de man van de Brandweer. Vanaf 1993 ben ik vrijwilliger bij 
de brandweer in Oirschot. En vanaf 2002 ben ik ook werkzaam bij de Veiligheidsregio 
Brabant Zuid-Oost. Eerst als meldkamer centralist en vanaf 2008 als specialist 
Trainen en Oefenen. Bij de vrijwillige brandweer ben ik posthoofd, bevelvoerder, 
chauffeur en manschap.  Vrijwilliger bij de brandweer is een mooie maar soms ook 
een heftige hobby. Maar zo sta ik paraat voor de gemeenschap van de hele 
gemeente Oirschot en mijn wijk de Pullen.  
En ik ben trots op mijn bijzondere hobby. 
Ik ben door Ingrid Habraken gevraagd en heb meteen JA gezegd. Fijn dat ik zo kort 
kan beschrijven wie ik ben en wat ik doe. 
Ik zou graag de pen door willen geven aan Pieternel van Straten. Woonde heel 
vroeger langs ons in de Michiel de Ruyterlaan en is altijd nog vriendin geweest met 
mijn zus Marian. Tot ziens allemaal. 
 

Weetjes 
Voor vragen en info 
 
 
Nieuwe leden Contributie per jaar voor een gezin bedraagt € 22,50. 
 Aanmelden bij de penningmeester of via de site  
 www.pullenoirschot.nl / inschrijfformulier.  
 
65 jaar Nadat je 64 jaar bent geworden, aanmelden bij de penning- 
 meester. Het jaar daarop wordt de contributie aangepast  
 naar € 15,00 voor 65 plussers. 
 
Opzeggen lidmaatschap Twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk 
 opzeggen bij penningmeester of opzeggen via 
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Iets melden of te vieren Bij geboorte, huwelijk, jubileum, ziekenhuisopname, enz. 
 Bezorg de kaart op volgend adres of bel naar: 
 Chantal den Otter: Helpad 15, 0620468958 
 
Verhuisbericht Graag doorgeven aan de secretaris Henk Beekmans  
 of via bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Overlijdensbericht Doorgeven via redactie@pullenoirschot.nl of bel naar 
 571568 en bezorg de rouwkaart bij Janus Roefs, Kwinkert 2 
 
Gratis Kleintje plaatsen Leden kunnen gratis een kleintje in de Pullenaise plaatsen, 

mail dit naar redactie@pullenoirschot.nl 
 
Advertenties Tarieven zijn op verzoek verkrijgbaar bij de secretaris via
 bestuur@pullenoirschot.nl 
 
Artikel(en) inleveren Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze 
voor Pullenaise dan voor de 15e van de maand, voorzien van naam en adres, 
 in bij redactie@pullenoirschot.nl 
 
Inloopspreekuur Leden kunnen, voorafgaande aan de bestuursvergadering, om 
 20:15 uur terecht om eventuele wensen, ideeën of klachten 
 aangaande onze buurt kenbaar te maken. 
 
Buurtbeheer Vragen of opmerkingen doorgeven aan Janus Roefs 
 a.roefs@upcmail.nl 
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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. 

 

Kinderen in actie voor Giro 555 
April 2022 
 

Misschien zijn ze 
ook bij jullie aan de 
deur geweest. Sofie 
(9), Levie (9) en 
Zeno (7). Zelf 
hebben ze bedacht 
dat ze iets wilden 
doen voor de 
slachtoffers in 
Oekraïne. Wat 
begon met het 
verkopen van 
tekeningen werd 
daarna het 
inzamelen van statiegeld flessen. Ook vriendjes van Zeno (Daan en Pim), hebben 
meegeholpen. En het was een succes. Met tassen vol flessen liepen ze door de wijk.  

Trots dat ze door zo veel lieve 
bewoners uit de wijk werden 
geholpen bij deze actie. Een 
enkele keer kregen ze ook de 
vraag: “hoe weten we dat jullie 
de flessen echt in gaan 
leveren?” Ingeleverd hebben ze 
de flessen zeker. Alle statiegeld 
flessen samen brachten € 54,25 
op. En ook kregen ze veel 
kleingeld.  
In totaal hebben ze al meer dan 
€ 100,-- opgehaald. En ze zijn 
nog niet klaar. De volgende 
plastic zakken met flessen staan 
alweer te wachten om 

weggebracht te worden. Doordat Levie en Sofie een poster op school hebben 
neergehangen, helpen andere kinderen van De Linde inmiddels ook mee,  
 
Namens Zeno, Sofie en Levie: Bedankt buurtbewoners!  
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Mededelingen Bestuur  
13 april 2022 
Op woensdag 13 april is de bestuursvergadering. 
De vergadering begint om 20.30 uur. Voorafgaand aan deze 
vergadering is er een inloopspreekuur. Die begint om 20.15 
uur. U kunt tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of 
klachten aangaande onze buurt kenbaar maken. 
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Zoek de weg naar het lekkers  

JAAPRECIES.NLJAAPRECIES.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

Paaseieren zoeken 
April 2022 
Op Eerste Paasdag 17 april 2022 is het weer 
paaseieren zoeken voor de baisisschool kinderen van 
onze buurtvereniging. De “paaseieren” zullen worden 
verstopt en elke kleur ei heeft een bepaald aantal 
punten. 
 
Er wordt in drie verschillende leeftijdsgroepen gezocht, namelijk; 
1. Kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar; 
2. Kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool; 
3. Kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. 
 
Je kunt op Eerste Paasdag inschrijven in het Puntje vanaf 
 
10 uur tot ongeveer kwart over 10. 
 
Daarna gaan alle kinderen samen met de aanwezige ouders, 
opa’s en oma’s, lopend naar de plaats waar de eieren zijn 
verstopt. Na afloop is de prijsuitreiking weer in het Puntje.  
Doe allemaal mee, elke deelnemerkrijgt een prijs. 
In elke leeftijdsgroep wordt er voor het hoogste aantal punten 
een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. 
Deelname is zoals gewoonlijk gratis. 
We hopen natuurlijk allemaal op een mooie stralende Paasdag 
maar mocht het baggerweer zijn krijgen alle aanwezige kinderen toch een mooie 
verrassing. 
 
De Paaseierencommissie. 
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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.  
 

-  SNOLLEBOLLEKES  -  LIJN 7  -   
-  STEF EKKEL  -  JAN WITLOX  -  

-  JAN BIGGEL  -   DJ FERRY VAN GESTEL  -

AANVANG: 15.00 UUR  -  01.00 UUR
TICKETS   €20,-   WWW.DEBOCHT80.NL

OUDE GRINTWEG 82  -  OIRSCHOT

(HEMELVAARTSDAG)
DONDERDAG  26  MEI  2022

Koningsdag 27 April in MAASTRICHT 
In 2020 zou de viering van Koningsdag ook in Maastricht plaatsvinden. Vanwege de 
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus konden de feestelijkheden toen niet 
doorgaan. 
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Kienen 
April 2022 

We gaan weer beginnen met kienen en laten we hopen 
dat er nu geen stop meer komt. 
 
Zaterdag 23 april 2022 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
Hoofdprijs: € 100,00  
Verder is er in de pauze een loterij bij genoeg 
aanwezigen 
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. 
Veel succes! 

 

Pilskes-avond/ontspanningsavond 
Het kan weer, we gaan open vanaf 17 april, dus wordt er weer een 
pilskesavond georganiseerd.  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 
vrijdag    22 april 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig meedoen. 
 

Kleurwedstrijd 
Februari 2022 
   
Saar Smits           Suus Kemps   

In de 
pullenaise 
van 
februari 
stond een 
kleurplaat 
die je in 
kon 
leveren.  
 
 
 
 
 
 

 
Veel kinderen deden mee aan de 
kleurwedstrijd. Hardstikke leuk! Of het nu 
ging om een kleurplaat met veel felle 
kleurtjes, versierd met pareltjes, een 
gekleurde achtergrond met karton, 
allemaal waren ze mooi. Het was dan ook 
moeilijk kiezen. Drie kinderen werden 
verrast met een leuke prijs. Saar Smits (8 
jaar), Suus Kemps (6 jaar) en Logan Prince 
(1 jaar) waren de gelukkige winnaars. De 
papa van Logan was zelf ook verrast, hij 
wist van niks. Logan had de kleurplaat 
namelijk gemaakt met opa Pieter. Ook 
alle andere kinderen die mee hadden 
gedaan kregen nog iets lekkers. 

Logan Prince  
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Corona is voorbij!! 

 
Beste buurtgenoten, 

Eindelijk is het dan zover.  
We gaan weer open gaan in het buurthuis. We hebben flink geklust om weer fris 
van start te kunnen gaan. Fijn dat alle corona maatregelen tot het verleden 
behoren.  
 
De eerste activiteit die weer van start gaat is het paaseieren zoeken op zondag 17 
april. Daarna hebben we op vrijdag 22 April weer pilsjes avond en zaterdag 23 April 
is het de eerste kienavond. Hopelijk hebben jullie er weer net zo veel zin in als wij 
en hopen wij op een grote opkomst. Diegene die het fijn vindt om met een activiteit 
een handje te helpen is van harte welkom. Ik ga nu vlug afsluiten om de laatste 
puntjes op de I te zetten zodat we jullie weer kunnen verwelkomen in het 
buurthuis.  
Tot snel. 
 
Diny van Loon.  
Voorzitter BV de Pullen  
 

Feesten en rituelen in de lente 
De lente wordt veelal geassocieerd met vruchtbaarheid en voedselproductie. In Europa 
worden in de lente de eenjarige voedselgewassen gezaaid. Door de effecten van de 
lente op de natuur wordt de lente vanouds gevierd met vruchtbaarheidssymbolen. 
Restanten hiervan zijn te zien in symbolen als de meiboom, de paashaas en zijn eieren, 
en de stok met het haantje bovenaan tijdens Palmpasen. 

In de Griekse mythologie hoort de Horae Eunomia (die ook wel Thallo genoemd wordt) 
bij de lente, de jeugd en de bloemen. Zij is een dochter van Zeus en Themis. Aphrodite 
Pandemos is de lentegodin. In Brauron werden lentefeesten gevierd, men danste de 
"berendans", waarbij kinderpriesteresjes gehuld in saffraangele gewaden dansten ter 
ere van een berin, die volgens de mythe door Orestes en Iphigenia zou zijn gedood. 
Degene die aan de lentefeesten van de mysteriecultus van Eleusis hadden 
deelgenomen, konden hun verdere wijding ontvangen bij gelegenheid van de grote 
mysteriën in de maand Boëdromion (omstreeks het begin van oktober). 

Ostara of Eostre is volgens Jacob Grimm de lentegodin van de Germanen, het 
Engelse easter is afgeleid van Eostre. Het aanbreken van de lente betekende het einde 
van de Wilde Jacht. Ostara staat voor het oosten, denk ook aan het Duitse Ostern. Ook 
in Caminel worden elk jaar lentefeesten gevierd en in Schagen is 
de Paasveetentoonstelling (ook wel Paasvee) bekend en berucht.  

Op 27 april wordt in Nederland Koningsdag gevierd met o.a. vrijmarkten en optochten 
die in sommige plaatsen op de avond van 26 april gehouden worden.  

 

Landelijke opschoondag 
19 maart 2022 
Op zaterdagmorgen zo rond 10.00 uur hadden 
zich een 6 tal mensen zich verzameld bij ons 
buurthuis `t Puntje om te gaan beginnen aan 
de opschoondag. Het waren de dames 
Miranda Smulders en haar dochter Laura, en 
de heren Pieter Prince, George Snelders, Jan 
Heemskerk en Janus Roefs. Voor we 
vertrokken zij Jan al we zullen niet heel veel 
vuil verzamelen, want de buurt ziet er vrij netjes uit. En dat bleek ook we hebben onder 
een lekker zonnetje onze ronde door de Pullen en Ekerschot gedaan, Met een totale 
opbrengst van 6 half gevulde zakken. Deze waren voor een merendeel gevuld met 
sigarettenpeuken, en opgedroogde honden poep want de peuken die vind je echt overal! 
En hondenpoep vooral langs de Kempenweg, dus honden bezitters zakje meenemen en 
gebruiken a.u.b.. Dat we deze keer minder zwerfvuil ophaalde vergeleken bij voorgaande 
jaren, vonden wij wel prettig want dat houd in en dat u als bewoner van onze wijken 
zorgvuldig omgaat met uw afval en deze op een goede manier verwerkt/opruimt. 
Daarvoor onze complimenten, ook zeker een woord van dank aan onze ZAPpers zij doen 
ook regelmatig hun ronde door de wijken om zwerfvuil te verzamelen, ga zo door. 
Ook kregen we onderweg bezoek van de wethouder Esher Langens zij kwam ons 
aanmoedigen en complimenteren met het opruimwerk dat we aan het doen waren, en 
maakte er een foto van. 

We vonden dit 
bijzonder 
attent en deed 
ons goed, kun 
je wel zien aan 
onze lachende 
gezichten. 
Miranda, 
Laura, Pieter, 
George en  Jan 
bedankt voor 
jullie deel 
name en inzet  
dit namens 
Buurtbeheer 
Pullen – 
Ekerschot en 
BV. De Pullen. 
Janus Roefs. 
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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  Eigen beheer 0622465636 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
 
 
 

Agenda  
April 2022 

 
07 donderdag Poetsen  19.00 uur 

 
13 woensdag Bestuursvergadering  20.00 uur 

 
17 zondag Paaseieren zoeken 10.00 uur 

 
18 maandag Tweede Paasdag 

 
22 vrijdag Pilskes-avond  20.00 uur 

  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
23 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
27 woensdag Koningsdag 

 

Bestuur, redactie 
en adverteerders 
wensen iedereen 
een fijne Mei 
vakantie toe. 
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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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Ere lid  Antoine Kuypers 
 
 
Buurthuis ’t Puntje Kennedylaan 17 573734 
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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. 

 



PULLENAISE
APRIL 202202-11 Keez toernooi

07-12 Keez toernooi

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

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

Café Buitenlust
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Pullenaise
november 2021

&
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
Zaterdag 23 april live muziek, Mutiple Choice. 
Muziek 70’s en 80’s.
Hier hoort natuurlijk disco bij.
Weer een avond en een band die je
niet mag missen.

Biljartavonden:
Maandagavonden 3-banden
Dinsdagavonden Libre
Donderdagavonden Libre
Heb je interesse kom gerust een
keer kijken en meedoen.

Vanaf 1 april iedere 1ste vrijdagavond van de 
maandag KEEZEN...

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


