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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
21 mei LIVE MISIC
22 mei Wandeling naar Heilige Eik
Maandagavonden 3- banden.
Dinsdagavonden Libre.
Donderdagavonden Libre.
Iedere 1ste vrijdagavond van de
maand maandag KEEZEN……
Verder hebben we nieuwe bierkaarten 
met div. bieren die voor ons “nieuw” zijn.
Ook hebben we wat kleine gerechten
op onze kaart staan die uit eigen
keuken komen en overheerlijk zijn.
Kom je een keer proeven………???
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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 
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 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
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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 
Mei 2022 

04 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 

05 donderdag Poetsen 19.00 uur 

07 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

08 donderdag Moederdag 

12 donderdag Mis Heilige Eik 19.00 uur 

13 vrijdag Knutselmiddag 15.00 uur 

13 vrijdag Pilskes avond 20.00 uur 
Ontspanningsavond kaarten en biljarten 

21 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

26 donderdag Hemelvaartsdag 

Buurtcoördinator gezocht
mei 2022 

We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatieteam willen 
komen versterken. Het is hard nodig, dit om het goede contact dat we met de 
gemeente hebben te continueren. 
De buurtcoördinatoren 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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Kienen 
Kienavond mei 2022 

Zaterdag   7 mei 2022 
Zaterdag 21 mei 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, 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  13 mei 2022. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Team 4 water  
Vrijwilligers 
gezocht 
 
Wij 4 water zijn een groepje 
wielrenners en rensters die op 
zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 
500 kilmeter gaan fietsen. 
Het is een sponsortocht voor het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant. We zijn 
op zoek naar enkele mensen die ons, de renners en rensters willen bijstaan tijdens 
deze tocht. We vertrekken dit jaar vanuit Rotterdam en gaan via Utrecht, Arnhem, 
Zwolle, Almelo en Hoofddorp terug naar Rotterdam. 
Ik, uw buurtgenoot Janus Roefs, kan helaas door ziekte dit jaar zelf niet mee fietsen, 
maar ik ga wel mee als begeleider. Dat houdt in dat ik de deelnemers ga voorzien 
van koffie, eten en andere hand en spandiensten, zoals de fietsen klaarzetten en 
eventueel repareren, enzovoort. 
Wij, 4Water zijn nog op zoek naar meer mensen die ons ook mee willen helpen 
tijdens deze tocht. 
 
We zoeken mensen die een touringbus kunnen en mogen besturen en iemand die 
een gewoon busje kan en mag besturen. Ook zoeken we iemand die een scooter kan 
en mag besturen. Ook mensen die voor de innerlijke mens willen zorgen zijn van 
harte welkom. 
Lijkt het iets voor jou, neem dan even contact op met mij, zodat ik je kan vertellen 
wat het allemaal inhoud. 
Janus Roefs, Kwinkert 2, Tel 0611085578 (alvast bedankt) 
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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 

WERKZAAMHEDEN EKERSCHOT 
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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.  
 

Jaarvergadering 15 juni 2022 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Woensdag 15 juni zal er een jaarvergadering georganiseerd worden. Zet de datum alvast 
in je agenda. Aanvang 20:30 uur. 
Er zijn nog 2 openstaande bestuursfuncties. 
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de 
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij een van de bestuursleden met overleggen 
van tien handtekeningen, volgens de statuten. 
 
Het bestuur. 
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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. 

 
 

OPHALEN SCHELPEN 

 
 

CORPUS NOVUM BLIJFT VERNIEUWEN!

NU NÓG MEER FUN TIJDENS JE WORKOUT
CORPUS NOVUM BLIJFT VERNIEUWEN!

NU NÓG MEER FUN TIJDENS JE WORKOUT

Bekijk het volledige aanbod op 
WWW.CORPUSNOVUM.NL
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Mededelingen Bestuur 
4 mei 2022 
Op woensdag 4 mei 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. Heb je interesse om 
bestuurslid te worden? Dat kan, je kunt jezelf aanmelden bij een van de bestuursleden. 
Als je twijfelt, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige 
verplichtingen. Wie weet ….. 
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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

Verslag paaseieren zoeken 
17 april 2022 georganiseerd door de Paaseieren commissie 

Eerste Paasdag 17 april om 9:30 uur vonden de eerste voorbereidingen voor het zoeken in 
het speeltuintje aan het Helpad plaats. De prijsjes en de verrassingszakjes stonden klaar. 
Wederom in orde gemaakt door Chantal. Om 9:45 uur kwamen de eerste kinderen met 
hun ouders binnendruppelen. Opvallend dat er veel kinderwagens / wandelwagens nodig 
waren. Dus de gemiddelde leeftijd was erg laag. De 23 kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 
jaar vonden het erg spannend. Sommige van hen hadden nog niet eerder meegedaan met 
het zoeken. Het is twee jaar niet georganiseerd geweest vanwege het virus. Dus het waren 
bijna allemaal kindjes die nog nooit hadden gezocht naar deze “paaseieren”. Een groot 
aantal was wel goed voorbereid, want ze hadden een grote emmer bij om de balletjes in te 
verzamelen. Het was een grote groep kinderen, ouders en grootouders die onder 
begeleiding van onze Paashaas naar het veld aan het Helpad liepen. De organisatie had 
weer drie grote zoekvelden afgemaakt met rood-wit lint. Daarbinnen konden alle kinderen 
samen naar de “eieren” zoeken. Dat werd ook volop gedaan. Ook de ouders op het eerste 
veld voor de allerkleinsten verleenden soms was assistentie, want die vonden het zoeken 
toch wel wat moeilijk.  
Er werden weer een aantal balletjes niet gevonden, de groene en bruine (die vallen niet 
op) dus als er iemand een pingpongballetje met die kleur in de speeltuin vind, graag 
afgeven in de brievenbus bij het Buurthuis aan de Kennedylaan. 
De uitslag is als volgt:  
Groep A:  1 t/m 3 jaar 11 
inschrijvingen 
Eerste Plaats  –Bohdi van Nunen 52 pnt      
Tweede Plaats  –Eevie Scheepens 49 pnt 
Derde plaats  –Fye Lemmens 34 pnt 
Groep B:  groep 1 en 2 7 inschrijvingen 
Eerste Plaats  –Noud Scheepens 92 pnt      
Tweede Plaats  –Ezra van de Laar 54 pnt 
Derde plaats  –Mats Blankers 45 pnt 
Groep C:  groep 3 en 4 5 inschrijvingen 
Eerste Plaats  –Tom Blankers 99 pnt 
Eerste Plaats  –Fiene van Tol 80 pnt 
Derde plaats  –Zeno Verhoeve 68 pnt 
Deze kinderen mochten het eerst een mooie prijs uitkiezen. 
De overige kinderen kregen allemaal nog een verrassingszakje met wat lekkers mee. 
Het zou fijn zijn als de ouders wat meer gebruik zouden willen maken van de bar om een 
kopje koffie / thee te nuttigen. Daardoor geeft dat de buurtvereniging wat meer 
mogelijkheden om dit evenement te blijven organiseren.  
 
Alle kinderen, fijn dat jullie er wilden bij zijn en graag weer tot volgend jaar.  
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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. 

 

Verslag kienen 
23 april 2022 

Voor een rijtje vol € 7,50 en we beginnen met nummer 13. 
Deze woorden waren op zaterdag 23 april  in ons Buurthuis `t Puntje weer te horen. 
Eindelijk na een hele lange periode mocht het weer, `t Puntje open en we konden weer 
een gezellige avond kienen. En het was gezellig, de opkomst was minder als de vorige 
keren dat we hadden gekiend. Maar na een rustige opkomst in het begin, waren er op het 
eind toch nog 33 kieners, we zijn tevreden. Dit aantal zal zeker toenemen als de mensen 
buiten en in onze wijk zich er weer van bewust zijn  dat het kienen weer is van start 
gegaan. En als ze horen dat het verblijf in `t Puntje nog aangenamer is geworden zal dit 
zeker meer kien liefhebbers aantrekken. 
Hoezo aangenamer? 
Nou `t Puntje is door het bestuur en hun medewerkers flink onder handen genomen, en 
dat is een succes geworden, de reacties van zaterdag waren zeer positief, want het lijkt 
wel of de ruimte groter is geworden en ook warmer aandoet. Vanuit de mensen die 
hebben deelgenomen aan het kienen willen dan ook een groot compliment maken aan 
degene die deze opknapbeurt tot stand hebben gebracht. 
Hopelijk komt u ook een keertje aanschouwen wat ze (de kieners) bedoelen en brengt u 
tijdens een activiteit een bezoek aan het opgeknapte Buurthuis `t Puntje. 
Dit kan al bij de volgende kien avond  op zaterdag 7 mei, welkom. 

Buurtbeheer 
24 mei 2022 
Op dinsdag 24 mei a.s. is er weer een vergadering van 
het Buurtbeheer project Pullen-Ekerschot. De 
vergadering begint om 20.15 uur in ‘t Puntje. Voorafgaande 
aan deze vergadering is er een Inloopspreekuur, aanvang 20.00 uur in ’t 
Puntje. U mag tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of klachten 
aangaande onze buurt kenbaar maken. 
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Ik geef de pen door…. 
Mei 2022  
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Pieternel van Straten, 53 
jaar en al ruim 30 jaar getrouwd 
met Henri. 
Samen hebben wij 2 prachtige 
kinderen gekregen waar we 
enorm trots op zijn. Onze dochter 
Kim, 24 jaar, is intussen alweer 10 
jaar gelukkig met haar Jelle en 
samen wonen zij sinds oktober 
2019 in de Kennedylaan op 
nummer 7. 
Onze zoon Rob is, tot ons grote 
verdriet, op 19 oktober tijdens de 
boerenovertrek van Kim en Jelle 
uit de huifkar gevallen en na een 
week tussen hoop en vrees in het 
ziekenhuis, op 25 oktober op 20 
jarige leeftijd overleden. Ik denk 
dat iedereen zich dat nog wel kan 
herinneren, we hebben toen van vele buurtgenoten een kaartje mogen ontvangen.  
Zelf ben ik geboren in de Pullen, we woonden toen in de Michiel de Ruyterlaan op 
nummer 19, het huis waar nu de familie Querreveld woont. Toen ik 4 jaar was zijn we 
verhuisd naar de Gildewijk. Toch heb ik in mijn jeugd vele uren doorgebracht in de 
Pullen. Samen met Marian Verdonk (toen nog Tekath) de zus van Harolt van wie ik de pen 
doorkreeg. Opgegroeid in een tijd zonder mobieltjes, computers en tablets waren we 
altijd buiten. In de speeltuin, die toen nog aan de Kwinkert was, oud papier ophalen voor 
de buurtvereniging en appeltjes plukken (stiekem) bij de Bongerd aan de Helpad, We 
waren ook kind aan huis bij de familie van Genechten, ja die van Wilco en Marc, bij Toon 
en Tonny was iedereen welkom als het maar netjes bleef. Ja ik heb een hele fijne jeugd 
gehad hier in de Pullen!! 
In 1990 ben ik getrouwd met Henri en hebben we een huis gebouwd in het Moerevelt 
waar we 27 jaar gewoond hebben. Henri is timmerman van beroep en had de wens om 
nog een keer een huis te kopen, dat helemaal te strippen en naar onze wensen op te 
knappen. Dus toen in 2017 het huis aan de Michiel de Ruyterlaan 52 te koop kwam zagen 
we de kans om Henri zijn wens te vervullen. Een half jaar lang hebben we hard gewerkt 
om er “ons thuis” van te maken en dat is helemaal gelukt. We hebben een heel fijn huis in 
een hele fijne wijk waar we met veel plezier wonen. 
Als er nu nog mensen zijn die denken: “goh waar ken ik haar toch van….?” Ik werk al vele 
jaren bij de Jumbo en heb het daar nog steeds erg naar mijn zin. Ik heb hele leuke 
collega’s en een ervan is Bas van de Looy. Hij woont, nog niet zo heel lang maar wel met 
plezier, in de Piet Heinstraat op nummer 10. Bas is een fijne collega, nog geen lid van de 
buurtvereniging maar wil wel graag lid worden. Leuk om iets meer van hem te weten te 
komen lijkt me. 
 

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 8 mei 2022 
Hebben we niet meer opgavens dan 20 gaat het niet helaas door 

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 8 mei 2022. 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine. 
 

Intentie Heilige Eik 
12 mei 2022 

Op donderdagavond 12 mei a.s. zal er om 19.00 uur een H. Mis worden opgedragen 
bij de Heilige Eik. In deze mis wordt er een intentie gelezen voor de levende en 
overleden 
bewoners van 
buurtvereniging 
De Pullen.  
Van harte 
aanbevolen. 
 

 

Knutselmiddag 
Vrijdag 13 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?  
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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. 
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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 8 mei 2022 
Hebben we niet meer opgavens dan 20 gaat het niet helaas door 

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 8 mei 2022. 
Als je vragen hebt over het kamp bel dan gerust even naar Antoine. 
 

Intentie Heilige Eik 
12 mei 2022 

Op donderdagavond 12 mei a.s. zal er om 19.00 uur een H. Mis worden opgedragen 
bij de Heilige Eik. In deze mis wordt er een intentie gelezen voor de levende en 
overleden 
bewoners van 
buurtvereniging 
De Pullen.  
Van harte 
aanbevolen. 
 

 

Knutselmiddag 
Vrijdag 13 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?  
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Ik geef de pen door…. 
Mei 2022  
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Pieternel van Straten, 53 
jaar en al ruim 30 jaar getrouwd 
met Henri. 
Samen hebben wij 2 prachtige 
kinderen gekregen waar we 
enorm trots op zijn. Onze dochter 
Kim, 24 jaar, is intussen alweer 10 
jaar gelukkig met haar Jelle en 
samen wonen zij sinds oktober 
2019 in de Kennedylaan op 
nummer 7. 
Onze zoon Rob is, tot ons grote 
verdriet, op 19 oktober tijdens de 
boerenovertrek van Kim en Jelle 
uit de huifkar gevallen en na een 
week tussen hoop en vrees in het 
ziekenhuis, op 25 oktober op 20 
jarige leeftijd overleden. Ik denk 
dat iedereen zich dat nog wel kan 
herinneren, we hebben toen van vele buurtgenoten een kaartje mogen ontvangen.  
Zelf ben ik geboren in de Pullen, we woonden toen in de Michiel de Ruyterlaan op 
nummer 19, het huis waar nu de familie Querreveld woont. Toen ik 4 jaar was zijn we 
verhuisd naar de Gildewijk. Toch heb ik in mijn jeugd vele uren doorgebracht in de 
Pullen. Samen met Marian Verdonk (toen nog Tekath) de zus van Harolt van wie ik de pen 
doorkreeg. Opgegroeid in een tijd zonder mobieltjes, computers en tablets waren we 
altijd buiten. In de speeltuin, die toen nog aan de Kwinkert was, oud papier ophalen voor 
de buurtvereniging en appeltjes plukken (stiekem) bij de Bongerd aan de Helpad, We 
waren ook kind aan huis bij de familie van Genechten, ja die van Wilco en Marc, bij Toon 
en Tonny was iedereen welkom als het maar netjes bleef. Ja ik heb een hele fijne jeugd 
gehad hier in de Pullen!! 
In 1990 ben ik getrouwd met Henri en hebben we een huis gebouwd in het Moerevelt 
waar we 27 jaar gewoond hebben. Henri is timmerman van beroep en had de wens om 
nog een keer een huis te kopen, dat helemaal te strippen en naar onze wensen op te 
knappen. Dus toen in 2017 het huis aan de Michiel de Ruyterlaan 52 te koop kwam zagen 
we de kans om Henri zijn wens te vervullen. Een half jaar lang hebben we hard gewerkt 
om er “ons thuis” van te maken en dat is helemaal gelukt. We hebben een heel fijn huis in 
een hele fijne wijk waar we met veel plezier wonen. 
Als er nu nog mensen zijn die denken: “goh waar ken ik haar toch van….?” Ik werk al vele 
jaren bij de Jumbo en heb het daar nog steeds erg naar mijn zin. Ik heb hele leuke 
collega’s en een ervan is Bas van de Looy. Hij woont, nog niet zo heel lang maar wel met 
plezier, in de Piet Heinstraat op nummer 10. Bas is een fijne collega, nog geen lid van de 
buurtvereniging maar wil wel graag lid worden. Leuk om iets meer van hem te weten te 
komen lijkt me. 
 

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. 

 

Verslag kienen 
23 april 2022 

Voor een rijtje vol € 7,50 en we beginnen met nummer 13. 
Deze woorden waren op zaterdag 23 april  in ons Buurthuis `t Puntje weer te horen. 
Eindelijk na een hele lange periode mocht het weer, `t Puntje open en we konden weer 
een gezellige avond kienen. En het was gezellig, de opkomst was minder als de vorige 
keren dat we hadden gekiend. Maar na een rustige opkomst in het begin, waren er op het 
eind toch nog 33 kieners, we zijn tevreden. Dit aantal zal zeker toenemen als de mensen 
buiten en in onze wijk zich er weer van bewust zijn  dat het kienen weer is van start 
gegaan. En als ze horen dat het verblijf in `t Puntje nog aangenamer is geworden zal dit 
zeker meer kien liefhebbers aantrekken. 
Hoezo aangenamer? 
Nou `t Puntje is door het bestuur en hun medewerkers flink onder handen genomen, en 
dat is een succes geworden, de reacties van zaterdag waren zeer positief, want het lijkt 
wel of de ruimte groter is geworden en ook warmer aandoet. Vanuit de mensen die 
hebben deelgenomen aan het kienen willen dan ook een groot compliment maken aan 
degene die deze opknapbeurt tot stand hebben gebracht. 
Hopelijk komt u ook een keertje aanschouwen wat ze (de kieners) bedoelen en brengt u 
tijdens een activiteit een bezoek aan het opgeknapte Buurthuis `t Puntje. 
Dit kan al bij de volgende kien avond  op zaterdag 7 mei, welkom. 

Buurtbeheer 
24 mei 2022 
Op dinsdag 24 mei a.s. is er weer een vergadering van 
het Buurtbeheer project Pullen-Ekerschot. De 
vergadering begint om 20.15 uur in ‘t Puntje. Voorafgaande 
aan deze vergadering is er een Inloopspreekuur, aanvang 20.00 uur in ’t 
Puntje. U mag tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of klachten 
aangaande onze buurt kenbaar maken. 
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Mededelingen Bestuur 
4 mei 2022 
Op woensdag 4 mei 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. Heb je interesse om 
bestuurslid te worden? Dat kan, je kunt jezelf aanmelden bij een van de bestuursleden. 
Als je twijfelt, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige 
verplichtingen. Wie weet ….. 

- 16 -

 

 

  

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

Verslag paaseieren zoeken 
17 april 2022 georganiseerd door de Paaseieren commissie 

Eerste Paasdag 17 april om 9:30 uur vonden de eerste voorbereidingen voor het zoeken in 
het speeltuintje aan het Helpad plaats. De prijsjes en de verrassingszakjes stonden klaar. 
Wederom in orde gemaakt door Chantal. Om 9:45 uur kwamen de eerste kinderen met 
hun ouders binnendruppelen. Opvallend dat er veel kinderwagens / wandelwagens nodig 
waren. Dus de gemiddelde leeftijd was erg laag. De 23 kinderen in de leeftijd van 1 tot 8 
jaar vonden het erg spannend. Sommige van hen hadden nog niet eerder meegedaan met 
het zoeken. Het is twee jaar niet georganiseerd geweest vanwege het virus. Dus het waren 
bijna allemaal kindjes die nog nooit hadden gezocht naar deze “paaseieren”. Een groot 
aantal was wel goed voorbereid, want ze hadden een grote emmer bij om de balletjes in te 
verzamelen. Het was een grote groep kinderen, ouders en grootouders die onder 
begeleiding van onze Paashaas naar het veld aan het Helpad liepen. De organisatie had 
weer drie grote zoekvelden afgemaakt met rood-wit lint. Daarbinnen konden alle kinderen 
samen naar de “eieren” zoeken. Dat werd ook volop gedaan. Ook de ouders op het eerste 
veld voor de allerkleinsten verleenden soms was assistentie, want die vonden het zoeken 
toch wel wat moeilijk.  
Er werden weer een aantal balletjes niet gevonden, de groene en bruine (die vallen niet 
op) dus als er iemand een pingpongballetje met die kleur in de speeltuin vind, graag 
afgeven in de brievenbus bij het Buurthuis aan de Kennedylaan. 
De uitslag is als volgt:  
Groep A:  1 t/m 3 jaar 11 
inschrijvingen 
Eerste Plaats  –Bohdi van Nunen 52 pnt      
Tweede Plaats  –Eevie Scheepens 49 pnt 
Derde plaats  –Fye Lemmens 34 pnt 
Groep B:  groep 1 en 2 7 inschrijvingen 
Eerste Plaats  –Noud Scheepens 92 pnt      
Tweede Plaats  –Ezra van de Laar 54 pnt 
Derde plaats  –Mats Blankers 45 pnt 
Groep C:  groep 3 en 4 5 inschrijvingen 
Eerste Plaats  –Tom Blankers 99 pnt 
Eerste Plaats  –Fiene van Tol 80 pnt 
Derde plaats  –Zeno Verhoeve 68 pnt 
Deze kinderen mochten het eerst een mooie prijs uitkiezen. 
De overige kinderen kregen allemaal nog een verrassingszakje met wat lekkers mee. 
Het zou fijn zijn als de ouders wat meer gebruik zouden willen maken van de bar om een 
kopje koffie / thee te nuttigen. Daardoor geeft dat de buurtvereniging wat meer 
mogelijkheden om dit evenement te blijven organiseren.  
 
Alle kinderen, fijn dat jullie er wilden bij zijn en graag weer tot volgend jaar.  
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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. 

 
 

OPHALEN SCHELPEN 

 
 

CORPUS NOVUM BLIJFT VERNIEUWEN!

NU NÓG MEER FUN TIJDENS JE WORKOUT
CORPUS NOVUM BLIJFT VERNIEUWEN!

NU NÓG MEER FUN TIJDENS JE WORKOUT

Bekijk het volledige aanbod op 
WWW.CORPUSNOVUM.NL
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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 

WERKZAAMHEDEN EKERSCHOT 
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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.  
 

Jaarvergadering 15 juni 2022 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Woensdag 15 juni zal er een jaarvergadering georganiseerd worden. Zet de datum alvast 
in je agenda. Aanvang 20:30 uur. 
Er zijn nog 2 openstaande bestuursfuncties. 
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de 
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij een van de bestuursleden met overleggen 
van tien handtekeningen, volgens de statuten. 
 
Het bestuur. 
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Kienen 
Kienavond mei 2022 

Zaterdag   7 mei 2022 
Zaterdag 21 mei 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, 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  13 mei 2022. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Team 4 water  
Vrijwilligers 
gezocht 
 
Wij 4 water zijn een groepje 
wielrenners en rensters die op 
zaterdag 25 juni en zondag 26 juni 
500 kilmeter gaan fietsen. 
Het is een sponsortocht voor het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant. We zijn 
op zoek naar enkele mensen die ons, de renners en rensters willen bijstaan tijdens 
deze tocht. We vertrekken dit jaar vanuit Rotterdam en gaan via Utrecht, Arnhem, 
Zwolle, Almelo en Hoofddorp terug naar Rotterdam. 
Ik, uw buurtgenoot Janus Roefs, kan helaas door ziekte dit jaar zelf niet mee fietsen, 
maar ik ga wel mee als begeleider. Dat houdt in dat ik de deelnemers ga voorzien 
van koffie, eten en andere hand en spandiensten, zoals de fietsen klaarzetten en 
eventueel repareren, enzovoort. 
Wij, 4Water zijn nog op zoek naar meer mensen die ons ook mee willen helpen 
tijdens deze tocht. 
 
We zoeken mensen die een touringbus kunnen en mogen besturen en iemand die 
een gewoon busje kan en mag besturen. Ook zoeken we iemand die een scooter kan 
en mag besturen. Ook mensen die voor de innerlijke mens willen zorgen zijn van 
harte welkom. 
Lijkt het iets voor jou, neem dan even contact op met mij, zodat ik je kan vertellen 
wat het allemaal inhoud. 
Janus Roefs, Kwinkert 2, Tel 0611085578 (alvast bedankt) 
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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 
Mei 2022 

04 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 

05 donderdag Poetsen 19.00 uur 

07 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

08 donderdag Moederdag 

12 donderdag Mis Heilige Eik 19.00 uur 

13 vrijdag Knutselmiddag 15.00 uur 

13 vrijdag Pilskes avond 20.00 uur 
Ontspanningsavond kaarten en biljarten 

21 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

26 donderdag Hemelvaartsdag 

Buurtcoördinator gezocht
mei 2022 

We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatieteam willen 
komen versterken. Het is hard nodig, dit om het goede contact dat we met de 
gemeente hebben te continueren. 
De buurtcoördinatoren 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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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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Voor vragen en informatie 
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 TOTAAL ONTZORGEN VAN TEGELWERK 
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Contactlijnen 
Voor vragen en informatie 
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 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 
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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
                   MEI 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

- 1 - www.pullenoirschot.nl

3 CONTACTLIJNEN / COLOFON
4 KIENAVOND
5 POETSEN ‘T PUNTJE
7 PILSKESAVOND - ONTSPANNINGSAVOND
9 SINTERKLAAS IN HET PUNTJE
11 IK GEEF DE PEN DOOR
11 ZWARTE PIETEN RONDGANG
12 GEEN OLIEBOLLEN IN 2021
13 BUURTBEHEER
13 PILSKESAVOND TERUG NA LANGE TIJD
13 KIENAVOND TERUG NA LANGE TIJD
15  TANGRAM PUZZEL
16 KNUTSELMIDDAG KINDERBINGO
17 ZOEK DE WEG NAAR HET LEKKERS 
18 JAARVERGADERING 17 NOVEMBER
19 BLADKORVEN
21 WEETJES
22 AGENDA NOVEMBER
22 QR- CONTROLE IN ‘T PUNTJE

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
21 mei LIVE MISIC
22 mei Wandeling naar Heilige Eik
Maandagavonden 3- banden.
Dinsdagavonden Libre.
Donderdagavonden Libre.
Iedere 1ste vrijdagavond van de
maand maandag KEEZEN……
Verder hebben we nieuwe bierkaarten 
met div. bieren die voor ons “nieuw” zijn.
Ook hebben we wat kleine gerechten
op onze kaart staan die uit eigen
keuken komen en overheerlijk zijn.
Kom je een keer proeven………???

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

3 CONTACTLIJNEN / COLOFON
4 KIENEN
4 ONTSPANNINGSAVOND / PILSKESAVOND
5 AANKONDIGING JAARVERGADERING 15 JUNI
7 VERSLAG PAASEIEREN ZOEKEN
9 IK GEEF DE PEN DOOR
10 PULLENKAMP 2022 OPGEVEN LAATSTE KANS
12 KLEURPLAAT
13 KLEURPLAAT
15  INTENTIE HEILIGE EIK
15 KNUTSELMIDDAG 13 MEI
16 WEETJES
17 VERSLAG KIENEN
17 BUURTBEHEER 23 MEI
18 BESTUURSVERGADERING 4 MEI
19 OPHALEN SCHELPEN
20 UPDATE: WERKZAAMHEDEN IN EKERSCHOT
21 TEAM 4 WATER ZOEKT VRIJWILLIGERS
22 AGENDA MEI
22 BUURTCOÖRDINATOR GEZOCHT


