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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
3 juni Keez toernooi.
16 juni Gesloten besloten feest.
18 juni Plaatjes draaien Stef van der 
Heijden.
16 juli SEBASTIAN.
Maandagavonden 3-banden.
Dinsdagavonden Libre.
Donderdagavonden Libre.
Iedere 1ste vrijdagavond van de maand 
maandag KEEZEN…………
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 
 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  
juni 2022 

 
02 donderdag Poetsen  19.00 uur 

 
04 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
05 zondag Eerste Pinksterdag 

 
08 woensdag Bestuursvergadering  20.00 uur 

 
15 woensdag Jaarvergadering 20.30 uur 

 
18 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
19 zondag Vaderdag 

 
24 vrijdag Pilskes-avond  20.00 uur 

  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
Bestuur, redactie en 
adverteerders wensen 
iedereen een fijn 
Pinksterweekend  toe. 
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Team 4 water 

Langs deze weg willen wij B.V. de Pullen alle deelnemers, 
begeleiders en eenieder die op zijn manier meedoet aan 
de Home Ride 2022 en aan de Alpe d`Huzes 2022, heel 
veel succes toewensen. 
Alpe d`Huzes wordt gehouden op donderdag 2 juni. 
Op deze dag gaan heel veel Nederlanders de bekende 
berg op, om geld op te halen voor het KWF. 
De zeer bekende berg met zijn 21 bochten. De 
deelnemers gaan fietsend, hardlopend of wandelend naar 
boven, sommige in diverse uitmonsteringen, maar wel met een doel de 14 
kilometerlange tocht een maal, tweemaal en soms nog meerdere keren te 
volbrengen. 
Mochten er mensen uit onze wijk zijn die ook mee doen aan deze geweldige tocht, 
dan zouden wij graag een verhaaltje van hen over deze geweldige gebeurtenis 
ontvangen zodat wij dit in de volgende Pullenaise kunnen afdrukken. 
Alvast bedankt. 
 
In het weekend van 25 en 26 juni is er weer de Home Ride een tocht door Nederland 
van 500 kilometer in 24 uur. 
Deze tocht is voor fietsers en atleten, de start is in Rotterdam en de tocht gaat via 
Utrecht, Arnhem, Zwolle, Almere en Hoofddorp terug naar Rotterdam om daar te 
finishen. Ook dit is een sponsortocht met als doel om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de Ronald Mc Donaldhuizen. 
In deze huizen kunnen ouders, broertjes en zusjes verblijven als hun kind of hun 
broertje of zusje in her ziekenhuis moet verblijven, dit om als het nodig is snel bij 
hun ziek kind, broertje en zusje kunnen zijn De wielergroep 4Water uit Oirschot doet 
dit jaar ook weer mee. Ondergetekende doet al enkele jaren mee met deze leuke 
groep, maar helaas door klein lichamelijk ongemak dit jaar geen fietsen, maar ga ik 
mee als verzorger van de renners en rensters van 4 Water. Het opgehaalde geld van 
deze groep gaat in zijn geheel naar het Ronald Mc. Donaldhuis in Veldhoven. 
Hopelijk hebben zowel de deelnemers aan Alpe d`Huzes als die van de Home Ride 
mooi weer en een geweldige dag of dagen, en kunnen zij weer een mooi bedrag 
overmaken. Ik zal proberen om een klein verhaaltje te maken over de Home Ride. 
Janus Roefs. 

 
 

Kienen 
Kienavond juni 2022 

Zaterdag   4 juni 2022 
Zaterdag   18 juni 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 laatste Pilskes-avond/ ontspanningsavond van dit 
seizoen op vrijdag  24 juni 2022. 

Noteer 16 juni alvast in 
je agenda, laatste 
voor de 
vakantie. 
 
 
 

24
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Te koop / Te huur gevraagd 
Ingezonden door Bert van Gestel, Jan van Speijklaan 13 
Bed ombouw 2,00 meter x 1,80 meter 
3 jaar oude electrische bedbodems  en 2 bijpassende nachtkastjes  
Helemaal compleet voor € 100,-- 
Inlichtingen of aanmelden via 0499-57 5494 of 06-15 31 42 62 
Te huur gevraagd 
Heeft iemand in de Pullen een garagebox die niet meer wordt gebruikt. 
En deze missschien zou willen verhuren aan mij? 
Neem contact op via 0499-57 5494 of 06—57 120 103 
Bij voorbaat dank 
 

Steeds minder activiteiten 
  
Voor de oplettende buurtbewoner is het misschien niet altijd duidelijk, maar voor 
ons als vrijwilligers bij de buurtvereniging wordt het steeds duidelijker. Dit jaar GEEN 
Pullenkamp en GEEN Straatspeeldag. Dit zijn activiteiten waaraan voorheen goed 
werd deelgenomen en er ook voldoende volwassenen zich beschikbaar stelden om 
mee te helpen. De huidige vrijwilligers zijn inmiddels op een leeftijd die je 
middelbaar mag noemen en een aantal van onze vaste vrijwilligers zijn inmiddels 
opa en oma. Dat betekent dat er een verschuiving plaats aan het vinden is. Als deze 
trend doorzet en er vindt geen verjonging plaats binnen het bestuur en bij de 
vrijwilligers, dan zal er binnen nu en 5 jaar helemaal geen buurtvereniging de Pullen 
meer bestaan. Dan wordt door de gemeente Oirschot ons de locatie afgenomen en 
zal het clubhuis worden gesloopt. Om dit te voorkomen doen we nogmaals een 
dringend beroep op alle jonge buurtbewoners die pas mamma en pappa zijn 
geworden of het nog gaan worden. Het zou zo jammer zijn dat ons huidige bestuur 
die 30 jaar heeft geinvesteerd in het clubhuis en de vernieuwing ervan, te gronde zal 
gaan. En dan zal buurtvereniging de Pullen ophouden te bestaan op de wijze zoals 
het nu  bestaat. 
We zoeken enthousiaste, jonge buurtleden met kleine kinderen, die de toko 
willen overnemen en die gaan zorgen dat er een frisse wind gaat waaien in het 
buurthuis. Ze hoeven dat natuurlijk niet meteen allemaal helemaal zelf te 
gaan doen. Er is een overdrachtsperiode. 
De huidige bestuursleden zoeken nieuwe bestuursleden maar ook hulp bij de 
activiteiten.  

Wie durft dit aan!! 
Een bezorgde vrijwilliger die graag de taken wil delen / overdragen 
 

Jaarvergadering 15 juni 2022 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 10 november 2021 jl. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
3. Financieel overzicht 2021. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
4. Ingekomen stukken. 
5. Evenementen verslag 2021. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
6. Kascontrole. 

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

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

9. Bestuursverkiezingen 
Chantal den Otter en Jeroen Groenland is aftredende en herkiesbaar. 
Diny van Loon is aftredende als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn nog 2 openstaande bestuursfuncties. 
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de 
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij een van de bestuursleden met 
overleggen van tien handtekeningen, volgens de statuten. 

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

11. Sluiting door de voorzitter. 
 
Hopende je te mogen begroeten op 15 juni om 20.30 uur. 
Bestuur B.V. De Pullen 
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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.  
 

Geslaagd 
 
Het wordt voor 
sommigen onder ons 
weer een spannende 
maand. 
Want na een tijd van 
veel leren blokken en 
het examen doen is 
het afwachten 
geblazen. 
Wanneer komt dat 
verlossende 
telefoontje met het bericht dat je geslaagd bent. 
En als het daar is, kun je plannen maken voor het wel verdiende feestje, en je 
opmaken voor je eerste baan of vervolgstudie. 
Mocht het zo zijn dat je geslaagd bent dan wenst B.V. de Pullen jullie en jullie 
ouders/opvoeders, van harte proficiat, en heel veel succes bij het vervolg 
hierop. En heb je ondanks dat je zo je best gedaan hebt tocht niet gelukt zijn 
wensen we je heel veel sterkte, kop op er komen nog meer kansen. 
 
B.V de Pullen. 
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Mededelingen Bestuur  
8 juni 2022 
Op woensdag 8 juni 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. 
 

- 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

Vakantie 2022 – met extra’s 
Juni – juli – augustus 2022 
 
Om zorgen en moeilijkheden tijdens de vakantie te voorkomen hebben we de 
belangrijkste zaken die je voor de zekerheid mee moet nemen op een rij gezet. Dat is niet 
alleen op het vakantieadres handig, maar ook tijdens de reis ernaartoe. 

Corona in 2022 – Wat moet je meenemen op vakantie? 
 

Coronabewijzen 
Het belangrijkste om mee te nemen zijn de coronabewijzen van je hele gezin. Zorg dat je 
de Coronacheck-app hebt geïnstalleerd en dat je voor vertrek inlogt om je gegevens zo 
actueel mogelijk te maken. In alle Europese landen kun je met de Nederlandse 
Coronacheck-app toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca, pretparken en andere 
attracties en evenementen.  
In de meeste landen kun je prima terecht zonder coronabewijs, maar je kunt er soms nog 
om gevraagd worden. Vergeet hem dus niet! 
Gezondheidsverklaringen 
Naast het coronabewijs dat je in de Coronacheck-app kunt aanmaken is het in sommige 
landen ook verplicht een gezondheidsverklaring mee te nemen. Dat is een formulier 
waarop je onder andere aangeeft in welke landen je de laatste tijd bent geweest. Op de 
overheids-website Nederland Wereldwijd kun je per land zien of je een 
gezondsheidsverklaring nodig hebt. 
Mondkapjes 
Mondkapjes zijn bijna nergens meer verplicht, maar erg handig om toch mee te nemen. 
In sommige landen zijn de bekende blauwe mondkapjes of zelfgemaakt mondkapjes niet 
voldoende. Je moet dan minstens FFP2-mondkapjes gebruiken. Die zijn niet overal 
verkrijgbaar, dus bestel een doosje voordat je op reis gaat. Dan kom je niet voor 
verrassingen te staan. 
Kun jij of een van je reisgenoten vanwege een medische reden geen mondkapje dragen? 
Zorg dan dat je een verklaring van een arts hebt, liefst in het Engels of in de taal van het 
land van je bestemming. 
Zelftests 
We zijn allemaal inmiddels wel gewend een zelftest te doen. Maar niet vergeet ze mee te 
nemen op vakantie. Het is niet alleen handig voor jezelf om een testje te doen, soms is 
het ook verplicht om ter plaatse een zelf meegenomen zelftest te laten zien. 
Desinfecterende handgel en handzeep 
Handen wassen en desinfecteren blijft belangrijk, ook zonder corona. Op veel campings 
zal dat niet echt een probleem zijn. Maar op reis onderweg naar de camping is het wel zo 
fijn als je bij die wc langs de snelweg je eigen ontsmettingsproducten bij je hebt. Naast de 
handgel en handzeep zijn vochtige schoonmaakdoekjes ook ideaal. Die kun je gebruiken 
om deurklinken, wc-brillen en lichtknopjes schoon te maken. Wel zo’n fris idee! Ook 
onmisbaar zijn goede latex of plastic handschoentjes. Handig om te gebruiken bij het 
schoonmaken of in andere situaties dat je je handen liever niet vies maakt. 
Thermometer 
Een thermometer neem je niet altijd mee op vakantie, zeker als je kinderen niet (meer) 
mee op reis gaan. Maar sinds corona is het wel zo handig om even te kunnen kijken of jij 
of een van de kinderen koorts heeft. 
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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 knutselmiddag 
13 mei 2022 
 
Vrijdag 13 mei waren de kinderen van de 
buurtvereniging en vriendjes en 
vriendinnetjes weer welkom in het 
Puntje om lekker te knutselen met zijn 
allen. De tafels stonden al klaar vol met 
knutselspullen. Er stonden een paar 
voorbeelden klaar van wat er geknutseld 
kon worden. Mooie bloemen maken, een 
konijn of je kon je eigen creatie maken. 
De kinderen gingen ijverig aan de slag. 
Bij hulp konden ze terecht bij Marsja en 
Josca. En ook de aanwezige moeders 
waren soms druk aan het knutselen. Na 
ruim een uur waren er veel prachtige 
knutselwerkjes gemaakt. We kunnen weer terug kijken op een geslaagde middag. We 
kijken weer uit naar de volgende keer. Zijn jullie er dan ook weer bij?  

 

Vervolg vakantie 2022 – met extra’s 
Paracetamol (ook voor de kinderen) 
Naast je gewone medicijnen is het ook verstandig zelf extra paracetamol in te slaan voor 
de vakantie. Ten eerste kun je het maar beter bij je hebben. En ten tweede kan het een 
hoop geld besparen. Wist je dat paracetamol alleen in Duitsland al zes keer zo duur is als 
in Nederland? 
 
Installeer de Reisapp op je telefoon 
De regels in de verschillende landen kunnen spontaan veranderen. Installeer daarom 
de Reisapp van het Ministerie van Buitenlands Zaken. Je kunt daar voor jouw 
vakantieland(en) een melding aanmaken zodat je bij elke wijziging van het reisadvies een 
berichtje krijgt. Wel zo handig. Je krijgt namelijk ook bij een wijziging van de coronaregels 
een push-bericht. Dan ben je altijd op de hoogte van de meest actuele reisadviezen! 
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Ik geef de pen door…. 
Juni 2022 
 
Hallo ik ben Bas van de Looy, ik ben 28 jaar oud en ik woon sinds 2,5 jaar in de 
Piet Heinstraat 10. Ik ben geboren en getogen in Oirschot. Ik ben nog geen lid 
van de 
Buurtvereniging, maar wie weet gaat dat nog komen na deze kennismaking met 
de 
buurt. In mijn vrije tijd ben ik iedere zondag lekker aan het hockeyen wat ik al 20 
jaar doe. Ik ga graag met mijn vrienden erop uit, lekker iets drinken of gewoon 
gezellig bij elkaar zijn. Ik werk fulltime bij de Jumbo hier in Oirschot, waar jullie 
mij misschien ook wel van kennen. Ik ben een collega van Pieternel die in de 
vorige Pullenaise heeft geschreven. Dat is tenminste wat tegen mij is verteld. Ik 
vind het leuk om te horen wat hier in de buurt allemaal georganiseerd wordt. 
Ik ken op dit moment niemand uit de buurt aan wie ik de pen door kan geven 
dus wil ik jullie vragen of jullie dat voor mij kunnen doen.  
Groeten Bas van de Looy 
Piet Heinstraat 10 
(De pen voor de maand juli/augustus wordt doorgegeven aan: 
 Jozee Soetens) 
 

Kinderbingo 
13 Juli 2022 
 
Een leuke afsluiter voor de 
zomervakantie!  
Woensdag 13 juli om 14.00 
uur hebben we weer een 
kinderbingo. Natuurlijk zijn 
er weer leuke prijsjes te 
winnen.  
Het Puntje is open vanaf 
13.45 uur.  
Rond 15.15 uur zal de bingo afgelopen zijn. Kom je ook? 
Mocht je nog niet alle cijfertjes kennen dan is het handig dat er iemand met je 
mee komt die je kan helpen. Zien we je dan?  
 
De kinderbingo is alleen voor kinderen die lid zijn van de buurtvereniging. 

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, 

Vanwege te weinig animo onder de ouders en de basisschooljeugd in de Pullen gaat 
dit jaar het Pullenkamp NIET door. 
Helaas voor de leiding die al heel wat tijd en energie heeft gestoken in de 
voorbereidingen ervan. Hopelijk volgend jaar meer aanmeldingen dan dit jaar. 
Als zich deze trend gaat voortzetten zullen binnenkort er geen kampen meer 
worden georganiseerd. Dat ligt niet aan onze vrijwilligers, die doen er alles aan om 
de jeugd te motiveren om mee te gaan. Waar het wel aan ligt zullen de betreffende 
ouders van de basisschoolkinderen zelf misschien weten. Wij, bestuursleden 
snappen er in ieder geval niets van. 

Woordzoeker 
Vind jij alle woordjes? 

NATIONALE BUITENSPEELDAG 
8 juni 2022 

Sinds 1989 wordt er in Nederland elk 
jaar een Nationale Buitenspeeldag 
gehouden (tweede woensdag in juni). 
Op die dag worden overal in ons land 
straten afgesloten voor verkeer, zodat 
kinderen er zonder gevaar naar 
hartenlust kunnen spelen. De dag is 
een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende 
kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd 
van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan 
meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken. 
De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een 
kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op 
buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. 
De actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om bij de actie 
aanwezig te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek komen met 
kinderen en ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in 
hun buurt of straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen 
oplossingen en ideeën aangedragen worden. 
Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd 
wordt tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, 
bijvoorbeeld snelheid beperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon 
meer speelruimte. 
 

Bij Buurtvereniging De Pullen wordt deze 
Buitenspeeldag dit jaar NIET georganiseerd.  
 

De buitenspeeldag commissie 

 

Pullenkamp 2022 
Hallo kinderen van B.V. de Pullen en jullie ouders, 

Vanwege te weinig animo onder de ouders en de basisschooljeugd in de Pullen gaat 
dit jaar het Pullenkamp NIET door. 
Helaas voor de leiding die al heel wat tijd en energie heeft gestoken in de 
voorbereidingen ervan. Hopelijk volgend jaar meer aanmeldingen dan dit jaar. 
Als zich deze trend gaat voortzetten zullen binnenkort er geen kampen meer 
worden georganiseerd. Dat ligt niet aan onze vrijwilligers, die doen er alles aan om 
de jeugd te motiveren om mee te gaan. Waar het wel aan ligt zullen de betreffende 
ouders van de basisschoolkinderen zelf misschien weten. Wij, bestuursleden 
snappen er in ieder geval niets van. 

Woordzoeker 
Vind jij alle woordjes? 
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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!  

     

 

- 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!  

     

 



- 12 - - 13 -  

Kleurplaat 
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Pullenkamp 2022 
Hallo kinderen van B.V. de Pullen en jullie ouders, 

Vanwege te weinig animo onder de ouders en de basisschooljeugd in de Pullen gaat 
dit jaar het Pullenkamp NIET door. 
Helaas voor de leiding die al heel wat tijd en energie heeft gestoken in de 
voorbereidingen ervan. Hopelijk volgend jaar meer aanmeldingen dan dit jaar. 
Als zich deze trend gaat voortzetten zullen binnenkort er geen kampen meer 
worden georganiseerd. Dat ligt niet aan onze vrijwilligers, die doen er alles aan om 
de jeugd te motiveren om mee te gaan. Waar het wel aan ligt zullen de betreffende 
ouders van de basisschoolkinderen zelf misschien weten. Wij, bestuursleden 
snappen er in ieder geval niets van. 

Woordzoeker 
Vind jij alle woordjes? 

NATIONALE BUITENSPEELDAG 
8 juni 2022 

Sinds 1989 wordt er in Nederland elk 
jaar een Nationale Buitenspeeldag 
gehouden (tweede woensdag in juni). 
Op die dag worden overal in ons land 
straten afgesloten voor verkeer, zodat 
kinderen er zonder gevaar naar 
hartenlust kunnen spelen. De dag is 
een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende 
kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd 
van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan 
meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken. 
De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een 
kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op 
buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. 
De actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om bij de actie 
aanwezig te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek komen met 
kinderen en ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in 
hun buurt of straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen 
oplossingen en ideeën aangedragen worden. 
Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd 
wordt tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, 
bijvoorbeeld snelheid beperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon 
meer speelruimte. 
 

Bij Buurtvereniging De Pullen wordt deze 
Buitenspeeldag dit jaar NIET georganiseerd.  
 

De buitenspeeldag commissie 
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Ik geef de pen door…. 
Juni 2022 
 
Hallo ik ben Bas van de Looy, ik ben 28 jaar oud en ik woon sinds 2,5 jaar in de 
Piet Heinstraat 10. Ik ben geboren en getogen in Oirschot. Ik ben nog geen lid 
van de 
Buurtvereniging, maar wie weet gaat dat nog komen na deze kennismaking met 
de 
buurt. In mijn vrije tijd ben ik iedere zondag lekker aan het hockeyen wat ik al 20 
jaar doe. Ik ga graag met mijn vrienden erop uit, lekker iets drinken of gewoon 
gezellig bij elkaar zijn. Ik werk fulltime bij de Jumbo hier in Oirschot, waar jullie 
mij misschien ook wel van kennen. Ik ben een collega van Pieternel die in de 
vorige Pullenaise heeft geschreven. Dat is tenminste wat tegen mij is verteld. Ik 
vind het leuk om te horen wat hier in de buurt allemaal georganiseerd wordt. 
Ik ken op dit moment niemand uit de buurt aan wie ik de pen door kan geven 
dus wil ik jullie vragen of jullie dat voor mij kunnen doen.  
Groeten Bas van de Looy 
Piet Heinstraat 10 
(De pen voor de maand juli/augustus wordt doorgegeven aan: 
 Jozee Soetens) 
 

Kinderbingo 
13 Juli 2022 
 
Een leuke afsluiter voor de 
zomervakantie!  
Woensdag 13 juli om 14.00 
uur hebben we weer een 
kinderbingo. Natuurlijk zijn 
er weer leuke prijsjes te 
winnen.  
Het Puntje is open vanaf 
13.45 uur.  
Rond 15.15 uur zal de bingo afgelopen zijn. Kom je ook? 
Mocht je nog niet alle cijfertjes kennen dan is het handig dat er iemand met je 
mee komt die je kan helpen. Zien we je dan?  
 
De kinderbingo is alleen voor kinderen die lid zijn van de buurtvereniging. 

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 knutselmiddag 
13 mei 2022 
 
Vrijdag 13 mei waren de kinderen van de 
buurtvereniging en vriendjes en 
vriendinnetjes weer welkom in het 
Puntje om lekker te knutselen met zijn 
allen. De tafels stonden al klaar vol met 
knutselspullen. Er stonden een paar 
voorbeelden klaar van wat er geknutseld 
kon worden. Mooie bloemen maken, een 
konijn of je kon je eigen creatie maken. 
De kinderen gingen ijverig aan de slag. 
Bij hulp konden ze terecht bij Marsja en 
Josca. En ook de aanwezige moeders 
waren soms druk aan het knutselen. Na 
ruim een uur waren er veel prachtige 
knutselwerkjes gemaakt. We kunnen weer terug kijken op een geslaagde middag. We 
kijken weer uit naar de volgende keer. Zijn jullie er dan ook weer bij?  

 

Vervolg vakantie 2022 – met extra’s 
Paracetamol (ook voor de kinderen) 
Naast je gewone medicijnen is het ook verstandig zelf extra paracetamol in te slaan voor 
de vakantie. Ten eerste kun je het maar beter bij je hebben. En ten tweede kan het een 
hoop geld besparen. Wist je dat paracetamol alleen in Duitsland al zes keer zo duur is als 
in Nederland? 
 
Installeer de Reisapp op je telefoon 
De regels in de verschillende landen kunnen spontaan veranderen. Installeer daarom 
de Reisapp van het Ministerie van Buitenlands Zaken. Je kunt daar voor jouw 
vakantieland(en) een melding aanmaken zodat je bij elke wijziging van het reisadvies een 
berichtje krijgt. Wel zo handig. Je krijgt namelijk ook bij een wijziging van de coronaregels 
een push-bericht. Dan ben je altijd op de hoogte van de meest actuele reisadviezen! 
 



- 18 - - 7 -

Mededelingen Bestuur  
8 juni 2022 
Op woensdag 8 juni 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

Vakantie 2022 – met extra’s 
Juni – juli – augustus 2022 
 
Om zorgen en moeilijkheden tijdens de vakantie te voorkomen hebben we de 
belangrijkste zaken die je voor de zekerheid mee moet nemen op een rij gezet. Dat is niet 
alleen op het vakantieadres handig, maar ook tijdens de reis ernaartoe. 

Corona in 2022 – Wat moet je meenemen op vakantie? 
 

Coronabewijzen 
Het belangrijkste om mee te nemen zijn de coronabewijzen van je hele gezin. Zorg dat je 
de Coronacheck-app hebt geïnstalleerd en dat je voor vertrek inlogt om je gegevens zo 
actueel mogelijk te maken. In alle Europese landen kun je met de Nederlandse 
Coronacheck-app toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca, pretparken en andere 
attracties en evenementen.  
In de meeste landen kun je prima terecht zonder coronabewijs, maar je kunt er soms nog 
om gevraagd worden. Vergeet hem dus niet! 
Gezondheidsverklaringen 
Naast het coronabewijs dat je in de Coronacheck-app kunt aanmaken is het in sommige 
landen ook verplicht een gezondheidsverklaring mee te nemen. Dat is een formulier 
waarop je onder andere aangeeft in welke landen je de laatste tijd bent geweest. Op de 
overheids-website Nederland Wereldwijd kun je per land zien of je een 
gezondsheidsverklaring nodig hebt. 
Mondkapjes 
Mondkapjes zijn bijna nergens meer verplicht, maar erg handig om toch mee te nemen. 
In sommige landen zijn de bekende blauwe mondkapjes of zelfgemaakt mondkapjes niet 
voldoende. Je moet dan minstens FFP2-mondkapjes gebruiken. Die zijn niet overal 
verkrijgbaar, dus bestel een doosje voordat je op reis gaat. Dan kom je niet voor 
verrassingen te staan. 
Kun jij of een van je reisgenoten vanwege een medische reden geen mondkapje dragen? 
Zorg dan dat je een verklaring van een arts hebt, liefst in het Engels of in de taal van het 
land van je bestemming. 
Zelftests 
We zijn allemaal inmiddels wel gewend een zelftest te doen. Maar niet vergeet ze mee te 
nemen op vakantie. Het is niet alleen handig voor jezelf om een testje te doen, soms is 
het ook verplicht om ter plaatse een zelf meegenomen zelftest te laten zien. 
Desinfecterende handgel en handzeep 
Handen wassen en desinfecteren blijft belangrijk, ook zonder corona. Op veel campings 
zal dat niet echt een probleem zijn. Maar op reis onderweg naar de camping is het wel zo 
fijn als je bij die wc langs de snelweg je eigen ontsmettingsproducten bij je hebt. Naast de 
handgel en handzeep zijn vochtige schoonmaakdoekjes ook ideaal. Die kun je gebruiken 
om deurklinken, wc-brillen en lichtknopjes schoon te maken. Wel zo’n fris idee! Ook 
onmisbaar zijn goede latex of plastic handschoentjes. Handig om te gebruiken bij het 
schoonmaken of in andere situaties dat je je handen liever niet vies maakt. 
Thermometer 
Een thermometer neem je niet altijd mee op vakantie, zeker als je kinderen niet (meer) 
mee op reis gaan. Maar sinds corona is het wel zo handig om even te kunnen kijken of jij 
of een van de kinderen koorts heeft. 
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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.  
 

Geslaagd 
 
Het wordt voor 
sommigen onder ons 
weer een spannende 
maand. 
Want na een tijd van 
veel leren blokken en 
het examen doen is 
het afwachten 
geblazen. 
Wanneer komt dat 
verlossende 
telefoontje met het bericht dat je geslaagd bent. 
En als het daar is, kun je plannen maken voor het wel verdiende feestje, en je 
opmaken voor je eerste baan of vervolgstudie. 
Mocht het zo zijn dat je geslaagd bent dan wenst B.V. de Pullen jullie en jullie 
ouders/opvoeders, van harte proficiat, en heel veel succes bij het vervolg 
hierop. En heb je ondanks dat je zo je best gedaan hebt tocht niet gelukt zijn 
wensen we je heel veel sterkte, kop op er komen nog meer kansen. 
 
B.V de Pullen. 
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Te koop / Te huur gevraagd 
Ingezonden door Bert van Gestel, Jan van Speijklaan 13 
Bed ombouw 2,00 meter x 1,80 meter 
3 jaar oude electrische bedbodems  en 2 bijpassende nachtkastjes  
Helemaal compleet voor € 100,-- 
Inlichtingen of aanmelden via 0499-57 5494 of 06-15 31 42 62 
Te huur gevraagd 
Heeft iemand in de Pullen een garagebox die niet meer wordt gebruikt. 
En deze missschien zou willen verhuren aan mij? 
Neem contact op via 0499-57 5494 of 06—57 120 103 
Bij voorbaat dank 
 

Steeds minder activiteiten 
  
Voor de oplettende buurtbewoner is het misschien niet altijd duidelijk, maar voor 
ons als vrijwilligers bij de buurtvereniging wordt het steeds duidelijker. Dit jaar GEEN 
Pullenkamp en GEEN Straatspeeldag. Dit zijn activiteiten waaraan voorheen goed 
werd deelgenomen en er ook voldoende volwassenen zich beschikbaar stelden om 
mee te helpen. De huidige vrijwilligers zijn inmiddels op een leeftijd die je 
middelbaar mag noemen en een aantal van onze vaste vrijwilligers zijn inmiddels 
opa en oma. Dat betekent dat er een verschuiving plaats aan het vinden is. Als deze 
trend doorzet en er vindt geen verjonging plaats binnen het bestuur en bij de 
vrijwilligers, dan zal er binnen nu en 5 jaar helemaal geen buurtvereniging de Pullen 
meer bestaan. Dan wordt door de gemeente Oirschot ons de locatie afgenomen en 
zal het clubhuis worden gesloopt. Om dit te voorkomen doen we nogmaals een 
dringend beroep op alle jonge buurtbewoners die pas mamma en pappa zijn 
geworden of het nog gaan worden. Het zou zo jammer zijn dat ons huidige bestuur 
die 30 jaar heeft geinvesteerd in het clubhuis en de vernieuwing ervan, te gronde zal 
gaan. En dan zal buurtvereniging de Pullen ophouden te bestaan op de wijze zoals 
het nu  bestaat. 
We zoeken enthousiaste, jonge buurtleden met kleine kinderen, die de toko 
willen overnemen en die gaan zorgen dat er een frisse wind gaat waaien in het 
buurthuis. Ze hoeven dat natuurlijk niet meteen allemaal helemaal zelf te 
gaan doen. Er is een overdrachtsperiode. 
De huidige bestuursleden zoeken nieuwe bestuursleden maar ook hulp bij de 
activiteiten.  

Wie durft dit aan!! 
Een bezorgde vrijwilliger die graag de taken wil delen / overdragen 
 

Jaarvergadering 15 juni 2022 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 10 november 2021 jl. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
3. Financieel overzicht 2021. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
4. Ingekomen stukken. 
5. Evenementen verslag 2021. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
6. Kascontrole. 

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

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

9. Bestuursverkiezingen 
Chantal den Otter en Jeroen Groenland is aftredende en herkiesbaar. 
Diny van Loon is aftredende als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn nog 2 openstaande bestuursfuncties. 
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de 
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij een van de bestuursleden met 
overleggen van tien handtekeningen, volgens de statuten. 

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

11. Sluiting door de voorzitter. 
 
Hopende je te mogen begroeten op 15 juni om 20.30 uur. 
Bestuur B.V. De Pullen 
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Team 4 water 

Langs deze weg willen wij B.V. de Pullen alle deelnemers, 
begeleiders en eenieder die op zijn manier meedoet aan 
de Home Ride 2022 en aan de Alpe d`Huzes 2022, heel 
veel succes toewensen. 
Alpe d`Huzes wordt gehouden op donderdag 2 juni. 
Op deze dag gaan heel veel Nederlanders de bekende 
berg op, om geld op te halen voor het KWF. 
De zeer bekende berg met zijn 21 bochten. De 
deelnemers gaan fietsend, hardlopend of wandelend naar 
boven, sommige in diverse uitmonsteringen, maar wel met een doel de 14 
kilometerlange tocht een maal, tweemaal en soms nog meerdere keren te 
volbrengen. 
Mochten er mensen uit onze wijk zijn die ook mee doen aan deze geweldige tocht, 
dan zouden wij graag een verhaaltje van hen over deze geweldige gebeurtenis 
ontvangen zodat wij dit in de volgende Pullenaise kunnen afdrukken. 
Alvast bedankt. 
 
In het weekend van 25 en 26 juni is er weer de Home Ride een tocht door Nederland 
van 500 kilometer in 24 uur. 
Deze tocht is voor fietsers en atleten, de start is in Rotterdam en de tocht gaat via 
Utrecht, Arnhem, Zwolle, Almere en Hoofddorp terug naar Rotterdam om daar te 
finishen. Ook dit is een sponsortocht met als doel om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor de Ronald Mc Donaldhuizen. 
In deze huizen kunnen ouders, broertjes en zusjes verblijven als hun kind of hun 
broertje of zusje in her ziekenhuis moet verblijven, dit om als het nodig is snel bij 
hun ziek kind, broertje en zusje kunnen zijn De wielergroep 4Water uit Oirschot doet 
dit jaar ook weer mee. Ondergetekende doet al enkele jaren mee met deze leuke 
groep, maar helaas door klein lichamelijk ongemak dit jaar geen fietsen, maar ga ik 
mee als verzorger van de renners en rensters van 4 Water. Het opgehaalde geld van 
deze groep gaat in zijn geheel naar het Ronald Mc. Donaldhuis in Veldhoven. 
Hopelijk hebben zowel de deelnemers aan Alpe d`Huzes als die van de Home Ride 
mooi weer en een geweldige dag of dagen, en kunnen zij weer een mooi bedrag 
overmaken. Ik zal proberen om een klein verhaaltje te maken over de Home Ride. 
Janus Roefs. 

 
 

Kienen 
Kienavond juni 2022 

Zaterdag   4 juni 2022 
Zaterdag   18 juni 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 laatste Pilskes-avond/ ontspanningsavond van dit 
seizoen op vrijdag  24 juni 2022. 

Noteer 16 juni alvast in 
je agenda, laatste 
voor de 
vakantie. 
 
 
 

24
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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  
juni 2022 

 
02 donderdag Poetsen  19.00 uur 

 
04 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
05 zondag Eerste Pinksterdag 

 
08 woensdag Bestuursvergadering  20.00 uur 

 
15 woensdag Jaarvergadering 20.30 uur 

 
18 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
19 zondag Vaderdag 

 
24 vrijdag Pilskes-avond  20.00 uur 

  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
Bestuur, redactie en 
adverteerders wensen 
iedereen een fijn 
Pinksterweekend  toe. 
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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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 TOTAAL ONTZORGEN VAN TEGELWERK 
WAND- EN VLOERTEGELS 
KERAMISCH EN NATUURSTEEN 
3D TEKENEN 
LEVEREN EN PLAATSEN 
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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
                  JUNI 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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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
3 juni Keez toernooi.
16 juni Gesloten besloten feest.
18 juni Plaatjes draaien Stef van der 
Heijden.
16 juli SEBASTIAN.
Maandagavonden 3-banden.
Dinsdagavonden Libre.
Donderdagavonden Libre.
Iedere 1ste vrijdagavond van de maand 
maandag KEEZEN…………
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 JAARVERGADERING 15 JUNI
7 VAKANTIE 2022 MET WAT EXTRA’S
9 IK GEEF DE PEN DOOR
9 KINDERBINGO
10 PULLENKAMP 2022 / gaat niet door???
10 WOORDZOEKER
12 KLEURPLAAT
13 KLEURPLAAT
15  GEEN BUITENSPEELDAG IN DE PULLEN 
16 WEETJES
17 VERSLAG KINDERMIDDAG
18 BESTUURSVERGADERING  8 JUNI
19 GESLAAGD
20 TE KOOP-HUUR
20 STEEDS MINDER ACTIVITEITEN
21 TEAM 4 WATER
22 AGENDA JUNI
22 FIJNE PINKSTERVAKANTIE


