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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

1 juli Keez-en.
16 juli SEBASTIAN.
5 augustus Keez-en.

Zin om te biljarten?
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag kan dit in clubverband.
Maar ook vrij biljarten kan.
Vraag naar de mogelijkheden.
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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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 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  
juli 2022 
02 zaterdag Kienen  20.00 uur 
 zaal open   19.00 uur 

 
12 dinsdag Bestuursvergadering  20.15 uur 

 
13 vrijdag Kinderbingo  14.00 uur

 
15 vrijdag Pilskes avond  20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
16 zaterdag Kienen  20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
23 juli t/m 4 september Schoolvakantie   

 
30 zaterdag Kienen  20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur  

Agenda  
augustus 2022 
02 zaterdag Kienen 
  Gesloten 

 
6 augustus t/m 27 augustus Bouwvakvakantie  

30 zaterdag Kienen 
  Gesloten 

Agenda 
september 2022 

 
16 vrijdag Pilskes avond  20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
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Dus ben jij toe aan verandering? Kom dan zeker even langs en misschien kunnen 
wij jou helpen om je doelen te behalen!  
Tot dan!  
 

Kienen 
Kienavond juli – augustus 2022 

Zaterdag   2 juli 2022 
Zaterdag 16 juli 2022 
Zaterdag 30 juli 2022 
 
Zaterdag 13 augustus 2022 gesloten 
Zaterdag 27 augustus 2022 gesloten 
 
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 

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  15 juli 2022, de laatste voor de vakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de vakantie 16 september de volgende Pilskesavond.  
Noteer alvast in je agenda. 
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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 

Beste buurtbewoners.  
 
Mijn naam is Yanou Lips en ik ben 
20 jaar jong. Al 20 jaar woon ik in 
het mooiste stukje van Oirschot, de 
Pullen. Sinds een paar maanden 
ben ik begonnen om stapje voor 
stapje mijn levensstijl om te gooien 
met behulp van mijn coach/ goede 
vriend, Eric. Hij zei tegen mij, 
‘Yanou is dat coachen niet iets voor 
jou om te gaan doen, jij bent altijd 
zo enthousiast!?’. In het begin was 
ik hier heel sceptisch over, maar toch heb ik de stap gewaagd. Samen met de Fit & 
Fun Club helpen wij nu ruim 200 
mensen naar hun doelen en dromen. 
Ik heb in een paar maanden tijd echt 
super resultaat gehaald samen met 
Eric (zie hieronder de foto’s). Daarom 
heb ik ook de stap gezet om ook 
andere mensen te gaan helpen en 
ben daarnaast ook een Bootcamp 
gestart bij ons voor in de speeltuin 
(speeltuin bij de Helpad).  Elke week 
komen er nieuwe mensen een uurtje 
mee sporten om te kijken of dit iets 
voor hen is en elke week zijn ze net zo enthousiast. Ik probeer zoveel mogelijk 
afwisseling te creëren, zodat iedereen van elke leeftijd mee kan sporten.  

Omdat ik zelf zo’n geweldig 
resultaat heb behaald gun ik 
dit andere mensen ook. Ben 
je nu benieuwd wat ik doe, 
dan kun je op zondag 17 juli 
12.00 uur tot 14.00 uur 
(inloop vanaf 11.30 uur) 
langskomen in het buurthuis 
‘het Puntje’. Hier ga ik een 
presentatie geven over 
voeding en levensstijl en kun 
verschillende dingen komen 
proeven en ervaren.  
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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.  
 

BILJARTEN OPGEVEN 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Op verzoek van een paar leden willen wij op vrijdag één keer in de maand 
weer gaan biljarten. Daarmee willen wij proberen op de vrijdagavond weer 
een oude activiteit opnieuw een boost te geven.  
Wij willen hiermee starten in september de derde of vierde vrijdag. 
 
Opgeven bij Pieter Prince (0655584557) of Joop Gottlieb (0619927876) 
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Pilskesavond - Ontspanningsavond 
 
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals 
kaarten, biljarten, darten of gewoon gezellig 
kletsen?  
Kom dan naar de Pilskes-avond - 
ontspanningsavond van buurthuis 
’t Puntje op 19 november 2021 
 
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-codes 
controleren. Dit is conform het beleid van de overheid vanaf 
25 september o.a. bij toegang tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij a.s. vrijdag 19 november voorafgaand aan 
de pilskes-avond bij de ingang jullie om de QR-code gaan 
vragen met bijehorend een geldig identiteitsbewijs. Met een 
vaccinatiebewijs gaan we deze maand ook nog akkoord (bijv. 
het “gele boekje”). Bezoekers van deze ontspanningsavond die 
geen geldige QR-code of ander bewijs inclusief een geldig 
id (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)  kunnen laten zien, mogen wij helaas niet 
toelaten. 

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle 
evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor 
evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of 
sluitingstijd. Voor binnen- en buiten evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur 
gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste 
zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt 
hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 
 

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

Bekijk het volledige aanbod op 
WWW.CORPUSNOVUM.NL

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

VERPLICHTE ROOKMELDER 
 

Hebben jullie de 
verplichte 
rookmelder al 
opgehangen? 
Ja? Oké prima! 
Nog niet 
opgehangen? 
Doen hoor, het 
kan levens 
redden. 
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Mededelingen Bestuur 
12 juli 2022 
Op woensdag 12 juli 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

 

 

 

 

 

 

 

7 – 8 – 9 OKTOBER 
VIERT BUURTVERENING “DE PULLEN” 

HAAR 50 JARIG JUBILEUM 
MET ONDER ANDERE: 

- KINDERMIDDAG 
- TUINTJESSALE 

- KIENEN 
- LIVE BAND 

- DISCO AVOND JEUGD MET DJ 
 

KOMENDE EDITIE MEER INFO 
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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 jaarvergadering 
15 juni 2022 

Voorzitter Diny van Loon opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. 
De secretaris deelde de notulen uit van de jaarvergadering van 10 november 2021. Er 
waren geen op- of aanmerkingen en werden vervolgens goedgekeurd. 
De penningmeester deelde het financiële verslag 2021 B.V. De Pullen uit. 
Na enkele vragen door de aanwezigen werd het financiële verslag 2021 B.V. De Pullen 
goedgekeurd. Op het evenementenverslag waren geen opmerkingen. 
De kascontrole bestond uit Miranda Smulders, Josca Verhoeven en Janus Roefs. Janus 
Roefs verklaarde namens de kascontrole dat de balans en de staat van baten en lasten 
gecontroleerd zijn en dat deze in orde werden bevonden. De nieuwe kascontrole voor 
2023 zijn Josca Verhoeven en Pieter Prince. Chantal den Otter en Jeroen Groenland 
zijn aftredend en herkiesbaar. 
Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnen gekregen met de 10 benodigde 
handtekeningen volgens de statuten. Hierdoor blijven er vacatures bestaan in het 
bestuur. Chantal den Otter en Jeroen Groenland werden unaniem herkozen door de 
aanwezige leden. 
Volgens de statuten treedt Diny van Loon af als voorzitter. Na stemmen werd Diny 
unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van B.V. De Pullen voor het komende jaar. 

Het bestuur 

Consumptieprijzenverhoging bar 
15 juni 2022 

In de jaarvergadering van 15 juni 2022 zijn er prijsverhogingen van 
consumpties per 1 juli voorgesteld en deze zijn door alle aanwezigen 
unaniem goedgekeurd.  

Heden: Vanaf 1 juli: 
Koffie / thee  € 1,25 € 1,50 
Frisdrank € 1,50 € 1,75 
Fles bier € 1,85 € 2,00 
Wijn  € 1,85 € 2,00 
Water  € 0,50 € 0,50 
Chips – snoep  € 0,75 € 1,00 
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Sinterklaas in ’t Puntje 21 november 2021 
November 2021 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 
 
Lieve kinderen,  
  
SINTERKLAAS komt zondag 21 november aan alle kinderen die zich 
hebben opgegeven een cadeautje brengen. Het programma begint om 
14.00 uur, dus zorg dat je op tijd bent. 
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Ik geef de pen door…. 
juli-augustus 2022  
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Jozee Kat-Soetens. Ik ben in 1955 geboren in de Dr. Feijstraat. Ik ben 
getrouwd en heb twee kinderen: een zoon van 33 jaar en een dochter van 26 jaar. 
Rond mijn 15e ben ik uit Oirschot weggegaan en op mijn 50e ben ik er weer terug 
gekomen. Het langste heb ik in Den Haag gewoond waar wij een natuurvoedings 
winkel hadden. Toen ik weer terug kwam in Oirschot, was het eerste wat iemand vroeg: 
“Van wie bende gij er inne?” “Van de familie Soetens uit de Dr. Feijstraat”, zei ik. “Echt?”, 
zei die persoon, “Daar woonde het schorriemorrie van Oirschot.” Zo heb ik dat nooit 
ervaren, wel dat er veel armoede en problemen waren bij de gezinnen. Meestal grote 
gezinnen net als wij; 10 kinderen. Wij werden gemeden en buiten gesloten, ik mocht 
bijvoorbeeld niet bij vriendinnetjes binnen komen. Bij ons was het een zoete inval, 
alles kon en mocht. Ik had ook een heel mooi verhaal kunnen vertellen, want ik heb 
heel veel mooie dingen meegemaakt. Zo heb ik voor mijn werk over de hele wereld 
gereisd. Ik heb de mode-academie in Amsterdam gevolgd in de jaren ‘80 en ben mode 
ontwerpster geweest voor grote multinationals. Ook daar kwam ik veel onrecht tegen 
in de kledingindustrie. Dat onrecht zag ik overal en loopt als een rode draad door mijn 
leven. Ik maak mij boos om al die misinformatie over vluchtelingen en over hufter 
gedrag op social media. Juice-channels die allerlei onzin vertellen. Social media is het 
mooiste wat ze hebben uitgevonden, maar ook het meest gevaarlijke. Maar 
terugkomend over de rode draad in mijn leven, het onrecht en wat ik er zelf aan doe 
om de wereld een beetje mooier te maken. Toen ik hoorde dat er in het klooster Groot 
Bijsterveld een AZC zou komen, dacht ik meteen: dan ga ik mij opgeven als vrijwilliger. 
Ik was toen burgerraadslid van de SP. In het kort, wij hebben nog nooit zoveel shit en 
bedreigingen over ons heen gekregen. Ook hier speelde social media een grote rol in. 
Er werd door de PVV een Facebook pagina opgericht: “Zeg nee tegen een AZC”. Overal 
waar men een AZC wilde openen, kwam een Facebookpagina met de naam van het 
dorp, alsof de Oirschottenaren daar achter zaten. Dat was niet zo, maar er waren zeker 
sympathisanten uit Oirschot, dat mag, maar ga niet mensen na lopen papegaaien. 
Zoveel vooroordelen… Overal heb je goede en slechte mensen; ook onder de 
vluchtelingen. Maar ik ben nog nooit bedreigd door een vluchteling, wel door 
Nederlanders. Ik ondersteun ze met hun administratie; het Nederlandse systeem is 
een oerwoud aan regels. De meeste vluchtelingen/statushouders komen financieel in 
de problemen als ze niet een maatje hebben waar ze direct met hun post naar toe 
kunnen. 
 

Zie ommezijde vervolg 
 

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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WIJZER 
16 juni 2022 
 
Koffie kar in de wijk De Pullen op 16 juni 2022 
Op weg naar de wijk De Pullen onder een stralende zon en een mooi plekje 
opgezocht in de schaduw bij ’t Puntje. 
Op 16 juni hebben we nadat we de wijk in tweeën hebben gesplitst het plan 
opgepakt om met de koffiekar naar de inwoners toe te komen. Om signalen te horen 
wat er speelt of om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe gaan we de komende jaren 
samen de zorg invullen? Daarover nadenken met elkaar is niets mis mee en maakt je 
bewust van de huidige(Zorg) situatie.  
Wij hebben geen bezoekers mogen ontvangen, wat echter niet betekent dat er 
helemaal geen vragen zijn. Misschien was het te mooi weer maar het zou ook 
zomaar kunnen dat in deze wijk De Pullen veel tevreden mensen wonen. Het goed 
hebben met en voor elkaar. Dat is heel fijn omdat te zien. 
We laten via deze weg weten dat : 
Wijzer Oirschot er voor iedereen is en er altijd een beroep op kan worden gedaan. 
Samen kijken wat kan en nodig is zodat we de leefbaarheid hoog houden voor elkaar.  
Namens het Team van de Koffiekar en de dorpsondersteuner, 
Tiny vd Ven.    info@wijzer-oirschot.nl 
 

KIKKERS IN HET VOEDSELBOS 
 

 

 

Er zitten 5 groene kikkers 
in de poel van het 

voedselbos. 

 

 

 
 
 
 

Vervolg geef de pen door…. 
 
Maar ook niet onbelangrijk is, dat ze zich welkom willen voelen in een land waar hun 
toekomst ligt. Bijvoorbeeld Shiraz en Abdul, twee ouders die met hun 3 kinderen uit 
Syrië zijn gevlucht. Zij zijn anderhalf jaar in De Pullen bezig geweest om contact te 
zoeken, vooral voor vriendschap. Ik ben daar op ingegaan, ook al had ik het best wel 
druk met andere gezinnen in AZC Oisterwijk. Nu ben ik niet meer te vinden op het AZC 
Oisterwijk, want de mensen daar hebben hun plekje inmiddels allemaal gevonden. Het 
is een rijkdom om met deze mensen om te mogen gaan, je leert hun cultuur kennen 
en niet te vergeten, hun eten. Want koken kunnen ze als de beste. Maar ook de 
vriendschap; ik ben inmiddels 66 jaar, recentelijk geopereerd aan mijn knie. Ik heb 
zoveel hulp gehad van de familie. Inmiddels ben ik ook verhuisd naar een gelijkvloerse 
woning op de Kapittelhof  en ook daar heeft deze familie mij weer mee geholpen. Mijn 
man heeft samen met Abdul een volkstuin. Hij is met pensioen en had ook niet zoveel 
vrienden; hij heeft altijd veel gewerkt. Dit wat Abdul en Robert samen doen is goud 
waard. Groente inmaken enz. Recepten worden uitgewisseld. Samen een konijnenhok 
bouwen met Abduls zoon. Onze kinderen wonen verder weg. Zodoende, vinden wij 
het heerlijk met deze mensen om te gaan; we hebben er kleinkinderen en kinderen bij 
gekregen, zo voelt het echt! 
Ik wil het stokje doorgeven aan Shiraz en Abdul Hussein. 
 
Jozee Kat-Soetens, gewoond op de Punder, nu sinds 4 weken op de Kapittelhof. 
 

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. 
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Ik geef de pen door…. 
november 2021 
 
Hoi buurtgenoten 
Deze keer heb ik de pen gekregen van Kees 
Bierkens. 
 
Ik ben Tim van Gerven (29jaar) en woon 
samen met Margo van de Ven (27jaar) 
inmiddels al weer bijna 3 jaar hier in De 
Pullen, op de Kwinkert 12. Ik woonde altijd 
al in Oirschot en Margo heeft altijd in 
Spoordonk gewoond. Wij kennen elkaar al 
best wel lang en kwamen elkaar regelmatig 
tegen op de tentfeesten hier in de buurt. 
We zijn nu ondertussen al ruim 6 jaar 
samen. 
Qua werk zit ik in de tuinen. Eerst voor een 
baas en nu ondertussen al weer 6 jaar voor 
mijzelf. Ik zit voornamelijk in het onderhoud 
en het aanmaken van nieuwe tuinen. Ons 
Margo werkt al lange tijd in de horeca, als 
medewerkster bediening. Maar hoopt 
binnenkort een nieuwe uitdaging te hebben gevonden op een ander vak gebied. 
Onze hobby’s zijn wandelen met onze hond, Fien. Soms even een rondje door de wijk, maar 
ook regelmatig door de bossen in Oisterwijk. 
Verder trap ik, Tim, nog graag een balletje bij mijn oude buurtvereniging ‘De Heikneuters’. 
En doe ik samen met een paar vrienden competitie darten bij mijn stamkroeg ’t Kroegske. 
In het weekend drink ik graag ergens met mijn vrienden een biertje. 
Ons Margo doet sinds kort weer korfballen en doet in haar vrije uurtjes graag haken. 
Verder spreekt zij ook graag met haar vriendinnen af voor de gezellige klets. 
 
De pen wil ik weer doorgeven aan Tom van Rooy. 
 

Zwarte Pieten Rondgang 
20 november 2021 

Op zaterdag 20 november 
vanaf 10.00 uur 

zal er weer de Pieten rondgang 
zijn in onze wijk. 

De Pieten geven dan een presentje 
aan alle vrijwilligers 

 

DENNIS VD BOSCH  
Spoordonkseweg 19               
5688 KB   OIRSCHOT 

T:06-21634248
E: INFO@VANDENBOSCHMETSELWERKEN.NL  
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Tangram puzzel 
Wat moet je doen?  
Knip de figuurtjes uit het vierkant hieronder uit. Kun jij er vervolgens de kleine 
figuurtjes mee maken? Of misschien kun je wel je eigen figuur maken!  
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Kleurplaat Pullenaise juli – augustus 
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Kleurplaat Pullenaise juli – augustus 
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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!  

     

 

- 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!  

     

 



- 10 - - 15 -

WIJZER 
16 juni 2022 
 
Koffie kar in de wijk De Pullen op 16 juni 2022 
Op weg naar de wijk De Pullen onder een stralende zon en een mooi plekje 
opgezocht in de schaduw bij ’t Puntje. 
Op 16 juni hebben we nadat we de wijk in tweeën hebben gesplitst het plan 
opgepakt om met de koffiekar naar de inwoners toe te komen. Om signalen te horen 
wat er speelt of om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe gaan we de komende jaren 
samen de zorg invullen? Daarover nadenken met elkaar is niets mis mee en maakt je 
bewust van de huidige(Zorg) situatie.  
Wij hebben geen bezoekers mogen ontvangen, wat echter niet betekent dat er 
helemaal geen vragen zijn. Misschien was het te mooi weer maar het zou ook 
zomaar kunnen dat in deze wijk De Pullen veel tevreden mensen wonen. Het goed 
hebben met en voor elkaar. Dat is heel fijn omdat te zien. 
We laten via deze weg weten dat : 
Wijzer Oirschot er voor iedereen is en er altijd een beroep op kan worden gedaan. 
Samen kijken wat kan en nodig is zodat we de leefbaarheid hoog houden voor elkaar.  
Namens het Team van de Koffiekar en de dorpsondersteuner, 
Tiny vd Ven.    info@wijzer-oirschot.nl 
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Maar ook niet onbelangrijk is, dat ze zich welkom willen voelen in een land waar hun 
toekomst ligt. Bijvoorbeeld Shiraz en Abdul, twee ouders die met hun 3 kinderen uit 
Syrië zijn gevlucht. Zij zijn anderhalf jaar in De Pullen bezig geweest om contact te 
zoeken, vooral voor vriendschap. Ik ben daar op ingegaan, ook al had ik het best wel 
druk met andere gezinnen in AZC Oisterwijk. Nu ben ik niet meer te vinden op het AZC 
Oisterwijk, want de mensen daar hebben hun plekje inmiddels allemaal gevonden. Het 
is een rijkdom om met deze mensen om te mogen gaan, je leert hun cultuur kennen 
en niet te vergeten, hun eten. Want koken kunnen ze als de beste. Maar ook de 
vriendschap; ik ben inmiddels 66 jaar, recentelijk geopereerd aan mijn knie. Ik heb 
zoveel hulp gehad van de familie. Inmiddels ben ik ook verhuisd naar een gelijkvloerse 
woning op de Kapittelhof  en ook daar heeft deze familie mij weer mee geholpen. Mijn 
man heeft samen met Abdul een volkstuin. Hij is met pensioen en had ook niet zoveel 
vrienden; hij heeft altijd veel gewerkt. Dit wat Abdul en Robert samen doen is goud 
waard. Groente inmaken enz. Recepten worden uitgewisseld. Samen een konijnenhok 
bouwen met Abduls zoon. Onze kinderen wonen verder weg. Zodoende, vinden wij 
het heerlijk met deze mensen om te gaan; we hebben er kleinkinderen en kinderen bij 
gekregen, zo voelt het echt! 
Ik wil het stokje doorgeven aan Shiraz en Abdul Hussein. 
 
Jozee Kat-Soetens, gewoond op de Punder, nu sinds 4 weken op de Kapittelhof. 
 

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. 
 



- 16 - - 9 -

Ik geef de pen door…. 
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Jozee Kat-Soetens. Ik ben in 1955 geboren in de Dr. Feijstraat. Ik ben 
getrouwd en heb twee kinderen: een zoon van 33 jaar en een dochter van 26 jaar. 
Rond mijn 15e ben ik uit Oirschot weggegaan en op mijn 50e ben ik er weer terug 
gekomen. Het langste heb ik in Den Haag gewoond waar wij een natuurvoedings 
winkel hadden. Toen ik weer terug kwam in Oirschot, was het eerste wat iemand vroeg: 
“Van wie bende gij er inne?” “Van de familie Soetens uit de Dr. Feijstraat”, zei ik. “Echt?”, 
zei die persoon, “Daar woonde het schorriemorrie van Oirschot.” Zo heb ik dat nooit 
ervaren, wel dat er veel armoede en problemen waren bij de gezinnen. Meestal grote 
gezinnen net als wij; 10 kinderen. Wij werden gemeden en buiten gesloten, ik mocht 
bijvoorbeeld niet bij vriendinnetjes binnen komen. Bij ons was het een zoete inval, 
alles kon en mocht. Ik had ook een heel mooi verhaal kunnen vertellen, want ik heb 
heel veel mooie dingen meegemaakt. Zo heb ik voor mijn werk over de hele wereld 
gereisd. Ik heb de mode-academie in Amsterdam gevolgd in de jaren ‘80 en ben mode 
ontwerpster geweest voor grote multinationals. Ook daar kwam ik veel onrecht tegen 
in de kledingindustrie. Dat onrecht zag ik overal en loopt als een rode draad door mijn 
leven. Ik maak mij boos om al die misinformatie over vluchtelingen en over hufter 
gedrag op social media. Juice-channels die allerlei onzin vertellen. Social media is het 
mooiste wat ze hebben uitgevonden, maar ook het meest gevaarlijke. Maar 
terugkomend over de rode draad in mijn leven, het onrecht en wat ik er zelf aan doe 
om de wereld een beetje mooier te maken. Toen ik hoorde dat er in het klooster Groot 
Bijsterveld een AZC zou komen, dacht ik meteen: dan ga ik mij opgeven als vrijwilliger. 
Ik was toen burgerraadslid van de SP. In het kort, wij hebben nog nooit zoveel shit en 
bedreigingen over ons heen gekregen. Ook hier speelde social media een grote rol in. 
Er werd door de PVV een Facebook pagina opgericht: “Zeg nee tegen een AZC”. Overal 
waar men een AZC wilde openen, kwam een Facebookpagina met de naam van het 
dorp, alsof de Oirschottenaren daar achter zaten. Dat was niet zo, maar er waren zeker 
sympathisanten uit Oirschot, dat mag, maar ga niet mensen na lopen papegaaien. 
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een oerwoud aan regels. De meeste vluchtelingen/statushouders komen financieel in 
de problemen als ze niet een maatje hebben waar ze direct met hun post naar toe 
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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 jaarvergadering 
15 juni 2022 

Voorzitter Diny van Loon opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. 
De secretaris deelde de notulen uit van de jaarvergadering van 10 november 2021. Er 
waren geen op- of aanmerkingen en werden vervolgens goedgekeurd. 
De penningmeester deelde het financiële verslag 2021 B.V. De Pullen uit. 
Na enkele vragen door de aanwezigen werd het financiële verslag 2021 B.V. De Pullen 
goedgekeurd. Op het evenementenverslag waren geen opmerkingen. 
De kascontrole bestond uit Miranda Smulders, Josca Verhoeven en Janus Roefs. Janus 
Roefs verklaarde namens de kascontrole dat de balans en de staat van baten en lasten 
gecontroleerd zijn en dat deze in orde werden bevonden. De nieuwe kascontrole voor 
2023 zijn Josca Verhoeven en Pieter Prince. Chantal den Otter en Jeroen Groenland 
zijn aftredend en herkiesbaar. 
Het bestuur heeft geen aanmeldingen binnen gekregen met de 10 benodigde 
handtekeningen volgens de statuten. Hierdoor blijven er vacatures bestaan in het 
bestuur. Chantal den Otter en Jeroen Groenland werden unaniem herkozen door de 
aanwezige leden. 
Volgens de statuten treedt Diny van Loon af als voorzitter. Na stemmen werd Diny 
unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van B.V. De Pullen voor het komende jaar. 

Het bestuur 

Consumptieprijzenverhoging bar 
15 juni 2022 

In de jaarvergadering van 15 juni 2022 zijn er prijsverhogingen van 
consumpties per 1 juli voorgesteld en deze zijn door alle aanwezigen 
unaniem goedgekeurd.  

Heden: Vanaf 1 juli: 
Koffie / thee  € 1,25 € 1,50 
Frisdrank € 1,50 € 1,75 
Fles bier € 1,85 € 2,00 
Wijn  € 1,85 € 2,00 
Water  € 0,50 € 0,50 
Chips – snoep  € 0,75 € 1,00 
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Lieve kinderen,  
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14.00 uur, dus zorg dat je op tijd bent. 
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Mededelingen Bestuur 
12 juli 2022 
Op woensdag 12 juli 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

 

 

 

 

 

 

 

7 – 8 – 9 OKTOBER 
VIERT BUURTVERENING “DE PULLEN” 

HAAR 50 JARIG JUBILEUM 
MET ONDER ANDERE: 

- KINDERMIDDAG 
- TUINTJESSALE 

- KIENEN 
- LIVE BAND 

- DISCO AVOND JEUGD MET DJ 
 

KOMENDE EDITIE MEER INFO 
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Pilskesavond - Ontspanningsavond 
 
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals 
kaarten, biljarten, darten of gewoon gezellig 
kletsen?  
Kom dan naar de Pilskes-avond - 
ontspanningsavond van buurthuis 
’t Puntje op 19 november 2021 
 
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-codes 
controleren. Dit is conform het beleid van de overheid vanaf 
25 september o.a. bij toegang tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij a.s. vrijdag 19 november voorafgaand aan 
de pilskes-avond bij de ingang jullie om de QR-code gaan 
vragen met bijehorend een geldig identiteitsbewijs. Met een 
vaccinatiebewijs gaan we deze maand ook nog akkoord (bijv. 
het “gele boekje”). Bezoekers van deze ontspanningsavond die 
geen geldige QR-code of ander bewijs inclusief een geldig 
id (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)  kunnen laten zien, mogen wij helaas niet 
toelaten. 

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle 
evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor 
evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of 
sluitingstijd. Voor binnen- en buiten evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur 
gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste 
zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt 
hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 
 

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

Bekijk het volledige aanbod op 
WWW.CORPUSNOVUM.NL

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

VERPLICHTE ROOKMELDER 
 

Hebben jullie de 
verplichte 
rookmelder al 
opgehangen? 
Ja? Oké prima! 
Nog niet 
opgehangen? 
Doen hoor, het 
kan levens 
redden. 
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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 

Beste buurtbewoners.  
 
Mijn naam is Yanou Lips en ik ben 
20 jaar jong. Al 20 jaar woon ik in 
het mooiste stukje van Oirschot, de 
Pullen. Sinds een paar maanden 
ben ik begonnen om stapje voor 
stapje mijn levensstijl om te gooien 
met behulp van mijn coach/ goede 
vriend, Eric. Hij zei tegen mij, 
‘Yanou is dat coachen niet iets voor 
jou om te gaan doen, jij bent altijd 
zo enthousiast!?’. In het begin was 
ik hier heel sceptisch over, maar toch heb ik de stap gewaagd. Samen met de Fit & 
Fun Club helpen wij nu ruim 200 
mensen naar hun doelen en dromen. 
Ik heb in een paar maanden tijd echt 
super resultaat gehaald samen met 
Eric (zie hieronder de foto’s). Daarom 
heb ik ook de stap gezet om ook 
andere mensen te gaan helpen en 
ben daarnaast ook een Bootcamp 
gestart bij ons voor in de speeltuin 
(speeltuin bij de Helpad).  Elke week 
komen er nieuwe mensen een uurtje 
mee sporten om te kijken of dit iets 
voor hen is en elke week zijn ze net zo enthousiast. Ik probeer zoveel mogelijk 
afwisseling te creëren, zodat iedereen van elke leeftijd mee kan sporten.  

Omdat ik zelf zo’n geweldig 
resultaat heb behaald gun ik 
dit andere mensen ook. Ben 
je nu benieuwd wat ik doe, 
dan kun je op zondag 17 juli 
12.00 uur tot 14.00 uur 
(inloop vanaf 11.30 uur) 
langskomen in het buurthuis 
‘het Puntje’. Hier ga ik een 
presentatie geven over 
voeding en levensstijl en kun 
verschillende dingen komen 
proeven en ervaren.  
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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.  
 

BILJARTEN OPGEVEN 
 
Geachte buurtgenoten, 
 
Op verzoek van een paar leden willen wij op vrijdag één keer in de maand 
weer gaan biljarten. Daarmee willen wij proberen op de vrijdagavond weer 
een oude activiteit opnieuw een boost te geven.  
Wij willen hiermee starten in september de derde of vierde vrijdag. 
 
Opgeven bij Pieter Prince (0655584557) of Joop Gottlieb (0619927876) 
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Dus ben jij toe aan verandering? Kom dan zeker even langs en misschien kunnen 
wij jou helpen om je doelen te behalen!  
Tot dan!  
 

Kienen 
Kienavond juli – augustus 2022 

Zaterdag   2 juli 2022 
Zaterdag 16 juli 2022 
Zaterdag 30 juli 2022 
 
Zaterdag 13 augustus 2022 gesloten 
Zaterdag 27 augustus 2022 gesloten 
 
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 

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  15 juli 2022, de laatste voor de vakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de vakantie 16 september de volgende Pilskesavond.  
Noteer alvast in je agenda. 
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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  
juli 2022 
02 zaterdag Kienen  20.00 uur 
 zaal open   19.00 uur 

 
12 dinsdag Bestuursvergadering  20.15 uur 

 
13 vrijdag Kinderbingo  14.00 uur

 
15 vrijdag Pilskes avond  20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
16 zaterdag Kienen  20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
23 juli t/m 4 september Schoolvakantie   

 
30 zaterdag Kienen  20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur  

Agenda  
augustus 2022 
02 zaterdag Kienen 
  Gesloten 

 
6 augustus t/m 27 augustus Bouwvakvakantie  

30 zaterdag Kienen 
  Gesloten 

Agenda 
september 2022 

 
16 vrijdag Pilskes avond  20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
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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. 

 



02-11 Keez toernooi
07-12 Keez toernooi

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

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

Café Buitenlust
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Pullenaise
november 2021

&
Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u

10% korting
op uw familiedrukwerk zoals:

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

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

Café Buitenlust

1 juli Keez-en.
16 juli SEBASTIAN.
5 augustus Keez-en.

Zin om te biljarten?
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag kan dit in clubverband.
Maar ook vrij biljarten kan.
Vraag naar de mogelijkheden.

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

3 CONTACTLIJNEN / COLOFON
4 KIENEN
4 ONTSPANNINGSAVOND / PILSKESAVOND
5 BILJARTEN OPGEVEN
7 50 JAAR BESTAAN
9 IK GEEF DE PEN DOOR
10 KINDERBINGO
12 KLEURPLAAT
13 KLEURPLAAT
15  WIJZER
15 KIKKERS IN HET VOEDSELBOS
16 WEETJES
17 VERSLAG JAARVERGADERING
17 CONSUMPTIEPRIJSVERHOGING
18 BESTUURSVERGADERING 12 JULI
19 ROOKMELDER VERPLICHT
20 FIT & FUN
21 FIT & FUN
22 AGENDA juli - augustus

PULLENAISE
                  JULI - AUGUSTUS 2022

Eindelijk
...

vakantie


