
02-11 Keez toernooi
07-12 Keez toernooi

Oud en nieuw live muziek voor verdere 
informatie zie onze nieuwsbrief, meld je hiervoor 
aan.
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Pullenaise
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&
Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u

10% korting
op uw familiedrukwerk zoals:

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

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

Café Buitenlust

2 september: Keez-en
3 september: Teerdag spaarkassen
25 september: Oirschot Kermis met
om 16.00 uur SEBASTIAN

10 oktober: Keez-en
9 oktober: Krokettendag

Ook voor feesten en partijen bent u
bij ons aan het goede adres.
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• Fysiotherapie
• Manuele Therapie
• Oedeemtherapie
• Lymftaping
• Claudicatio Intermittens
• COPD
• KISS/ KIDD
• ParkinsonNet
• Visceraaltherapie
• Covid 19 revalidatie

FYSIOTHERAPIE DE VRIEND
Praktijk voor fysiotherapie & manuele therapie in Oirschot

Dimitri de Vriend
Myrthe Boss
Dany Khayat
Willem de Koning

Hoofdlocatie
Jan van Speyklaan 1
5688 CM Oirschot

LACO 
De Kemmer 1
5688 GK Oirschot

Fitness Oirschot
Industrieweg 9c
5688 DP  Oirschot

T: 0499-572542
E: info@fysiotherapiedevriend.nl
W: www.fysiotherapiedevriend.nl

 TOTAAL ONTZORGEN VAN TEGELWERK 
WAND- EN VLOERTEGELS 
KERAMISCH EN NATUURSTEEN 
3D TEKENEN 
LEVEREN EN PLAATSEN 
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Contactlijnen 
Voor vragen en informatie 
 
Bestuur Voorzitter Diny van Loon 0646688529 
 Secretaris Henk Beekmans 0622465636 
 Penningmeester Joop Gottlieb 0622246495 
 Bestuursleden Chantal den Otter 0620468958 
  Jeroen Groenland 0657320022 
 
Commissies Activiteitenmiddagen Marsja van Bijsterveld 0619570051 
 Buitenspeeldag Joop Gottlieb 572897 
 Felicitatiedienst Chantal den Otter 0620468958
 Tuintjes Sale Jeroen Groenland 0657320022 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 0622465636 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
 Sinterklaas Diny van Loon 0646688529 
 
 
Ere lid  Antoine Kuypers 
 
 
Buurthuis ’t Puntje Kennedylaan 17 573734 
E-mailadres algemeen bestuur@pullenoirschot.nl  
E-mailadres Pullenaise redactie@pullenoirschot.nl 
Internet site  www.pullenoirschot.nl 
Facebook  www.facebook.com/depullen 
 

Colofon 
 
Pullenaise redactie Josca Verhoeven  
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Janus Roefs 0611085578 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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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 
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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  
September 2022 

 
04 Einde zomervakantie 

 
05 t/m 27 sep. Club actie Rabobank 2022 Stemmen 

 
07 woensdag Bestuursvergadering 20.00 uur 

 
08 woensdag Poetsen  19.00 uur 

 
10 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
13 dinsdag Buurtbeheer  20.15 uur 

 
16 vrijdag Pilskes-avond  20.00 uur 

  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
23 vrijdag Biljarten  19:30 uur 

 
24 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
24 t/m 28 sep. Kermis  

Feestweekend 
50- jarig 

Jubileum 2022 
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Ik geef de pen 
door…. 
September 2022 
 
Samen met Jozee hebben wij dit geschreven 
ons Nederlands is redelijk goed nu maar 
schrijven is nog moeilijk.  
Wij zijn de familie Hussein uit Syrië, wij zijn 
van Koerdische afkomst. Wij wonen in de 
Michiel de Ruijterlaan in de Pullen.  Ons gezin 
bestaat uit Shiraz 43 jaar oud. Mijn man  
Abdul 47 jaar oud. Zoon Hassan 21 jaar, zoon 
Khalil 19 jaar en zoon Shukri 15 jaar.  
Ongeveer 4 jaar gelden zijn wij door Unicef 
naar Nederland gehaald. Wij waren gevlucht 
naar Turkije, maar de leefomstandigheden 
waren daar zeer slecht en we waren allemaal 
ziek. Wij moesten allemaal werken ook de 
kinderen, de jongste was toen 11 jaar en 
werkte meer dan 8 uur per dag en de kinderen  kregen geen onderwijs.  
In Nederland aangekomen, hebben wij eerst 6 maanden in een azc gewoond, daarna 
hebben wij een huis gekregen in Oirschot. Het was heel moeilijk om contact te krijgen 
met de mensen in de pullen, wij spraken maar amper Nederlands. Het was heel moeilijk 
om te integreren. Totdat wij Jozee en Will leerde kennen buurtgenoten van ons. Nu 
inmiddels vrienden van ons. Onze culturen zijn erg verschillend en wij blijven elke dag 
weer nieuwe dingen leren, vooral over de Nederlandse gewoontes. We lachen veel 

samen, juist om de verschillen. Mijn man Abdul 
werkt als logistiek medewerker in een 
Oirschots bedrijf. Ik werk bij La Fleuri. Maar ik 
wil graag een andere beroep leren, 
schoonmaken doe ik al heel mijn leven en wil 
graag iets anders leren.  
Samen koken met collega’s van Fleuri, mijn 
collega’s wilde graag Syrische kaas en cotta 
cheese maken.  
Abdul in de volkstuin met de man van Jozee.  
Inmiddels wonen er veel statushouders in de 
pullen, zou leuk zijn om samen met 
statushouders en mensen uit de Pullen een 
keer iets te organiseren, bv samen hapjes 
maken en proeven in het buurthuis het puntje.  
Bij ons staat de koffie (Syrische ) altijd klaar, 
welkom.  
 
Groetjes Shiraz en Abdul 
 

Kienen 
Kienavond september 2022 

Zaterdag   10 september2022 
Zaterdag   24 september 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 

Heb je zin in een avondje ontspanning zoals kaarten, biljarten, darten 
of gewoon gezellig kletsen? Kom dan naar de Pilske-avond - 
ontspanningsavond van buurthuis ’t Puntje op 16 september 2022. 
 
 

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



- 20 - - 5 -

Buurtbeheer 
13 september 2022 
Op dinsdag 13 septemberi a.s. is er weer een 
vergadering van het Buurtbeheer project Pullen-
Ekerschot. De vergadering begint om 20.15 uur in ‘t 
Puntje. Voorafgaande aan deze vergadering is er een Inloopspreekuur, 
aanvang 20.00 uur in ’t Puntje. U mag tijdens dit inloopspreekuur uw 
wensen of klachten 
aangaande onze buurt kenbaar maken. 

Help jij Dora de weg te vinden? 

GEZOCHT!!! 
Beste buurtleden, 
In verband met het 50 jarig jubileum zijn we op zoek 
naar extra handjes. Wij als bestuur en huidige 
vrijwilligers kunnen dit niet alleen aan en vragen dan 
ook extra hulp om het feestweekend onvergetelijk te 
maken. We zoeken onder andere mensen die 
barervaring hebben, EHBO, vrijwilligers voor de 
kindermiddag, hulp achter de schermen, en waar 
nodig. Heb je interesse of wil je info om ons te 
komen versterken? Stuur dan een mail naar 
bestuur@pullenoirschot.nl  
Voor mondelinge info ben je ook welkom op vrijdag 
16 september om 20:00 uur bij het buurthuis. 

 
 



- 6 - - 19 -- 6 -

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

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

 
 

Robot knutselen 

• 
• 

• 
• 
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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.  
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Mededelingen Bestuur  
7 september 2022 
Op woensdag 7 september 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 

ZONDAG 9 OKTOBER 2022 

  

ADRES: 

KENNEDYLAAN 17 

5688 CN OIRSCHOT  
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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. 

 

 Biljarten 
23 september 2022 
 
Beste Buurtgenoten 

Op 23 september gaan we weer biljarten 
Een aantal buurtgenoten hebben zich aangemeld dus gaan wij tot proberen 
om 
dit activiteit een nieuw leven te geven 
Wij starten om 19:30 uur 
 
Buurtvereniging De Pullen 
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PROGRAMMA 
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022: 

  

DISCO AVOND 
20:00 – 0:30 UUR 

M.M.V. 
DJ SJOERD 

  

 
  

GRATIS TOEGANG!!! 
  
  

ADRES: KENNEDYLAAN 17, 5688 CN OIRSCHOT 

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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PROGRAMMA 
ZATERDAG 8 OKTOBER 2022: 

  

HULDIGING JUBILARISSEN 
11:00 UUR – 13:30 UUR 

(voor genodigden) 
  

KIENEN 
14:30 – 16:30 UUR  
GRATIS TOEGANG 

  

LIVE MUZIEK 
20:00 – 0:30 UUR 

M.M.V. 
 
 
 
 
 

 
 

GRATIS TOEGANG!!! 
  

  
  

ADRES: KENNEDYLAAN 17, 5688 CN OIRSCHOT 
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Ik geef de pen door…. 
november 2021 
 
Hoi buurtgenoten 
Deze keer heb ik de pen gekregen van Kees 
Bierkens. 
 
Ik ben Tim van Gerven (29jaar) en woon 
samen met Margo van de Ven (27jaar) 
inmiddels al weer bijna 3 jaar hier in De 
Pullen, op de Kwinkert 12. Ik woonde altijd 
al in Oirschot en Margo heeft altijd in 
Spoordonk gewoond. Wij kennen elkaar al 
best wel lang en kwamen elkaar regelmatig 
tegen op de tentfeesten hier in de buurt. 
We zijn nu ondertussen al ruim 6 jaar 
samen. 
Qua werk zit ik in de tuinen. Eerst voor een 
baas en nu ondertussen al weer 6 jaar voor 
mijzelf. Ik zit voornamelijk in het onderhoud 
en het aanmaken van nieuwe tuinen. Ons 
Margo werkt al lange tijd in de horeca, als 
medewerkster bediening. Maar hoopt 
binnenkort een nieuwe uitdaging te hebben gevonden op een ander vak gebied. 
Onze hobby’s zijn wandelen met onze hond, Fien. Soms even een rondje door de wijk, maar 
ook regelmatig door de bossen in Oisterwijk. 
Verder trap ik, Tim, nog graag een balletje bij mijn oude buurtvereniging ‘De Heikneuters’. 
En doe ik samen met een paar vrienden competitie darten bij mijn stamkroeg ’t Kroegske. 
In het weekend drink ik graag ergens met mijn vrienden een biertje. 
Ons Margo doet sinds kort weer korfballen en doet in haar vrije uurtjes graag haken. 
Verder spreekt zij ook graag met haar vriendinnen af voor de gezellige klets. 
 
De pen wil ik weer doorgeven aan Tom van Rooy. 
 

Zwarte Pieten Rondgang 
20 november 2021 

Op zaterdag 20 november 
vanaf 10.00 uur 

zal er weer de Pieten rondgang 
zijn in onze wijk. 

De Pieten geven dan een presentje 
aan alle vrijwilligers 

 

DENNIS VD BOSCH  
Spoordonkseweg 19               
5688 KB   OIRSCHOT 

T:06-21634248
E: INFO@VANDENBOSCHMETSELWERKEN.NL  

- 14 -

Tangram puzzel 
Wat moet je doen?  
Knip de figuurtjes uit het vierkant hieronder uit. Kun jij er vervolgens de kleine 
figuurtjes mee maken? Of misschien kun je wel je eigen figuur maken!  
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 PROGRAMMA 
ZONDAG 9 OKTOBER 2022: 

  

TUINTJESSALE 
9:00 – 12:00 UUR  

  

KINDERMIDDAG 
13:00 – 16:00 UUR  

* STORMBAAN * 
  

 
  

* SPRINGKUSSEN * 
* FANCY FAIR * 

* BUIKSPREKER / GOOCHELACT * 
  

GRATIS DEELNAME EN TOEGANG 
  

17:00 – 21:00 MEDEWERKERS AVOND 
(voor genodigden) 

  

ADRES: KENNEDYLAAN 17, 5688 CN OIRSCHOT 

 
 
 

TUINTJESSALE 
  

  

TIJD: 9.00 TOT 12.00 UUR 
WAAR: IN DE WIJK “DE PULLEN” 

AANMELDEN: TOT 3 OKTOBER 2022 
BIJ JEROEN GROENLAND 

06-57320022 
OF 

bestuur@pullenoirschot.nl 
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PROGRAMMA 
ZATERDAG 8 OKTOBER 2022: 

  

HULDIGING JUBILARISSEN 
11:00 UUR – 13:30 UUR 

(voor genodigden) 
  

KIENEN 
14:30 – 16:30 UUR  
GRATIS TOEGANG 

  

LIVE MUZIEK 
20:00 – 0:30 UUR 

M.M.V. 
 
 
 
 
 

 
 

GRATIS TOEGANG!!! 
  

  
  

ADRES: KENNEDYLAAN 17, 5688 CN OIRSCHOT 
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PROGRAMMA 
VRIJDAG 7 OKTOBER 2022: 

  

DISCO AVOND 
20:00 – 0:30 UUR 

M.M.V. 
DJ SJOERD 

  

 
  

GRATIS TOEGANG!!! 
  
  

ADRES: KENNEDYLAAN 17, 5688 CN OIRSCHOT 

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. 

 

 Biljarten 
23 september 2022 
 
Beste Buurtgenoten 

Op 23 september gaan we weer biljarten 
Een aantal buurtgenoten hebben zich aangemeld dus gaan wij tot proberen 
om 
dit activiteit een nieuw leven te geven 
Wij starten om 19:30 uur 
 
Buurtvereniging De Pullen 
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Mededelingen Bestuur  
7 september 2022 
Op woensdag 7 september 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022 

ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 

ZONDAG 9 OKTOBER 2022 

  

ADRES: 

KENNEDYLAAN 17 

5688 CN OIRSCHOT  
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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. 

 
 

Robot knutselen 

• 
• 

• 
• 
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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.  
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Buurtbeheer 
13 september 2022 
Op dinsdag 13 septemberi a.s. is er weer een 
vergadering van het Buurtbeheer project Pullen-
Ekerschot. De vergadering begint om 20.15 uur in ‘t 
Puntje. Voorafgaande aan deze vergadering is er een Inloopspreekuur, 
aanvang 20.00 uur in ’t Puntje. U mag tijdens dit inloopspreekuur uw 
wensen of klachten 
aangaande onze buurt kenbaar maken. 

Help jij Dora de weg te vinden? 

GEZOCHT!!! 
Beste buurtleden, 
In verband met het 50 jarig jubileum zijn we op zoek 
naar extra handjes. Wij als bestuur en huidige 
vrijwilligers kunnen dit niet alleen aan en vragen dan 
ook extra hulp om het feestweekend onvergetelijk te 
maken. We zoeken onder andere mensen die 
barervaring hebben, EHBO, vrijwilligers voor de 
kindermiddag, hulp achter de schermen, en waar 
nodig. Heb je interesse of wil je info om ons te 
komen versterken? Stuur dan een mail naar 
bestuur@pullenoirschot.nl  
Voor mondelinge info ben je ook welkom op vrijdag 
16 september om 20:00 uur bij het buurthuis. 
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Ik geef de pen 
door…. 
September 2022 
 
Samen met Jozee hebben wij dit geschreven 
ons Nederlands is redelijk goed nu maar 
schrijven is nog moeilijk.  
Wij zijn de familie Hussein uit Syrië, wij zijn 
van Koerdische afkomst. Wij wonen in de 
Michiel de Ruijterlaan in de Pullen.  Ons gezin 
bestaat uit Shiraz 43 jaar oud. Mijn man  
Abdul 47 jaar oud. Zoon Hassan 21 jaar, zoon 
Khalil 19 jaar en zoon Shukri 15 jaar.  
Ongeveer 4 jaar gelden zijn wij door Unicef 
naar Nederland gehaald. Wij waren gevlucht 
naar Turkije, maar de leefomstandigheden 
waren daar zeer slecht en we waren allemaal 
ziek. Wij moesten allemaal werken ook de 
kinderen, de jongste was toen 11 jaar en 
werkte meer dan 8 uur per dag en de kinderen  kregen geen onderwijs.  
In Nederland aangekomen, hebben wij eerst 6 maanden in een azc gewoond, daarna 
hebben wij een huis gekregen in Oirschot. Het was heel moeilijk om contact te krijgen 
met de mensen in de pullen, wij spraken maar amper Nederlands. Het was heel moeilijk 
om te integreren. Totdat wij Jozee en Will leerde kennen buurtgenoten van ons. Nu 
inmiddels vrienden van ons. Onze culturen zijn erg verschillend en wij blijven elke dag 
weer nieuwe dingen leren, vooral over de Nederlandse gewoontes. We lachen veel 

samen, juist om de verschillen. Mijn man Abdul 
werkt als logistiek medewerker in een 
Oirschots bedrijf. Ik werk bij La Fleuri. Maar ik 
wil graag een andere beroep leren, 
schoonmaken doe ik al heel mijn leven en wil 
graag iets anders leren.  
Samen koken met collega’s van Fleuri, mijn 
collega’s wilde graag Syrische kaas en cotta 
cheese maken.  
Abdul in de volkstuin met de man van Jozee.  
Inmiddels wonen er veel statushouders in de 
pullen, zou leuk zijn om samen met 
statushouders en mensen uit de Pullen een 
keer iets te organiseren, bv samen hapjes 
maken en proeven in het buurthuis het puntje.  
Bij ons staat de koffie (Syrische ) altijd klaar, 
welkom.  
 
Groetjes Shiraz en Abdul 
 

Kienen 
Kienavond september 2022 

Zaterdag   10 september2022 
Zaterdag   24 september 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 

Heb je zin in een avondje ontspanning zoals kaarten, biljarten, darten 
of gewoon gezellig kletsen? Kom dan naar de Pilske-avond - 
ontspanningsavond van buurthuis ’t Puntje op 16 september 2022. 
 
 

 
Deze avond is ’t Puntje open 
vanaf 20.00 uur  
Dus kom 
gezellig eens 
kijken en 
meedoen. 
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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  
September 2022 

 
04 Einde zomervakantie 

 
05 t/m 27 sep. Club actie Rabobank 2022 Stemmen 

 
07 woensdag Bestuursvergadering 20.00 uur 

 
08 woensdag Poetsen  19.00 uur 

 
10 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
13 dinsdag Buurtbeheer  20.15 uur 

 
16 vrijdag Pilskes-avond  20.00 uur 

  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
23 vrijdag Biljarten  19:30 uur 

 
24 zaterdag Kienen  20.00 uur 

  zaal open  19.00 uur  

 
24 t/m 28 sep. Kermis  

Feestweekend 
50- jarig 

Jubileum 2022 
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Voor vragen en info
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• Fysiotherapie
• Manuele Therapie
• Oedeemtherapie
• Lymftaping
• Claudicatio Intermittens
• COPD
• KISS/ KIDD
• ParkinsonNet
• Visceraaltherapie
• Covid 19 revalidatie

FYSIOTHERAPIE DE VRIEND
Praktijk voor fysiotherapie & manuele therapie in Oirschot

Dimitri de Vriend
Myrthe Boss
Dany Khayat
Willem de Koning

Hoofdlocatie
Jan van Speyklaan 1
5688 CM Oirschot

LACO 
De Kemmer 1
5688 GK Oirschot

Fitness Oirschot
Industrieweg 9c
5688 DP  Oirschot

T: 0499-572542
E: info@fysiotherapiedevriend.nl
W: www.fysiotherapiedevriend.nl

 TOTAAL ONTZORGEN VAN TEGELWERK 
WAND- EN VLOERTEGELS 
KERAMISCH EN NATUURSTEEN 
3D TEKENEN 
LEVEREN EN PLAATSEN 

Contactlijnen 
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Contactlijnen 
Voor vragen en informatie 
 
Bestuur Voorzitter Diny van Loon 0646688529 
 Secretaris Henk Beekmans 0622465636 
 Penningmeester Joop Gottlieb 0622246495 
 Bestuursleden Chantal den Otter 0620468958 
  Jeroen Groenland 0657320022 
 
Commissies Activiteitenmiddagen Marsja van Bijsterveld 0619570051 
 Buitenspeeldag Joop Gottlieb 572897 
 Felicitatiedienst Chantal den Otter 0620468958
 Tuintjes Sale Jeroen Groenland 0657320022 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 0622465636 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
 Sinterklaas Diny van Loon 0646688529 
 
 
Ere lid  Antoine Kuypers 
 
 
Buurthuis ’t Puntje Kennedylaan 17 573734 
E-mailadres algemeen bestuur@pullenoirschot.nl  
E-mailadres Pullenaise redactie@pullenoirschot.nl 
Internet site  www.pullenoirschot.nl 
Facebook  www.facebook.com/depullen 
 

Colofon 
 
Pullenaise redactie Josca Verhoeven  
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Janus Roefs 0611085578 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 

Contactlijnen 
Voor vragen en informatie 
 
Bestuur Voorzitter Diny van Loon 0646688529 
 Secretaris Henk Beekmans 0622465636 
 Penningmeester Joop Gottlieb 0622246495 
 Bestuursleden Chantal den Otter 0620468958 
  Jeroen Groenland 0657320022 
 
Commissies Activiteitenmiddagen Marsja van Bijsterveld 0619570051 
 Buitenspeeldag Joop Gottlieb 572897 
 Felicitatiedienst Chantal den Otter 0620468958
 Tuintjes Sale Jeroen Groenland 0657320022 
 Pullenkamp Antoine Kuypers 0653238130 
 Kerstavondwandeling Henk Beekmans 0622465636 
 Kienen Riet Oppers 572602 
 Klein Pullenkamp Els Gottlieb 572897 
 Paaseieren zoeken Chantal den Otter 0620468958 
 Sinterklaas Diny van Loon 0646688529 
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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
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Pullenaise
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&
Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u

10% korting
op uw familiedrukwerk zoals:

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

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

Café Buitenlust

2 september: Keez-en
3 september: Teerdag spaarkassen
25 september: Oirschot Kermis met
om 16.00 uur SEBASTIAN

10 oktober: Keez-en
9 oktober: Krokettendag

Ook voor feesten en partijen bent u
bij ons aan het goede adres.

Cafe Buitenlust
Spoordonkseweg 5 | 5688 KB Oirschot
0499 573380 | 0612 750250
Connyvd.cvd@gmail.com
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4 KIENEN / ONTSPANNINGSAVOND / PILSKESAVOND
5 GEZOCHT
7 50-JARIG BESTAAN SAVE THE DATE
8 BILJARTEN
9 PROGRAMMA VRIJDAG 7 OKTOBER
10 PROGRAMMA ZATERDAG 8 OKTOBER
12 PROGRAMMA ZONDAG 9 OKTOBER
13 AANMELDEN TUINTJESSALE
15 ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
16 WEETJES
17 WIJ DOEN MEE MET RABO CLUBSUPPORT
18 BESTUURSVERGADERING 7 SEPTEMBER
19 ROBOT KNUTSELEN
20 BUURTBEHEER
20 HELP JIJ DORA DE WEG TE VINDEN 
21 IK GEEF DE PEN DOOR 
22 AGENDA SEPTEMBER
22 FEESTWEEKEND 50-JARIG BESTAAN DE PULLEN

PULLENAISE
                  SEPTEMBER 2022


