
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
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

07 oktober Keez-en
29 oktober Halloween
04 november Keez-en
19 november Live music Route 66

Maand november
Biljartbandstoottoernooi.
Voor info en inschrijven in ons café
0499 573380 | 0612 750250
We starten op zaterdag 12 november.
De finales zijn in het weekend van
26 en 27 november.

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
7 FEESTWEEKEND 50-JARIG BESTAAN
8 BILJARTEN
9 LAMPIONNENOPTOCHT
10 SINTERKLAAS OPGEVEN 27 NOVEMBER
12 KLEURPLAAT
13 KLEURPLAAT
15  KNUTSELMIDDAG
15 KRUISWOORDPUZZEL HALLOWEEN
16 WEETJES
17 KIENEN
18 BESTUURSVERGADERING 5 OKTOBER
19 ROOKMELDER VERPLICHT
20 INSCHRIJFFORMULIER SINTERKLAAS 2022
21 OPVOLGERS GEZOCHT VOOR KNUTSELEN & BINGO
22 AGENDA OKTOBER

WWW.PULLENOIRSCHOT.NL

PULLENAISE
      

            OKTOBER 2022



Contactlijnen 
Voor vragen en info

in

- 2 - www.pullenoirschot.nl

• 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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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 
oktober 2022 

05 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 

07 Vrijdag Disco-avond 20.00 uur 

08 zaterdag 11.00 uur 
08 zaterdag 14.30 uur 

14.00 uur 
08 zaterdag 

Huldiging jubilarissen 
Kienen 
Zaal open 
Live muziek ROOTZ 20.00 uur 

09 zondag 9.00 uur 
09 zondag 13.00 uur 
09 zondag 

Tuintjes Sale 
Kindermiddag 
Mederwerkersavond 17.00 uur 

21 vrijdag Biljarten 19.30 uur 

22 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

28 vrijdag Lampionnenoptocht 18.30 uur 
Vertrekken 19.00 uur 

28 vrijdag 20.00 uur Pilskesavond 
Ontspanningsavond kaarten en biljarten 

50 JAAR BESTAAN
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Opvolgers voor knutselen & bingo 
gezocht 
oktober 2022 

Al 4 jaar 
organiseren wij met 
veel plezier de 
knutselmiddagen 
en de kinderbingo. 
Maar onze kinderen 
worden ouder. En 
dus willen wij het 
stokje graag aan 
andere ouder(s) 
overdragen. Lijkt 
jou dit leuk?  

Nu denk je misschien wat houdt het in? Je mag dit helemaal naar eigen 
idee opzetten. Hoe vaak je dit wilt organiseren, wat je wilt doen. Leuk 
toch!  
En je krijgt er blije gezichtjes van enthousiaste kinderen voor terug.  
Denk jij, nu je dit aan het lezen bent, dat lijkt me leuk! Of misschien 
heb je nog wel vragen. Laat het ons dan weten. We willen ook samen 
oplopen met de activiteiten als dat fijn is. Maar anders zal dit 
betekenen dat de kindermiddagen helaas gaan stoppen. En dat zou 
natuurlijk jammer zijn.  

Josca 06-22947265 of Marsja 06-19570051 

Kienen 
Kienmiddag-avond oktober 2022 

Zaterdag 8 oktober 
50 jaar bestaan. 
Extra prijzen. 
Begint om 14.30 uur. 
Vanaf 14.00 uur is de zaal geopend. 

Zaterdag 22 oktober 
Begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. 

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. 

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  28 oktober. 
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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 

Inschrijfformulier Sinterklaas 2022 
Inleveren bij Chantal den Otter, Helpad 15, tel. 06-20468958 

of mail naar: sinterklaas@pullenoirschot.nl 

Naam ouders:………………………………………….…………………………………………………………………. 

Adres:.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:………………………………………………. 

Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje* 

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar      

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje* 

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar      

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje* 

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar      

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Het bestuur van B.V. De Pullen 

Ouders schrijven iets op over hun kind(eren): 

…………………………………………………………………………………….…….……………………………………… 

…………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………….……………….………………………… 

………………………………………….…………………….………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………….……………………………….……………. 
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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 
21 oktober 2022 
 
Beste Buurtgenoten 

Op vrijdag 21 oktober gaan we weer biljarten. 
Een aantal buurtgenoten hebben zich aangemeld dus gaan wij proberen om 
deze activiteit weer nieuw leven in te blazen. 
Wij starten om 19:30 uur 
 
Buurtvereniging De Pullen 
 



- 6 - - 19 -

TECHNO-GYM!TECHNO-GYM!
Iedere laatste vrijdag van de maand:

Sporten op dikke beats!Sporten op dikke beats!

Meer info? www.corpusnovum.nl/techno-gym

VERPLICHTE ROOKMELDER 
 

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

- 6 -

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

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle 
evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor 
evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of 
sluitingstijd. Voor binnen- en buiten evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur 
gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste 
zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt 
hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 
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Mededelingen Bestuur 
5 oktober 2022 
Op woensdag 5 oktober is de bestuursvergadering. De vergadering 
begint om 20.30 uur. Voorafgaand aan deze vergadering is er een 
inloopspreekuur. Die begint om 20.15 uur. U kunt tijdens dit 
inloopspreekuur uw wensen of klachten aangaande onze buurt kenbaar maken. 
Heb je interesse om bestuurslid te worden? 
Dat kan, je kunt jezelf aanmelden bij een van de bestuursleden. Als je twijfelt, kom dan 
eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige verplichtingen. Wie weet ….. 

- 16 -

 

 

  

Zoek de weg naar het lekkers  

JAAPRECIES.NLJAAPRECIES.NL

GROTE KLUSSEN, KLEINE KLUSJES?
JAAP DOET HET PRECIES
Je kent het wel, van die klusjes die maar blijven liggen.
Of een klus waar je wat hulp bij kunt gebruiken.
Bel dan JaaPrecies, die helpt u graag bij al uw klussen:

• interieur dat een ‘make-over’ nodig heeft,
• dat eeuwige peertje aan een draadje vervangen,
• een kast die in elkaar gezet moet worden,
• die muur die opgefrist moet worden,

Bel  06 54690104 of mail Contact@JaaPrecies.nl

FEESTWEEKEND 50 JAAR BESTAAN
Vrijdag 7 oktober 

Discoavond DJ SJOERD 
20.00 uur tot 0.30 uur 

Zaterdag 8 oktober 
Huldiging jubilarissen 

(voor genodigden) 

11.00 uur tot 13.30 uur 
Kienen 

14.30 uur tot 16.30 uur 
Live muziek ROOTZ 

20.00 uur tot 0.30 uur 

Zondag 9 oktober 
Tuintjes Sale 

9.00 uur tot 12.00 uur 
Kindermiddag 

Stormbaan 
Springkussen 

Fancy Fair 
Goochelact 

13.00 uur tot 16.00 uur 
Medewerkersavond

(voor genodigden) 

17.00 uur tot 21.00 uur 

GRATIS TOEGANG 
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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. 

 

Kienen 
oktober 2022 

Veel van de activiteiten van onze buurtvereniging zijn helaas door de corona 
geschrapt / gestopt. 
Maar een van deze activiteiten - het kienen - heeft ook een tijdje stilgelegen, 
maar is nadat het weer mocht weer begonnen. 
In het begin was het afwachten of de mensen nog wel zouden komen, 
aangezien er toch nog steeds de mogelijkheid aanwezig was voor 
besmettingen. In het begin was de opkomst een beetje magertjes, en heeft 
het bestuur zich afgevraagd of we wel door moesten gaan met het kienen. 
Maar ze wisten dat er toch diverse mensen uitkeken naar deze kienavonden. 
En dus besloten zij dat de kienavonden doorgingen, met als aanpassing, dat 
de prijzen bij een minder aantal bezoekers naar beneden werden bijgesteld, 
en ook bij de loterij worden er dan mindere prijzen uitgekeerd. 
Gelukkig hebben we deze regels nog niet hoeven toe te passen want het 
aantal deelnemers is redelijk constant en steeds boven de dertig. 
Ook hebben we weer oude bekenden mogen begroeten en wat leuk is, ook 
nieuwe gezichten. 
Het overgrote deel van onze kieners zijn dames.  
Maar regelmatig zijn er ook enkele heren aanwezig. 
En de laatste keer  waren er drie heren en twee van hen hadden ook nog 
prijs, waarvan eentje het kiengetal had en dus € 50,- extra ontving. 

We zien met vertrouwen de toekomst van onze kienavonden tegenmoet. 
B.V. De Pullen. 
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Sinterklaas in ’t Puntje 21 november 2021 
November 2021 
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Lampionnenoptocht 
28 oktober 2022 

Halloween in De Pullen 

Komen jullie met ons griezelen?!  
Op vrijdag 28 oktober vindt de lampionnenoptocht 
van De Pullen plaats (één dag voor de grote tocht 
van Oirschot). 
Tussen 18.30 en 19.00 uur ontvangen we iedereen 
bij het Puntje. Hier krijgen jullie gratis ranja en wat 
lekkers. Er is dan tijd om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. Om uiterlijk 
19.00 uur delen we plattegronden uit waar de versierde huizen in de Pullen zijn en 
sluit ’t Puntje zijn deuren. 
Iedereen is vrij om zelf rond te gaan lopen en de versierde huizen te bekijken. Kies je 
eigen tempo en je eigen route, op zoek naar groteske spinnen, levende grafzerken, 
grappige pompoenen en vliegende heksen.  
De avond stopt officieel om 20.30 uur. Zo kunnen mensen die een act willen doen 
zich anderhalf uur uitleven. 
Hopelijk zien we jullie dan!   

OPROEP  
Het afgelopen jaar is de Karel Doormanlaan 
uitgeroepen tot ‘best versierde straat van 
Oirschot’! En dat gold eigenlijk voor de 
hele Pullen. Onze wijk was een explosie van 
creativiteit: vol spookhuizen,  enge muziek, 
geknutselde vleermuizen, prachtig 
gesneden pompoenen en zombies die ons 
lieten schrikken. We hopen dat u dat talent 
dit jaar weer inzet en dat er héél veel huizen in De Pullen versierd zijn! Vind je het leuk 
een act op te voeren bij je huis, dan mag dat natuurlijk ook. 
Het zou leuk zijn wanneer er zo veel mogelijk huizen meedoen om de lampionnen- 
optocht een groot succes te maken. De kinderen zullen tussen 19.00 en 20.30 uur 
door de wijk lopen. Let op: deze route wordt gelopen door onverschrokken helden 
maar ook door gezinnen met jonge kinderen. Laten we er een zone van maken die 
voor iedereen entertaining is.
Om de looproute niet te groot te maken beperken we ons tot de wijk de Pullen. 
Wij maken een plattegrond van alle versierde huizen en hebben uiterlijk 20 oktober 
alle informatie nodig. Doe je mee?  
Geef het door aan Josca Verhoeven: 06-22947265 / josca_83@hotmail.com  

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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Knutselmiddag 
11 november  

Kom jij ook weer gezellig mee knutselen?  
Vrijdag 11 november gaan we er weer 
een gezellige middag van maken.  
We beginnen om 15.00 uur. Tussendoor 
drinken we wat ranja en om 16.15 uur 
zal het weer afgelopen zijn.  
Neem je een vriendje of vriendinnetje mee? Dat vinden we altijd erg gezellig. Hier betaal 
je dan 1 euro voor.  
Wat we gaan knutselen blijft nog even een verrassing. Maar het wordt weer erg leuk! 

Tot dan? 

Sinterklaas in ’t Puntje 27 november 2022 

Beste buurtkindertjes, 

Sinterklaas heeft weer een brief gestuurd naar  buurtvereniging de Pullen. Weten wij al 
welke kinderen tussen 0 tot en met 8 jaar bij Sinterklaas op bezoek willen komen? Hij 

kan dit jaar gelukkig wel onze buurtvereniging met een bezoek vereren. 

Als de namen van deze kinderen voor zondag 30 oktober bij het bestuur van de BV zijn 
aangemeld, dan sturen wij die namen door naar Spanje. Ouders krijgen na opgave een 
bevestiging van opgave via de mail terug. Dit is erg belangrijk; geen bevestiging geen 
opgave. Mocht je geen bevestiging hebben gehad ook al is je kind aangemeld, graag 

contact opnemen met Chantal den Otter via 06-20468958. 

Aan ouders die kinderen vanaf 9 jaar willen opgeven vraagt Sinterklaas wel 
een financiële bijdrage van € 10,00 per kind. 

Sinterklaas bezoekt onze buurtvereniging op zondag 28 november. 
Aanvang: Nog niet bekend. 

Sinterklaas hoopt alle kinderen uit de Pullen / Ekerschot weer te zien. 

Let op !!!, 
 30 oktober is de uiterste datum, daarna is opgeven 

helaas niet meer mogelijk. 

ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE
 Dit is de enige en laatste kans, 

er is geen verlenging in de Pullenaise van november. 
Na opgave krijg je een bevestiging. Indien dit niet gebeurt dan terugkoppelen 

naar Chantal den Otter, tel. 06-20468958 
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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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Knutselmiddag 
11 november  

Kom jij ook weer gezellig mee knutselen?  
Vrijdag 11 november gaan we er weer 
een gezellige middag van maken.  
We beginnen om 15.00 uur. Tussendoor 
drinken we wat ranja en om 16.15 uur 
zal het weer afgelopen zijn.  
Neem je een vriendje of vriendinnetje mee? Dat vinden we altijd erg gezellig. Hier betaal 
je dan 1 euro voor.  
Wat we gaan knutselen blijft nog even een verrassing. Maar het wordt weer erg leuk! 

Tot dan? 

Sinterklaas in ’t Puntje 27 november 2022 

Beste buurtkindertjes, 

Sinterklaas heeft weer een brief gestuurd naar  buurtvereniging de Pullen. Weten wij al 
welke kinderen tussen 0 tot en met 8 jaar bij Sinterklaas op bezoek willen komen? Hij 

kan dit jaar gelukkig wel onze buurtvereniging met een bezoek vereren. 

Als de namen van deze kinderen voor zondag 30 oktober bij het bestuur van de BV zijn 
aangemeld, dan sturen wij die namen door naar Spanje. Ouders krijgen na opgave een 
bevestiging van opgave via de mail terug. Dit is erg belangrijk; geen bevestiging geen 
opgave. Mocht je geen bevestiging hebben gehad ook al is je kind aangemeld, graag 

contact opnemen met Chantal den Otter via 06-20468958. 

Aan ouders die kinderen vanaf 9 jaar willen opgeven vraagt Sinterklaas wel 
een financiële bijdrage van € 10,00 per kind. 

Sinterklaas bezoekt onze buurtvereniging op zondag 28 november. 
Aanvang: Nog niet bekend. 

Sinterklaas hoopt alle kinderen uit de Pullen / Ekerschot weer te zien. 

Let op !!!, 
 30 oktober is de uiterste datum, daarna is opgeven 

helaas niet meer mogelijk. 

ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE-ATTENTIE
 Dit is de enige en laatste kans, 

er is geen verlenging in de Pullenaise van november. 
Na opgave krijg je een bevestiging. Indien dit niet gebeurt dan terugkoppelen 

naar Chantal den Otter, tel. 06-20468958 
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Lampionnenoptocht 
28 oktober 2022 

Halloween in De Pullen 

Komen jullie met ons griezelen?!  
Op vrijdag 28 oktober vindt de lampionnenoptocht 
van De Pullen plaats (één dag voor de grote tocht 
van Oirschot). 
Tussen 18.30 en 19.00 uur ontvangen we iedereen 
bij het Puntje. Hier krijgen jullie gratis ranja en wat 
lekkers. Er is dan tijd om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. Om uiterlijk 
19.00 uur delen we plattegronden uit waar de versierde huizen in de Pullen zijn en 
sluit ’t Puntje zijn deuren. 
Iedereen is vrij om zelf rond te gaan lopen en de versierde huizen te bekijken. Kies je 
eigen tempo en je eigen route, op zoek naar groteske spinnen, levende grafzerken, 
grappige pompoenen en vliegende heksen.  
De avond stopt officieel om 20.30 uur. Zo kunnen mensen die een act willen doen 
zich anderhalf uur uitleven. 
Hopelijk zien we jullie dan!   

OPROEP  
Het afgelopen jaar is de Karel Doormanlaan 
uitgeroepen tot ‘best versierde straat van 
Oirschot’! En dat gold eigenlijk voor de 
hele Pullen. Onze wijk was een explosie van 
creativiteit: vol spookhuizen,  enge muziek, 
geknutselde vleermuizen, prachtig 
gesneden pompoenen en zombies die ons 
lieten schrikken. We hopen dat u dat talent 
dit jaar weer inzet en dat er héél veel huizen in De Pullen versierd zijn! Vind je het leuk 
een act op te voeren bij je huis, dan mag dat natuurlijk ook. 
Het zou leuk zijn wanneer er zo veel mogelijk huizen meedoen om de lampionnen- 
optocht een groot succes te maken. De kinderen zullen tussen 19.00 en 20.30 uur 
door de wijk lopen. Let op: deze route wordt gelopen door onverschrokken helden 
maar ook door gezinnen met jonge kinderen. Laten we er een zone van maken die 
voor iedereen entertaining is.
Om de looproute niet te groot te maken beperken we ons tot de wijk de Pullen. 
Wij maken een plattegrond van alle versierde huizen en hebben uiterlijk 20 oktober 
alle informatie nodig. Doe je mee?  
Geef het door aan Josca Verhoeven: 06-22947265 / josca_83@hotmail.com  

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. 

 

Kienen 
oktober 2022 

Veel van de activiteiten van onze buurtvereniging zijn helaas door de corona 
geschrapt / gestopt. 
Maar een van deze activiteiten - het kienen - heeft ook een tijdje stilgelegen, 
maar is nadat het weer mocht weer begonnen. 
In het begin was het afwachten of de mensen nog wel zouden komen, 
aangezien er toch nog steeds de mogelijkheid aanwezig was voor 
besmettingen. In het begin was de opkomst een beetje magertjes, en heeft 
het bestuur zich afgevraagd of we wel door moesten gaan met het kienen. 
Maar ze wisten dat er toch diverse mensen uitkeken naar deze kienavonden. 
En dus besloten zij dat de kienavonden doorgingen, met als aanpassing, dat 
de prijzen bij een minder aantal bezoekers naar beneden werden bijgesteld, 
en ook bij de loterij worden er dan mindere prijzen uitgekeerd. 
Gelukkig hebben we deze regels nog niet hoeven toe te passen want het 
aantal deelnemers is redelijk constant en steeds boven de dertig. 
Ook hebben we weer oude bekenden mogen begroeten en wat leuk is, ook 
nieuwe gezichten. 
Het overgrote deel van onze kieners zijn dames.  
Maar regelmatig zijn er ook enkele heren aanwezig. 
En de laatste keer  waren er drie heren en twee van hen hadden ook nog 
prijs, waarvan eentje het kiengetal had en dus € 50,- extra ontving. 

We zien met vertrouwen de toekomst van onze kienavonden tegenmoet. 
B.V. De Pullen. 
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Mededelingen Bestuur 
5 oktober 2022 
Op woensdag 5 oktober 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

FEESTWEEKEND 50 JAAR BESTAAN
Vrijdag 7 oktober 

Discoavond DJ SJOERD 
20.00 uur tot 0.30 uur 

Zaterdag 8 oktober 
Huldiging jubilarissen 

(voor genodigden) 

11.00 uur tot 13.30 uur 
Kienen 

14.30 uur tot 16.30 uur 
Live muziek ROOTZ 

20.00 uur tot 0.30 uur 

Zondag 9 oktober 
Tuintjes Sale 

9.00 uur tot 12.00 uur 
Kindermiddag 

Stormbaan 
Springkussen 

Fancy Fair 
Goochelact 

13.00 uur tot 16.00 uur 
Medewerkersavond

(voor genodigden) 

17.00 uur tot 21.00 uur 

GRATIS TOEGANG 
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TECHNO-GYM!TECHNO-GYM!
Iedere laatste vrijdag van de maand:

Sporten op dikke beats!Sporten op dikke beats!

Meer info? www.corpusnovum.nl/techno-gym

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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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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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 

Inschrijfformulier Sinterklaas 2022 
Inleveren bij Chantal den Otter, Helpad 15, tel. 06-20468958 

of mail naar: sinterklaas@pullenoirschot.nl 

Naam ouders:………………………………………….…………………………………………………………………. 

Adres:.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:………………………………………………. 

Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje* 

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar      

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje* 

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar      

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje* 

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar      

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Het bestuur van B.V. De Pullen 

Ouders schrijven iets op over hun kind(eren): 

…………………………………………………………………………………….…….……………………………………… 

…………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………….……………….………………………… 

………………………………………….…………………….………………………………………………………………… 

……………………….………………………………………………………….……………………………….……………. 
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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 
21 oktober 2022 
 
Beste Buurtgenoten 

Op vrijdag 21 oktober gaan we weer biljarten. 
Een aantal buurtgenoten hebben zich aangemeld dus gaan wij proberen om 
deze activiteit weer nieuw leven in te blazen. 
Wij starten om 19:30 uur 
 
Buurtvereniging De Pullen 
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Opvolgers voor knutselen & bingo 
gezocht 
oktober 2022 

Al 4 jaar 
organiseren wij met 
veel plezier de 
knutselmiddagen 
en de kinderbingo. 
Maar onze kinderen 
worden ouder. En 
dus willen wij het 
stokje graag aan 
andere ouder(s) 
overdragen. Lijkt 
jou dit leuk?  

Nu denk je misschien wat houdt het in? Je mag dit helemaal naar eigen 
idee opzetten. Hoe vaak je dit wilt organiseren, wat je wilt doen. Leuk 
toch!  
En je krijgt er blije gezichtjes van enthousiaste kinderen voor terug.  
Denk jij, nu je dit aan het lezen bent, dat lijkt me leuk! Of misschien 
heb je nog wel vragen. Laat het ons dan weten. We willen ook samen 
oplopen met de activiteiten als dat fijn is. Maar anders zal dit 
betekenen dat de kindermiddagen helaas gaan stoppen. En dat zou 
natuurlijk jammer zijn.  

Josca 06-22947265 of Marsja 06-19570051 

Kienen 
Kienmiddag-avond oktober 2022 

Zaterdag 8 oktober 
50 jaar bestaan. 
Extra prijzen. 
Begint om 14.30 uur. 
Vanaf 14.00 uur is de zaal geopend. 

Zaterdag 22 oktober 
Begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. 

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. 

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  28 oktober. 
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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 
oktober 2022 

05 woensdag Bestuursvergadering 20.15 uur 

07 Vrijdag Disco-avond 20.00 uur 

08 zaterdag 11.00 uur 
08 zaterdag 14.30 uur 

14.00 uur 
08 zaterdag 

Huldiging jubilarissen 
Kienen 
Zaal open 
Live muziek ROOTZ 20.00 uur 

09 zondag 9.00 uur 
09 zondag 13.00 uur 
09 zondag 

Tuintjes Sale 
Kindermiddag 
Mederwerkersavond 17.00 uur 

21 vrijdag Biljarten 19.30 uur 

22 zaterdag Kienen 20.00 uur 
zaal open 19.00 uur 

28 vrijdag Lampionnenoptocht 18.30 uur 
Vertrekken 19.00 uur 

28 vrijdag 20.00 uur Pilskesavond 
Ontspanningsavond kaarten en biljarten 

50 JAAR BESTAAN



Contactlijnen 
Voor vragen en info

in

- 2 - www.pullenoirschot.nl

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

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

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. 

 



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

07 oktober Keez-en
29 oktober Halloween
04 november Keez-en
19 november Live music Route 66

Maand november
Biljartbandstoottoernooi.
Voor info en inschrijven in ons café
0499 573380 | 0612 750250
We starten op zaterdag 12 november.
De finales zijn in het weekend van
26 en 27 november.

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