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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  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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Corona Virus 
 
Heel de wereld staat op zijn kop door het Corona Virus. 
Ook wij als Buurtvereniging zijn in de ban van dit virus. 
Allereerst zijn wij bijzonder bezorgd voor de gezondheid van onze 
buurtgenoten. 
Hopelijk krijgen de mensen die besmet gaan worden met de Corona Virus 
alleen de milde vorm. Wij wensen in elk geval eenieder die te maken krijgt 
met deze ziekte heel veel beterschap en sterkte toe. 
 
Helaas hebben wij als Buurtvereniging al diverse activiteiten moeten 
annuleren. 
Zo zijn de kienavonden in de maand maart niet doorgegaan. 
Ook ons Klein Pullenkamp kon helaas geen doorgang vinden. 
De leiding van dit Klein Pullenkamp is aan het bedenken om, als alles weer 
normaal is,  met een alternatief te komen. 
Ook de opschoondag op 21 maart, georganiseerd door buurtbeheer, is 
gecanceld. 
In de maand april hebben we weer diverse activiteiten op het  programma 
staan, maar ook deze gaan allemaal niet door. Achterin dit boekje staan in 
de agenda de activiteiten vermeld die niet doorgaan. 
De gezondheid van de deelnemers en begeleiders staan natuurlijk voorop. 
Daarom zullen we de maatregelen van onze regeringsleiders opvolgen en 
uitvoeren.  
Hopelijk kunnen wij u spoedig weer begroeten op een van onze activiteiten. 
 
Tot slot willen wij jullie dit nog meegeven: Steun elkaar en let een beetje op 
elkaar. De komende tijd zal het voor de één wat moeilijker worden dan voor 
een ander.  

Laten we hopen op het beste 
en een flinke dosis geluk voor iedereen. 

 
B.V. de Pullen. 
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Ik geef de pen door…. 
April 2020 
 
Hallo buurtgenoten,  
 
Ik ben Ad Dekkers, 33 jaar en woon al bijna mijn hele leven in Oirschot. Jullie 
kennen me vanuit Dekkers Car Service of vanuit autobedrijf de Leest (tot juli 
2016). 
 
Sinds januari 2014 woon ik met veel plezier, samen met Doortje, op de 
Moosbroek. Afgelopen juni zijn we getrouwd en waarschijnlijk hebben jullie 
allemaal het grote spandoek wel gezien! 
 
Sinds we op de Moosbroek wonen zijn we ook al lid bij de buurtvereniging, 
maar tot op heden hebben we helaas niet aan veel activiteiten mee gedaan. 
Waarschijnlijk zal hier de komende jaren verandering in gaan komen, 
aangezien we in begin mei onze eerste zoon verwachten. 
 
Ik wil de pen graag doorgeven aan Mark van der Staak. 
 
Groetjes Ad Dekkers 
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Pasen 
12-13 april 2020 
  
Helaas kan ook het paaseieren zoeken dit jaar niet doorgaan. We vinden dit erg 
jammer. Paaseieren zoeken is altijd een activiteit waar veel kinderen naar toe komen. 
Maar als we dan niet met zijn allen naar de speeltuin kunnen om eieren te gaan 
zoeken, kan jij dan toch de paaseieren vinden die hier verstopt zijn? 
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Mededelingen Bestuur 
8 april 2020 
 
Op woensdag 8 april is de bestuursvergadering. 
De vergadering begint om 20.30 uur. Op deze avond worden de ingekomen stukken - en 
uitgaande posten besproken. Verder worden de financiën en begrotingen van activiteiten 
besproken. Ook wordt tijdens de vergadering een stand van zaken gegeven van alle commissies 
en onderhoud werkzaamheden in en rond het buurthuis.  
Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur. Die begint om 20.15 uur. 
U kunt tijdens dit inloopspreekuur uw wensen of klachten over onze buurt kenbaar maken.  
Heb je interesse om bestuurslid te worden! 
Dat kan, je kunt je zelf aanmelden bij een van de bestuursleden. 
Als je twijfelt, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige verplichtingen. 
Wie weet ….. 
 

Klein Pullenkamp 2020 
28-29 maart 2020 jl. 
 
Helaas, op de geplande datum geen Klein Pullenkamp 
in verband met de maatregelen voor het 
Coronavirus. 
Wij zijn met elkaar in overleg om dit kamp op een 
andere datum te gaan organiseren, of om met een 
alternatief te komen. 
Wordt vervolgd, jullie horen nog van ons. 
 
Leiding Klein Pullenkamp 
 
 

Pullenkamp 2020 afgelast 
29 mei t/m 1 juni 2020 
 
Hallo kampkinderen van B.V de Pullen en jullie ouders, 
 
In verband met de aangescherpte maatregelen betreffende het Coronavirus gaat ons 
Pullenkamp tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 29 mei t/m maandag 1 juni 2020 niet 
door. Hopelijk zien wij jullie wel op het Pullenkamp in 2021.  
 
Leiding Pullenkamp 
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Knutsel tips voor thuis 
Nu we allemaal wat meer thuis zitten en meer tijd hebben, hebben we voor jullie wat 
knutseltips om thuis te gaan maken.  

Dromenvanger van een cd 

Wat heb je nodig 

• Een cd 
• Garen 
• Kraaltjes  
• Eventueel veertjes 

Om deze dromenvanger te maken pak je een cd 
en die wikkel je mooi om met een leuk kleur 
garen.  Ga mooi helemaal rond de cd, zoveel als 
je zelf mooi vind.  Je kunt om je garen ook 
mooie kraaltjes rijgen. Hang er een paar 
gevlochten touwtjes met kraaltjes aan naar 
beneden.  Hier langs zie je een voorbeeld.    

 

Een windmobiel van cd’s  

Wat héb je nodig.  

• Cd's 
• Versier spullen 
• Touw 
• Een stuk hout 

 

Versier je cd’s zo mooi mogelijk.  Alles kan, glitters, steentjes, 
kraaltjes, stickers eigenlijk alles wat je er op kunt plakken.  

Maak dan een touwtje aan de cd en knoop die om een stuk hout 
heen.  Je kunt zoveel cd’s versieren als je wilt.  Hang ze op 
verschillende hoogtes aan een stuk touw.  
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NOG 1 TE KOOP
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Knutselmiddag Bingo 
6 maart 2020 jl. 
 
 
Kinderbingo 6 maart 
De eerste week na de carnavalsvakantie was er weer 
een kindermiddag. Er kwamen 15 kinderen naar het 
Puntje voor de bingo. Het was een super leuke, maar 
ook spannende middag. Vol spanning begonnen de 
kinderen aan hun eerste kaart. Het duurde 
even voor iemand een eerste rijtje had en er een 
prijs werd gewonnen. Maar al snel mochten meer kinderen een prijsje komen 
uitzoeken. Na twee rondes hebben we even wat gedronken waarna er nog een ronde 
gespeeld werd. Leuke prijsjes werden gewonnen zoals een pluche etui, schrijfschriftje, 
waterballonnen, schietgeweer met balletjes en voetbalgoaltjes. Kinderen die geen 
prijsje hadden, kregen nog een klein troostprijsje mee naar huis: puzzeltje, 
waterspuitje of stoepkrijt. Iedereen vond het hartstikke leuk.  
Hopelijk zien we jullie volgende keer weer. 
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Bedankt 
 
Wij willen graag alle buurtgenoten die op welke manier 
dan ook,  werkzaam in de vitale beroepen, een 
welverdiend duimpje geven voor hun inzet die zij tonen 
tijdens de Corona crisis dat ons allemaal getroffen heeft. 
Ook een duimpje aan hen die hun werkzaamheden 
blijven verrichten om ons te voorzien van de benodigde 
boodschappen of andere benodigdheden. 
Ook een duimpje aan iedereen die klaar staat om een 
zieke of oudere buurtgenoot bij te staan met een praatje, 
het doen van boodschappen.  
Kortom aan hij of zij die in deze moeilijke tijd klaar staat voor een ander.  
 
Buurtvereniging de Pullen. 
 

Moppentappers 
Een man komt in een oerwoud een tijger tegen. Hij is doodsbang en rent weg, maar de 
tijger komt achter hem aan. Na drie uur rennen valt de man heel moe op de grond. Hij 
denkt: ‘Nu ben ik er geweest!’ De tijger komt naar hem toe, tilt zijn poot op, tikt de man aan 
en zegt: ‘Tikkie, jij bent hem! 
 
Leraar: 'Wie de volgende vraag goed beantwoordt, mag naar huis.' Meteen gooit een 
leerling zijn tas uit het raam. 'Wie deed dat?' wil de leraar weten. 'Dat was ik', zegt de 
leerling. 'Doei!!!' 

Zegt de ene slak tegen de andere: 'Het is vier uur, niet doen, niet doen! Ga niet de weg op, 
om zes uur komt de bus al!' 

Een oude meneer rijdt in zijn auto en op de radio hoort hij dat er een spookrijder rondrijdt. 
Hij zegt: 'Maar één spookrijder? Ik zie er heel veel meer!' 

Daan en Yannick zijn een eindje aan het fietsen. Halverwege stapt Daan af en laat zijn 
banden leeg lopen. ‘Waarom doe je dat nou?’ vraagt Yannick. Waarop Daan antwoordt: 
‘Mijn zadel stond te hoog.’ 

Jelle is bezig met het timmeren van zijn nieuwe vloer. Telkens als hij een spijker pakt, 
bekijkt hij deze aandachtig. De helft van de spijkers gooit hij weg. Zijn vriend Pascal ziet 
dit en vraagt: ‘Waarom gooi je zoveel spijkers weg?’ Jelle zegt: ‘Ik heb per ongeluk slechte 
spijkers gekocht. Bij de helft zit de kop aan de onderkant en de punt naar de bovenkant. 
‘Wat ben jij toch dom,’ zegt Pascal, ‘die kun je toch gebruiken voor het plafond!’ 
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Heerlijk bakken met kinderen 
april 2020 
 
Hierbij een lekkere tip 
om thuis te bakken 
met kinderen.  
Heerlijk twix koekjes. 

DIT  HEB JE  
NODIG  

• 125 g roomboter 
• 50 g poedersuiker 
• 150 g bloem 
• 150 g fudge 
• 50 g melkchocolade 

 

 

EN ZO DOE JE HET 

1. Doe de boter en poedersuiker in een kom en mix goed door elkaar, tot het een zacht 
geheel is.  

2. Voeg dan ook de bloem toe en mix dit door de boter en suiker. Maak vervolgens een 
bal van het deeg en zet het voor 1 uur in de koelkast. 

3. Verwarm na 3 kwartier de oven voor op 175 graden. 
4. Maak van het deeg kleine balletjes van zo'n 3 centimeter hoog en leg ze op een met 

bakpapier beklede bakplaat. Druk er dan met je vingers een kuiltje in. 
5. Bak de koekjes in de voorverwarmde oven in 12 minuten goudbruin. De koekjes lopen 

iets uit; als het kuiltje een beetje is verdwenen kan je dit nog opnieuw vormen, direct 
als de koekjes uit de oven komen en dus nog zacht zijn. 

6. Laat de koekjes afkoelen en smelt ondertussen de fudge in een steelpannetje, zodat 
het volledig vloeibaar wordt. 

7. Vul de afgekoelde koekjes met de gesmolten fudge. 
8. Smelt de melkchocolade au bain-marie en verdeel de vloeibare chocolade over de 

koekjes heen. 
9. Laat de chocolade hard worden (eventueel in de koelkast) voordat je de koekjes 

serveert. Geniet ervan! 

Eet smakelijk!! 
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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. Alleen 
kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg en gooi 
dat papier in de vuilnisbak. 
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Agenda  
April 2020 
 
8 woensdag Bestuursvergadering 20.00 uur 
 

 
 
 
10 vrijdag Pilskes avond     AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond   
 kaarten en biljarten   
 

 
 
11 zaterdag Kienen            AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 

 
 
12 zondag Paaseieren zoeken AFGELAST  9.30 uur 
 

 
 
13 maandag Tweede Paasdag 
 

 
 
25 zaterdag Kienen            AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open 19.00 uur 
 

 
 
25 april t/m 3 mei Meivakantie 
 

 
 
27 Zaterdag Koningsdag 
  

Een afval dumper is een stumper. 

 
Buurtbeheer Pullen – Ekerschot. 
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LIVE MUZIEK OP ZATERDAG

Muziek iedere 3e zaterdag van de maand, 
aanvang 21.30 tot 01.30 uur
* Nadere info kunt u navragen bij ons in het café, via 
telefoon, app, sms of mail

Café Buitenlust


