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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 0622947265 
  Carina Beekmans-Hellings 0613845311 
  Janus Roefs 0611085578 
  Henk Beekmans 0622465636 
 
Opmaak  Reclamebureau Frank 0652394346 
 
Druk  Drukkerij Cyaan 0135142182 
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Halloween 2020 
 

Wat was het een vreemde Halloween 
dit jaar. Zoals zoveel activiteiten kon 
helaas ook Halloween niet in de 
gewone vorm doorgaan. We hebben 
wel een leuk alternatief bedacht. We 
hebben gevraagd of mensen zich op 
wilden geven om hun huis toch leuk 
te versieren zodat iedereen op eigen 
initiatief een rondje kon gaan lopen. 
Wel uiteraard de corona maatregels 
in acht nemen. Dit is allemaal heel 
goed verlopen.  
We hebben leuke aanmeldingen 
gekregen en ook originele creaties 
bij de huizen gezien. We hebben de 
3 leukste huizen uitgekozen voor een 
kleinigheidje. Hierbij hebben we 
gekeken naar de creativiteit van de 

kinderen. Wat de invulling van de kinderen is geweest bij de versiering. 
Maar niet getreurd, alle kinderen die zich op hebben gegeven hebben iets lekkers 
ontvangen.  
Het was niet zoals andere jaren, maar zeker wel erg gezellig. We hopen volgend jaar dit in 
uitgebreide versie door te kunnen zetten, en dat er nog meer huizen meedoen met de 
versieringen.  
Iedereen die zich niet heeft opgegeven maar toch heeft versierd BEDANKT. 
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Halloween 2020 

Van donderdag 29 oktober tot maandag 2 november had buurtvereniging 
de Pullen een Halloween 
versier je huis wedstrijd 
georganiseerd. Ik heb ook 
meegedaan en het was heel 
erg leuk. Er zijn heel veel 
mensen komen kijken. En ik 
heb een prijs gekregen voor 
de mooie versieringen. Ik ben 
zelf ook gaan kijken en er 
waren veel mooie versierde 
tuinen.  
Groetjes Phoebe van de Ven 



- 6 -



- 7 -

Ik geef de pen door…. 
December 2020 
Hallo buurtgenoten 

Ik kreeg de pen doorgegeven 
van mijn vriendin Sanne (zie 
vorige Pullenaise). We vinden 
het heel leuk om jullie via deze 
manier iets meer over onszelf 
te vertellen. Wij zijn een 
samengesteld gezin. Ik (Marina) 
ben getrouwd met Rob en wij 
wonen al ruim 5,5 jaar met veel 
plezier samen met onze 
kinderen, Benthe en Flynn aan 
de Karel Doormanlaan 4.  

Ik ben zelf geboren in 
Rotterdam en Rob in Zuid 
Limburg. Daarom is Oirschot 
ook een handige plek, midden 
tussen onze “roots” in. Dat was 
niet de reden om hier te 
settelen hoor, wij houden van 
de Brabantse mentaliteit en zijn op slag verliefd geworden op Oirschot toen wij hier ca. 6 
jaar geleden toevallig een keer uit eten gingen. Daarom waren we ook heel blij dat we ons 
huis vonden op loopafstand van het centrum en midden in de gezellige wijk De Pullen. 

Rob werkt op interim basis en momenteel doet hij een klus bij ZN (Zorgverzekeraars 
Nederland). Ik ben zelf bij CZ in Tilburg werkzaam als consultant. Daarnaast lopen wij 
allebei af en toe een rondje hard, sport ik bij Corpus Novum en houd ik er ook van om 
baantjes te zwemmen bij Laco (ik was vroeger fanatiek wedstrijdzwemmer). 

Benthe is 17 jaar en is net gestart met de HBO opleiding Creative Business in Amsterdam. 
Vanwege Corona kan ze daar helaas nog niet vaak naartoe en pendelt ze als vanouds veel 
tussen haar moeder en ons huis, wat wij stiekem best gezellig vinden, maar hopen voor 
haar dat ze snel ook op kamers kan. Flynn is net 9 geworden en zit op Basisschool De 
Linde in groep 6. Hij speelt graag met vriendjes, houdt van ‘gamen’ is fanatiek voetballer 
(of eigenlijk keeper) bij Oirschot Vooruit.  

Wij hebben het enorm naar ons zin in De Pullen en bij de buurtvereniging. Bijvoorbeeld 
de activiteiten zoals de Sinterklaasviering en de buitenspeelmiddag vond Flynn 
fantastisch, maar het allermeest heeft hij genoten van de Klein Pullenkampen. Zelf heb ik 
wel eens een kien-avond bijgewoond, wat ook een bijzondere ervaring was! Via deze weg 
dus bedankt aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken en de fijne contacten die we met 
onze buurtgenoten hebben! 
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Bedankt 

Langs deze weg willen wij alle mensen bedanken die hun stem van de RABO Club Support 
op ons Buurtvereniging Bv de Pullen hebben uitgebracht. Dat was wat we in de vorige 
Pullenaise hebben geschreven. Ook schreven wij dat we er terug zouden komen als we 
wisten hoeveel geld er aan de buurtvereniging was geschonken. Dat bedrag is intussen 
bekend. 
Het is € 571,38. Een heel mooi bedrag en een mooie opsteker in deze moeilijke tijd. 
Dus nogmaals aan alle club support stemmers, heel erg bedankt! 
 

Buurtbeheer 
Hallo Buurtgenoten, 
 
De decembermaand is van oudsher een maand 
van licht. 
In vroegere tijden bestond er  kerst verlichting in 
de vorm van kaarsjes. 
Tegenwoordig is het veelal heel mooie elektrische 
kerstverlichting,  
iets wat we allemaal als heel normaal en vooral als heel mooi en prettig ervaren. 
 
Daarom verbaasd het  ons als buurtbeheer dat er toch nog veel fietsers zijn die in deze 
donkere dagen zonder voor- en of achterlicht rond fietsen. 
 
Vandaar onze verwijzing naar de foto. 
Neem de boodschap van deze 
afbeelding ter harte en geniet met je 
fietsverlichting AAN van een hele fijne 
december maand. 
Maar vergeet niet de verlichting van je 
fiets ook in de komende 
wintermaanden aan te zetten als de 
weersomstandigheden daarom vraagt. 
  
Buurtbeheer Pullen-Ekerschot. 
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Rendierkoekjes bakken 
 

• Kandijsiroop 225 gram 
• Boter 150 gram 
• Kandijsuiker 170 gram 
• Gemberpoeder 1 theelepel 
• Kaneel 1 eetlepel 
• Bloem 500 gram 
• Zout 1 snufje 
• Rode smarties  
• Klein beetje pure chocolade  
• Ronde uitsteek vormpjes  
 

Begin aller eerst met het smelten van de boter, samen met de kandijsiroop en 
kandijsuiker in een pannetje. Rustig laten smelten en goed door blijven roeren. 
Meng dan de gemberpoeder, kaneel en zout door de bloem. Kneed er dan de gesmolten 
boter-suiker door. Als alles een vast deeg is rol je deze uit op de keuken. Om te zorgen dat 
het niet plakt kun je je aanrecht bedekken met een beetje bloem. Rol hem uit tot 
ongeveer 4mm. 
 
Steek hem dan uit met de ronde vormpjes. Leg de vormpjes op bakpapier in de oven van 
180 graden.  Bak de koekjes ongeveer 12 minuten.  
 
Laat de koekjes even afkoelen.  Als de koekjes zijn afgekoeld, doe je de chocolade in een 
pannetje en laat deze smelten.  Als hij is gesmolten kun je met een prikkertje de 
chocolade aanbrengen op de koekjes met als op de foto,  maak er oogjes en de 
geheimpjes mee. Leg er als laatste een smartie op als neusje. 
 
Smakelijk eten.  
 

Stuur een kaart en maak iemand blij 
Wie maak jij blij deze kerst? 
 
De kerstdagen zullen dit jaar anders zijn.  
Maak jij iemand blij met je zelfgemaakte kerstkaart?  
Kleur de kaart in op bladzijde 15 en zet een tekst of rijmpje op 
bladzijde 16, knip hem uit en stop hem bij iemand in de bus. 
Zeker weten dat je iemand heel erg blij maakt  
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Kerstballen knutselen 
Benodigdheden  

• Strijkkralen 
• Andere kralen 
• Pijpenragers 
• Lintjes 

Om te beginnen heb je een 
pijpenrager nodig,  daar doe je je 
mooiste kraaltjes omheen,  
omdat dit ijzerdraad bevat kun je 
ze in elke gewenste vorm zetten.  
De vorm van een bal, een hartje 
of probeer een ster te maken.   
Laat de laatste 10cm vrij aan 
beide kanten. Deze heb je nodig 
om er een mooi strikje in te 
maken.   
Maak er een mooi lintje aan 
waarmee je hem in de boom 
kunt bevestigen.  
Succes. 

 
Mededelingen Bestuur  
9 december 2020 
Op woensdag 9 december 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 aangaande onze buurt kenbaar 
maken.  
 
 

Fijne feestdagen 
Namens het bestuur, redactie, adverteerders en alle medewerkers van Buurtvereniging 
de Pullen wensen u allen een hele fijne decembermaand toe. 
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ADVERTENTIE Friterie Den Heuvel 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas, wie kent hem niet…. 
Helaas moesten we de afgelopen maanden aan eenieder zeggen, helaas, jullie zijn niet 
meer welkom in ons buurthuis `t Puntje. Heel erg jammer want we missen onze 
buurtgenoten en de gezellige drukte. Zo is erdit jaar  
geen bezoek voor de kinderen aan onze pietjes 
geweest. Heel jammer, want het was toch elk jaar weer 
heel erg genieten. Ook de twee wekelijkse kien 
avonden mochten niet doorgaan en werden afgelast. 
Een groot gemis voor een fijne, gezellige groep 
mensen, die onaangenaam door dit besluit werden  
verrast. 
Ook de pilskes avonden gingen niet door. En er kwam 
ook niks anders daarvoor in de plaats. Hopelijk kunnen 
we in 2021 weer naar ons buurthuis komen. En is er 
een vaccin voorhanden en verdwijnt corona uit de 
wereld. Want we zijn er met zijn allen aan toe om weer 
normaal te kunnen leven en onze normale bezigheden 
te hebben. En als het mogelijk is weer  gastvrijheid te bieden aan onze buurtgenoten. 
Zodat we weer mensen in ons clubhuis `t Puntje mogen ontvangen, maar ook onze lieve 
Sinterklaas. 

En dat we weer snel te horen krijgen, op een willekeurige 
zaterdagavond; “een goede kien, wissen maar”. 
B.V. de Pullen. 
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Zoek de 6 verschillen 
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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: 
 Diny van Loon: Michiel de Ruyterlaan 57, 06-46688529 
 
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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Agenda 
December 2020 

 
 

 
05 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
 zaal open  19.00 uur 
 

 
 
09 woensdag Bestuursvergadering  20.00 uur 
 

 
 
11 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   
 

 
 
 
19 zaterdag Kerst Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 
 

 
 
24 donderdag Kerstwandeling  AFGELAST 19.00 uur 
 

 
 
25 vrijdag Eerste Kerstdag 

 
 
26 zaterdag Tweede Kerstdag 
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Door de maatregelen van de overheid heeft café 
Buitenlust nog geen muziekprogramma voor 
november.

Wat we wel hebben: Donderdag, vrijdag en 
zaterdag goulash uit eigen keuken met frites 
of brood voor €6,95 te komen eten. Wel vooraf 
aangegeven als je wilt komen.

We hopen jullie een keer te mogen begroeten in 
ons gezellige buurtcafé, 
Gastvrouw Conny van Dommelen en gastheer 
Martien van de Ven heten jullie van harte 
welkom.  

Tel: 0499-573380 of 06-12 750250
connyvd.cvd@gmail.com 
www.cafebuitenlust.com
info@cafe-buitenlust.com

Café Buitenlust


