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Contactlijnen
Voor vragen en informatie
Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Diny van Loon
Henk Beekmans
Joop Gottlieb
Chantal den Otter
Jeroen Groenland

0646688529
0622465636
0622246495
0620468958
0657320022

Commissies

Activiteitenmiddagen
Buitenspeeldag
Felicitatiedienst
Tuintjes Sale
Pullenkamp
Kerstavondwandeling
Kienen
Klein Pullenkamp
Paaseieren zoeken
Sinterklaas

Marsja van Bijsterveld
Joop Gottlieb
Chantal den Otter
Jeroen Groenland
Antoine Kuypers
Henk Beekmans
Riet Oppers
Els Gottlieb
Chantal den Otter
Diny van Loon

0619570051
572897
0620468958
0657320022
0653238130
0622465636
572602
572897
0620468958
0646688529

Ere lid

Antoine Kuypers

Buurthuis ’t Puntje
E-mailadres algemeen
E-mailadres Pullenaise
Internet site
Facebook

Kennedylaan 17
573734
bestuur@pullenoirschot.nl
redactie@pullenoirschot.nl
www.pullenoirschot.nl
www.facebook.com/depullen

Colofon
Pullenaise redactie

Josca Verhoeven
Carina Beekmans-Hellings
Janus Roefs
Henk Beekmans

0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182
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Voorwoord
Beste buurtbewoners,

We zijn al weer even gewend aan het nieuwe normaal, want zo als het eerst was zo zal
het voorlopig niet zijn.
We moeten met zijn allen zorgen om zo gezond mogelijk te blijven.
De eerste versoepelingen met pinksteren hebben we met z’n allen met 2 handen
aangegrepen.
Eindelijk weer ergens een hapje eten, maar wel op 1,5 meter.
Eindelijk weer naar het terras op 1,5 meter.
Helaas zit her er nog niet in om het buurthuis te openen, op 1,5 meter kienen en maar
met 30 personen binnen.
We hebben als bestuur besloten om de hele maand september nog af te kijken.
Als het goed is komt er komende maand een versoepeling naar 100 personen.
Als dat allemaal goed gaat kunnen we als buurtvereniging in oktober weer voorzichtig
opstarten.
Ondanks dat het dus even zal duren voordat we elkaar zien willen wij jullie toch een
hele fijne vakantie toewensen namens: Henk, Chantal, Jeroen, Joop en Diny.
Groetjes Diny van Loon
Voorzitter BV de Pullen

HONDENPOEP
U heeft de lusten van uw hond,
bezorg een ander niet de lasten!!
Veel inwoners van Oirschot beleven plezier aan het houden van een hond.
Daarom, beste buurtbewoners en hondenliefhebbers, ruim alstublieft de poep van jullie
hond op en laat het niet achter in de tuin van ’n ander.
Dit geldt vooral ook op voetpaden, want niemand loopt graag
met hondenpoep aan hun schoenen.
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WE ZIJN WEER OPEN!
ADVERTENTIE CORPUS NOVUM

Sport in de zomer met ons

speciale zomerabonnement!

2 maanden sporten, stopt automatisch.
www.corpusnovum.nl 0499-574811

De Buurtvereniging op facebook
Volg jij ons al op facebook? Hier worden de activiteiten die er
plaats vinden op gezet, korte verslagen van activiteiten op
geschreven en foto’s geplaatst.
We zouden het leuk vinden als jullie de facebookpagina zouden
volgen: www.facebook.com/depullen
-5-
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Hierbij willen wij alle kinderen en jong-volwassenen die in de Pullen wonen en die
geslaagd zijn voor hun eindexamen van harte feliciteren. We hebben al heel wat
vlaggen en opblaasletters zien wapperen deze afgelopen weken.
Ook proficiat aan de ouders of opvoeders van deze geslaagden.
Veel succes bij een eventuele vervolg studie of misschien ga je wel een baan vinden.
Ben je niet geslaagd, jammer.
We hopen dat je volgende keer meer succes zult hebben.
Met vriendelijke groet
Buurtvereniging de Pullen.
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Ik geef de pen door….

Juli-augustus 2020

Beste buurtgenoten,
Wij zijn door Frank
en Annemarieke
uitgenodigd om een
stukje te schrijven
voor in de
Pullenaise. Dit
vinden wij erg leuk,
dus hier kun je nu
ook ons stukje lezen.
Wij zijn Maikel van
Beers en Dionne van
Gestel. Eigenlijk ben
ik, Dionne, niet
nieuw in de
Pullen/Ekerschot,
want ik heb van mijn
4e tot mijn 24e in de
Lindenlaan
gewoond. Daarna
heb ik samen met Maikel ons eerste huis gekocht buiten de Pullen en hier hebben we
10 jaar samen gewoond. Hier zijn ook onze twee dochters Saar en Fem geboren. Vorig
jaar kregen we kriebels om terug te gaan naar de Pullen en dan wel naar mijn ouderlijk
huis, namelijk terug naar de Lindenlaan 22. Hier woonden mijn ouders Bert en Corry
van Gestel nog. Zij zijn in augustus vorig jaar verhuisd naar een ander huis in de Pullen
en wij zijn op mijn oude, vertrouwde, plekje teruggekomen. Hoe mooi kan het zijn! In
het dagelijks leven werk ik, net als Annemarieke, bij basisschool de Klimboom in Best. Ik
werk daar als onderwijsassistente. Dit doe ik met veel plezier. Buiten het werk om ga ik
graag een stukje fietsen met Maikel en de meiden en vind ik het leuk om spelletjes te
spelen. Ook zit ik met lekker weer graag in onze tuin. Aan het huis en de tuin moeten
we nog wel heel veel doen, maar dat komt goed. Maikel heeft namelijk zijn eigen
hoveniersbedrijf: Van Beers Hoveniers. Naast werken vindt hij het leuk om te gaan
vissen of een pijltje te gooien. Dit doet hij nog steeds bij ons oude buurthuis, maar na
onze verhuizing, hebben we ons meteen aangemeld bij de buurtvereniging. Nu kan hij
hier ook een drankje gaan drinken en een pijltje komen gooien. Voor de meiden zijn er
de knutselmiddagen en vele andere leuke activiteiten, zoals het pullenkamp. Hier ging ik
vroeger ook elk jaar mee op kamp. Jammer dat het dit jaar niet door kon gaan, maar
volgend jaar weer een kans. Hierbij sluiten we ons berichtje aan jullie graag af en geven
wij de pen door aan Willianne Visser en Jurgen Toelen.
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Communie 2020
Er is ons verteld dat ook door Corona het communiefeest 2020 voor een heleboel
kinderen die in groep 4 zitten, niet heeft kunnen doorgaan.
Dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor de kinderen, voor hun ouders en opa’s en
oma’s.
We hebben begrepen dat de parochie deze feestdag (onder voorbehoud) heeft
opgeschoven van de maand mei naar de maanden augustus en september.
Dit betekent dat communicantjes van de basisscholen hun communie doen op:
Basisschool Avontuurrijk
30 augustus
Basisschool de Plataan:
6 september
Basisschool de Korenbloem
13 september
Spoordonk bs de Fonkeling
13 september
Basisschool de Linde
20 september

Zoals alle jaren zal ook nu de buurtvereniging aan de kinderen die hun
communie doen en lid zijn van de buurtvereniging een mooi presentje
bezorgen.
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Helaas, maar het is waar

We kunnen voorlopig nog geen kien/bingo avonden organiseren.
Dit is nog steeds een gevolg van het coronavirus.
Hopelijk kunnen we van start gaan in oktober, want de verwachting is dat dan de
maatregelen weer verder versoepeld zullen worden.
Vanaf dan kunnen we weer op een verantwoorde manier onze kien avonden
organiseren. We kijken uit naar het moment dat we de kieners weer mogen
ontvangen en hen een leuk en ontspannende avond mogen bezorgen.
Nog even volhouden, want na september gaan we hopenlijk weer diverse mooie en
spannende kien avonden houden.
Wij wensen u allen een hele fijne vakantie toe.
Het kien team van B.V. de Pullen.

Want een dumper is een stumper
Laat geen rotzooi achter gebruik de afval kliko die is daarvoor bestemd!

Buurtbeheer Pullen – Ekerschot.
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met een ijsje
met een boek in de zon
van een activiteit
met een zonnebril op
met jouw gezin
met jouw lievelingseten
van een mooi uitzicht

kamperen in de tuin of woonkamer

-

-

maak een foto

met modder spelen

spelletje buiten

maak je eigen ijsje!

spelletje binnen

koekjes bakken

picknicken
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auto wassen
ramen zemen
stofzuigen
harken
vegen

help papa of mama met een klusje

bloemen plukken

Bouw een hut

spelen met water

Vakantie bingo

kussengevecht

video bellen met een vriendje/
vriendinnetje

fietstocht

spelen in de speeltuin

Activiteiten in de zomervakantie
De zomervakantie komt er aan. En die ziet er dit jaar misschien toch een beetje anders
uit dan we gewend zijn. Hierbij enkele leuke activiteiten die je thuis kan doen.
Gegarandeerd plezier!

Stenen verven
Stenen verven is een wereldwijde rage. Wanneer je buiten goed rond kijkt zie je vaak
mooie stenen of keien liggen. Wist je dat het hardstikke leuk is om deze te
beschilderen? En misschien nog leuker is, om deze daarna buiten ergens neer te leggen
zodat iemand anders hem weer vindt. Zo maak je er ook nog iemand blij mee!
Op facebook heb je een pagina, NL Rocks. Als je dit achterop je steen zet heb je kans dat
degene die hem vindt daar ook nog een foto post.
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Zeepsop spugende draak
Wat heb je nodig voor het bellen blazen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leeg plastic flesje
Stanleymes
Stukje stof, oude
washand of een sok
Elastiekje
Water en afwasmiddel
Papier
Lijm
Schaar
Eventueel rode
voedingskleurstof

Aan de slag!

•
•

•
•
•
•
•

Snijd de bodem van het plastic flesje af met het stanleymes.
Doe je stukje stof of de sok over de bodem van het flesje en doe het elastiek er
omheen zodat de stof goed blijft zitten. In principe kun je nu al bellen blazen.
Dus als de kids vooral willen spelen en geen zin hebben om te knutselen, dan
ga je na deze stap lekker de tuin in met een bak zeepsop; wat water gemengd
met zo’n 4 eetlepels afwasmiddel.
Wil je de zeepsop spugende draak maken, dan knip je uit papier een oog, pupil,
wenkbrauw en de stekels van de draak.
Plak deze op de fles.
Voor het spugen van rood zeepsop – vuur! – kun je de stof eventueel met wat
rode voedingskleurstof kleuren in de vorm van een mond. Niet teveel, want
dan heb je straks kids met rode vlekken in hun kleding.
Vul nu een bak met water en roer er 4 eetlepels afwasmiddel doorheen om te
kunnen bellen blazen.
Doop het uiteinde van de fles – dus de mond van de draak – in de bellenblaas
mix en blaas op de tuit van de fles. De draak spuugt zeepsop! Leuk om met je
handen aan te voelen, er achteraan te rennen als ze wegwaaien, erop te
stampen of ze aan elkaar te plakken door tegelijk een slang te blazen.
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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 penningmeester. 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
Pullenaise

Als u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze
dan voor de 15e van de maand, voorzien van naam en
adres, in bij redactie@pullenoirschot.nl

Inloopspreekuur
om

Leden kunnen, voorafgaande aan de bestuursvergadering,
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

Juli 2020
04

zaterdag

Kienen
zaal open

AFGELAST

20.00 uur
19.00 uur

08

woensdag

Bestuursvergadering

AFGELAST

20.00 uur

10

vrijdag

Pilskes avond
AFGELAST
Ontspanningsavond kaarten en biljarten

20

zaterdag

Kienen
zaal open

AFGELAST

20.00 uur
19.00 uur

20.00 uur

Agenda
Augustus 2020
01

zaterdag

Kienen
zaal open

AFGELAST

20.00 uur
19.00 uur

15

zaterdag

Kienen
zaal open

AFGELAST

20.00 uur
19.00 uur

28

vrijdag

Pilskes avond
AFGELAST
Ontspanningsavond kaarten en biljarten

29

zaterdag

Kienen
zaal open

AFGELAST
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20.00 uur

20.00 uur
19.00 uur

- 23 -

Café Buitenlust
Door de maatregelen van de overheid heeft Café
Buitenlust nog geen muziekprogramma voor de
maanden juli en augustus.
Wat we wel hebben: Vanaf 1 juni is het mogelijk
om op donderdag, vrijdag en zaterdag goulash
uit eigen keuken met frites of brood voor
€ 6,95 te komen eten. Wel vooraf aangeven
als je wilt komen. De kermissen mogen weer
van start vanaf 1 juli. Dit betekent dat er eind
september weer wat meer ruimte komt voor
Café Buitenlust. Meer nieuws hierover kun je
lezen in de Pullenaise van september. Houd dat
in de gaten.
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. 0499-573 380
Info@cafe-buitenlust.com

