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Contactlijnen
Voor vragen en info
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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Corona Virus
Beste buurtbewoners,

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te
houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te
beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede
resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste
uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer
ruimte in de anderhalve meter samenleving.
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal, met weinig
druk op de openbare ruimte. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op
landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo
beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. Het versoepelen van
maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt
nodig is, dan kan een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.
In deze situatie met corona als ziekteverwekker is het nog steeds erg lastig om als
buurtvereniging sommige activiteiten weer op te pakken met de anderhalve meter
maatregel. We moeten nog steeds extra zorgen voor elkaar daar waar het kan, soms
alléén voor een praatje, Hoe gaat het met de buurman of buurvrouw of buurtgenoot.
Het ziet er naar uit dat er voor de zomervakantie geen verandering meer komt in de
huidige situatie. En dat we als buurtvereniging de draad weer op kunnen pakken is al
helemaal niet aan de orde. Dus blijf goed zorgen elkaar en voor jezelf. Blijf de de
richtlijnen van de RIVM opvolgen, zodat er niemand nog ziek wordt van Corona.
Dat hopen we allemaal voor elkaar.
We zien jullie na de vakantie hopelijk weer. Blijf gezond.
Het bestuur

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 hondenliefhebbers, ruim alstublieft de poep van jullie
hond op en laat hem 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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Knutselen voor thuis
Vlinders knutselen
Wat heb je nodig
• Strijkkralen
• Stiften
• Wasknijper
• Draad (voorkeur
chenilledraad)
• 2 pompoms

Rijg de kralen aan de draad,mag chenilledraad zijn maar kan ook op ander draad maar
dan blijven ze niet zo goed staan. Als je ze groot genoeg vind buig je ze in de vorm van
de vleugels. Pak een wasknijper en kleur deze in een leuke kleur. Doe de draad met
Strijkkralen tussen de vleugels. Doe bovenop de vlinder een pompoms met
chenilledraad en plak deze aan de vlinder. En klaar!
Succes!
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Geslaagd
Examenuitslag 2020

In 2020 loopt alles wegens het coronavirus anders dan verwacht. Er worden
geen centraal examens gemaakt, waardoor de schoolexamens allesbepalend zijn
voor het behalen van een diploma. Op 8 april heeft de Rijksoverheid de zakslaagregeling voor 2020 bekendgemaakt.
Het eindcijfer is daarbij gebaseerd op het gemiddelde van de
schoolexamencijfers.Het blijft ook mogelijk om cum laude te slagen.
De examenuitslag wordt uiterlijk op 4 juni bekend. Daarna krijgt de kandidaat
nog de mogelijkheid om te herkansen middels zogenoemde resultaat
verbeterings toetsen (RV-toetsen).
Langs deze weg willen wij alle buurtgenoten die geslaagd zijn voor hun eindexamen van
harte feliciteren.
Ook een woord van felicitatie aan jullie ouders/opvoeders.
Veel succes bij eventueel je baan of een vervolg studie.
Niet geslaagd, volgende keer meer succes.
B.V. de Pullen.

-7-

-8-

Ik geef de pen door….

Juni 2020

Hallo allemaal,
Van onze buren,
Mark en Marieke,
hebben we de pen
doorgekregen met
de vraag of we een
stukje willen
schrijven. Natuurlijk
doen we dat!
Wij zijn Frank en
Annemarieke van
der Staak en wonen
nu ruim een jaar in
onze nieuwbouwwoning aan de
Kennedylaan 19 in
Oirschot.
Daar wonen we
samen met onze dochter Sofie van 4,5 jaar en onze zoon Bram van 3 jaar. Wij komen
allebeide uit Oirschot; Frank is opgegroeid op de Oude Grintweg en Annemarieke in de
van Aerlestraat.
Ons eerste huis wat we samen kochten was Michiel de Ruyterlaan 72. Daar hebben we
ongeveer 5 jaar met veel plezier gewoond. Daarna hebben we ons eigen huis mogen
bouwen bij Familie van der Staak in de achtertuin. We hebben daar tijdelijk in units
gewoond en wonen nu alweer ruim een jaar in ons huis. We zijn druk bezig met de tuin,
zodat we daar van de zomer lekker kunnen genieten.
Frank is Softwareontwikkelaar en werkt bij KSE in Bladel. Hij voetbalt graag bij de Bocht
80 en zit daar ook in het bestuur. Daarnaast gaat hij ook graag kijken naar een
wedstrijdje van PSV in het stadion. Verder drinkt hij graag een lekker biertje met onze
vrienden!
Annemarieke is leerkracht op Basisschool de Klimboom in Best. Daarnaast speelt ze
dwarsfluit en maakt ze muziek bij Muziekvereniging de Vriendschap in Oost- West- en
Middelbeers. Daar zit Annemarieke ook in het bestuur. Ook zijn we allebei lid van het
gilde. Je ziet het wel, we zijn erg druk en hebben daardoor niet heel veel tijd om veel te
doen in de buurtvereniging. Annemarieke is een paar keer mee geweest met het
kleuterkamp en heeft jarenlang meegedaan met het Sinterklaasfeest . Frank heeft
een paar keer met de spooktocht geholpen. Ook vonden we het leuk om te helpen bij
het 40-jarig jubileumfeest van de buurtvereniging. Wellicht dat er we in de toekomst
weer meer tijd hebben om iets voor de buurtvereniging te doen.
We geven graag de pen door aan Dionne van Gestel en haar gezin.
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Want een dumper is een stumper
Deze foto`s zijn gemaakt bij de afvalcontainers aan de Kempenweg.
Geen fraai gezicht. Door de Coronacrisis zijn veel mensen aan het schoonmaken
geslagen en hebben dus veel afval.
En dan wordt men geconfronteerd met een lange wachtrij bij de gemeentewerf.
En dat kan dan wel eens net te veel zijn voor onze burgers.
Dan is het voor hen de gemakkelijkste oplossing, helaas voor de gemeente, om ergens
anders te dumpen.
We weten dat het lastig is als men lang moet wachten, maar wij zien graag dat u dat wel
gaat doen en geduldig op uw beurt wacht.
En stort je afval op de juiste plek waar het thuis hoort.
Want een dumper is een stumper.
Buurt Beheer Pullen - Ekerschot
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Hardlopen in Coronatijd
Onze buurtgenoot Jonathan Heywood uit de Michiel de Ruyterlaan zou de marathon
van Düssseldorf gaan lopen. Maar helaas door het Coronavirus werd ook dit evenement
tot zijn grote spijt afgelast. Maar Jonathan is niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft
zelf een route uitgezet en muzikanten die hij kent gevraagd om hem tijdens het lopen
toe te zingen.
Deze marathon heeft hij op zondag 26 april jl. gelopen Onderweg werd hij inderdaad
door diverse muzikanten toegezongen.
Een van deze artiesten was de landelijk bekende Lenny Kuhr, wat hem veel deugd heeft
gedaan. Jonathan startte in Eindhoven en finishte na 4 uur en 7 minuten in Boxtel, een
geweldige prestatie. Het was zijn derde Marathon die hij uitliep.
Maar deze laatste was toch wel heel uniek en bijzonder, in Coronatijd.
Top prestatie Jonathan!!!!
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Knutselen, leuk voor Vaderdag
21 Juni 2020

Eén versierde steen
Wat heb je nodig
•
•
•
•

Een steen
Verf
Ijzerdraad
Kraaltjes

Kies een mooie steen. Zo groot als je zelf wilt. Verf de steen met mooi kleurtjes. Zorg
dat je deze goed laat drogen. Draai dan een paar ijzerdraad om de steen heen. Zorg dat
ze mooie lange stukken overhouden aan de bovenkant en versier deze met mooie
kralen. Dit kunnen allerlei verschillende kralen zijn. En zet de ijzerdraad in leuke vormen
neer.
Succes.

Buurtcoördinatoren gezocht

Juni 2020

We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatie team willen komen
versterken. Het is hard nodig, dit om het goede contact dat we met de gemeente te
continueren.
De buurt coördinatoren zijn:
G. Snelders
Michiel de Ruyterlaan 36
A. Roefs
Kwinkert 2
M. Smulders
Korenaarlaan 35
C. van Swieten
De Helleweikes 7
Wilco Spaans
Glorie van Holland 19
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0499-573309
0499-571568
0499-575953
0499-847780
06-41512111

Heerlijk bakken met kinderen
Arretjes cake
Arretjes cake maken
Dé ingrediënten
- 2 eieren
- 200 gr basterdsuiker
- 50 gr cacaopoeder
- 200 gr roomboter
- 200 gr biscuits
Verder heb je nodig
- handmixer
- steelpannetje
- cakeblik
- bakpapier
Bereidingswijze
1. Mix de eieren met de basterdsuiker tot een luchtig geheel met een handmixer (3
min).
2. Voeg al roerend de cacao toe.
3. Smelt boter in een pannetje op laag vuur.
4. Schenk al roerend de gesmolten boter bij het cacaomengsel. Roer tot een egaal
mengsel.
5. Verkruimel de biscuits, de kruimels moeten niet te fijn worden.
6. Meng de kruimels door het cacaomengsel.
7. Leg een stuk bakpapier in het cakeblik en schep het arretjescakemengsel er in. Strijk
glad.
8. Laat minimaal 2 uur opstijven in de koelkast
Smakelijk!
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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 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

Juni 2020

AFGELAST

29 mei t/m 01 juni

Pullenkamp

01

maandag

Tweede Pinksterdag

06

zaterdag

Kienen
zaal open

AFGELAST

10

woensdag

Buitenspeeldag 2020

AFGELAST

10

woensdag

Bestuursvergadering

AFGELAST

12

vrijdag

Pilskes avond
AFGELAST
Ontspanningsavond kaarten en biljarten

20

zaterdag

Kienen
zaal open

21

zondag

Vaderdag

AFGELAST
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20.00 uur
19.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur
19.00 uur
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Café Buitenlust
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
ivm corona geen programma juni

