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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 
Beste buurtbewoners,  
 
Wie had met nieuwjaar verwacht dat het er zo uit zou zien in Nederland. In deze moeilijke 
tijd is het lastig functioneren als buurtvereniging. Géén aktiviteiten, géén klussen in de 
buurt, Zelfs géén familie en vrienden om je heen. We moeten wel extra zorgen voor elkaar 
daar waar kan, soms alléén voor een praatje,  hoe het met hen gaat. Het ziet er niet naar 
uit dat er  voor de zomervakantie  verandering komt in de huidige situatie. En dat we als 
buurtvereniging de draad weer op kunnen pakken is al helemaal niet duidelijk. Dus zorg 
goed voor jezelf. Volg allemaal de richtlijnen van de RIVM op, zodat er zo min mogelijk 
buurtbewoners ziek kunnen / gaan worden van Corona.  
Zodra het weer mogelijk is, zien en spreken we elkaar weer. 
 
Samen staan we sterk. 
Diny van Loon, voorzitter                          
     Zoek de verschillen 
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ADVERTENTIE CORPUS NOVUM 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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Doe iets voor elkaar 
We zitten allemaal veel thuis. Er ontstaan in 
Oirschot mooie initiatieven om iets moois te 
betekenen voor bijv. de ouderen in het 
bejaardenhuis. Maar heb je ook iets aardigs of 
liefs gedaan voor mensen uit je eigen wijk? Ook daar zitten veel mensen alleen thuis. 

Hoe leuk zou het zijn om in deze tijd ook iets voor de mensen in de wijk te doen? Maak een 
tekening, bak iets lekkers, doe een boodschap voor iemand die op dit moment veel alleen 
thuis zit en maak hier een foto van. Misschien heb je zelf ook nog wel leuke ideetjes? Mail 
deze naar josca_83@hotmail.com of deel deze op de Facebook pagina van de 
buurtvereniging, messenger mag natuurlijk ook. De volgende Pullenaise zullen we hier ook 
foto's van in de Pullenaise delen. Doe je mee?  
Houd je natuurlijk wel aan de voorschriften, 1,5meter afstand en doe dit niet als je je niet 
lekker voelt.  
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Ik geef de pen door…. 
Mei 2020 

Beste Buurtgenoten, 

Wij zijn Mark en Marieke en hebben de pen doorgekregen van Ad en Doortje, vrienden van 
ons.  Mark is 34 lentes jong, timmerman van beroep. Wij wonen op de Kennedylaan nr 18. 
Mark heeft  dit huis zelf gebouwd en is hier mee gestart in 2017. Na een lange tijd van 
bouwen zijn we hier in 2019 samen in gaan wonen. Marieke komt uit Tilburg en  is naar 
Oirschot verhuisd. Van de stad naar het pittoreske Oirschot is een hele verandering. Het is 
hier een stuk rustiger dan in de stad.  Marieke is 32 lentes jong en werkt in de 
kinderopvang. We zijn nu druk bezig met de tuin maar ook dat begint al op te schieten. De 
laatste loodjes en dan gaan we lekker genieten van het resultaat. Dan zal de buurt ook blij 
zijn dat we eindelijk uit gefrot  zijn, al is het straatbeeld er in onze ogen wel op vooruit 
gegaan. We zijn beiden erg sportief en proberen daar tijd voor te maken in het drukke 
leven wat we leiden. We gaan regelmatig samen hardlopen. Marieke is nog druk met haar 
hockeyclub in Tilburg. Mark is regelmatig op de voetbalvelden te vinden of in het PSV 
Stadion. Wij zijn gek genoeg nog geen lid van de buurtvereniging al staat het buurthuis 
bijna in onze tuin. We horen regelmatig de getallen van de Bingo voorbij komen. We zullen 
ons binnenkort eens melden bij Ome Joop voor een lidmaatschap nu we wat meer tijd over 
hebben. Dan kunnen we eens een keer een biertje komen drinken als hij bardienst heeft. 
Maar in deze rare tijd zal dat misschien nog wel even op zich laten wachten. We zien wel 
dat er regelmatig activiteiten zijn en dat vinden we erg leuk. Let op elkaar en blijf gezond.  
We geven de pen door aan onze buren van nr. 19, Frank en Annemarieke. 
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Heerlijk bakken met kinderen 

Bokkenpootjestaart 
INGREDIËNTEN: 
• 250 gr speculaas (ca. 20 koekjes) 
• 75 gr gesmolten boter 
• 1 pakje kloppudding vanille (Dr. Oetker) 
• 500 ml slagroom 
• 200 ml melk 
• 3 zakjes Klop Fix 
• 2 pakken bokkenpootjes a 200 gr 

Materialen 
• Springvorm 22 - 24 cm 
• Mixer 
• Bakpapier 
Bereiding 
Bekleed de onderkant van de springvorm met bakpapier. Maak de speculaasjes in kleine 
stukjes fijn  en meng de kruimels met de gesmolten boter. Doe dit mengsel in de 
springvorm en druk aan met een lepel. Zet de vorm zolang in de koelkast.  
Klop de slagroom stijf met de kloppudding, melk en Klop Fix.  
Snijd de bokkenpootjes voorzichtig los van elkaar. 
 Zet ze vervolgens tegen de rand van de springvorm. Snijd de overgebleven bokkenpootjes 
in stukjes (bewaar eventueel een hele voor decoratie)  
Schep ongeveer ⅔ van de bokkenpootjes door de slagroom. Schep het mengsel in de 
springvorm en strijk glad. Verdeel de rest van de stukjes bokkenpoot over de bovenkant en 
garneer met een hele in het midden.  
Zet de bokkenpootjestaart minimaal 4 uur in de koelkast, het liefst een hele nacht. 
Maximaal 3 dagen te bewaren in de koelkast. 
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Kleur de nummervakjes 
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NOG 1 TE KOOP
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Puzzel 

 
In deze puzzel zitten onderstaande woorden verstopt. Woorden zijn 
horizontaal, vertikaal en diagonaal verstopt. Kun jij ze allemaal vinden? De 
overgebleven letters vormen een zin.  
 

B U R E N S A M A 
O U P K H U L L P 
P K U O U E N A P 
S W N R L  I N D E 
C I T T T R O T S 
H N J E E H T S L 
O K E N T A U P E 
O E K A M P I I P 
N R A A N K N L S 
D T B R D I W E A 
A P U L L E N U M 
G I U A B N P K E 
J S R A L E D E N 
T E T N I N R K N 
E V R I J D A G R 

 
APP LINDE 
BLIJ  OPSCHOONDAG 
BUREN  PAD 
BUURT PILSKE 
BUURTHUIS  PULLEN 
DE PEN PUNTJE 
HULP SAMEN 
HULTE SPEL 
KAMP TROTS 
KIENEN TUIN 
KORTENAARLAAN  VRIJDAG  
KWINKERT  LEDEN                           
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Knutselen voor moederdag 
Ja het is weer bijna moederdag, en ook in deze tijd is het leuk om je 
moeder eens goed te verwennen met je eigen knutselwerkje. Hierbij en 
leuk ideetje wat je zou kunnen maken.  
 
Wat heb je allemaal nodig 

• Een houten plaatje  
• Spijkers 
• Hamer 
• Garen in allerlei 

kleurtjes  
 
Teken op het houtje 
plaatje het vormpje wat je 
graag zou willen maken.  Bijvoorbeeld een hartje. Ga die dan op het 
buitenste lijntje helemaal rond slaan met spijkers.  Dat je het vormpje 
goed ziet.  Als je dat hebt gedaan ga je met een kleur garen het vormpje 
helemaal rond.  Pak alle spijkers.  Je kunt ervoor kiezen om juist het 
hartje leeg te laten of juist alleen het hartje met garen te doen.  Beide 
geven weer een ander effect.  SUCCES! 
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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. 
 

Team 4water 

Beste buurtgenoten, 
 
Hier een berichtje van het Wieler Team 4Water. 
Door het coronavirus is het dit jaar niet mogelijk om de Home Ride van 2020, die zou 
worden verreden in het weekend van 28 en 29 juni, door te laten gaan. We hadden ons er 
zeer op verheugd om vanuit Rotterdam een tocht van 500 kilometer door Nederland te 
gaan rijden. Maar helaas, evenals bij vele andere activiteiten, heeft de organisatie van deze 
sponsortocht voor de Ronald McDonald huizen moeten besluiten om de editie van 2020 te 
annuleren. Jammer maar waar. 
Gelukkig kunnen wij toch een mooi bedrag aan het Ronald McDonald huis in Veldhoven 
overmaken, en dit dankzij de oliebollen die wij tijdens oudjaar verkocht hebben. 
Wij willen u dan ook  allemaal dank zeggen aan al degene die toen van ons oliebollen 
gekocht hebben en aan hen die een donatie hebben gedaan, dit ook namens alle 
medewerkers en vrijwilligers van het Ronald Mac Donaldhuis in Veldhoven. 
Volgend jaar doen we weer mee, u hoort weer van ons. 
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Knutselen voor thuis 
Maak sieraden van strijkkralen 
 
Wat heb je nodig 

• Strijkkralen 
• Touwtje 
• Bakpapier 
• Een oven  

 
 
 
 
Leg de strijkkralen op een bakplaat met bakpapier. Leg ze allemaal met de opening 
naar boven en een béétje uit elkaar, zodat als ze smelten wel de ruimte hebben en niet 
aan elkaar gaan plakken.  Leg de bakplaat voorzichtig in een oven op 175°. Laat ze 
ongeveer 15 minuutjes in de oven liggen.  Houd ze wel goed in de gaten want het is 
een béétje van merk afhankelijk, sommige gaan net wat sneller. Laat ze goed afkoelen 
voordat je er mee aan de slag gaat.  Als ze afgekoeld zijn kun je er de mooiste creaties 
van maken, armbanden of kettingen, alles kan.  Eventueel ook leuk te combineren met 
andere kralen.  
Succes!  
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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. 

 

Knutselen voor thuis 
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Agenda  
Mei 2020 
 
05 dinsdag Bevrijdingsdag 
 

 
 
06 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
07 woensdag Mis Heilige Eik  AFGELAST 19.00 uur 
   

 
 
 
09 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open   19.00 uur 

 
 
10 zondag Moederdag  
   

 
 
13 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   

 
 
14 donderdag Buurtbeheer AFGELAST  20.15 uur 
 

 
 
21 donderdag Hemelvaartsdag 
 

 
 
23 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
 
31 zondag 1ste Pinksterdag 
 

 
 
29 mei t/m 01 juni  Pullenkamp AFGELAST 
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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


