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CONTACTLIJNEN / COLOFON
BRIEF VAN SINTERKLAAS
DE BUURTVERENIGING OP FACEBOOK
MEDEDELINGEN BESTUUR
TEAM 4-WATER
IK GEEF DE PEN DOOR …..
BEDANKT
LOS JIJ DE REBUS OP??
KLEURPLAAT
BUURTBEHEER BLADKORVEN
GEBRUIKT FRITUURVET EN BAKOLIE IN DE
CONTAINER BIJ ‘T PUNTJE
COOLE KINDERMASKERS
HELAAS GEEN SINTERKLAAS KIENEN
VIND JIJ HET KUIKENTJE??
MONSTERBROODJES
WANT EEN DUMPER IS EEN STUMPER
WEETJES
AGENDA NOVEMBER
TE KOOP

www.pullenoirschot.nl
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Contactlijnen

Voor vragen en info
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Commissies

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

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

0646688529
0622465636
0622246495
0620468958
0657320022

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

0622947265
0613845311
0611085578
0622465636

Opmaak

Reclamebureau Frank

0652394346

Druk

Drukkerij Cyaan

0135142182

-3-

Brief van Sinterklaas

Lieve kinderen van de Pullen
Het is bijna tijd voor mij om
naar Nederland te komen.
Ik kijk er enorm naar uit om al
jullie lieve gezichtjes weer te
zien en jullie mooie tekeningen
in mijn grote kasteel op te
kunnen hangen als ik weer
terug ben in Spanje. Dat vind ik
altijd zo gezellig om te zien.
En natuurlijk had ik jullie ook
heel graag willen bezoeken in ‘t
Puntje dit jaar. Maar ik ben al
heel erg oud en met alle zieke
mensen overal, durf ik eigenlijk
niet zo goed. Wat als ik in het
ziekenhuis terecht kom? Dan
kan ik mijn Pieten helemaal niet
meer helpen om al jullie
cadeautjes en gedichten te
bezorgen. Dat zou ik echt heel
naar vinden.

Dus ik heb goed overlegd met
de Hoofdpiet en besloten dit
jaar geen bezoekje aan jullie
wijk te brengen, maar veilig in mijn werkpaleis te blijven. Ik ga extra mijn best
doen voor fantastische cadeautjes voor jullie.
Willen jullie je prachtige tekeningen in jullie schoentjes doen? Dan kunnen de
Pieten deze meenemen en kan ik in Spanje mijn kasteel toch heel mooi
versieren!
Ik hoop dat er volgend jaar veel minder zieke mensen zijn en dat ik weer
gewoon bij het Puntje kan komen feesten. Want eigenlijk …. doe ik dat toch het
allerliefst.
Lieve groeten van de Sint en graag tot volgend jaar.
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ADVERTENTIE CORPUS NOVUM

PERSONAL TRAINING
BIJ CORPUS NOVUM

Jouw stok achter de deur
voor échte motivatie en resultaten

corpusnovum.nl/fit/personal-training

De Buurtvereniging op facebook
202010 personal training.indd 1

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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Mededelingen Bestuur
11 november 2020

Op woensdag 11 november 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. Heb je interesse om bestuurslid te worden!
Dat kan, je kunt je zelf aanmelden bij een van de bestuursleden.
Wil je even sfeer proeven, kom dan eens een bestuursvergadering bijwonen, zonder enige
verplichting, wie weet …..

Beste buurtgenoten….
Helaas hebben we dit jaar de Home Ride, een
fiets sponsortocht van 500 kilometer voor de
Ronald Mc. Donald huizen door Nederland,
niet kunnen rijden.
Dit is een direct gevolg van het coronavirus.
We hopen dat de tocht in 2021 wel door kan gaan.
Daarom blijven we flink trainen, en zinnen we op acties om sponsorgeld binnen te halen.
Een van onze acties in het verleden was het bakken en verkopen van heerlijke oliebollen.
Deze waren met of zonder krenten.
De afgelopen jaren hebben velen van u deze oliebollen bij ons gekocht en hopelijk doet u
dat komende december op oudjaarsdag weer.
Helaas we kunnen nog geen garantie geven of we kunnen bakken. Dat zal de komende
weken duidelijk worden of we toestemming krijgen of we dit kunnen en mogen.
We houden jullie op de hoogte.
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Ik geef de pen door….
November 2020
Lieve allemaal!
Wij hebben de pen gekregen en
vertellen graag iets over ons
gezinnetje. Wij zijn Pieter en Sanne
(beide 35 jaar) en we hebben twee
kinderen. Ons Jip wordt in december
7 jaar en zit bij De Linde op school.
Hij is dol op zwemmen (bij EOZC) en
op buiten spelen, dus waarschijnlijk
komen jullie hem vaak tegen in de
buurt! Ons Mees leeft helaas alleen
in ons hart, maar daar heeft hij
gelukkig ook een heel liefdevol plekje gevonden.
Bij ons gezin hoort ook nog Tank, onze lompe Bordeauxdog, een enorme schat.
Ik (Sanne) woon al mijn hele leven in Oirschot, maar Pieter heeft op een aantal locaties in
Nederland gewoond. Uiteindelijk neergestreken met zijn ouders in Wintelre, waar we
elkaar ontmoet hebben in de toenmalige discotheek daar (inmiddels al ruim 17 jaar
geleden). We hebben eerst samen een woning gehuurd in de Kloosterstraat, maar
uiteindelijk een woning gekocht aan d’n Helpad. Hier wonen we nu bijna 8 jaar met nog
steeds enorm veel plezier. Heerlijke wijk om te wonen met zoveel speelgelegenheid. We
voelen ons hier enorm thuis en veilig.
Pieter is opgeleid als werktuigbouwkundige en heeft als monteur op verschillende locaties
gewerkt. Bijna een jaar geleden is hij wat dichterbij gaan werken. Hij werkt nu bij Van
Zutphen in Oirschot en houdt zich daar bezig met het reviseren van allerlei machines die
opgekocht worden vanuit failliete organisaties. Heel wisselend en uitdagend werk, want er
staat altijd wel iets anders voor zijn neus. Pieter gaat in zijn vrije tijd graag biljarten.
Ik ben opgeleid binnen het onderwijs als leerkracht, remedial teacher en
onderwijskundige. Echter, ik ben al zo’n 11 jaar niet meer werkzaam in het onderwijs. Ik
werk inmiddels ruim 9 jaar in Sint Oedenrode bij Labyrint Zorg & Werk als begeleidster
van mensen met GGZ/verslavingsproblematiek. Vanuit mijn rol kom ik bij mensen thuis
en ondersteun hen bij verschillende hulpvragen. Dat betekent aansluiten bij verschillende
situaties en in contact staan met behandelaars, indicatieverstrekkers, werkgevers,
families, etc. Naast het bezoeken van mensen, kan ik ook een stukje werk thuis doen; het
beoordelen van begeleidingsplannen op kwaliteitseisen. Doordat ik dat thuis kan doen en
mijn werk buiten de deur flexibel kan plannen, kan ik elke dag zelf aan school staan voor
Jip, wat ik in deze fase van zijn leven, heel graag doe.
Ik ben graag actief op school in verschillende rollen en probeer mijn steentje bij te dragen
binnen de buurtvereniging. Verder zwem ik graag en ben ik dol op lezen.
We zouden nog veel meer kunnen en willen vertellen, maar dat past helemaal niet op
deze bladzijde. Dus eh, wil je meer weten, spreek ons dan gerust eens aan!
We geven de pen graag door aan familie Coolen in de Karel Doormanlaan.
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Bedankt

Langs deze weg willen wij alle mensen bedanken die hun stem van de RABO Club Support
op onze Buurtvereniging De Pullen hebben uitgebracht.
Op 11 november wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is gedoneerd.
We plaatsen in de
Pullenaise
van
december
het
volledige
bedrag
van de RABO Club
Support dat wij in
ontvangst hebben
mogen nemen.

Los jij de rebus op??
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Buurtbeheerproject de Pullen - Ekerschot
Het is weer herfst, gelukkig mogen we nog steeds genieten van de zon. Maar de bladeren
zijn al flink aan het vallen van de bomen. Blad van openbaar groen hoeft u niet in uw
eigen kliko weg te gooien. De gemeente Oirschot plaatst namelijk op veel plekken in de
kernen Spoordonk, Middelbeers, Oostelbeers en Oirschot bladkorven waar u het
openbare blad in kwijt kunt.
Bladkorven
De naam bladkorven/ -bakken geeft aan dat deze alleen bedoeld zijn voor bladeren
(herfstblad). Helaas heeft de gemeente voorgaande jaren gemerkt dat er ook regelmatig
snoeihout en ander tuinafval in de bladkorven/ -bakken terecht kwam. Bij het verwerken
van dit bladafval is dat storend voor het proces. Vanaf dit jaar gaan zij met een nieuw
systeem proefdraaien. Als er in de bakken afval ligt, anders dan bladeren, krijgt deze bak
of korf van de gemeente een gele kaart. Wanneer ze de eerstvolgende keer dat zij de korf
of bak leegmaken weer ander afval dan bladeren moeten afvoeren, krijgt de korf of bak
een rode kaart. De korf of bak wordt vervolgens van die plaats verwijderd.
Voor je eigen buurt, laat dit niet gebeuren en alleen blad erin gooien.
Machinaal blad opruimen
Dit jaar wordt het blad met verschillende machines opgeruimd. Het blad dat op de straten
ligt blazen zij zoveel mogelijk op de gazons. De gazons worden met een speciale machine
(Trillo) ontdaan van het blad. Aansluitend vegen wij de straten met een
veegmachine. Deze werkwijze gaan wij drie keer herhalen. Begin november, eind
november en medio december. De exacte momenten bepaalt de gemeente zelf op basis
van de bladval per locatie en de prioriteiten.
Het blijft natuurlijk ook mogelijk om uw blad en/of snoeihout gratis aan te bieden bij de
milieustraat. Het verzoek aan iedereen dan ook om grote hoeveelheden herfstblad niet
in de bladbakken te gooien, maar rechtstreeks af te voeren naar de milieustraat.
Openingstijden milieustraat:
woensdag, donderdag en
vrijdag van 13.00 tot 17.00
uur en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur.
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ADVERTENTIE Friterie Den Heuvel

GEBRUIKT FRITUURVET EN BAKOLIE?
IN DE CONTAINER BIJ ‘T PUNTJE

In Nederland zijn we goed in afvalscheiding. Het is een kleine moeite en draagt bij aan
een duurzame samenleving. Wist u dat net als glas, papier en plastic ook uw gebruikte
frituurvet en bakolie kunt inleveren? Bij steeds meer supermarkten, afvalscheidingsstadions en (sport) clubs. Dit kan voortaan ook bij ’t Puntje naast de glasbak. De groene
container staat op het terrein van ’t Puntje. Iedereen kan vanaf de buitenzijde zijn
overtollig plantaardige vet / olie in de container deponeren. Wij zorgen voor de goede
verwerking.

Hoe?

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.

Waarom?

Gebruikt frituurvet en bakolie die door toilet of gootsteen worden gespoeld, zorgen voor
verstoppingen in het riool en extra werk in de waterzuivering. Door deze in te leveren,
kunnen vet en olie worden verwerkt tot schone biobrandstof. Elke volle container levert
bovendien geld op. Zo bent u niet alleen duurzaam bezig, maar spekt u ook nog de kas
van uw vereniging,

- 16 -

Coole kindermaskers
Wat heb je nodig:
• grote gedroogde bladeren
• verf en kwast
• stiften
• breekmesje
Hoe maak je het?
Een volwassene snijdt de ogen uit
met een breekmes.
Kies dan welk masker je wil maken.
Versier hem leuk met verf, stiften of
andere materialen.
Wordt het een coole vos of toch
Spiderman?

Helaas, geen Sinterklaas kienen

Het Sinterklaas kienen dat elk jaar wordt verzorgd door onze vrijwilligers Riet en Betsie
kan ook geen doorgang vinden dit jaar als gevolg van het coronavirus.
We hopen op een start in januari, dat is nog even afwachten.
Dan mogen we misschien 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 leuke en ontspannende avond mogen bezorgen.
Nog even volhouden dus.
Het kien team van B.V. de Pullen.
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Vind jij het kuikentje??
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Monsterbroodjes
Monsterbroodjes
Wat heb je nodig?

•

2 el (olijf)olie

•

4 (bieten)burgers

•

4 bruine kadetjes

•

4 augurkenstrips

•

¼ rode paprika

•

4 zwarte olijven

•

8 kappertjes

•

1 tube ketchup

1. Verhit de olie in een koekenpan en bak de burgers volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Snijd ondertussen de kadetjes door midden. Maak in de bovenkant met
een mesje 2 inkepingen voor de oren, en 2 voor de ogen.
2. Leg de augurkenstrips op een snijplank en snijd er met een groentemesje driehoekjes
uit, zodat er een lange strip met karteltanden ontstaat. Snijd uit de paprika driehoekjes
voor de oortjes van de monsters. Halveer voor de ogen de zwarte olijven en doe er de
kappertjes in als pupil.
3. Leg de burgers op de broodjes, leg de augurkenstrips erop als tanden, leg het kapje
van het broodje erop. Stop in de inkepingen de ogen en de oren. Maak met de ketchup
bloed dat uit de mond van de monsters loopt.

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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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:
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
voor Pullenaise

Indien 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

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
November 2020

Versier je huis wedstrijd

HALLOWEEN

26 oktober
t/m
2 november

i.p.v. de Lampionnenoptocht

10

zaterdag
zaal open

Kienen

11

woensdag

Bestuursvergadering

12

donderdag

Buurtbeheer

13

vrijdag

Pilskes avond
AFGELAST
Ontspanningsavond kaarten en biljarten

21

zaterdag

Sinterklaas Kienen
zaal open

AFGELAST

20.00 uur
19.00 uur

22

zondag

sinterklaas middag

AFGELAST

14.00 uur

AFGELAST
19.00 uur

TE KOOP
Zwart leren bank 2-zits voor € 30,-Platte tv merk Samsung
82 cm in goede staat circa 9 jaar oud € 40,-Inlichtingen bij Bert van Gestel
Jan van Speijklaan 13
06-57120103 / 0499-575494
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20.00 uur

20.00 uur

AFGELAST

20.00 uur
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Café Buitenlust
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

