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Contactlijnen 
Voor vragen en informatie 
 
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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Muziekactiviteit in de Buurt 

Hoe kun je beter een zwoele nazomeravond doorbrengen dan in een tuin, luisterend 
naar een concert van harp, fluit en altviool? 
In haar conservatoriumtijd ontmoette harpiste Sabien Canton, Wouter van Breugel en 
Yvonne van de Pol. Zij richtten een eigen ensemble op en vanaf toen speelde TriDalí van 
Amsterdam tot Algiers, wonnen ze verscheidene internationale prijzen, waren ze te 
horen op alle grote Nederlandse podia in de prestigieuze serie ‘Het Debuut’ en door de 
jaren heen hebben ze tientallen nieuwe werken voor zich laten schrijven. 
In een jaar waar concertzalen op slot moesten en reizen lastig bleek, besloten zij het 
dicht bij huis te zoeken: namelijk in hun eigen tuin!  
En u bent van harte uitgenodigd voor het tuinconcert in de Karel Doormanlaan 15 in 
Oirschot op zondag 6 september om 15.00 uur. 
Het concert zal ruim een uur duren en op het programma staan werken van Debussy, 
Glinka, Manders en Piazzolla. Na afloop is er gelegenheid tot gezelligheid wat uiteraard 
vergezeld zal gaan met een hapje en drankje. 
Gezien de beperkte capaciteit van onze groene podia en alle richtlijnen die cultuur 
coronaproof moeten houden, is reserveren verplicht.  
Entree: 10 euro. Reserveren kan via woutervanbreugel@hotmail.com waarna u een 
betaal-linkje ontvangt. 
 
Hopelijk tot 6 september! 

BEGINNEN MET YOGA?

Speciale 6 weekse kennismaking met yoga!
Maandag 9.00 uur & Dinsdag 20.00 uur

Meer info en aanmelden via:
www.corpusnovum.nl of 0499-574811

START 1 OKTOBER!

 

 
 
 
 
 
 
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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Zandkoekjes bakken 
 

Ingrediënten 

• 200 gr bloem 
• 75 gr suiker 
• 1 eidooier 
• 1 zakje vanillesuiker 
• 125 gr boter 
• 1 eetlepel koud water 

Benodigdheden: 

• Mixer 
• Bakplaat met bakpapier 
• Deegroller 
• Uitsteekvormpjes 

 

Bereiding 

Doe de bloem, suiker, vanillesuiker in een kom. Voeg de boter in blokjes en 
de eidooier toe. Mix tot een kruimelig geheel. Voeg dan de eetlepel water toe 
en kneed het deeg met je handen tot een stevige bal. Is het nog erg droog, 
voeg dan een beetje extra water toe, is het erg plakkerig dan een beetje 
bloem. Wikkel het deeg in een stuk plastic folie en leg een half uurtje in de 
koelkast. Als het deeg koud is dan krijg je een extra knapperig resultaat en is 
het makkelijker te bewerken. Verwarm de oven voor op 175 graden.  

Haal het deeg daarna uit de folie. Bebloem een ondergrond en rol het deeg 
uit met een deegroller. Steek er met een vormpje vormen uit en leg deze op 
een bakplaat met bakpapier. De koekjes lopen niet heel erg uit maar het is 
wel goed om een beetje ruimte ertussen te houden. Schuif de bakplaat met de 
zandkoekjes de oven in en bak de koekjes in 15 minuten goudbruin. Haal de 
bakplaat uit de oven en laat de koekjes erop afkoelen. 

Tips: bewaar de koekjes in een afgesloten trommel, eventueel met een stukje 
keukenpapier op de bodem. Daar trekt het vocht in en daardoor blijven de 
koekjes krokant. Garneer de koekjes ook eens met glazuur of chocolade. 
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Vakantie 2020 
Hoe was jullie vakantie van 2020? 

Hopelijk was het ondanks het coronavirus toch een leuke tijd. 
Wij zijn zelf 4 weken in eigen land op vakantie geweest, en wel in Zeeland. 
Ons vakantieverblijf was in Vlissingen, waar we verbleven op een boerderij. 
Bij mooi weer waren we te vinden op het strand van Dishoek nabij strand paviljoen 
Vloed. 
Veel mooi weer gehad dus veel op het strand lekker zonnen en genieten van de fraaie 
omgeving. Ook in Zeeland was het soms wel heel erg warm, maar we klagen niet. Het 
komt zoals het is, en het was te doen door kalm te blijven en gewoon te genieten. 
Maar toch, het was door de corona anders dan andere jaren. 
Meer afstand, langere tijd nodig om je boodschappen te doen, in de stad opletten welke 
looprichting je moest aanhouden enz. enz. 
Maar we hebben deze noodzakelijke maatregelen zo goed mogelijk nageleefd en er het 
beste van gemaakt. 
En dat is vinden wij ons aardig gelukt, en zodoende kunnen wij terug zien op een hele 
fijne vakantie 2020. 
 
Groetjes Janus en Reggy Roefs.  
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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 nog steeds geen kien/bingo avonden organiseren. 
Dit is nog steeds een gevolg van het coronavirus. 
Hopelijk kunnen we van start gaan in januari, want de verwachting is dat dan de 
maatregelen versoepeld zullen gaan 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 leuke en ontspannende avond mogen bezorgen. 
Nog even volhouden, want na december gaan we hopelijk weer diverse mooie en 
spannende kien avonden houden. 
 
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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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, afvalscheidings- 
stadions 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,  
 
 

Buurtbeheerproject de Pullen - Ekerschot 
Hallo buurtgenoten: 

Op donderdag 10 
september was er een 
vergadering gepland van 
ons buurtbeheerproject. 
Maar aangezien het 
coronavirus nog steeds 
aanwezig is kunnen wij 
deze vergadering niet 
door laten gaan. 
Hopelijk heeft u daar 
begrip voor. Ook de 
opschoon dag van 19 
september gaat om deze 
reden niet door.  
 
Wat wel doorgaat is het 
project waterplan Pullen  
nabij de Moosbroek 
alwaar men van start is 
gegaan. Hopelijk geeft 
het niet te veel overlast en zal het een gunstig effect hebben op de afwatering. 
 

Het is weer bijna 
herfst en dan gaan de 
blaadjes weer vallen. 
Ook dit jaar zullen de 
bakken voor deze 
blaadjes weer door de 
gemeente geplaatst 
worden. 
En vragen wij u 
dringend om deze 
bakken te gebruiken 
waar ze voor bedoeld 
zijn. 
Dus geen tuinafval 
maar herfstblad in de 
bak. 
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Zoek de 6 verschillen 
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Knutselen met papier 
”wat een beestenbende”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Agenda 
September 2020 
 
De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen en 
stichtingen. Deze verenigingen en stichtingen vormen het hart van onze samenleving. 
 
In verband met het coronavirus en de consequenties die voortkomen uit de diverse 
maatregelen voor verenigingen en stichtingen, start de inschrijfperiode voor Rabo 
ClubSupport begin september. 
 
Van 5 oktober tot 25 oktober mag er weer gestemd worden via RABO CLUBSUPPORT 2020 
op Buurtvereniging De Pullen. Van harte aanbevolen. 
 

 
 
09 woensdag Bestuursvergadering  20.00 uur 
 

 
 
11 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   

 
 
12 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 
 

 
 
 
26 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open   19.00 uur 

 
 
26-9 Zaterdag Kermis Oirschot 
27-9 Zondag Kermis Oirschot 
28-9 Maandag Kermis Oirschot         AFGELAST 
29-9 Dinsdag Kermis Oirschot 
30-9 Woensdag Kermis Oirschot 
 



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

Café Buitenlust


