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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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Voorwoord voorzitter 

januari 2021 
 
Lieve buurtbewoners, 
 
 
 
 
Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Laten we 2020 maar snel vergeten. 
Alles was anders dan anders en dan nu ook nog die lock-down. 
Laten we allemaal ons best doen, zodat we na deze weken weer een 
beetje terug naar het normale kunnen. 
We zullen het met z’n allen moeten doen. 
Kunnen we weer wat activiteiten opstarten, 
hebben dat allemaal wel gemist geloof ik. 
Let goed op elkaar en zorg dat er niemand eenzaam thuis zit. 
We starten het nieuwe jaar maar positief op, 
en maken er samen maar weer het beste van. 
Steun zeker in deze moeilijke tijden onze adverteerders, die hebben wij 
ook hard nodig zodat we iedere maand een mooi buurtblaadje kunnen uitbrengen. 
Iedereen bedankt voor alle hand- en spandiensten het afgelopen jaar. 
 
Veel liefde, vriendschap & gezondheid 
En als het kan ook wat vrede! 
 
 
Met vriendelijke groet, namens BV de Pullen, 
Voorzitter Diny van Loon 

Het bestuur, Diny, Chantal, Joop, Jeroen en Henk, 
de redactie, Josca, Carina, Janus en Henk,  

en alle adverteerders
WENSEN IEDEREEN EEN

GELUKKIG EN GEZOND 2021 TOE
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Aankondiging contributie 2021 
Januari 2021 
 
In de eerste week van januari zal de contributie 2021 van buurtvereniging De Pullen worden 
afgeschreven. 
Bestuur B.V. De Pullen. 
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VERBIND DE PUNTEN 
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Ijsbollen sneeuwpop 
Dit dessert is echt een kindertoetje. Ijs, chocolade en 
snoepjes, meer heb je er niet voor nodig en de kids 
gaan dit echt geweldig vinden! Ook fijn: je bent er zo 
mee klaar. 
Ingrediënten 
• Slagroom ijs (dit is mooi wit) 
• Pure chocolade balletjes (crisp pearls AH) 
• Klein oranje snoepje voor de neus  
• Zure matten 
• Pure chocola 
• Spuitzak  
Om te beginnen maak je de armpjes voor de sneeuwpop. Smelt de pure chocola en op 
een bakpapiertje spuit je met een spuitzakje wat armpjes, maak er voor de zekerheid een 
paar extra. Het maakt niet veel uit hoe ze er uit zien, ze mogen allemaal anders zijn. Laat 
de armpjes drogen. (in de koelkast gaat dit lekker snel). Knip de zure mat aan het uiteinde 
in, zodat het net een echte sjaal is. Ik gebruikte voor de sneeuwpop twee zure maten en 
legde de uiteinden Leg twee zure matten met de uiteindes op elkaar op een bordje. Schep 
twee bollen ijs die je op het bord legt, beide een klein stukje op de zure matten. Vouw de 
zure matten als een sjaal om de sneeuwpop heen. Maak het gezichtje en de knopen op de 
buik. Steek de armpjes in je sneeuwpop en hij is klaar om te serveren.  
 

Ijstaart, mokka met schuimpjes 
 
Ingrediënten 
• 300 gram mokkaschuimpjes + 12 extra 

schuimpjes ter decoratie 
• 250 ml slagroom 
• 180 ml melk 
• 2 zakjes (1 verpakking) klop-klop 
• eventueel chocoladesaus ter decoratie 
• Verkruimel 150 gram schuimpjes en verdeel de 

andere 150 gram (heel) over de bodem van een springvorm. 
• Klop de slagroom op (zonder suiker). Klop in een andere kom de melk op met de 

zakjes klop-klop. Roer hier de verkruimelde schuimpjes door. 
• Spatel nu ook de slagroom door het mokkamengsel. Roer dit niet te ruw, je wil het 

wel luchtig houden. 
• Schenk de room over de schuimpjes, maar de bovenkant zo glad mogelijk. Ik had 

hier niet zo goed op gelet, waar ik achteraf niet zo blij mee was. Een gladde 
bovenkant ziet er mooier uit. 

• Decoreer de rand van de taart met mokkaschuimpjes. Als het goed is, kun je hier 12 
schuimpjes plaatsen. Versier het midden met wat chocoladesaus. 

• Zet de springvorm in de vriezer en laat hem minstens 6 uur staan. Haal 10-15 
minuten voor opdienen uit de vriezer, dan is hij het gemakkelijkst te snijden en 
smaakt hij het beste.  
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Bedankt Sint 
Langs deze weg wil ik en ik vermoed, namens vele leden van onze buurtvereniging het 
bestuur hartelijk dank zeggen voor de lekkere chocolade letter die wij van hen mochten 
ontvangen. Deze is samen met de Pullenaise van december door de brievenbus gekomen. 
Janus Roefs. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Wie weet hebben we in de komende maand of maanden ook nog even winterpret. 
Doe wel voorzichtig, a.u.b. 

We brengen liever geen fruitschaal  
 



- 13 -

Bedankt Sint 
Langs deze weg wil ik en ik vermoed, namens vele leden van onze buurtvereniging het 
bestuur hartelijk dank zeggen voor de lekkere chocolade letter die wij van hen mochten 
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Janus Roefs. 
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Lintjesregen brandweer Oirschot 
November 2020 
 
Op maandag 23 november jl was in de krant te lezen 
dat er zes lintjes voor leden van de brandweer uit 
Oirschot uitgereikt gingen worden. 
Ze worden dan Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
Van die zes brandweerlieden wonen er 2 in onze wijk 
de Pullen en drie brandweermannen hebben 
voorheen in onze wijk gewoond. 
 

Zo woont Henk Roefs in de Jan van Speyklaan. 
Remco van der Sanden woont in de Kennedylaan. 
Jos van Heesch heeft heel wat jaren in de Michiel de 
Ruyterlaan gewoond. Daar woonde voorheen ook Harolt 
Tekath bij zijn ouders op nummer 21. 
Peter Schoenmakers woonde in zijn jeugd in de Jan van 
Galenstraat. 
Zij krijgen deze onderscheiding  voor de jarenlange inzet 
die zij hebben getoond bij de brandweer in vele 
hoedanigheden. 

Dat betekent niet alleen blussen, maar ook opleiden, jureren en heel veel hulp verlenen. 
Heren van harte gefeliciteerd met jullie onderscheiding. 
Het is jullie van harte gegund en zeer zeker verdiend. 
Daarom ook vanaf deze plaats van harte proficiat met deze onderscheiding. 
B.V. de Pullen. 
 

Een afval dumper is een stumper. 
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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 Indien u een artikel wilt plaatsen in de Pullenaise, lever deze 
voor 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 
 aangaande onze buurt kenbaar te maken. 
 
Buurtbeheer Vragen of opmerkingen doorgeven aan Janus Roefs 
 a.roefs@upcmail.nl 



- 18 -

WINTER KNUTSELEN 
 
Wat heb je nodig: 
• Wattenschijfjes 
• Stiften 
• Vilt 
• Ijsstokjes 
 
Je kunt deze leuke sneeuwpoppen zelf 
thuis maken.  Pak een ijsstokje en plak 
daar twee wattenschijfjes op. Zorg dat 
deze net een beetje overlappen.  Knip 
dan van vilt de accessoires,  een leuke 
hoed, sjaal,  muts, knoopjes. Maar denk 
ook aan de oogjes en aan het neusje. Je 
kunt dit ook met stift doen als je dat makkelijker vind.  
Succes!  
 
 

OPROEP – OPROEP - OPROEP 
 
Mijn naam is Tiny van de Ven en ik ben sinds een aantal jaren werkzaam als 
dorpsondersteuner voor de gemeente Oirschot.  
Graag wil ik via jullie mooie nieuwsbulletin “de Pullenaise” een oproep plaatsen. 
Nu “corona” ons nog steeds in de greep heeft komen er meer en meer inwoners op mijn  
pad die een maatje zoeken. Dat kan zijn voor een wandelingetje, een kopje koffie, een 
telefoontje, een stukje fietsen op de duofiets of zomaar een praatje. 
Helaas kan ik voor deze verzoeken niet altijd een vrijwilliger vinden en daarom doe ik een 
oproep plaatsen in jullie mooie Pullenaise. 
Denk je bij het lezen van deze oproep: “Dat lijkt me wel leuk, dat zou iets voor mij zijn”, 
neem dan snel contact met mij op. Een enkel uurtje kan al heel veel betekenen voor een 
ander. Ik hoop op veel reacties……. 
Tiny vd Ven 06-34165108 
E mail :     dorpsondersteuner.tiny@wijzer-oirschot.nl 
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Hondenpoep overlast 
 

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 of stoep van ’n ander. 
Dit geldt natuurlijk ook op de voetpaden, 

want niemand loopt graag met hondenpoep 
aan hun schoenen. 
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p.a. Oude Grintweg 52C, E-mail: bestuur@pullenoirschot.nl 
5688 MA Oirschot. Telefoon:0499-572897 
Rekeningnummer: NL78RABO0138803129 Website: www.pullenoirschot.nl 
Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging Datum: 
Naam:       
Adres:       
Postcode:       
Woonplaats:       
Telefoon:       
E-mail:       
  Voornaam: Geboortedatum:   
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
    

Contributie per jaar voor gezin € 22,50 voor 65+ € 15,00 
Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

        
  Doorlopende machtiging:   
Naam Incassant:   Buurtvereniging De Pullen 
Adres incassant:   Kennedylaan 17   
Postcode incassant:   5688CN   
Woonplaats incassant:   Oirschot   
ID Incassant:       
Kenmerk machtiging:   Contributie   
    
Naam Rekeninghouder:       
Adres:       
Postcode:       
Woonplaats:       
Rekeningnummer (IBAN):       
Plaats en Datum:       
  Handtekening:   
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Buurtvereniging De 
Pullen Oirschot om één maal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank. 
De bank zal het bedrag van uw rekening afschrijven met als omschrijving 
contributie. 
De bank zal dan één maal per jaar een bedrag van uw rekening af schrijven  
overeenkomstig de opdracht van Buurtvereniging De Pullen te Oirschot. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
  Bestuur B.V. De Pullen Oirschot 
 
  p.a. Oude Grintweg 52C, E-mail: bestuur@pullenoirschot.nl 
5688 MA Oirschot. Telefoon:0499-572897 
Rekeningnummer: NL78RABO0138803129 Website: www.pullenoirschot.nl 
Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging Datum: 
Naam:       
Adres:       
Postcode:       
Woonplaats:       
Telefoon:       
E-mail:       
  Voornaam: Geboortedatum:   
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
Voornaam Kinderen     Jongen / Meisje 
    

Contributie per jaar voor gezin € 22,50 voor 65+ € 15,00 
Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

        
  Doorlopende machtiging:   
Naam Incassant:   Buurtvereniging De Pullen 
Adres incassant:   Kennedylaan 17   
Postcode incassant:   5688CN   
Woonplaats incassant:   Oirschot   
ID Incassant:       
Kenmerk machtiging:   Contributie   
    
Naam Rekeninghouder:       
Adres:       
Postcode:       
Woonplaats:       
Rekeningnummer (IBAN):       
Plaats en Datum:       
  Handtekening:   
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Buurtvereniging De 
Pullen Oirschot om één maal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank. 
De bank zal het bedrag van uw rekening afschrijven met als omschrijving 
contributie. 
De bank zal dan één maal per jaar een bedrag van uw rekening af schrijven  
overeenkomstig de opdracht van Buurtvereniging De Pullen te Oirschot. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
  Bestuur B.V. De Pullen Oirschot 
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Agenda  
januari 2021 

02 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
 zaal open  19.00 uur 

 
 
08 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
  Nieuwjaarsreceptie 

 
 
13 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
16 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 
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WIJ WENSEN IEDEREEN 

EEN GELUKKIG EN VOORAL 

EEN GEZOND 2021 TOE!
Tel: 0499-573380 of 06-12 750250
connyvd.cvd@gmail.com 
www.cafebuitenlust.com
info@cafe-buitenlust.com

Café Buitenlust


