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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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Bedankt 
 
Lieve buurtbewoners, 
 
Wij willen alle buurtbewoners 
die zich inzetten om het de 
mensen, die deze ziekte is 
overkomen, te verzorgen en 
beter te maken heel hartelijk 
danken voor hun inzet. 
 
Jullie doen bijzonder goed en belangrijk werk. 
En hopelijk houden jullie ondanks het gemor van sommige mensen het toch 
nog vol. 
 
Wij als buurtvereniging zijn jullie zeer dankbaar en we weten zeker dat vele 
buurtgenoten dit ook vinden en voelen. 
 

Zoek de 10 verschillen 
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Hou vol 

Wij vinden het verschrikkelijk dat we nog steeds afstand moeten houden, geen 
vrienden kunnen ontvangen, niet lekker uitgaan, eten of gewoon  ergens lekker koffie 
drinken. Maar beste buurtgenoten, het is echt nodig dus doe het, we houden van 
jullie. 
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Helaas, helaas 
Februari 2021 
 
Carnaval 2021 is dit jaar van 13 tot en met 16 februari.  
In 2021 zullen we niet echt het Carnaval kunnen vieren zoals we altijd hebben gedaan. 
Dat het niet door kan gaan is bijzonder sneu voor alle mensen uit onze wijk die de 
afgelopen jaren met heel veel plezier en enthousiasme Carnaval vierden in het café of  
aan een optocht hebben meegedaan. Denk maar eens aan de vele bouwers die heel wat 
uren steken in het bouwen van een carnavalswagen, het maken van de kostuums, het 
schminken en het instuderen van de dansjes die zij tijdens de optochten opvoeren. En 
natuurlijk ook niet te vergeten de uren die men onderweg is om deel te nemen aan deze 
optochten, ook buiten hun eigen gemeente. Ook wij als Buurtvereniging hebben diverse 
keren meegedaan aan de optochten. We liepen mee met de optochten van Eindhoven, 
Oirschot en Spoordonk. We hebben vaak mooie prijzen in de wacht weten te slepen. Het 
grootste succes was toch wel de eerste prijs tijdens de optocht van 2013 in Skon Orregat. 
Een eerste prijs die ons onverwacht ten deel viel. Wat waren we blij en wat werd het ons 
gegund.  Maar we hadden er dan ook geweldig hard aan gewerkt met de beperkte 
middelen die we toen hadden. Zo bouwden wij in ons buurthuis `t Puntje (klein maar fijn) 
alwaar we heel vaak `s avonds na gedane arbeid alles nog moesten opruimen, omdat er 
in het buurthuis ook nog andere activiteiten plaatsvonden en die moesten natuurlijk ook 
gewoon doorgang kunnen vinden. Een hele klus maar elke keer slaagden wij erin om ook 
dit voor elkaar te krijgen. We hadden een hele leuke vriendengroep van buurtbewoners 
en van mensen buiten de buurt die meededen. En dit alles onder de bezielende leiding 
van Henry Sterken. Deze naam willen we echt noemen, want hij was de man die ons 
scherp hield, maar ook de humor erin hield. Vanuit dit buurtgebeuren is een nieuwe 
carnavalsclub namelijk CZN Carnavalsclub Zondernaam ontstaan. Maar helaas is er dit 
jaar voor niemand een optocht en ook geen carnavalswagens, Heel Erg Jammer…… 
Hopelijk volgend jaar 
wel weer Carnaval 
2022. 
 
 
 
OPROEP: CZN 
Carnavalsclub 
Zondernaam is op 
zoek naar een 
nieuwe 
bouwlocatie -
contact via 
Facebook of mail 
CZN@LIVE.NL 
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Ik geef de pen door…. 
Februari 2021  
 
Hallo Pullenburen. Aan ons 
de eer om iets in deze 
Pullenaise te schrijven. 
Sinds 2017 wonen wij – 
Remko, Sabien, Isis en 
Thamal Eva – op de Karel 
Doormanlaan 15. Toen wij 
naar Oirschot verhuisden, 
waren wij nooit eerder in 
dit prachtige dorp 
geweest… Dus hoe groot is 
ons geluk dat wij in het 
mooiste dorp van Brabant, 
in de gezelligste  straat van Oirschot en ook nog eens in het allerfijnste huis van de 
straat terecht kwamen! 
Alles wat we zochten vonden we hier: een groene tuin waar de eekhoorns elke dag even 
komen kijken of er nog een walnoot te snoepen valt, een grote garage die we hebben 
omgebouwd tot muziekstudio en mensen om ons heen die echt interesse hebben in 
elkaar. Aan praatjes, activiteiten en hulp, nooit gebrek. 
Maar laat ik ons even fatsoenlijk voorstellen. Mijn naam is Sabien, ik ben geboren in 
Brabant en studeerde harp aan het conservatorium in Tilburg. Daar leerde ik Remko 
kennen die de jazzopleiding deed. Zíjn auto was groot genoeg om míjn instrument in te 
vervoeren naar alle schnabbels die een student aan kan…. en de liefde was geboren! We 
zijn al sinds 1995 samen en hebben heel veel gereisd en georganiseerd de afgelopen 25 
jaar. In coronaloze tijden werk ik als uitvoerend harpist in ensembles en orkesten. 
Momenteel ligt het accent vooral op liedjes schrijven en het geven van piano- en harples, 
hier in Oirschot. Tot mijn grote vreugde is er enorm veel animo voor muziekles in dit 
dorp! 
Remko speelt als pianist in de band van Milow en Alain Clark en doet veel televisiewerk 
voor de Belgische versies van The Voice en De Beste Zanger. Nu alle festivals en 
concertpodia al sinds maart stil liggen, gebruikt Remko zijn tijd door zich op te sluiten in 
de studio om een soloplaat op te nemen. (Hier scheppen we op een later tijdstip graag 
meer over op ;-)) 
 
In 2013 en 2015 werden onze dochters Isis en Thamal geboren. En zij zijn eigenlijk de 
grootgebruikers van de Buurtvereniging De Pullen: liedjes zingen voor Sinterklaas, 
paaseieren zoeken (en plastic geweren winnen), gezellig knutselen in het Puntje, voor het 
eerst op kamp – een ervaring die ze nooit zullen vergeten – op een skippybal de 
buitenspeeldag door, zingen tijdens de kerst Sing Along… het is echt fantastisch dat er 
zoveel georganiseerd wordt.  
Enfin, ik vermoed dat wij hier op de Karel Doormanlaan over 100 jaar nog wonen. Kom 
gerust langs om dat te checken in 2121! 
 
Ik geef de pen door aan…..Sanne en Robin van Overdijk  
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Maak iemand blij met een kei 
 

Heb jij ze al gezien? Leuke versierde steentjes in de wijk of ergens anders in 
Oirschot? Een activiteit die steeds bekender wordt bij kinderen én 
volwassenen! Creatief bezig zijn én meerdere redenen hebben om naar 
buiten te gaan. Wat wil je nog meer? Bovendien, degene die de steen vindt, 
die tover je een lach op het gezicht. En misschien vind je tijdens het 
verstoppen van jouw stenen ook nog andere stenen.  
Super leuk toch!  
 

 
Hoe werkt het? 

 Zoek mooie gladde stenen (langs 
het water, bouwplaatsen, bos, 
parkeerplaatsen e.d). Maak ze 

schoon met een sopje.  
 Versier de stenen paint markers, 

(acryl) stiften of acrylverf   
 Stenen een witte ondergrond 
geven kan met Gesso, krijtverf 
(verf waar gips/kalk in zit) waar je 
goed op kan tekenen. Het hoeft 
echter niet. Witte acrylverf kan 
ook, maar is wat gladder.  

   Na het drogen aflakken met bijv 
spuitbus blanke lak of vernis met 
een kwastje (Zodat ze ook mooi 
blijven als ze nat worden buiten).  
   Wil je weten wie je steen 
gevonden hebt? Schrijf dan achter 
op de steen het logo van facebook 
en "Kei Tof", de naam van een 
facebookpagina. Meld je ook aan 
voor deze groep. Wie weet plaatst 
die persoon jouw steen wel hier.  
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OLAF Knutselen 
Dit heb je nodig:  

• 1 witte kindersok 
• ongeveer 270 gram rijst 
• 2 wattenbolletjes 
• Oranje vilt 
• Ogen (eventueel ook te maken met 

vilt) 
• Zwart vilt 
• 3 doorzichtige haarelastiekjes 
• Lijmpistool 

Zo maak je het: 
1. Knip uit het oranje vilt de neus en uit het zwarte vilt de mond, armen, knopen en 

haren (eventueel ook de ogen). 
2. Vul de sok met ongeveer 140 gram rijst. Knijp het naar beneden, schud het even 

en vorm het naar jouw voorkeur. Knoop de sok daarna dicht met een elastiekje 
in het midden. 

3. Stop nu ongeveer 24 gram rijst in de sok en volg dezelfde stappen. Eindig weer 
met een elastiekje. 

4. Stop nu ongeveer 95 gram rijst in de sok en volg weer dezelfde stappen. Dit is 
het hoofd van Olaf, dat iets langer is, dus vorm 'm goed! Eindig weer met een 
elastiekje. 

5. Lijm met het lijmpistool tussen de 3 delen in, zodat Olaf in vorm blijft. 
6. Plak nu het vilt op Olaf met het lijmpistool. Let er bij de haren op dat je ze op het 

onderste randje van je elastiekje plakt. Zo lijkt het net alsof ze er echt aan vast 
zitten. 

7. Plak als laatst de wattenbolletjes als voeten vast. 
 

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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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 je dat je net als het glas, papier en plastic ook jouw 
gebruikte frituurvet en bakolie kunt inleveren? Bij steeds meer supermarkten, 
afvalscheidings- stadions en (sport) clubs. Dit kan al een hele tijd ook bij ’t Puntje naast de 
glasbak. De groene container staat op het terrein van ’t Puntje. Iedereen kan vanaf de 
buitenkant van het hekwerk zijn/haar 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. 

VERBIND DE PUNTEN 
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VERBIND DE PUNTEN 
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Puzzeltocht 
Februari 2021 
 
De kinderen ziten 
inmiddels al weer even 
thuis, geen fysieke school 
maar school via online 
verbindingen. We zitten 
eigenlijk allemaal weer erg veel binnen.  
En op 23 januari is de avondklok ingegaan en wordt dat nog erger.  
Om dit een beetje te doorbreken hebben we een puzzel-tocht bedacht. Deze 
puzzel-tocht kun je altijd lopen, maakt niet uit wanneer als het maar niet in 
het donker is. 
Dus zoek voor jezelf een leuk moment om eens door de wijk te lopen. De 
puzzel-tocht komt ook op de Facebook pagina van de Pullen te staan. Als je 
geen Facebook hebt en je wilt toch deze tocht lopen, stuur dan een mailtje 
naar marsjavandeburgt@hotmail.com. 
Dan ontvang je alle informatie in je mailbox om mee te doen. 
 
Hoe gaan we dit doen?  
We hebben veel foto’s gemaakt door de wijk. Dit kan een detail zijn van een 
huis of een stukje van een  tuin. Het moet wel iets opvallend zijn.  
We voegen een kaartje toe, zodat je ziet waar je de huizen allemaal kunt 
vinden. Schrijf van de foto het huisnummer op. Aan elk huisnummer zit een 
letter gekoppeld. Kun je het geheimschrift ontrafelen?  
En ontdekken welke zin eruit komt?  
 
We wensen iedereen veel succes   
 

Achterpad verlichting 

Alle bewoners die via het buurtbeheerproject een lamp in hun achterpad 
hebben opgehangen, kunnen als deze stuk is een nieuwe vragen bij Janus 
Roefs. 

Kwinkert 2, ☎571568 of 06-11085578 
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Knutselen voor carnaval 

Het is bijna carnaval, en ondanks dat er weinig zal 
gebeuren rondom carnaval kun je er toch je eigen 
feestje van maken. Knutsel je eigen masker! Dit kan 
uiteraard op verschillende manieren, hierbij twee 
afbeeldingen hoe je het zou kunnen doen. Eentje is 
gemaakt van eigen handjes en de andere houdt je 
vast aan een stokje. Ben creatief en versier ze op je 
eigen  manier. Alles mag! Karton, glitter, kraaltjes 
noem het maar op! Knoop er aan de zijkant twee 
elastiekjes aan een je kunt hem achter je oren vast 
maken. Veel 
knutsel plezier! 
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Start renovatie dansvloer 
Eind december is er een begin gemaakt met het vervangen van de 
dansvloer in ons buurthuis. Op zaterdag 23 januari is stap 2 
uitgevoerd, de cementvloer is gestort. Nu mag deze eerst een 
aantal weken goed drogen en daarna kunnen de laminaat 
vloerplanken worden gelegd. 
De uitvoering van deze werkzaamheden kunnen we uit voeren 
dankzij de opbrengst van RABO CLUB SUPPORT. We zijn er blij mee. 
 
stap 1 

Stap 2 
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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 
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Agenda  
Februari 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtcoördinatoren gezocht 
Februari 2021 
 
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  0499-573309 
A. Roefs   Kwinkert 2   0499-571568 
M. Smulders  Korenaarlaan 35   0499-575953 / 06-55916431 
C. van Swieten  De Helleweikes 7  0499-847780 
W. Spaans  Glorie van Holland 19  06-41512111 
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Tel: 0499-573380 of 06-12 750250
connyvd.cvd@gmail.com 
www.cafebuitenlust.com
info@cafe-buitenlust.com

Café Buitenlust


