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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 
 



- 4 -

Voorwoord door voorzitter 

Beste buurtbewoners, 
 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de sneeuw en het ijspret. 
Wie weet duurt het weer 10 jaar voordat het weer mogelijk is om te schaatsen op 
natuurijs. 
We zullen met z’n allen nog wat geduld moeten opbrengen totdat we de eerste 
activiteiten weer kunnen opstarten. De vooruitzichten geven nog niet aan dat het 
vlug tot een versoepeling van de maatregelen komt. Eerst zal nagenoeg iedereen 
ingeënt moeten zijn tegen het Corona-virus. 
Ik kan al wel vast verklappen dat we iets positiefs in het vooruitzicht hebben!!!!! 
In januari 2022 hebben we namelijk een jubileum te vieren. 
De Buurtvereniging bestaat dan 50 jaar. We zijn in 1972 gestart en dat is dus in 
2022 50 jaar geleden. 
Mocht je leuke ideeën hebben om van dat jubileum een leuke dag te maken, mag je 
dat doorgeven aan één van de bestuursleden van de buurtvereniging. 
Tenslotte, zorg goed voor elkaar en blijf gezond en dan zie we elkaar hopelijk gauw 
weer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Diny van Loon 
 

Nog geen Kienen 
Ons laatste avondje kienen in buurthuis ‘t Puntje  is alweer bijna een jaar geleden. 
En het ziet er naar uit dat we voorlopig jullie nog geen uitnodiging kunnen sturen  
voor een avondje kienen. 
Maar als het weer mag zullen wij jullie zeker weer snel welkom heten. 
We missen jullie!  De bezoekers van onze gezellige kien avonden. 
We kijken uit naar de dag dat we jullie weer mogen begroeten. 
Hou vol!  
 
 
 
 
Het kien Team van B.V. 
de Pullen. 
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Klein Pullenkamp  
 
Aan alle kinderen van onze buurtvereniging: 
Helaas is er geen Klein Pullenkamp in 2021, op de datum 
die wij in gedachten hadden. 
Wij, de leiding, zijn in overleg om dit kamp op een 
latere datum te organiseren. 
U hoort nog van ons. 
 
Klein Pullenkamp leiding. 
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Helaas geen Landelijke opschoondag 
Maart 2021. 
 
Wegens de corona maatregelen wordt in de Kempen dit jaar geen Landelijke 
Opschoondag georganiseerd!  
Jaarlijks gaan we de lente schoon van start met gezellige opschoonacties in de 
buurt. Met de Afvalbingo gaan groepen de strijd aan tegen zwerfafval voor mooie 
prijzen. Helaas zal dat, net al veel activiteiten, dit jaar anders zijn. Om besmettingen 
van het corona virus te voorkomen organiseren en faciliteren we in de Kempen 
gemeenten geen opschoonactie(s) tijdens de Landelijke Opschoondag. 
Indien mogelijk wordt later in het jaar gekeken naar de gelegenheid om eventueel 
in actie te komen tijdens de World Clean Up Day medio september. 
Gedurende heel het jaar is het wel mogelijk om als ZAP-vrijwilliger, individueel, in 
actie te komen tegen zwerfafval. 
We begrijpen dat het erg jammer is dat de Landelijke Opschoondag niet doorgaat. 
Gelukkig is het toch altijd mogelijk om zelf in actie te komen tegen zwerfafval! 
 
Als ZAP-vrijwilliger zetten 
verschillende bewoners in 
onze gemeente zich 
gedurende het hele jaar in om 
zwerfafval op te ruimen. Als 
ZAP-vrijwilliger word je 
ondersteund door de 
gemeente met 
opschoonmaterialen en het 
afvoeren van zwerfafval.  
Zelf kunnen we natuurlijk wel 
ervoor zorgen dat de wijk 
netjes blijft door het zwerfvuil 
in uw omgeving op te ruimen. 
Op de site van “Supporter van 
schoon” kunt u hulpmiddelen 
bestellen.  
 
Zelf kun je toch een kleine bijdrage leveren. Door corona is iedereen veel thuis en 
wordt er mega veel gewandeld, zowel in de eigen wijk als in de natuur. 
We kunnen natuurlijk allemaal waar we lopen minimaal 1 of 2 stukken afval, dat je 
op straat of in de berm tegenkomt oppakken (met een plastic/papieren 
boterhamzakje) en vervolgens thuis in je eigen vuilnisbak gooien. Zorg ervoor dat je 
altijd een leeg zakje bij je draagt.  
Zo houden we samen onze omgeving netjes als iedereen minimaal 1 stuk afval 
opraapt en thuis in je afval bak gooit.  

 Hoe mooi zou het dan toch  kunnen worden.  
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Ik geef de pen door…. 
Maart 2021  
Hallo allemaal, 
 
Onze gezellige 
buurvrouw Sabien heeft 
het stokje doorgegeven 
naar de overkant van de 
straat, dus is het aan mij 
om een stukje te 
schrijven in de 
Pullenaise. Ik ben Sanne 
van Overdijk, 33 jaar 
geleden geboren in het 
mooie Spoordonk, toen 
ik 8 jaar geleden een 
relatie kreeg met mijn (inmiddels) man Robin, ben ik al heel snel bij hem ingetrokken en 
woon ik hier in Oirschot. We woonden in het centrum in een leuk appartement, maar 
zonder tuin of balkon. Na 1 hete zomer wisten we 1 ding zeker, volgend jaar wonen we 
ergens met een tuin! En zo kwamen we al snel terecht in de Karel Doormanlaan. Daar 
kregen we in 2019 onze Zoon Lex, en een paar weken geleden is daar ook onze dochter 
Isa geboren. Alhoewel we een heel fijn huis hebben, trekken we er ook graag op uit en 
mengen we ons graag in het sociale leven van Oirschot. Zo zijn we allebei lid van 
muziekvereniging Arti. Helaas staat het muziek maken in deze rare tijd op een laag pitje, 
maar als we straks weer mogen, hopen we snel weer een gaaf concert te geven waar 
jullie uiteraard allemaal voor uitgenodigd zijn! Daarnaast fiets ik graag met de racefiets 
en de mtb. Dat doe ik  met een grote club meiden welke we “Oirschot’s fietschicks” 
noemen, zo is er altijd wel iemand die mee kan voor een lekker tochtje. Ook met de 
carnaval zijn wij (normaal gesproken) actief in het Oirschotse. Samen met Aart en Arno 
vorm ik het carnavalstrio “Sanne en de Mannen”. We zorgen al een aantal jaar voor een 
Oirschots carnavalslied gebaseerd op het motto van dat jaar. Robin is de afgelopen 2 
jaar Adjudant geweest, dus dikke kans dat jullie ons tijdens carnaval ooit ergens op het 
podium hebben zien staan. 
Naast het sociale leven moet er ook gewerkt worden. Ik ben kopersbegeleidster bij 
Huybregts Relou in Son. Daar begeleid ik de kopers van de nieuwbouwprojecten, en 
zorg ik dat ze uiteindelijk hun droomwoning krijgen. Robin runt samen met zijn moeder 
de sportschool Corpus Novum aan Den Heuvel. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog geen lid ben van de buurtvereniging, maar dat ik al 
maanden het inschrijfformulier op het prikbord heb hangen om bij Joop in de bus te 
doen. Na dit stukje reden te meer om deze echt een keer langs te brengen. Zeker nu we 
kinderen hebben vind ik het heel leuk om lid te worden van de vereniging. Zo kunnen 
Lex en Isa aal veel leuke activiteiten mee doen met alle kinderen hier in de buurt, en 
kunnen wij ondertussen ook nog lekker kletsen met alle papa’s en mama’s, wellicht 
onder het genot van een lekker drankje en een hoop gezelligheid! Ik beloof dus dat het 
formulier er snel aan komt, en hopelijk kunnen er snel weer leuke activiteiten plaats 
vinden zodat we elkaar in het echt kunnen ontmoeten! 
 
Ik geef de pen door aan Marita Vromans Diemers. 
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Actie gebruik regentonnen 
Hierbij plaatsen wij op verzoek van de IVN een 
(digitale) nieuwsbrief om onderstaande actie onder 
de aandacht van onze leden te brengen. Door de 
samenwerking tussen de gemeente Oirschot, 

Waterschap de Dommel en IVN Oirschot start binnenkort een actie om het gebruik 
van regentonnen te stimuleren. Een regenton heeft vele voordelen voor zowel 
bewoners als voor de gemeenschap, zeker nu de zomers grotere droogteperiodes 
kennen. Denk aan zaken als besproeien van de tuin (zonder duur kraanwater te 
gebruiken), het voorkomen van wateroverlast bij heftige regenval, 
grondwaterstand, ontlasting rioolzuivering etc. 
 

De actie houdt in dat een bewoner bij aanschaf van een regenton bij één van de 
aangesloten winkeliers een korting van € 60 krijgt. Omdat IVN Oirschot dit jaar 40 
jaar bestaat krijgen de eerste 50 (huidige of nieuwe) IVN leden daar bovenop nog 
een korting van € 20. Naast deze actie is er een fotowedstrijd door IVN 
uitgeschreven waarmee ook nog ‘natuurlijke prijzen’ te winnen zijn. 
 

De startdatum was gepland op 1 maart a.s., maar door de lockdown wordt dit 
enigszins vertraagd. Binnenkort hopen we een definitieve start hieraan te kunnen 
geven.  We houden jullie op de hoogte van de vorderingen. 
 

Zoek de 5 verschillen 
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Gedicht 
Dezelfde schuit 

Je hebt de regels steeds in acht genomen, 
exact conform de richtlijnen gewerkt, 
bent telkens tot een oplossing gekomen, 
toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt. 
 
Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden, 
je over de minister-president 
en zijn besluiten lopen op te winden - 
ik denk dat hij die onmacht wel herkent. 
 
Ook mij kan het zo nu en dan benauwen, 
maar dan besef ik: ik sta niet alleen. 
Dit raakt ons allemaal, dus heb vertrouwen. 
Al vergt het veel, we komen hierdoorheen. 
 
We zitten samen in dezelfde schuit 
en samen komen wij er ook weer uit. 

Bloemen knutselen voor het raam 
Wat heb je nodig  

• Papier 
• Schaar 
• Lijm 
• Versieringen naar keus 

 

Knip van de mooiste kleuren papier allerlei bloemen, grote en 
kleine. Je hebt natuurlijk heel veel soorten bloemen, dus je kunt 
kiezen wat je wilt. Hoe mooi is het dan als je bij je raam deze 
bloemen op plakt. Dit is gezellig voor je in huis maar ook voor de 
mensen die langs je huis wandelen. 
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Hoera….. vanaf 3 maart 
 

 

 

 

 

 

 

weer naar de kapper!!!!!! 

VERBIND DE PUNTEN 

 
 

Buurt beheer 
 
Ook doen wij een dringend beroep op het goed gebruiken van de glasbakken. 
Sorteer uw glas in de juiste kleur glasbak. Zet geen grote stukken glas buiten bij de 
glascontainer op de stoep, maar biedt deze aan bij de Milieustraat. 
U kunt ook grotere stukken thuis in een emmer klein maken en zo in glasbak 
deponeren.  
En mocht er een fles uit uw handen glippen, is het wel de bedoeling om de 
scherven even zelf  op te ruimen. 
Heel hartelijk bedankt.  
 
Buurtbeheer Pullen – Ekerschot 
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Hou vol 

Wij vinden het verschrikkelijk dat we nog steeds afstand moeten houden, geen 
vrienden kunnen ontvangen, niet lekker uitgaan, uit eten gaan of gewoon  ergens 
lekker koffie drinken. Maar beste buurtgenoten, het is echt nodig dat we deze 
maatregelen naleven, dus doe het. 
 
 

 
 
 

Bloemen schilderij 

 
Wat heb je nodig? 
- Canvas schilderij (stuk karton kan evt ook)   
- Diverse kleuren verf    
- Schaar 
- Kwast 
- Gekleurde knoopjes 
- Chenilledraad 
- Lijmpistool 
 
Hoe maak je het? 
1. Verf het canvas in een mooie 
kleur 
2. Verf eierdoos gedeeltes in 
verschillende kleuren 
3. Als alles droog is, knip de 
bloemen stuk voor stuk uit met 
afgeronde bloemblaadjes 
4. Lijm de bloemen op het 
canvas en plak een knoopje erin 
5. Plak lange chenilledraden als 
stelen op het canvas en verbind 
ze met de bloemen 
6 Maak onderaan een strikje 
waarmee je de chenilledraden 
als een bosje bloemen        
vastbindt 
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YOU WILL BE BACK
En dan zullen wij weer voor je klaar staan!

www.corpusnovum.nl 0499-574811
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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 
Maart 2021 

 
 
10 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
12 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  
   

13 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
 zaal open  19.00 uur 

 
 
27 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 
 
 

 

 

 

Buurtcoördinator gezocht 

Maart 2021 
 
Elke maand doen we een oproep  voor buurtgenoten die ons coördinatie team willen 
komen versterken. Nieuw bloed hebben we nodig, jonge mensen die het belangrijik 
vinden om verbinding te hebben met de buurt waarin wij allemaal wonen, vooral nu 
tijdens deze pandemie maar ook daarna. We hebben een goed contact met de 
gemeente en dat willen we ook graag houden. Daarom; ligt hier missschien voor jou een 
uitdaging? Dan komen we graag in contact met jou.  
 
De huidige 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


