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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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Helaas maar het moet nog even. 

 

Beste buurtbewoners, 

Eindelijk kunnen we weer wat meer adem halen met de eerste 
versoepelingen. 
Fijn dat we na al die beperkingen weer meer vrijheid krijgen, al zijn het 
nog maar kleine stappen. 
Lekker weer eens lunchen of borrelen op het terras en weer alle winkels 
open. Helaas mag het buurthuis nog niet open, maar als het zo doorgaat kan 
dat wel vlugger gaan dan we gedacht hadden. 
Ze willen nu iedere 2 weken kijken of er weer versoepelingen mogelijk zijn en 
er wordt nu wel vaart gemaakt om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk 
gevaccineerd te krijgen. 
Als het zo door gaat hoop ik dat ik volgende maand goed nieuws kan 
vertellen en dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Diny van Loon 
Voorzitter buurtvereniging de Pullen 
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Ga voor glasvezel en steun De Pullen 
Juni 2021 
 
Ga voor glasvezel en steun De Pullen! 
€ 50 voor onze buurtvereniging én zelf ook nog eens € 25 verdienen?  
Meld je dan aan via De Pullen.  
Meld je je aan voor een glasvezelpakket van Caiway of DELTA via onze 
buurtvereniging? Dan is dat goed voor jou én voor de vereniging. Jij verdient namelijk 
€ 25,- en de vereniging verdient zelfs € 50,- per inschrijving! Met dat geld kunnen we 
voor De Pullen weer veel leuke en belangrijke dingen doen zoals het kopen van 
nieuw meubilair.  
 
Doe de online vergelijker!  
Vind je het lastig om een keuze te maken uit alle pakketten voor tv, internet en/of 
bellen? Je kunt de pakketten van de telecomaanbieders nu gemakkelijk en snel 
vergelijken met de online vergelijker! Je vindt de online vergelijker op de website 
gavoorglasvezel.nl. Vul jouw postcode in en ontdek welk glasvezelabonnement het 
beste bij je past! 
 
Liever persoonlijke hulp? 
Vind je het fijn als er iemand meekijkt welk abonnement het beste bij je past? 
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden:   
 
o Ga naar een van de lokale verkopers.  
o Kijk op gavoorglasvezel.nl waar je terecht kan. 
o Bezoek het Glasvezel Informatiepunt aan De Loop 67 in Oirschot.  Kevin, de 

glasvezeladviseur staat voor je klaar van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 
tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Je kunt ook direct een 
afspraak maken met Kevin via 06-38612911.  

o Bezoek de Glasvezel Informatiebus Op zaterdag 5 juni en woensdag 9 juni 
staat de informatiebus op het Marktplein in Oirschot van 10.00 tot 18.00 uur. 
Bezoek je de bus dan ontvang je ook nog eens een smakelijk cadeautje! 

 
Het is nu of nooit! Meld je aan voor 16 juni a.s.:  
Via de link op onze website pullenoirschot.nl óf scan de QR-code hieronder met de 
camera van je telefoon  
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Een afval dumper is een stumper. 
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Ik geef de pen door…. 
Juni 2021  
 
Via Sanne naar Marita en toen 
naar Maike en toen kwam ik er 
niet meer onderuit om een 
stukje te schrijven. Wie ben ik? Ik 
ben Karin Lemmens-Kemps en 
woon met mijn man Patrick en 
dochter Fije (21 maanden oud) 
aan de Karel Doormanlaan 3.  
In juli verwachten wij onze 2e 
kindje, een zoon. 
Wij wonen sinds 2014 in de 
Pullen na een jaar lang intensief 
verbouwen. We hebben het hele 
huis gemoderniseerd, nadat wij 
het hebben gekocht van de 
familie van de originele bouwers 
van het huis. Van nature zijn wij 
zelf geen klussers maar met 
hulp van de aannemer hebben 
we toch veel zelf kunnen doen. 
 
Wij komen oorspronkelijk niet 
uit de Pullen. Ik kom uit het 
buitengebied van Oirschot en 
mijn man komt uit Weert. Wij 
wonen met heel veel plezier in de Pullen. Het is een van de weinige wijken in 
Oirschot waar wij op zoek waren naar een huis. Lekker dichtbij het centrum maar 
niet de topdrukte ervan en een gezellige wijk met sfeer. Nu we recentelijk een stuk 
hebben aangebouwd, zijn we (op de tuin na) voorlopig klaar. We hopen nog jaren 
met veel plezier hier te blijven wonen. 
Tot op heden waren wij nog geen lid van de buurtvereniging, maar nu onze dochter 
wat ouder is en al gezellig wat vriendjes en vriendinnetjes heeft in de buurt werd dat 
wel tijd! Dus ben benieuwd wat voor leuks we daar allemaal nog gaan beleven. 
In normale (niet zijnde “corona tijden”) houden wij ons in onze vrije tijd vooral bezig 
met sporten zoals hockey en tennis. Verder houden wij van lekker eten en drinken 
met vrienden. Dus we kunnen niet wachten tot dat weer kan! 
Ik geef de pen door aan Lenne van Hamont. Zij woont ook in de Karel Doormanlaan 
en ik ben benieuwd naar haar verhaal. Wij kennen elkaar niet direct maarzijn  via via 
wel bekenden van elkaar. 
Groetjes Karin, Patrick en Fije. 
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Strijkkraal onderzetters of glas afdekkers 
Veel kinderen hebben ze wel in huis, strijkkralen. Daar kan je leuke dingen mee 
maken. Maar hoe leuk is het als je iets kan maken wat heel mooi is maar ook heel 
handig!   
Maak onderzetters zodat er geen kringen op tafel komen. Of maak een onderzetter 
en laat een gat in het midden zo groot dat je er een rietje in steken. Handig zodat er 
geen beestjes in je drinken komen en je toch lekker kan drinken terwijl je kijkt naar je 
eigen gemaakte creatie!   

 
 

Krokodil vouwen 
 
Wat heb je nodig: 
- 2 vouwblaadjes  

Stap voor stap:  
• Vouw 1 vouwblaadjes 

diagonaal doormidden. 
• Knip het vouwblaadje 

over de vouw 
doormidden. 

• Vouw de zijkant (vanuit 
de hoek) tegen de 
schuin geknipte zijde. 
Doe dit ook bij de andere helft. 

• Plak de kleine ‘flap’ vast op de grote ‘flap’, zodat ze niet open springen wanneer 
de krokodil in elkaar zit. 

• Vouw een ander vouwblaadje recht doormidden. 
• Plak de twee helften op elkaar, zodat deze niet open springt wanneer de 

krokodil in elkaar zit. 
• Vouw de hoek bij de staart om, deze plak je niet vast. 
• Plak het lijf op de achtergrond. 
• Leg de punten zo voor je neer, dat de kleine flappen onderaan liggen. 
• Plak de punten zo op elkaar dat de hoeken zonder vouw op elkaar liggen en 

samen een bek vormen en plak deze op het lijfje. 
• Teken de tanden van de krokodil 
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Ik zie ik zie! Kun jij alles vinden? 
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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. 
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Jippie! De dierentuinen mogen weer open  
Misschien zie jij binnenkort wel weer een echte leeuw. Maar kan jij dit 
leeuwtje bij zijn opa brengen? 
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Ferry De Film 
juni  2021 
 
Vele hebben het nieuws ook de krant kunnen lezen. In de film Ferry, met in de 
hoofdrol onze eigen Brabander Frank Lammers, ook enkele Oirschottenaren als 
figurant hebben mee gespeeld. 
Leuk was het om te zien en te lezen dat er ook buurtgenoten bij deze figuranten 
waren. Dat was het gezin Megens van de Spoordonkseweg. 
Zij waren erg te spreken over de manier zoals de opname was verlopen, en ook over 
de getoonde beelden in de film. We gaan, en ik denk vele van u, ook een keer de film 
bekijken op Netflix. 
En kijken dan bijzonder uit naar de beelden waarop de mensen uit Oirschot te zien 
zullen zijn. Goed opletten bij de beelden van de kermis, opgenomen op de Markt in 
Oirschot. We zijn benieuwd.   
 
 

Opgelet 
Nu de avondklok en de lock down voorbij 
zijn, werden wij  getipt om weer zeer 
alert te worden op inbrekers. Die zijn 
weer actief geworden. Een 
buurtbewoonster had de vervelende ervaring dat het slot van haar berging stuk was 
gemaakt. Voordat dit slot gerepareerd was, sloegen de dieven toe en namen volgens 
de gedupeerde bewoonster,  haar perfecte fietspomp mee. Dus jullie zijn 
gewaarschuwd:  
sluit ten alle tijde je schuur, berging, poort af, DOEN!! 
Namens Buurtbeheer. 
 

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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Zoek de 8 verschillen 
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Team 4 Water 
juni  2021 
Jammer! Het  was de bedoeling, om in 
het weekend van 26 en 27 juni in 24 
uur tijd 500 kilometer te gaan fietsen 
met onze club. 

Zoals voorgaande jaren weer voor de 
Ronald McDonald Huizen in Nederland. 

In deze huizen kunnen ouders overdag en `s nachts verblijven in de tijd dat hun kind in 
het ziekenhuis is opgenomen. 
Zo kunnen zij toch dicht bij hun kind zijn 
en kunnen zij zeer snel bij hun kind zijn 
indien dit nodig is. 
Wij Team4Water rijden en doneren ons 
sponsorgeld aan het Ronald McDonald 
Huis in Veldhoven. 
Maar helaas evenals vorig gaat de Home 
Ride door de coronacrises ook dit jaar 
niet door. 
We gaan wel een alternatieve tocht 
maken en maken ons opgehaald 
sponsorgeld aldus op een andere manier 
over. 
Zo wordt het sponsorgeld besteed en 
komt het door u aan ons gegeven 
sponsorgeld toch goed terecht. 
U hoort nog van ons hoe deze tocht is 
verlopen. 

Hopelijk kunnen we volgend jaar de Home Ride wel fietsen. 

Groetjes namens een teamlid alsmede jullie buurtgenoot Janus Roefs. 
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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  
Juni 2021 

   
 
5 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
 zaal open  19.00 uur 

 
 
9 woensdag Buitenspeeldag  AFGELAST 13.00 uur 
 

 
 
 
9 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
11 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten  

 
 
19 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
 
20 dinsdag Vaderdag 

 

Buurtcoördinatoren gezocht 

Juni 2021 
 
We doen wederom een oproep voor mensen die ons coördinatie team willen komen 
versterken. We willen het goede contact dat we met de gemeente hebben graag 
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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EK VOETBAL 
Vanaf 11 juni begint het EK, ook Nederland doet 
mee. Uiteraard hebben wij dit op groot scherm 
en voor ieder Nederlands doelpunt een GRATIS 
SHOTJE.......komt dat zien!!!!

ZOMER CARNAVAL (16 - 17 - 18 juli)
Wij hebben voor jullie een heel weekend een 
CARNAVAL overgoten met een “ander sausje”.
Het belooft een gezellig weekend te worden en 
hopen dat jullie hier allemaal aanwezig zullen 
zijn. Uiteraard met de dan geldende corona 
voorschriften in acht te nemen.

Spoordonkseweg 5
Tel: 0499-573380 of 06-12 750250
connyvd.cvd@gmail.com 
www.cafebuitenlust.com
info@cafe-buitenlust.com

Café Buitenlust


