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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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Voorwoord 
 
Beste buurtgenoten, 
 
Wat fijn dat er weer versoepelingen zijn. We mogen elkaar weer wat meer opzoeken en 
kunnen weer op vakantie. 
Helaas voor de activiteiten van de buurtvereniging is dit nog niet genoeg  
om weer op te starten. 
We kunnen namelijk de anderhalve meter regel niet garanderen in het buurthuis. 
Aangezien dat het een gezellige aangelegenheid moet zijn hebben we besloten dat  
we pas weer opstarten als die anderhalve meter regeling er weer af is. 
Dit gebeurt pas na de zomervakantie, dus kunnen we ook niet eerder dan 
september of oktober opstarten met de  activiteiten. Gelukkig is er verlichting en kunnen 
we hopelijk na de zomer vakantie goed nieuws brengen. 
 
Ik wil bij deze iedereen een hele fijne vakantie toewensen!!! 
 
Groetjes Diny van Loon 
Voorzitter BV de Pullen 
 

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. 



- 5 -

  

Communie 2021 
 
Er is ons verteld dat ook door Corona het communiefeest 2021 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 naar de maand oktober. 
 
Wordt vervolgd. 
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Examens 2021 
Langs deze weg 
willen wij alle 
buurtgenoten die 
geslaagd zijn  voor 
hun examen  van 
harte feliciteren met 
dit geweldige 
resultaat. 
Ook veel 
gelukwensen aan 
hun ouders en 
opvoeders, voor hen 
is het ook een mooi 
resultaat. Wij wensen 
alle geslaagden heel 
veel succes met een 
mogelijk vervolg van studie of werk. 
Maar eerst lekker genieten en op gepaste wijze dit heugelijke feit vieren. 
Veel plezier. B.V. de Pullen 
 

Heel veel succes Laura 
Langs deze weg willen wij onze buurtgenote 
Laura Smulders heel veel succes toewensen bij 
haar werk als “adviesvanger”. 
Zij heeft zich aangesloten bij een regionale 
groep jongeren die gaan nadenken hoe of wat 
zij  kunnen doen voor leeftijdgenoten. Deze  
groep wil de jongeren stimuleren om iets te 
doen aan bepaalde situaties die niet zo fijn zijn,  
zelf te veranderen. Dit kan natuurlijk van alles 
zijn. Want de jeugd heeft vele vragen en 
wensen. En op deze vragen en wensen wil Laura 
graag antwoorden proberen te geven en de  
wensen te laten uitkomen.  
De groep wordt begeleid door de organisatie 
Zorgbelang. Wil jij als jongere contact met of 
informatie  van Laura, mail dan naar haar via: 
adviesvangersbrabant@hotmail.com 
Doen!!!!! 
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Ik geef de pen door…. 
Juli-augustus 2021 
Van ‘buurvrouw’ Karin kreeg ik de vraag of ik geïnteresserd was om een stukje te schrijven 

voor de Pullenaise. Dat kwam goed uit, want ik wilde ons toch al aanmelden bij De Pullen en 

nu krijg ik al meteen de kans om onszelf voor te stellen. Voor sommige buurtbewoners zijn 

wij geen onbekenden: mijn vriend, Joris van Tilburg is zelf opgegroeid in de Pullen en ik ben 

leerkracht op Kindcentrum De Linde. Dan ben je al snel een bekend gezicht. Joris is nog 

even werkzaam als kok bij Brasserie Tof, maar gaat na de zomer aan de slag als chocolatier 

bij Coco en Sebas. Toen wij enkele jaren geleden op zoek gingen naar een huisje in 

Oirschot, wilde Joris heel graag in de Pullen wonen, omdat hij dat één van de fijnste wijken 

in Oirschot vond. Zelf kom ik uit Spoordonk, maar bij het idee dat eventueel later onze 

kinderen naar De Linde konden gaan, werd ik ook wel enthousiast. In 2018 kochten we ons 

‘klushuis’, waar de badkamer en benedenverdieping toen helemaal vernieuwd zijn. Vorig 

jaar hebben we de achtertuin aangepakt en binnenkort zal de voortuin volgen. Zo blijft de 

Karel Doormanlaan lekker bezig met alle verbouwingen! Inmiddels hebben we in oktober 

2019 onze dochter Charlie mogen krijgen en dat kleine mensje houdt ons lekker bezig. Het 

lijkt me straks leuk dat zij samen met de kinderen uit de buurt leuke activiteiten kan 

ondernemen en ik ben niet anders gewend dat volwassenen daar ook hun steentje aan bij 

kunnen dragen. Laten we hopen dat we maar snel weer dat soort dingen kunnen gaan doen. 

Ik geef de pen door aan Marloes van Hout, zij is vanaf de middelbare school één van mijn 
beste vriendinnen en woont toevallig ook nog eens drie deuren verder. 

Groetjes Lenne van Hamont 
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Verbind de cijfers in de juiste volgorde 
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Helaas, maar het is waar  
We kunnen voorlopig nog geen kien/bingo avonden organiseren. 
Ook al zijn de maatregelen versoepeld, de anderhalve meter regel is niet uitvoerbaar in 
ons buurthuis tijdens de kienavonden. Dus deze zomer nog geen kienen. 
Hopelijk kunnen we van start in oktober, want de verwachting is dat dan de 
anderhalve meter maatregel versoepeld zal zijn. 
Vanaf dat moment kunnen we pas weer op een verantwoorde manier onze kien 
avonden organiseren. We kijken uit naar het moment dat we de kieners weer mogen 
verwelkomen. 
Nog even volhouden, want na oktober kunnen we hopenlijk weer goed nieuws 
brengen. Wij wensen u allen een hele fijne vakantie toe. 
 
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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IJsjes maken met strijkkralen 
Haal je strijkkralen uit de kast als het even 
niet zo lekker weer is om buiten te spelen. 
Hier wat leuke voorbeelden die je kunt 
maken met allerlei kleuren strijkkralen. 
Allerlei lekkere ijsjes! Heerlijk om te maken 
deze zomer. 

 
 
 
 
 
 
 
Allerlei verschillende ijsjes, ook leuk om aan een 
slinger te hangen. 
Welke creaties ga jij allemaal maken? 
 
Succes!! 
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Activiteiten in de zomervakantie 

De zomervakantie komt er aan. En die ziet er dit jaar misschien toch een beetje anders uit 
dan we gewend zijn. Hierbij enkele leuke activiteiten die je thuis kan doen. Gegarandeerd 
plezier!  

Stoepkrijt plezier 

Schaduw tekenen 
Wat heb je nodig: 
- Beestjes of poppetjes  
- Stoepkrijt  
- Zon  
Wat moet je doen: 
- Zet je beestjes in de zon 
zodat je de schaduw goed 
ziet 
- Kleur met stoepkrijt de 
schaduw in 
  
Je kan dit natuurlijk ook 
doen op een blaadje met 
(kleur)potlood of stiften.  
 
 

Fiets parcours  
 
Als je een grote 
stoep hebt kan je 
met stoepkrijt een 
groot parcours 
maken om 
overheen te fietsen, 
te steppen, skaten 
of skelteren. 
Lijkt je dit leuk 
maar heb je niet zo 
veel ruimte? Je kan 
dit ook kleiner 
maken en er dan 
met speelgoed 
autos overheen 
rijden.  
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Woordzoeker 
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SPORTIEVE ZOMER?

Ons zomerabonnement stopt automatisch.
Zien we je snel?

Aanmelden doe je via www.corpusnovum.nl

CORPUS NOVUM!
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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 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 
Juli 2021 
 
03 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open   19.00 uur 

 
 
07 woensdag Bestuursvergadering AFGELAST 20.00 uur 
 

 
 
09 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   

 
17 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
 
24  Begin Zomervakantie 
 

 
 
24 jul. t/m 05 sep. Schoolvakantie 
 

 
30 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open   19.00 uur 
 

Agenda 
Augustus 2021 
 
 
07 t/m 28  Bouwvakvakantie Week 32-33-34 
 

 
14 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open   19.00 uur 

 
28 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open   19.00 uur 

 
28 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   

 
 
05 september  Einde Zomervakantie 
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Zomercarnaval (16-17-18 juli) is gecanceld, dit 
ivm de vele voorschriften. Maar voor volgend 
jaar hebben we onze zomercarnaval weer op de 
agenda staan.

Kermis 2021 - 26 september hebben we 
SEBASTIAN alweer geboekt staan en hopen dat 
we hier een feestje van kunnen gaan maken 
waar we allemaal naar uit zullen kijken. 

Zaterdag 9 oktober hebben we een BRABANTSE 
BIERPROEVERIJ EN PUBQUIZ geboekt staan met 
4 speciaal bieren waarvoor we de reservering 
al gedaan hebben! Uiteraard komt ons KEEZ-
toernooi terug op het programma.

Cafe Buitenlust
Spoordonkseweg 5 | 5688 KB  Oirschot
0499 573380 | 0612 750250
Connyvd.cvd@gmail.com

Café Buitenlust


