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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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Beste buurtbewoners 

We vroegen ons af welk bericht 
zullen we deze keer nou schrijven 
voor de Pullenaise. 
Want normaal kunnen we u 
berichten over een activiteit die 
we als BV hebben of hebben 
ondernomen. 
Maar helaas, geen verslag over 
het Buitenspeeldag, niks over het 
kienen, niks over het 
Pilskesavondje. 
Helaas, maar er gloort hoop, want 
terwijl we dit schrijven wordt er hopelijk aangekondigd dat de 1,5 meter verdwijnt. Dat er 
versoepelingen gaan komen op diverse manieren.  
Een spannende tijd of dat alles goed zal gaan, we kunnen er zelf ook best wat aan doen om 
te zorgen dat het goed gaat. 
Volg de geldende regels op en houd u er aan, dan kunnen we hopelijk snel ons clubhuis    
`t Puntje weer opengooien en iedereen weer welkom 
heten. 
Hopelijk tot snel, kieners en biljarters  
Er komen weer voldoende activiteiten voor iedereen. 
 
De redactie.  
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Een afval dumper is een stumper. 
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Even voorstellen……….. 
 
Hallo Buurtgenoten van de Pullen. 
 
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen.  
Wij zijn enkele weken geleden vanuit het AZC in jullie wijk komen wonen op het adres  
Jan van Speyklaan 25. 
Wij zijn Zakarja Ismail, vader 50 jaar en Sifo Mohammed, moeder 45jaar.  
Dochter Zinab Ismail, 18 jaar en dochter Basma Ismail, 13 jaar. 
Wij spreken een mix van Arabisch/Koerdisch/Turks.  
Helaas is ons Nederlands nog niet zo best maar dat willen we heel graag leren.  
 
Zakarja; Mijn hobby is muziek maken. Ik 
speel bozoke. Ik kijk graag voetballen op TV. 
Werk; Kapper van beroep maar in 
Nederland nog niet aan het werk. 
Sifo; Mijn hobby is kleren 
vermaken/herstellen. Daarnaast zorgen voor 
mijn gezin. 
Zinab; Mijn hobby is vooral naar muziek 
luisteren. Ik zit in Eindhoven (Stavoor) op 
school.  
Basma; Mijn hobby is basketballen. Ik zou graag in Oirschot bij de basketbal vereniging 
willen aansluiten.  
Ik zit in Eindhoven op de middelbare school Het Stedelijk college in een klas speciaal 
voor nieuwkomers in Nederland om de Nederlandse taal goed te leren spreken. 
 
De Nederlandse cultuur/gewoontes etc. zijn voor Zakarja al wat meer bekend, omdat 
hij al 3 jaar in een AZC,  eerst in Assen en daarna in Oisterwijk, heeft gewoond. 
Ze vinden het heel fijn als ze wat meer mensen leren kennen in hun omgeving. 
Hierdoor kunnen ze sneller de Nederlandse taal en gewoontes leren.  
Het bekende “houdoe” hebben ze geoefend.  Graag willen ze meer met de mensen uit 
de wijk in contact komen. 
Of zoals Zakarja en Sifo hebben aangegeven: 
Wij groeten onze buurtgenoten en maken graag kennis met jullie.  
 
We wensen jullie heel veel succes in jullie nieuwe woonomgeving.  
Namens Dorpsondersteuners gemeente Oirschot, Tiny vd Ven. 
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Ik geef de pen door…. 
september 2021 
Hallo buurtgenoten,  
 
De pen is deze keer aan mij 
doorgegeven (dankjewel Lenne), dus ik 
heb de eer om me in één keer aan de 
hele buurt voor te stellen. Ik ben 
Marloes van Hout, 33 jaar oud, vriendin 
van Sander en mama van Roos.  
Hoewel we pas sinds Kerst vorig jaar in 
de Karel Doormanlaan wonen, liggen 
mijn roots toch echt in de Pullen. 33 
jaar geleden ben ik namelijk geboren in 
de Lindenlaan en daar heb ik tot m’n 
zevende gewoond, voordat we naar 
Spoordonk verhuisden. Ik kan me het 
Pullenkamp als kleuter en het 
paaseieren zoeken met de 
buurtvereniging destijds dan ook nog 
goed herinneren. Toen had ik natuurlijk 
niet kunnen bedenken dat ik zoveel jaar 
later weer terug zou komen.  
Ik woon samen met mijn vriend (ik moet officieel zeggen: mijn verloofde) Sander en in april 
van dit jaar is onze dochter Roos geboren. Zonder twijfel het mooiste en liefste kind van de 
hele wereld! Als de corona maatregelen het toelaten willen we in de winter graag trouwen. 
Het bruidsmeisje is in ieder geval al geregeld!   
Sander werkt in de gehandicaptenzorg en volgt een zijinstroom traject als 
basisschoolleerkracht. Hij staat daarom twee dagen per week in Best voor de klas. Zelf 
werk ik bij de Samenwerking Kempengemeenten als sociaal raadslid.  
Over onze hobby’s? We zijn vooralsnog al heel blij als we een avondje naar de film kunnen 
of een keer uit eten gaan. Gelukkig kunnen we weer wat vaker met vrienden afspreken en 
zijn er steeds minder coronaregels waar we ons aan moeten houden. Ook gaat het 
voetbalseizoen weer beginnen, dus Sander kan weer naar PSV gaan kijken en zelf 
voetballen bij de Spoordonkse Boys. Roos en ik gaan dan lekker naar het terras,  zo doen 
we allemaal wat we leuk vinden ;)  
We hebben het enorm naar onze zin hier in de Pullen. Ons huis is helemaal opgeknapt, de 
tuin is heerlijk en voor Roos zijn er straks heel veel buurtkindjes om mee te spelen. Wat 
willen we nog meer? Hopelijk krijgt Roos net zo’n fijne herinneringen aan het opgroeien in 
deze buurt als dat ik zelf heb.  
De pen geef ik door aan Kees Bierkens.  
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Totaalbedrag glasvezel campagne 

juli 2021 
 
OP 7 juli jl. ontvingen twee verenigingen in Oirschot cheques met een totaalbedrag van   
€ 4.700,-. Deze werden overhandigd door Nicky Beekmans, ambassadeurscoördinator van 
DELTA Fiber Netwerk. Via de verenigingen konden leden zich de afgelopen maanden 
aanmelden voor glasvezel en een abonnement afsluiten. Voor iedere aanmelding ontving 
de vereniging een bedrag van € 50,- dat ten goede komt aan de club. In Oirschot, 
Middelbeers, Oostelbeers en Spoordonk kwamen, mede door de hulp van de 
verenigingen, voldoende aanmeldingen binnen om glasvezel aan te leggen. Naar 
verwachting start de aanleg kort na de bouwvakantie in één van de kleinere kernen. 
 
De uitgereikte cheques 
Buurtvereniging De Pullen ontving een 
cheque van € 3.150,- en 
Buurtvereniging De Heikneuters werd 
verblijd met een bedrag van € 1.550,-.   
Aanmelden bij de verenigingen kan 
nog steeds 
Nicky Beekmans is blij met het resultaat tot 
nu toe: “Tijdens de campagne is veel 
werk verzet om ervoor te zorgen dat er 
daadwerkelijk glasvezel komt. Ook de 
verenigingen hebben zich, ondanks de 
maatregelen wegens Corona, ingezet om hun leden te overtuigen van het belang van glasvezel. 
In alle kernen wordt nu glasvezel aangelegd. Dat is een goed resultaat. Aanmelden kan nog 
steeds via de verenigingen,     
via een lokale verkoper of via gavoorglasvezel.nl. En ja, de actie voor de verenigingen blijft 
gelden: € 50,- voor de vereniging en € 25,- voor jezelf. We hopen straks weer een mooie  
cheque te kunnen uitreiken aan de verenigingen.” 
 
Kijk voor meer 
informatie op 
gavoorglasvezel.nl.  
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Communie 2021 
 
Er is ons verteld dat ook door Corona het communiefeest 2021 voor een heleboel 
kinderen die in de maand mei in groep 4 zaten, niet heeft kunnen doorgaan. 
Gelukkig is er weer meer mogelijk en we hebben begrepen dat er door de parochie nu 
nieuwe data staan gepland in de maand oktober. 
 
Dit betekent (onder voorbehoud) dat alle communicantjes van: 

Basisschool de Plataan - Basisschool de Fonkeling uit Spoordonk 
hun communie doen op zondag 10 oktober  

en 
Basisschool de Linde -  Basisschool Avontuurrijk -  Basisschool de Korenbloem  
hun communie doen op zondag 17 oktober. 
 
 
  

 
Zoals alle jaren zal ook nu de buurtvereniging aan de kinderen die hun 
communie doen en lid zijn van onze buurtvereniging een mooi presentje 
bezorgen. 
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We kunnen en willen er weer op uit 
september 2021 
 
Wij heten U welkom bij de vrij toegankelijke kunstwandelroute van 28 aug. t/m 19 sept.  
in de natuur bij het Groot en Klein Meer. U kunt wandelen en genieten van de natuur en 
cultuur. De bijlagen behorend bij deze wandeling kunt u vinden op onze website 
www.pullenoirschot.nl en onze facebook pagina buurtvereniging Pullen. 
 
Juist nu biedt U de Kempen U de komende weken de kans om post-corona een leuke 
activiteit te organiseren voor hun inwoners. Daar zijn we aan toe. 
 
Buurtverenigingen spelen met hun de moderne communicatiemiddelen anno 2021 een 
belangrijke rol. Daarom spreken we U aan.  
 
Kom naar Wintelre, vlak over uw gemeentegrens,  wandel en geniet een dagdeel of dag van 
natuur en cultuur. In het weekend of door de week. Voor jong en voor oud…  
Van ‘s morgens als het licht wordt tot ’s avond als het nog licht is kunt u er terecht.  
 
Kortom: we tonen de Kempen op z’n mooist. Wat U te wachten staat?  
Kijk even op de website www.landartbrabant.nl  
 
Bezoekers uit uw buurtvereniging zijn ook in groepsverband welkom en een rondleiding 
met toelichting is mogelijk.  
 
Wandelen langs kunst en natuur in Eersel 
LandArtBrabant – 28 augustus tot en met 19 september 2021 
 
De prachtige natuur van Noord-Brabant heeft er deze zomer een attractie bij: 
LandArtBrabant in Wintelre. Wandelend langs een route van 5 kilometer door de natuur 
komen wandelaars twintig kunstwerken tegen van kunstenaars uit heel Nederland. De 
kunstenaars werken met duurzame materialen. De creaties staan in het bos en op het 
water langs het Grootmeer en Kleinmeer in Wintelre. Wandelen en het beleven van kunst 
gaan zo samen. De route is vrij toegankelijk en start bij Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1 
in Wintelre. De route is met pijlen aangegeven.  
 
Kijk voor meer informatie op www.landartbrabant.nl. 
 
Van harte aanbevolen, 
Gemeente Eersel 
LandArtBrabant 
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Verbind de punten 
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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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VAKANTIE KILO’S?

Afslanken doe je met onze professionele 
voedings- en beweegbegeleiding.

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. GEEN GLAS 
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met keukenpapier weg 
en gooi dat papier in de vuilnisbak. 
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Agenda 
September 2021 
 
 
05  Einde Zomervakantie 
     

 
 
08 woensdag Bestuursvergadering  20.15 uur 
 

 
 
11 vrijdag Pilskes avond  AFGELAST 20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   

 
 
12 zaterdag Tuintjes Sale AFGELAST 
 

 
25 zaterdag Kienen AFGELAST 20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
 
25 sep. t/m 28 sep. Kermis 
 

 
Buurtcoördinatoren gezocht 

september 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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26-09 Kermis Oirschot - als het mogelijk is dan 
komt Sebastian weer voor een optreden naar 
ons cafe

09-10 Bierproeverij met pubquiz, in 
samenwerking met Pacte des Cygnes

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

Café Buitenlust


