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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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Pilskes-avond - Ontspanningsavond 
 
Heb je zin in een avondje ontspanning zoals 
kaarten, biljarten, darten of gewoon gezellig 
kletsen?  
Kom dan naar de Pilskes-avond - 
ontspanningsavond van buurthuis 
’t Puntje op 22 oktober 2021 
 
 
 
Deze avond is ’t Puntje open vanaf 20.00 uur.  
Dus kom gezellig eens kijken en meedoen. 
 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-codes 
controleren. Dit is conform het beleid van de overheid vanaf 
25 september o.a. bij toegang tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij a.s. vrijdag 22 oktober voorafgaand aan 
de pilskes-avond bij de ingang jullie om de QR-code gaan 
vragen. Met een vaccinatiebewijs gaan we deze maand ook 
nog akkoord (bijv. het “gele boekje”).  
Bezoekers van deze ontspanningsavond die geen geldige QR-
code of ander bewijs kunnen laten zien, mogen wij helaas niet 
toelaten. 

In alle horeca blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden. Alle 
evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs. Voor 
evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of 
sluitingstijd. Voor binnen- en buiten evenementen geldt wel: horeca is na 0.00 uur 
gesloten, met uitzondering van afhaalmogelijkheden. Evenementen binnen zonder vaste 
zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt 
hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur. 

 



- 5 -

  

Poetsen ‘t Puntje 
 

Nu ‘t Puntje weer open gaat zal er ook extra gepoetst 
moeten worden. We willen dit doen op donderdag 7 

oktober. Omdat dit de eerste keer is na deze grote 
stilstand hebben we extra handjes nodig.  We 

willen om 19:00 uur beginnen. Je bent van 
harte welkom. Daarna willen we elke eerste 

donderdag van de maand ‘t Puntje gaan 
poetsen. 
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YES - We gaan weer kienen… 
 

Kienen 
Eerste Kienavond in oktober 2021 
 
Zaterdag 23 oktober 2021 
 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
 
  
Verder is er in de pauze een loterij. 
Hoofdprijs: € 100,00 Twee prijzen van: € 10,00 
Twee prijzen van: €   50,00 Zes prijzen van: €   7,50 
Zeven prijzen van:  €   15,00 Twee prijzen van: €   5,00 
Tien prijzen van:  €     7,50 
 
Onder 16 jaar heeft men alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 
De kienavonden zijn toegankelijk voor leden en introducés.  
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-codes controleren. Dit is conform het 
beleid van de overheid vanaf 25 september o.a. bij toegang tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij a.s. zaterdag 23 oktober voorafgaand aan de kienavond bij de ingang 
jullie om de QR-code gaan vragen. Met een vaccinatiebewijs gaan we deze maand ook nog 
akkoord (bijv. het “gele boekje”).  
Bezoekers van onze kienavond die geen geldige QR-code of ander bewijs kunnen laten zien, 
mogen wij helaas niet toelaten. 
 
Krijg toegang met een papieren bewijs 
Zo werkt het 
Jouw gezondheid en die van anderen is belangrijk. Daarom vragen sommige locaties om 
een coronabewijs. Alleen met dit bewijs krijg je toegang. 

 
Een bewijs op papier is handig als je geen smartphone 
hebt. Via de volgende link kun je deze uitprinten met 
gebruik van je digid code. 
https://coronacheck.nl 
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Communicanten 2021 
 
B.V. de Pullen wenst alle kinderen 
die deze maand hun communie 
doen een hele fijne en zonnige dag 
toe. 
Allemaal alvast van harte 
gefeliciteerd en het bestuur zal 
zorgen voor een attentie op deze 
feestelijke dag. 
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Ik geef de pen door…. 
oktober 2021 
 
Hallo buurtgenoten,  
 
De pen is deze keer aan mij 
doorgeven (dankjewel Marloes).  
Ik ben Kees Bierkens, 31 jaar 
oud, geboren in Moergestel en 
vriend van Suzan Beekmans.  
Wij zijn afgelopen december in 
ons nieuwe huis aan de 
Kortenaarlaan komen wonen.  
We hebben bijna 2 jaar verbouwd 
maar nu is ons huis helemaal 
klaar en zijn we van plan hier nog 
heel lang te blijven wonen. Suzan 
is geboren en getogen in de 
Pullen, de meesten zullen haar 
dan ook wel kennen. Alhoewel ik 
helemaal nieuw in de Pullen ben 
voel ik me hier al helemaal thuis. 
Suzan werkt bij Eindhoven  
Airport als Operations 
Coördinator en ik ben hovenier 
bij een hoveniersbedrijf in 
Gemonde. Daar doe ik alle 
werkzaamheden maar het liefste 
bestratingen. Verder gaan we 
graag uiteten en leuke dingen 
doen met vrienden en familie. 
Mijn ouders hebben samen met 
mijn oudste broer een boerderij 
terras en B&B aan de Heikant in 
Moergestel. Hier hebben ze 
zelfgemaakte lekkernijen. Daar 
gaan we dan ook graag op 
bezoek, dat snappen jullie wel. 
Hopelijk mag en kan er steeds 
meer door Corona en zien we elkaar een keertje in het buurthuis.  
 
Ik geef de pen door aan Tim van Gerven.  
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Lampionnen optocht 
29 oktober 2021 
 
Leuk dat we weer activiteiten mogen 
organiseren! Zo ook de lampionnen 
optocht. Dit jaar wel in een andere vorm als 
dat jullie van ons gewend zijn.  Toch hopen 
we dat jullie er net zo veel plezier in 
beleven als andere keren en de opkomst 
groot is.  
Vrijdag 29 oktober hopen we jullie tussen 
18.30 en 19.00 uur te mogen ontvangen bij 
het Puntje. Hier krijgen jullie ranja en wat 
lekkers. Er is dan tijd om elkaar te 
ontmoeten en een praatje te maken. Om 19 
uur delen we plattegronden uit waar de 
versierde huizen in de Pullen zijn. 
Jullie zijn dan vrij om zelf rond te gaan 
lopen en de versierde huizen te bekijken. 
Wanneer je het laat genoeg vindt of je alles gezien hebt kan je weer lekker naar huis. Om 
de mensen die ‘een act’ willen doen niet de hele avond te laten staan zal de 
lampionnenoptocht uiterlijk 20.30 uur stoppen.  
Hopelijk zien we jullie dan!   
 
OPROEP VERSIER JE HUIS/TUIN VOOR DE KINDEREN IN DE PULLEN 
Om de lampionnenoptocht weer een groot succes te laten zijn willen we de mensen in de 
Pullen vragen om hun huizen te versieren. Vind je het leuk een act op te voeren bij je huis, 
dan mag dat natuurlijk ook. Het zou leuk zijn wanneer er zo veel mogelijk HUIZEN / TUINEN 
mee doen om de lampionnen optocht een groot succes te maken.  De kinderen zullen 
tussen 19.00 en 20.30 uur door de 
wijk lopen. Omdat we, zoals andere 
jaren, niet in groepen een vaste 
ronde lopen zijn ook andere 
gezinnen in de Pullen in de 
mogelijkheid hun huis te versieren 
of er iets leuks van te maken. Om 
de looproute niet te groot te maken 
beperken we ons helaas alleen tot 
de wijk de Pullen. Anders is het voor 
de kinderen niet mogelijk alles te 
zien.  
Om een plattegrond te kunnen 
maken van alle versierde huizen 
willen we jullie vragen om uiterlijk 
22 oktober je adres door te geven 
aan Josca Verhoeven: 06-22947265 / 
josca_83@hotmail.com 
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Sinterklaas in ’t Puntje 21 november 2021 
21 november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Beste buurtkindertjes, 
 

Nadat het mooie Sinterklassfest vorig jaar door de pandemie geen doorgang kong vinden 
heeft dit jaar Sinterklaas weereen brief naar de BV gestuurd Weten wij al welke kinderen 

tussen 0 tot en met 8 jaar bij Sinterklaas op bezoek willen komen? 
Hij kan dit jaar gelukkig wel onze buurtvereniging met een bezoek vereren. 

 
Als de namen van deze kinderen voor woensdag 30 oktober bij het bestuur van de BV zijn 

aangemeld, dan sturen wij die namen door naar Spanje. Ouders krijgen na opgave een 
bevestiging van opgave via de mail terug. Dit is erg belangrijk, geen bevestiging geen 
opgave. Mocht je geen bevestiging hebben gehad ook al is je kind aangemeld, graag 

contact opnemen met Chantal den Otter via 06-20468958. 
 

Aan ouders die kinderen vanaf 9 jaar willen opgeven vraagt Sinterklaas wel een  
financiële bijdrage van €9,00 per kind. 

 
Sinterklaas bezoekt onze buurtvereniging op zondag 21 november 

Aanvang 14.00 uur 
 

Sinterklaas hoopt alle kinderen uit de Pullen / Ekerschot weer te zien. 
 

Let op !!!, 
 30 oktober is de uiterste datum, daarna is opgeven  

helaas niet meer mogelijk. 
 

ATENTIE_ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE-ATENTIE 
Dit is de enige kans en laatste kans, er is geen verlenging in de Pullenaise van 

november. 
Na opgave krijg je een bevestiging, Indien dit niet gebeurd dan terug koppelen naar 

Chantal den Otter Tel:06-20468958 
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Inschrijfformulier Sinterklaas 2021 
 
Inleveren bij Chantal den Otter, Helpad 15, tel: 06-20468958 
 
of mail naar: sinterklaas@pullenoirschot.nl 
 
Naam ouders:………………………………………….…………………………………………………………………. 

Adres:.……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel:………………………………………………. 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje*  

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar          

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje*  

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar          

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………………  Jongen/meisje*  

Geboortedatum:……………………… 

Leeftijd:…………Jaar          

Hobby’s/sport:……………………………………………………………………………………………………………. 

                                           *doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Het bestuur van B.V. De Pullen 

ouders schrijven iets op over hun kind(eren): 
…………………………………………………………………………………….…….……………………………………… 
 
…………………………………………….…….……………………………………………………………………………… 
 
...…………………………………………………………………………………….……………….………………………… 
 
………………………………………….…………………….………………………………………………………………… 
 
……………………….………………………………………………………….……………………………….……………. 
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Rabo ClubSupport 2021 
oktober 2021 
 
Rabo ClubSupport is een landelijk initiatief, wat betekent dat Rabobank alles in het werk 
stelt om er bekendheid aan te geven. Van de clubs word verwacht dat ze zoveel mogelijk 
lobbyen voor zichzelf, ook buiten hun eigen ledenkring. Hoe creatiever, hoe beter. 
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en 
verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. 
Elkaar verder helpen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze 
winst aan verenigingen door het hele land. Dit jaar stelt de Rabobank Regio Eindhoven 
maar liefst € 150.000 beschikbaar. Zodat clubs kunnen blijven doen wat ze nu al doen. 
Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. 
 
Breng uw stem uit en steun het verenigingsleven! 
Een vereniging of stichting die klant is bij de bank, kan meedingen naar een financiële 
bijdrage. Het is aan de leden van de bank om te bepalen naar wie het geld gaat. Zij 
stemmen op hun favoriete club of stichting. Naar rato van de uitgebrachte stemmen wordt 
het beschikbare geld vervolgens onder de deelnemende clubs of stichtingen verdeeld. 
Ook Buurtvereniging De Pullen doet mee aan de Rabo ClubSupport! 
 
Stemmen 
Van 4 okltober t/m 25 oktober 2021 mag ieder lid van de bank zijn stem uitbrengen op drie 
clubs. Elke stem is geld waard! Stemmen kan vanaf 4 oktober en gebeurt via een aparte 
website. Met je persoonlijke code mag je drie stemmen uitbrengen. De waarde van een 
stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,00 te delen door het 
aantal uitgebrachte stemmen. Wij Buurtvereniging De Pullen ontvangen het aantal op ons 
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.  
 
Oproep aan alle leden 
Het is voor Buurtvereniging De Pullen 
belangrijk om deze actie onder jullie 
aandacht te brengen om zoveel 
mogelijk stemmen te vergaren. Wij 
gaan deze bijdrage gebruiken voor 
nieuw meubilair in buurthuis ’t 
Puntje. 
Het zou fantastisch zijn als u, uw 
familie en vrienden stemmen geven 
aan Buurtvereniging De Pullen 
tijdens de Rabo ClubSupport van 
Rabobank Regio Eindhoven.  
 
Kijk voor meer informatie op: 
 
https://www.rabo-clubsupport.nl 
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Heerlijk spinnenkoekjes bakken  

Spinnenkoekjes 
 
Wat heb je nodig:  
Voor 20 koekjes 
– 225 gram boter op 
kamertemperatuur 
– 160 gram kristalsuiker 
– 1 tl vanille extract 
– 1 eidooier maat L 
– 280 gram bloem 
– 2 gram zout 
– 75 gram pure chocolade 
– Maltezers 
  
 
 
 
Bereidingswijze 
  

1. Mix de boter romig met de suiker 3 minuten.  
2. Voeg de eidooier en vanille extract toe tot het egaal gemengd is.  
3. Voeg dan het zout en in twee delen de bloem toe.  
4. Mix dit tot deeg en kneed het daarna nog kort door met de hand. Het deeg kan 

wat plakkerig zijn. 
5. Kneed het deeg tot een platte schijf.  
6. Laat het deeg minimaal een uur in de koelkast rusten voor je verder gaat. 

  
7. Verwarm de oven voor op 190 graden Celsius. 
8. Rol van het deeg 22 balletjes van gelijke grootte   
9. Bak de bolletjes, zonder deze plat te drukken, in 15 minuten gaar (tot de 

randjes goudbruin zijn).  
10. Na het bakken is het slim om ze even op de bakpaat te laten liggen. 
11. Daarna druk je met je vinger een kleine deukje in de koekjes. (Daar komt de 

maltezer straks in te liggen). 
12.  Laat de koekjes volledig afkoelen voor je de maltezers in de kleine holtes legt. 
13. Smelt de chocolade au bain. 
14. Vul een kleine spuitzak met chocolade en knip hier een klein tipje van af.  
15. Spuit een klein beetje chocolade in de holte en leg hier de maltezer op.  
16. Spuit dan aan beide kanten vier dunne streepjes streepjes die de poten van de 

spin vormen.  
17. Laat de chocolade uitharden voor je de koekjes uitdeelt.  

 
SMULLEN MAAR 
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Jaarvergadering 10 november 2021 
10 november 2021 
 
Geachte buurtgenoten, 
Plaats van samenkomst is in ‘t Puntje, aanvang 20.30 uur. 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 19 februari 2020 jl. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
3. Financieel overzicht 2020. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
4. Ingekomen stukken. 
5. Evenementen verslag 2020. 

( wordt bij aanvang vergadering uitgedeeld ) 
6. Kascontrole. 

( Is gecontroleerd door Miranda Smulders en Janus Roefs ) 
7. Vaststellen nieuwe kascommissie. 
8. Commissies 

• Redactie Pullenaise Janus Roefs 
• Felicitatie commissie Chantal den Otter 
• Garage Sale commissie Jeroen Groenland 
• Pullenkamp commissie Antoine Kuypers 
• Kerstavondwandeling commissie Henk Beekmans 
• Kien commissie Riet Oppers 
• Activiteitenmiddag commissie Marsja van Bijsterveld 
• Klein Pullenkamp commissie Els Gottlieb 
• Paaseieren commissie Chantal den Otter 
• Sinterklaas commissie Diny van Loon 
• Buitenspeeldag commissie Joop Gottlieb 

9. Bestuursverkiezingen 
Henk Beekmans is aftredende en herkiesbaar. 
Diny van Loon is aftredende als voorzitter en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn nog 2 openstaande bestuursfuncties. 
Je kunt je kandidaat stellen of tegenkandidaat stellen tot aanvang van / tijdens de 
vergadering, tot het tijdstip der verkiezing, bij een van de bestuursleden met 
overleggen van tien handtekeningen, volgens de statuten. 

10. Rondvraag. 
De vragen dienen schriftelijk binnen te zijn voor aanvang vergadering. 

 

11. Sluiting door de voorzitter. 
Hopende je te mogen begroeten op 10 november om 20.30 uur. 
 
Bestuur B.V. De Pullen 
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Knutselen in de herfst 

Wat heb je nodig: 
• Herfstbladeren, in allerlei kleuren en maten 
• Een plastic bordje 
• Lijm 
• Schaar 

 
Je pakt een plastic bordje en knipt daar het midden 
uit, dus dat je alleen de rand nog maar over hebt. 
Deze rand kun je helemaal versieren met blaadjes, 
lijm elk blaadje aan de rand vast, totdat je het zelf 
vol genoeg vind. 
 
Hang ze op voor het raam. 
  
Of neem wat gedroogde bladeren en bevestig er een 
klein touwtje aan, super leuk om deze voor het raam 
te hangen, dat je de herfst zelfs een beetje binnen 
hebt. 
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Verbind de cijfers 
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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. 

 

Verbind de cijfers 
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Agenda 
Oktober 2021 
 
06 woensdag Bestuursvergadering  20.15 uur   

 
07 donderdag Poetsen  19:00 uur 

 
10 zondag Communie viering van Plataan  10.30 uur 
  En De Fonkeling Spoordonk 

 
17 zondag Communie viering De Linde, 10.30 uur 
  Antoniusschool en Korenbloem 

 
22 vrijdag Pilskes avond   20.00 uur 
  Ontspanningsavond kaarten en biljarten   

23 zaterdag Kienen  20.00 uur 
  zaal open  19.00 uur 

 
29 vrijdag Lampionnen optocht  18:30 uur 

 
 
23 t/m 31 oktober Herfstvakantie  

 
4 t/m 25 oktober Stemmen via Rabo Club Support op BV De Pullen 

 
 
10 november  Jaarvergadering BV nog bestuurskandidaten nodig 
   Meld je aan! 
 

QR- Code controle ‘t Puntje 

oktober 2021 
 
Bij de ingang van ons buurthuis gaan wij de QR-
codes controleren. Dit is conform het beleid van 
de overheid vanaf 25 september o.a. bij toegang 
tot horeca-gelegenheden.  
Dit betekent dat wij alle volwassenen met elke 
activiteit bij de ingang jullie om de QR-code gaan 
vragen, of een geldig vaccinatiebewijs. 
Bezoekers van deze activiteit die geen geldige 
QR-code of ander bewijs kunnen laten zien, 
mogen wij helaas niet toelaten.  
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09-10 Bierproeverij met pubquiz, in 
samenwerking met Pacte des Cygnes

30-10 Halloween Oirschot  
(info: www.halloween-oirschot.nl)

19-10 Keez toernooi
02-11 Keez toernooi
07-12 Keez toernooi

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

Café Buitenlust


