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NIEUWSBRIEF BUURTBEHEER PULLEN EKERSCHOT december 2021 
 
VOORWOORD 
 
 
Beste medebewoners, 
 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zit het jaar 2021 er al bijna op. Het afgelopen jaar was weer 
bijzonder. Wij vergaderen nu digitaal en voor het komende jaar hopen wij weer te kunnen 
vergaderen met inloopspreekuur voor de buurtbewoners. Het wordt steeds moeilijker om ons aan al 
die regels te houden, maar toch roep ik op om deze regels zoveel mogelijk te blijven volgen. Hoe 
beter deze gevolgd worden des te eerder zijn we er vanaf. Zo dragen we allemaal bij aan onze 
maatschappij.  
 
Volgend jaar start de woningbouw van Ekerschot Noord. Of deze wijk bij ons buurtbeheer wordt 
betrokken is nog niet bekend. De wijk wordt op twee punten bereikbaar gemaakt voor 
gemotoriseerd verkeer. Aan de oostzijde wordt de ontsluiting gekoppeld aan het kruispunt Oude 
Grintweg/Moerevelt en aan de zuidwestzijde sluit het plangebied aan bij de al bestaande situatie op 
de Kempenweg. 
 
In 2022 zijn er ook weer gemeenteraadsverkiezingen. Buurtbeheer zal met de nieuwe gemeenteraad 
de goede samenwerking graag voortzetten. Veel van onze lopende en nieuwe projecten hebben 
namelijk raadssteun nodig om ze te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor uw bijdrage aan het 
leefbaar houden van onze woonwijken. 
 
Bedankt voor uw betrokkenheid en wij wensen u een gelukkig, veilig en vooral gezond 2022! 
 
George Snelders 
Voorzitter buurtbeheer De Pullen-Ekerschot 
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EKERSCHOT NOORD:  

 
 
 
 
Het plan heeft 13 koop rijwoningen, 24 koop 2-onder-1-kapwoningen, 28 koop appartementen, 24 
huur appartementen (sociaal), 24 huur(sociaal) woonvoorzieningen voor jongeren met een 
verstandelijke beperking, 13 Kavels voor zelfbouw en een CPO-project, koop, aantal nog onbekend 
(min. 15, max. 30) Voor starters en senioren vanaf 55 jaar. CPO staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er eerst kopers gezocht worden. Die treden vervolgens samen 
op als opdrachtgever naar een architect en een aannemer. Zo gaat de groep kopers samen hun 
woonwensen vormgeven. 
 
 
WATER MANAGEMENT 
In een eerdere nieuwsbrief vertelden we al dat de 
waterberging aan de Moosbroek gereed is. 
Inmiddels is de kleine waterberging bij het 
Helpad/Helleweikes ook klaar. Bij hevige regenval 
wordt het overtollige water via een goot in de 
bestrating naar deze plekken afgevoerd. Hierdoor 
wordt wateroverlast tot een minimum beperkt en 
wordt de kans op een overstromend riool in de 
straten en tuinen zeer klein. Voor de verdere 
afvoer is de sloot in het buitengebied opgeschoond 
en de originele breedte hersteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOOGSPANNINGSLEIDING 
Tennet wil vóór 1 januari 2024 de bovengrondse hoogspanningsverbinding, vlakbij Ekerschot, 
verplaatsen en ondergronds brengen. In de omgeving zijn de eerste (graaf)werkzaamheden al 
verricht. Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt 
opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding 
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tussen Tilburg Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de 
groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er groot 
onderhoud aan de masten nodig. Daarom wordt het traject aangepast. De globale planning is 
Voorjaar 2021: Start realisatie nieuwe ondergrondse verbinding 
Voorjaar 2023: Nieuwe ondergrondse verbinding gereed 
Voorjaar 2023: Start verwijderen bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best 
Voorjaar 2024: Bestaande bovengrondse verbinding Tilburg Noord – Best verwijderd 
 
 
VOEDSELBOS 
De ontwikkeling van het voedselbos heeft afgelopen jaar gewacht op werkzaamheden voor 
Ekerschot-Noord.  

Ondertussen is er een poel gegraven voor de amfibieën, zoals kikkers en salamanders. 
 
Op het perceel zie je de eerste jaren vooral ruigtekruiden groeien en bloeien. En die groeien snel, 
mede dankzij de vruchtbare bodems en grote hoeveelheden actieve stikstof (vooral ammoniak en 
stikstofoxiden) in ons milieu. Met het oog op de woekerende onkruiden die daarin gedijen – die 
deinende zeeën van distels, brandnetels, koolzaad, melde, klaver, smeerwortel, zevenblad, 
bramen, paardenbloemen – zou je bijna denken: dat wordt nooit een bos! Toch zijn die onkruiden 
heel belangrijk voor vlinders, bijen en hommels en andere insecten. Bovendien zijn veel van die 
planten ook eetbaar en bruikbaar voor de mens. 
Wie geduld heeft, ziet door de ruigtekruiden een bos groeien. Op enig moment zie je houtige 
plantensoorten boven de ruigtekruiden uitgroeien: sleedoorn, bottelroos, hazelaars, wilgen, iepen, 
populieren, berken, elzen, enzovoorts. Wie nóg wat geduld heeft, ziet na verloop van jaren een rijk 
ecosysteem ontstaan dat zich laat herkennen als een natuurlijk bos. Van onder naar boven ontstaan 
langzamerhand verschillende vegetatielagen: in de bodem groeien schimmels die in de herfst 
zichtbaar worden door bloeiende paddenstoelen, bovengronds volgen de kruidlaag en struiklaag, dan 
een laag met hoge struiken en lage bomen, een laag met klimplanten en tenslotte de hoogste 
vegetatielaag met grote kruinbomen die samen het ‘kronendak’ van het bos vormen. Een voedselbos 
ontstaat niet vanzelf. Menselijk ingrijpen - o.a. zorgvuldig ontwerp en aanplant van eetbare soorten – 
is nodig om te komen tot een productief bosecosysteem waaruit veel eetbaars valt te oogsten. 
Bijvoorbeeld mispels. Wie kent ze nog? 
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De mispels doen het goed. Net als de appel en de peer behoort de mispel 
tot de zeer uitgebreide rozenfamilie. Als mispels in het najaar rijp zijn en 
van de boom beginnen te vallen, zijn de vruchten echter niet te eten. Ze 
zijn keihard, zuur en rins. De meeste vallen trouwens niet van de boom, 
maar blijven gewoon hangen. En dan voltrekt zich een wonder van de 
natuur. Door de vorst start een fermentatieproces waardoor de mispels 
na verloop van tijd zacht worden, boterzacht zelfs. De kleur verandert 
naar donkerbruin, en de vruchten worden rimpelig. Dan pas zijn de 
mispels eetbaar, maar in weerwil van het gezegde “Zo rot als een Mispel” 
zijn ze niet rot. 
Omdat de vorst vaak later komt kun je ze ook in de vriezer leggen om het 
rijpingsproces te bevorderen. Na de fermentatie zijn de vruchten 
zachtzoet, met een typische, beetje weeïge smaak die aan rozen doet 

denken. Je eet een perfect rijpe mispel door hem open te breken en als het ware leeg te zuigen. 
Maar om heel eerlijk te zijn: als vruchten om zo te eten zijn ze niet heel erg lekker. Je kan er beter 
mee koken!  
Mispelbomen worden niet groot. Daarbij bloeien ze prachtig in het voorjaar – het is tenslotte 
familie van de roos. 
 
Komende winter/voorjaar gaan we weer verder met het aanplanten. 
 
 

AED (OPFRIS)CURSUS 

Binnen de gemeente Oirschot is de werkgroep AED Oirschot actief met als voornaamste doel een 
hartveilig Oirschot. Dit betekent een dekkend, goed functionerend AED netwerk in de gehele 
gemeente met voldoende geschoolde en geregistreerde burgerhulpverleners. De werkgroep AED 
Oirschot organiseert de cursus reanimeren, inclusief AED, op korte termijn in samenwerking met 
Medicourse. Heb je interesse in de reanimatiecursus? Meld je dan aan bij de werkgroep AED Oirschot 
via aedtrainingoirschot@gmail.com.  
 
Word burgerhulpverlener 
Personen die opgeroepen worden door het landelijk oproepsysteem HartslagNu heten 
burgerhulpverleners. Het landelijke oproepsysteem HartslagNu is om te zorgen dat een reanimatie 
met een AED zo snel mogelijk start. Als een hartstilstand wordt gemeld bij 112, ontvangen mensen 
die kunnen reanimeren en in de buurt van het slachtoffer zijn, een bericht op hun telefoon. 
Burgerhulpverleners zijn vaak eerder dan de ambulance ter plaatse en reanimeren tot het 
ambulancepersoneel de reanimatie overneemt. Lees meer op www.hartslagnu.nl en meld u zich als 
burgerhulpverlener. 
Kunt u reanimeren en wilt u helpen als iemand in uw buurt wordt getroffen door een hartstilstand? 
Meld u aan bij HartslagNu.nl, zodat u opgeroepen kan worden. 
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HONDENPOEP 
 

De gemeente vraagt aandacht voor het weggooien van 
hondenpoepzakjes. Hondenpoepzakjes horen in de afvalbak, niet in de 
put of in andermans tuin!  
De hondenpoepzakjes kunt u dichtgeknoopt weggooien in uw eigen 
container voor restafval of in de (honden)afvalbakken op straat. Gooit u 
de hondenpoepzakjes echter nooit in de straatkolken 
(regenwaterputten op straat). Hierdoor kunnen de straatkolken 

namelijk verstopt raken, waardoor het regenwater niet meer kan wegstromen. 
 
 
TIP VAN DE POLITIE 
Bij de Loop worden regelmatig (elektrische)fietsen gestolen. Zet daarom uw fiets altijd met meerdere 
verschillende sloten vast. Dus niet 1 sleutel voor alle sloten maar echt andere sloten. Bijvoorbeeld 
een ringslot, een beugelslot en een kettingslot. Maak uw slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet 
op de grond hangt, kan er minder makkelijk met stenen op geslagen worden. En zet de fiets met 
voorwiel en frame vast aan de ‘vaste wereld’ een rek of paal. 
 
Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van de woninginbraken sinds oktober vorig jaar is 
gepleegd in donkere maanden tussen oktober en maart. Degelijk hang- en sluitwerk maakt het 
inbrekers moeilijk. Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op 
een inbraak met maar liefst 90%! De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en 
sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter. 
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u 
verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben 
voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke 
richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. 
 
 
ACHTERPADVERLICHTING 
Alle bewoners die via het buurtbeheerproject een lamp in hun achterpad 
hebben opgehangen, kunnen als deze stuk is een nieuwe vragen bij 
Janus Roefs. Kwinkert 2, telefoon: 57 15 68 of 06 11 08 55 78 
 
 
 
DORPSONDERSTEUNING 
WIJzer is de plek waar je terecht kunt voor advies en vragen over onder meer WMO, jeugdhulp, 
opvoeden, vrijwilligerswerk, gezondheid, inkomen en werk. De medewerkers van WIJzer zijn 
dagelijks telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur. Bel met 
0499-335142. Mailen kan natuurlijk ook info@wijzer-oirschot.nl 
Kijk je liever eerst wat we voor je kunnen betekenen, bezoek onze website www.wijzer-oirschot.nl 
Vanuit WIJzer zijn de dorpsondersteuners actief in de verschillende dorpen, dichtbij en bereikbaar 
voor een praatje, een luisterend oor, helpen bij het vinden van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en ga zo 
maar door.  
Voor Oirschot zijn de dorpsondersteuners: 
Oirschot Centrum: Tiny van de Ven, dorpsondersteuner.tiny@wijzer-oirschot.nl of 06-34165108 
Oirschot: Claran van Gerven, dorpsondersteuner.claran@wijzer-oirschot.nl of 06-40630170 
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FIJNE FEESTDAGEN EN GELUKKIG NIEUW JAAR 


