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Het kindercarnaval kan dit jaar geluk-

kig ook weer doorgaan. Maandagmid-

dag 20 februari wordt weer een groots 

carnavalsfeest georganiseerd op het 

terrein van de Sint Antonius Schut aan  

de Mulakkers.  

 

Daarna begint dan ook het voorjaar 

weer snel, waarin we elkaar vaker kun-

nen ontmoeten. Zoals bij het paasfeest 

van de Schut in april en misschien ook 

spontaan op het Eeneind, omdat we 

meer buiten zijn. 

 

We wensen dat iedereen de komende 

tijd geniet van de langere dagen op 

een steeds groener Eeneind. 

 

Veel leesplezier namens de redactie !  

 

Overige informatie en actualiteiten zijn 

te lezen op: www.eeneind.nl 

 

Voor reacties, artikelen en sponsoring 

van het wijkblad kunt u terecht bij een 

van de redactieleden of via de mail: 

wijkblad.enode@gmail.com. 
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In deze bijdrage van de wijkraad ko-

men weer een aantal recente plannen 

en gebeurtenissen aan de orde, waar-

over we u graag willen informeren. 

 

Advies snelfietspad 

De wijkraad heeft het verzoek gekre-

gen van de gemeente om een advies 

uit te brengen over het ontwerpbe-

stemmingsplan waarbinnen het tracé 

van het snelfietspad tussen de straat 

Eeneind en de Kleine Dommel wordt 

gerealiseerd. Hierover werd al eerder 

bericht via de WhatsApp groep Wijk-

raad mededelingen.  

Nadat eerder al gesprekken met be-

woners van de Parallelweg hadden 

plaatsgevonden, met name over de 

veiligheid, kreeg de wijkraad nu ook 

het verzoek om een advies uit te 

brengen over de uitvoering van het 

tracé over de Parallelweg. Deze vraag 

werd doorgespeeld aan de wijkbewo-

ners.  

Op basis van de beschikbare informa-

tie en rekening houdend met de wen-

sen van de bewoners, heeft de wijk-

raad een advies uitgebracht over bei-

de delen van het fietspad, aangevuld 

met de zorgen die er bij bewoners en 

wijkraad leven over de veiligheid van 

met name de kruising met de Collse 

Hoefdijk. Het advies is inmiddels in te 

zien via de website van de wijkraad 

(https://tinyurl.com/4u7dunhz). 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fiets-

pad Eindhoven – Nuenen - Helmond’ 

en alle bijbehorende stukken liggen 

nog tot 23 februari voor eenieder ter 

inzage tijdens de openingstijden van 

het gemeentehuis bij de receptie. Het 

plan is ook raadpleegbaar via de web-

site: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Klik daarvoor op ‘Plannen zoeken’ en 

zoek vervolgens op ‘Plannaam of -

nummer’ en vul daar de plancode in: 

NL.IMRO.0820.BPfietspadEhvNuHel-

C001. Eveneens tot 23 februari kunt u 

nog een gemotiveerde zienswijze 

hierover indienen bij de gemeente. 

 

Bezoek B&W aan het Eeneind 

Op 14 maart komen burgemeester en 

wethouders naar het Eeneind om met 

eigen ogen de locaties in en om Een-

eind te bekijken waar plannen voor 

bestaan of in de maak zijn. De wijk-

raad heeft het college namelijk laten 

weten dat deze plannen integraal be-

oordeeld dienen te worden. Ook als 

sommige plannen op zichzelf accepta-

bel zijn, betekent dat niet dat al die 

acceptabele plannen samen nog 

steeds acceptabel zijn. Het draagvlak 

van Eeneind kent zijn grenzen. Het is 

dan belangrijk dat de verschillende 

verantwoordelijken voor die plannen 

op de hoogte zijn van de samenhang 

en elkaars beoordelingen, zodat plan-

nen niet per stuk na elkaar worden 

behandeld en beoordeeld, maar het 

geheel in beeld blijft. Denk hierbij aan 

VAN DE WIJKRAAD 



Wijkblad Enode 

ś  3 

 

de flexcampus voor arbeidsmigranten 

bij de Collse Hoeve, de tijdelijke 

woonruimte voor asielzoekers bij de 

Gulbergen, het plan Kavelaars, de 

evenementen bij het strandbad Eno-

de, het snelfietspad Helmond – Eind-

hoven, de distributiecentra op Een

eind West, de verschillende plannen 

voor zonneweides, de ontsluiting van 

de wijk en het sluipverkeer door de 

wijk. 

 

Openbare vergadering 

Binnenkort organiseert de wijkraad 

weer een openbare vergadering. Hier-

bij zal onze burgemeester Maarten 

Houben aanwezig zijn om uw vragen 

te beantwoorden, mogelijk samen 

met een afvaardiging van het college. 

Zodra plaats en tijd bekend zijn, zullen 

deze via de WhatsApp groep Wijkraad 

mededelingen (inmiddels al 123 deel-

nemers) aangekondigd worden. Om 

een en ander soepel te laten verlopen, 

wordt u alvast uitgenodigd om uw 

vragen aan de burgemeester en het 

c o l l e g e  n a a r  w i j k -

raad.eeneind@gmail.com te sturen. 

De wijkraad zal de vragen bundelen 

en doorgeven, zodat onze bestuur-

ders zich kunnen voorbereiden om u 

up-to-date te informeren. Er spelen 

veel zaken in en rondom Eeneind, 

naar sommige kijkt u misschien uit, 

naar andere wellicht helemaal niet. Dit 

is uw kans om nieuws, plannen en de 

voortgang van lopende zaken die het 

Eeneind aangaan uit de eerste hand te 

vernemen.  

We hopen op een grote opkomst en 

verwachten dat degenen van wie we 

vragen hebben ontvangen zelf in ieder 

geval aanwezig zullen zijn. 

 

Wijkraad Eeneind 
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DE IDEALE VOGELTUIN 
 

Eten, beschutting en nestplaatsen: 

dat is wat alle vogels willen.  

 

Hier zijn tips waarmee je de ideale 

vogeltuin creëert: 

 Beplant zo veel mogelijk en zo geva-

rieerd mogelijk. 

 Betegel zo min mogelijk en leg een 

grasveldje aan. Dat is perfect wor-

mengebied voor merels en rood-

borstjes en levert graszaad voor 

zaadeters. Paden kun je van grind of 

boomschors maken. 

 Zorg voor niveauverschillen in de 

tuin, met geleidelijke overgangen 

van lage beplantingen naar struiken 

en bomen. 

 Plant bomen en struiken voor be-

schutting en voedsel. Zelf heb je 

dan schaduw in de zomer. Kies voor 

soorten die bijvoorbeeld bessen of 

fruit dragen of doorns hebben. Ook 

in een kleine tuin is een meidoorn, 

lijsterbes, appel-  of perenboom een 

aanwinst. Bijvoorbeeld  meidoorn, 

krentenboom, gelderse roos en ro-

de kornoelje. 

 Zaai wilde bloemen die insecten 

aantrekken. Je kunt daarvoor zelfs 

vogelvoer gebruiken! 

 Kies hogere, lagere en bodem be-

dekkende inheemse plantensoorten 

die in verschillende jaargetijden 

bloeien. De bloeiende bloemen lok-

ken allerlei insecten, terwijl pluis en 

uitgebloeide bloemen nestmateriaal 

en zaden opleveren. 

 Gebruik als afscheiding een heg, of 

plant klimplanten tegen een schut-

ting. Daarmee bied je beschutting, 

voedsel en natuurlijke nestelgele-

genheid. 

NATUUR OP HET EENEIND 
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 Een kale gevel kun je aankleden met 

klimplanten.  

 Heb je een plat dak, overweeg dan 

sedum als begroeiing. Het trekt in-

secten aan en houdt water vast. Bo-

vendien heeft het een isolerende 

werking. 

 Leg een vijvertje aan met een on-

diep gedeelte waar vogels kunnen 

drinken en badderen. 

 Niet voor iedereen weggelegd: een 

moestuin! Leuk, leerzaam en ge-

zond, maar niet boos zijn als de 

aardbeien of frambozen worden 

weggekaapt! 

 

Wees niet al te netjes 

Een beetje minder onderhoud en 

snoeiwerk aan de tuin vergroot juist 

de overlevingskansen van vogels 

vooral in de winter.      

 Stel zoveel mogelijk onderhoud uit 

tot het eind van de winter (februari, 

maart). 

 Laat afgevallen blad liggen, of hark 

het in de borders, want er zitten 

veel insecten tussen. Bovendien be-

schermt een bladlaag planten tegen 

vorst. 

 Laat uitgebloeide planten staan tot 

het voorjaar. Zaadeters zijn er dol 

op. 

 Snoei struiken niet allemaal tegelijk, 

ze zijn belangrijk als schuilplaats. 

 Snoei bessenstruiken pas tegen het 

voorjaar. De vitaminerijke bessen 

zijn waardevol voedsel. 

 Maak als je plaats hebt een com-

posthoop op een afgelegen plekje. 

 Gebruik snoeihout en afgevallen 

takken voor een takkenril. Dit is een 

soort ‘wal’ van opgestapelde tak

ken, bij elkaar gehouden door pa-

len. Staat leuk en biedt schuilgele-

genheid voor vogels, maar ook voor 

amfibieën en egels. 

 Oude tegels, klinkers en dakpannen 

zijn prima materialen voor het aan-

leggen van een speels hoogtever-

schil of een lage afscheiding. Zo 

krijg je een natuurlijke, grillige wand 

met allerlei kiertjes en holtes en 

vochtige omstandigheden. 

 Probeer verder wat bij te voeren, 

water aan te bieden en ook eens 

een nestkast op te hangen. 

 

 

Ton van Dijck 
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CARNAVAL IN EENEIND 

 

KINDERCARNAVAL 

 

Maandagmiddag 20 februari is het 

kindercarnaval op Eeneind. Vriendjes, 

vriendinnetjes, oma’s, opa’s, mama’s, 

papa’s en iedereen die het leuk vindt 

om bij ons carnaval te vieren, is wel-

kom! Vanaf 13.30 uur is de deur open. 

Er wordt een verwarmde tent ge-

plaatst om van het optreden van een 

clown en de dansgarde te genieten. 

Ook zijn er de mobiele snackbar, sui-

kerspin en verrassingen weer bij. 

 

Locatie      : De Schut, Mulakkers 23 

Deur open : vanaf 13.30 uur 

 

Met de gastvrijheid van ons Eeneinds 

gilde gaan we er met jullie een gezelli-

ge middag van maken. 

 

 

 

Prinsenschieten tot koning 

Op dinsdag 21 februari om 11.11 uur 

is er op het Schutterrein aan de Mulak-

kers 23 “Prinsenschieten tot koning”. 
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De Sint Antoniusschut, die van tra-

dities houdt, organiseert op maan-

dag 10 april, aanvang 12.00 uur 

de jaarlijks terugkerende cultuur-

dag met activiteiten voor jong en 

oud(er), waaronder natuurlijk het 

eieren zoeken voor de kinderen. 

Ook de masterchefs zullen worden 

uitgenodigd om weer heerlijke 

eitjes te komen bakken. 

Locatie: Schutterrein, Mulakkers 

23. 

CULTUURDAG 2E PAASDAG 

De tweewekelijkse koffie– en theebij-

eenkomsten zijn erg gezellig . Het 

gaat natuurlijk om meer dan die koffie 

of thee. Het is een leuke gelegenheid 

waarbij de aanwezigen gezellig met 

elkaar aan het buurten zijn. Onge-

dwongen gezellige klets over van alles 

en nog wat onder het genot een kof-

fietje of thee met koek of chocolaatje. 

Zo’n 15 personen heb ik al gezien. Je 

hoeft geen lid te zijn. Kom wanneer je 

zin hebt. Niemand is verplicht om ie-

dere keer te komen (mag wel,  maar 

hoeft niet). Degenen die geweest zijn, 

vinden het een mooi initiatief en ko-

men graag terug. Ik neem al een vaste 

kern waar.  

 

Ik vond het mooi om sommige verha-

len te horen van buurtgenoten, waar-

van ik niet wist wie het waren, maar 

wel altijd gedag zei. En ook om te zien 

dat buurtgenoten die elkaar nog niet 

kenden, een afspraak met elkaar 

maakten om bij elkaar op de koffie te 

gaan. 

 

Kom jij volgende keer ook?  

Wanneer: iedere oneven week 

          op dinsdagmiddag 

        van 14.15 - 15.45 uur 

 Waar: Wijkgebouw Enode 

   Eeuw Driessestraat 1 

Heb je vervoer nodig? Neem dan even 

contact met me 

op, dan wordt dat 

geregeld. 

 

Gerda Hekker 

GEZELLIG BUURTEN 
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Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 

St. Antoniusschut op zondag 1 januari 

heeft het bestuur van de St. Gemeen-

schapshuis Eeneind het Jo Arts terrein 

officieel overgedragen aan de Schut. 

Dat gebeurde symbolisch door het 

overhandigen van de sleutels door 

Frans Wouters, voorzitter van de stich-

ting, aan Willie van der Heijden, de 

terreinbeheerder van de St. Antonius-

schut. Bij deze transactie was tevens 

de ondergrond van de St. Antoniuska-

pel aan de Stationsweg betrokken.  

Zowel de kapel als het Jo Arts terrein 

werden al lange tijd door de Schut 

beheerd en onderhouden. Na overleg 

met het stichting is overeengekomen 

dat de Schut beide terreinen in eigen-

dom zou overnemen. Op die manier 

kan het bestuur van de stichting zich 

toeleggen op de exploitatie van ge-

meenschapshuis Enode en de Schut 

op het Jo Arts terrein.  

Voor de gemeenschap Eeneind ver-

andert er niets. Het Jo Artsterrein 

blijft gewoon beschikbaar voor (wijk)

evenementen, zoals bijvoorbeeld de 

jaarlijkse ‘Ezeltjes-dag’. 

 

Complete herinrichting 

Aan de overdracht van het Jo Arts ter-

rein is wel heel wat werk aan vooraf-

gegaan. De afgelopen anderhalf jaar is 

het terrein helemaal opnieuw inge-

richt. Alle populieren werden gerooid 

en in samenspraak met ‘Brabants 

Landschap’ en subsidie van de provin

cie werd het terrein zo ingepland dat 

het straks een waardevol landschaps-

element in het Dommeldal wordt, ter-

wijl er toch genoeg ruimte is overge-

bleven voor activiteiten. Al die werk-

zaamheden zijn door de gildebroeders 

in eigen beheer uitgevoerd. Zo is er in 

het voorjaar van 2022 ruim 1300 strui-

ken, bomen en bos plantsoen geplant.  

 

Jammer genoeg volgde daarna een 

lange droge periode en een hete zo-

mer. Het leek erop dat veel bomen en 

struiken het niet zouden redden. 

Meerdere malen hebben de gilde-

broeders de jonge planten stuk voor 

stuk water gegeven om ze te redden. 

Dat was een hele klus! De regen van 

het najaar en het zachte winterweer 

heeft gelukkig nog wel wat goed ge-

maakt. Het is afwachten tot de lente 

om te zien welke planten het hebben 

gered. Met een beetje geluk krijgen 

we daar binnen afzienbare tijd een 

mooi bosje met bloeiende borders.  

 

Dre Bemelmans 

JO ARTS TERREIN OVERGEDRAGEN  
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WORTEL-BIETEN STAMP MET KABELJAUW 

Voor 4 personen 

Bereidingstijd ca. 30 min. 

 

BENODIGDHEDEN:   

1,2 kilo kruimige aardappelen 

300 gram wortelen 

500 gram voorgekookte bietjes 

400 gram Hüttenkase 

100 ml melk 

4 stukjes kabeljauw (4 x 100 gram) 

2 el olijfolie 

zout & peper 

 

BEREIDING:  

Kook water in een pan met deksel 

voor de aardappelen en wortelen. 

Schil de aardappelen, snijd ze door-

midden en kook ze in 20 minuten 

gaar. Snijd ondertussen de wortel in 

blokjes en kook ze de laatste 15 minu-

ten met de aardappelen mee.  

Snijd de bietjes in blokjes. Giet de 

aardappelen en wortel af, voeg de 

bietenblokjes toe en stamp ze samen 

tot een puree. Voeg de helft van de 

Hüttenkase en alle melk toe om de 

stamppot smeuïg te maken. Breng op 

smaak met zout en peper.  

Verhit vlak voor serveren 2 el olijfolie 

(roomboter mag ook)  in een koeken-

pan en bak de kabeljauw aan elke 

kant 3 minuten. Bestrooi met zout en 

peper. Serveer de stamppot met de 

kabeljauw en garneer met de overige 

Hüttenkase.  

Tip: haal de kabeljauw vlak voor het 

bakken door een laagje bloem. Zo 

valt hij minder snel uit elkaar. 

 

Smakelijk eten, 

  

Frans Kuijpers 

RECEPT  
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DE JEUGDPEN 

WIE BEN JE? 

Ik heet Tim Braam en ben 9 jaar. We 

wonen bijna 2 jaar op Den Binnen. Ik 

woon hier met mijn vader Dirk, mama 

Chantal en zus Janske die 11 jaar is. 

We hebben een hond Andy; het is een 

labrador en hij is nu 9 maanden. We 

hebben ook 2 konijnen die van mijn 

zus zijn.  

 

WAAR ZIT JE OP SCHOOL EN WAT IS HET 

LEUKSTE VAK ? 

Ik zit op de Crijnsschool in groep 6. 

Het leukst vind ik gym en pauze. We 

gaan in de pauze altijd voetballen of 

rond-de-tafel spelen. Bij dat spel ren 

je rond een tafel tot je af bent ge-

gooid met een bal, dan is de volgen-

de aan de beurt. We hebben 2 keer 

pauze. We beginnen altijd met lezen 

en rekenen en dan een ander vak zo-

als gym of een thema. Bij een thema 

ga je alles uitzoeken over een onder-

werp en moet je aan het einde een 

presentatie geven. Het thema is nu 

communicatie en gaat over de ver-

schillende manieren waarop je kunt 

communiceren. Natuurlijk doe je dat 

met praten maar bijvoorbeeld ook 

door iets uit te beelden of te tekenen. 

Na de pauze hebben we spelling en 

dat doe ik niet graag. Na de tweede 

pauze hebben we weer een ander vak 

zoals aardrijkskunde. 

Met gym hebben we pas de shuttle-

run-test gedaan. Je moet dan steeds 

sneller op en neer rennen. Ik vind het 

leuk en was ook heel snel. 

 

WAT DOE JE NA SCHOOLTIJD? 

Het liefst speel ik met mijn vrienden. 

Ik kan op de fiets al overal naartoe. 

Verder ben ik keeper bij EMK. Daar-

voor moet ik 1 keer in de week extra 

trainen en ook nog 2 keer per week 

gewoon trainen. Op zaterdag hebben 

we een wedstrijd.  

Ook ben ik 2 dagen per week bij de 

bso (buitenschoolse opvang). We 

doen daar ook veel aan sport, vooral 
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voetballen. In vakanties gaan we aller-

lei verschillende sporten doen, zoals 

laatst een tennis clinic. 

Ook ben ik veel buiten aan het spelen. 

Met mooi weer in de tuin op de tram-

poline en toen het sneeuwde heb ik 

met mijn zus een hele grote sneeuw-

pop gemaakt. 

 

WIE ZOU JE WEL EEN DAGJE WILLEN 

ZIJN? 

Ik zou wel Max Verstappen willen zijn. 

Dan zou ik in Monaco wonen en de 

hele dag  racen in mijn auto. Je moet 

natuurlijk ook wel eens je lichaam trai-

nen bijvoorbeeld de nekspieren. 

 

WAT WIL JE LATER WORDEN? 

Brandweerman worden lijkt me wel 

gaaf of een topvoetballer bijvoor-

beeld Kylian Mbappé die in Parijs 

speelt. 

 

WAAR WORD JE BLIJ VAN EN WAT VIND 

JE ECHT NIET LEUK? 

Ik word blij van met vrienden spelen 

en buiten zijn. Ook vakanties vind ik 

heel fijn. We hebben al vaak geskied 

en zijn in Frankrijk, Kroatië, Italië en 

Hongarije geweest. 

 

Ik hou niet van helpen thuis zoals tafel 

dekken, de vaatwasser uitruimen en 

het vuilnis wegbrengen. 

 

HOE VIND JE HET OM OP HET EENEIND 

TE WONEN?  

Er wonen hier veel kinderen van 

school en ook een paar vrienden, dus 

dat is leuk. Verder zijn we naar het 

Sinterklaasfeest en ezeltjesdag ge-

weest en het kindercarnaval lijkt me 

ook heel leuk. 
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JEUGDPAGINA’S 

 

FEESTELIJKE WOORDZOEKER 

Kan jij alle verjaardagsdingen vinden in deze woordzoeker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

·  BALLON ·  BLIJ ·  CADEAU 

·  CONFETTI ·  FEESTHOED ·  GASTEN 

·  KAART ·  LEEFTIJD ·  SPELEN 

·  SURPRISEPARTY ·  UITNODIGING ·  VRIENDEN 



Wijkblad Enode 

ś  13 

 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 

 

 

MOPPEN 
Er zitten twee vissers langs de waterkant te vissen. Plotseling vraagt de ene aan 

de andere visser: ‘Mag ik jouw dobber lenen? Die van mij gaat steeds onder.’ 

 

 

 

Een oen gaat parachutespringen. Hij vraagt aan zijn instructeur: ‘Als mijn para

chute niet opengaat, wat dan?’ De instructeur antwoordt: ‘Dan moet je aan het 

reservekoordje trekken. Als die ook niet werkt, moet je aan je tweede koordje 

trekken.’ De oen vraagt: ‘En als dat tweede koordje ook niet werkt, krijg ik dan 

een nieuwe parachute?’ 

 

 

 

Twee oenen zitten in een boot waar een gat in zit. Vraagt de ene oen aan de 

andere: 'Heb jij een boormachine bij je?' 'Nee, waarom heb je hem dan nodig?' 

wil de andere oen weten. Antwoordt de ene oen: 'Om nog een gat in de boot te 

boren, dan loopt al het water er weer uit!' 
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INLEIDING 

Dit boek is geschreven door Griet op 

de Beeck. Griet is in 1973 geboren in 

Turnhout. Ze studeerde Germaanse 

filologie aan de universiteit van Ant-

werpen. Daarna werkte ze tot 2004 

als dramaturg bij diverse theater ge-

zelschappen. Na 2004 ging ze tot 

2013 grote interviews doen voor de 

Humo en de krant de Morgen. Daarna 

deed ze tot 2016 nog columns voor 

de Morgen. Ze moest al haar moed 

verzamelen om een echte schrijfster 

te gaan zijn, zoals ze zo graag wilde. 

 

BOEKEN 

In 2013 (op 40 jarige leeftijd) debu-

teert ze met 'Vele hemels boven de 

zevende'. In dat zelfde jaar werd al 

bekend dat het boek zou worden ver-

filmd. Het boek won de Bronzen Uil 

publieksprijs 2013. Eind 2014 ver-

schijnt al 'Kom hier dat ik U kus'. Ook 

dit boek werd verfilmd. In 2016 publi-

ceert ze haar derde roman 'Gij nu'. Ze 

zegt hier zelf van dat dit boek eigen-

lijk geen roman is, maar ook 

“geenszins een verzameling per onge

luk bij elkaar geplaatste verhalen.” Er 

verschijnt bijna ieder jaar wel een 

nieuw boek van haar hand. 'Jij mag 

alles zijn' is in 2021 uitgegeven. Ze 

zegt zelf over dit boek dat dit ge-

schreven is voor jonge lezers of voor 

mensen die in de huid van een negen-

jarige willen kruipen. 

 

HET BOEK ‘JIJ MAG ALLES ZIJN’ 

Je verplaatst je in het negenjarige 

hoofd van Lexi, al lezende kom je er-

achter dat Lexi een tweelingbroertje 

heeft gehad maar dat haar broertje is 

overleden. Verder heeft ze haar kat 

Aap en heeft ze ook veel contact met 

haar oma. De moeder van Lexi gaat 

gebukt onder het grote verdriet over 

het overlijden van Lexi’s broertje. Lexi 

wil er eigenlijk alles aan doen om haar 

moeder te helpen.   

Elk jaar rond de verjaardag van Lexi 

wordt dit verdriet heftiger, deze zo-

mer is de situatie thuis niet langer te 

hanteren en wordt haar moeder op-

genomen in een instelling vanwege 

haar heftige depressiviteit. Aangezien 

de vader van Lexi moet werken, gaat 

Lexi in de vakantie logeren bij tante 

Arizona die ze eigenlijk helemaal niet 

goed kent en ook niet echt in de 

buurt woont. Oma kan haar namelijk 

ook niet goed verzorgen, omdat opa 

ook ziek is. Toch weet Lexi dat ooit 

alles anders is geweest, dat haar moe-

der vroeger vrolijk was, feest kon vie-

BOEKBESPREKING: JIJ MAG ALLES ZIJN 
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ren en gek kon doen. Dit heeft ze al-

lemaal gezien op foto’s van vroeger. 

Lexi wil er alles aan doen om die moe-

der, van de foto’s, weer terug te zien 

en doet alles wat haar negenjarig-

hoofd maar kan bedenken om dat 

voor elkaar te krijgen. Eigenlijk wil 

Lexi sowieso alles doen om haar moe-

der, vader maar ook tante Arizona 

gelukkig te zien en de problemen 

voor hen op te lossen. Ze heeft name-

lijk gemerkt dat tante Arizona ook 

niet echt gelukkig is.  

Erika, de buurvrouw van Arizona heeft 

ook veel contact met Lexi en die ver-

telt haar dat ze zelf geleerd heeft om 

'je eigen mens te zijn'. “Het is mijn 

leven en alleen ik kan ervoor zorgen 

dat dat het leven is dat ik graag wil. 

Je hoeft niet te zijn wie anderen wil-

len dat je bent”.  

Lexi weet niet of ze dat allemaal wel 

begrijpt. 

 

De illustraties van Linde Faas voegen 

echt iets toe aan het boek, maar kin-

deren zullen misschien niet alle diepe-

re lagen uit het verhaal halen zoals 

volwassenen dat wel doen. De illu-

straties helpen mogelijk wel om kin-

deren die in een soortgelijke situatie 

zitten een vorm van herkenning zijn of 

troost bieden? 

 'Jij mag alles zijn', is een verhaal over 

rouw, verdriet, emoties en depressie 

maar ook hoop en liefde. Je leest het 

boek soms met een brok in je keel. 

 

Frans Kuijpers 

EENEINDSE BEVOLKING OP 01-01-2023 
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DECEMBER 

De maand december is een rustige 

maand, weinig gebeurtenissen waar 

we als schutterij in kostuum aanwezig 

moeten zijn.  

Onze hoofdman Dre Bemelmans is in 

zijn functie als plaatsvervangend 

Raadsheer kring Kempenland nog wel 

actief.  In Mierlo was een gildebroe-

der, dhr. Tonnie Schżnhoff, van het 

gilde Sint Sebastiaan en  oud raads-

heer District Noord Kring Kempen-

land op 2 december overleden. Dre 

was afgevaardigd namens het Kring-

bestuur. Dat zorgde voor misverstan-

den: we zijn namelijk gewend dat Dre 

dit namens onze schut op zich neemt.  

 

Wel was er nog een schietwedstrijd 

op 18 december waar onze schutters 

vele prijzen hebben gewonnen. Ons 

Korps Eeneind 1 werd bij het opge-

legd schieten met 7 punten toch nog 

gedeeld tweede en met 10 punten bij 

het vrijehand schieten eerste. 

JANUARI 

De eerste dag van januari begon met 

een traditioneel gebeuren: de Nieuw-

jaarsreceptie.  

Dit jaar was er een speciale gebeurte-

nis. Na meer dan een jaar voorberei-

ding werd de door Dirk Noordhof aan 

het Eeneind geschonken gronden 

overgedragen aan de Sint Antonius-

schut. Dit gebeurde wel met de be-

staande rechten en plichten voor de 

Eeneindse gemeenschap. Bij monde 

van de voorzitter Frans Wouters van 

Stichting Eeneind heeft deze stichting 

in de reeds 549 jaar bestaande schut 

het vertrouwen dat het een goede 

oplossing is voor de toekomst.  

Zij hebben gewerkt aan een nieuwe 

inrichting van het Jo Arts terrein en 

houden het groen rond de kapel ook 

al jaren bij. Frans Wouters heeft de 

sleutel overhandigd aan Willie van der 

Heijden. 

 

 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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Dre heeft op 8 januari nog enkele on-

derscheidingen uitgereikt, tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie van het Sint Anna-

gilde Nuenen Dorp, waaronder op 

speciaal verzoek aan Pieter Meulendijk 

de Kringonderscheiding voor 40 jaar 

lidmaatschap. Pieter is van geboorte 

afkomstig van het Wettenseind en had 

dus eigenlijk bij onze schut gehoord. 

 

14 januari vierden we onze Teerdag. 

Ook wel de patroonsdag genoemd. 

Deze is eigenlijk op 17 januari, maar 

wordt gevierd op de zaterdag het 

dichtst bij deze dag.  

 

We zijn gestart met een mis in het 

Enodegebouw. Onder leiding van de 

in 1966 tot priester geweide Dolf van 

der Linden, toen woonachtig aan de 

Parallelweg nu nummer 15.   

Bij binnenkomst was er een verrassing 

voor vele leden: er was weer een da-

meskoor van de echtgenotes van 

schutbroeders. Het was geweldig o.a.  

 

 

de goede zang maar zeker ook de tek-

sten van de liederen. Proficiat dames 

we kunnen trots op jullie zijn.   

 

De geplande kerkelijke vendelgroet is 

nu door het slechte weer niet doorge-

gaan, waardoor we rechtstreeks naar 

het Schutterrein zijn gegaan. Daar is 

de rest van de planning wel door kun-

nen gaan.  

Bij het schieten vielen Toon Cooijmans 

en Mieke Strijbos in de prijzen. Na het 

Chinees buffet werd de geweldige 

muziek van onze huis DJ Gert van Gef-

fen overgenomen door een reeds bij 

ons bekend duo. Gelukkig weer een 

vanouds geweldige start van het nieu-

we jaar.  

  

Jonge Dekenschrijver 

Piet v. d. Laar 
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Op zaterdag 22 oktober 2022 kwam 

de familie van Geffen al weer voor de 

derde keer op bezoek bij John Jans-

sen en Monique Kops die nu wonen in 

het huis Eeneind 41, waar zij zijn opge-

groeid. 

 

Het is dan ook iedere keer heel gezel-

lig en we worden door John en Moni-

que iedere keer weer fantastisch ont-

vangen. Zij kunnen ons dan weer laten 

zien welke mooie aanpassingen zij  

 

 

weer gedaan hebben aan het huis, dat 

we steeds mooier zien worden bij elk 

nieuw bezoekje.  

John en Monique hebben het huis ge-

kocht van ons moeder Ger van Geffen  

-Schellens in 2006. Zij had er toen 

maar liefst 76 jaar gewoond omdat het 

ook haar ouderlijk huis was. De kin-

deren van Toon van Geffen en Ger 

Schellens groeiden op in dit huis in de 

jaren 60, 70 en 80.  

Even alle 6 op een rijtje : 

FAMILIE VAN GEFFEN OP BEZOEK 
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In 1963 is er waarschijnlijk niemand 

geboren omdat vader Toon het toen 

te druk had met het oprichten van 

voetbalclub EMK.  

 

In de eerdere bezoekjes aan John en 

Monique hebben we heerlijk buiten 

gezeten op 30 April 2017 en op 24 

Juni 2018.  

Nu werden we ontvangen in ons oude 

afdak wat nu is omgetoverd in een 

hele mooie serre met open keuken. 

Tijdens de bezoekje komen de mooie 

verhalen ook los uit het verleden. Dit 

oude afdak diende namelijk in de be-

gin jaren van de voetbalclub EMK als 

kantine om op donderdag avond na 

het trainen een biertje te drinken, een 

kaartje te leggen en een broodje 

knakworst te eten. Daar had John nog 

een mooi verhaal over gehoord van 

Ome Henk. Aan het einde van de 

avond kon het worstje wel eens in 

stukken gedaan worden om op het 

broodje te doen omdat het anders 

zonde zou zijn om nog een nieuw blik 

open te maken.  

 

Ook had Gert het verhaal gehoord 

van Frans Kooijmans dat de mannen 

wel eens buiten hun plasje deden in 

de vijver. Ik heb hem toen uit moeten 

leggen dat dit ons zwembad was.  

 

Ook werd tijdens ons laatste bezoek 

nog een oude brandweer auto ge-

toond die bij opgravingen gevonden 

was.  

Die moet wel van Gertje geweest zijn.  

 

Wij vinden het erg leuk dat we elke 

keer weer welkom zijn bij John en 

Monique en zijn ze daar zeer dank-

baar voor.  

 

Gert van Geffen 
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Velen onderdrukten enige teleurstel-

ling toen de borden van "Trots op 

Eeneind" weer werden verwijderd. Zo 

gaat dat met tijdelijke projecten. Het 

laatste "Blokje-om" is een wandeling 

door Groot Eeneind. Zondag 18 de-

cember 2022 liepen ruim 50 Eenein-

ders met de makers, dichters en kun-

stenaar mee en inspireerden elkaar. 

Het was weer een groot succes! 

 

Voor deze wandeling en voor de bor-

den is veel historische informatie ver-

zameld. Om deze informatie perma-

nent ter beschikking te hebben is er 

een digitale wandeling aan de serie 

van heemkundekring De Drijehornick 

toegevoegd. 

Deze wandeling is gratis te installeren 

als App op uw mobile telefoon: 

iZi.TRAVEL. Met de App op zak hoort 

u op de GPS-locatie de dichters op-

nieuw en vindt u verhalen en foto's 

van die plek. Er valt nog veel te ont-

dekken. Laat u en uw gasten verras-

sen. Installeer de App en scan onder-

staande QR code. 

Wij willen de wandeling, waar moge-

lijk, met nieuwe interviews met geto-

gen (liefst geboren) Eeneinders aanvul-

len en ik nodig hen uit dat met ons 

allen te delen. 

 

Fijne wandeling. 

 

Remmet van Luttervelt 

Note redactie: 

De foto’s, de tekst en de route zijn 

ook te vinden op: 

https://tinyurl.com/4prjj5d9 

HISTORISCHE WANDELING EENEIND 
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Het volgende blad verschijnt half april.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 31 maart. 

ACTIVITEITENKALENDER 

• Sint Antoniusschut • Fam. Prinsen 

• Carpro Carwash • Fam. Rovers 

• Stichting Ezeltjes dag • Safety First Brandbeveiliging 

• Ferplast • Fam. Sloots  

• Van Gennip Groententeelt • Smits Autoschade 

• Kiki & Remmet van Luttervelt • Spaan Metaal 

• Metselaars Makelaardij • Wijkraad Eeneind 

  Plantwerk   

14 FEB Op de koffie/thee 

DI 
Wijkgebouw Enode 

14.15 - 15.45 uur 
  

21 FEB Prinsenschieten Koning 

DI 
Schutterrein, Mulakkers 23 

14.15-15.45 uur 
  

14 MRT Op de Koffie 

DI 
Wijkgebouw Enode 

14.15-15.45 uur 
  

28 MRT Op de Koffie 

DI 
Wijkgebouw Enode 

14.15-15.45 uur 
  

  

20 FEB Kindercarnaval Eeneind 

MA 
Schutterrein, Mulakkers 23 

Vanaf: 13.30 uur 
  

28 FEB Op de Koffie 

DI 
Wijkgebouw Enode 

14.15-15.45 uur 
  

18 MRT Landelijke Opschoondag 

ZA 
 

 
  

30 MRT Deadline kopij Wijkblad 

DO 
Laatste inleverdatum 

 
  

  10 APR Cultuurdag 

MA 
Schutterrein, Mulakkers 23 

Vanaf: 12.00 uur 
  

  ONZE SPONSORS 




