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Het voorjaar is in aantocht en daarmee ook de Paasfestiviteiten op het Eeneind. 

 

Op 2e paasdag - 28 maart – is het 

Cultuurdag bij het St. Antonius-

schut aan de Mulakkers. In dit 

Enodeblad kunt u lezen wat daar 

allemaal te doen is. Iedereen is 

van harte welkom om te genieten 

van een vrolijke en smakelijke 

middag. 

 

Ook in deze uitgave weer veel 

nieuws over de bewoners en de 

andere  activiteiten op het Een-

eind. Verder aandacht voor het 

nieuwe initiatief Garage Sale dat 

dit jaar een vervolg krijgt. 

 

Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van 

de redactieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com.  Hebt u een idee 

voor een nieuwe rubriek? We horen het graag! 

 

Veel leesplezier namens de redactie! 
 

   
IN DEZE UITGAVE 

VAN DE REDACTIE 
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Het zijn roerige tijden in Nuenen: KAFI perikelen, verplaatsing Coppelmans, aan-

leg busbaan (gepaard gaande met de nodige verkeersproblemen), integriteit-

kwesties in de raad, gedoe rondom plaatsing bronzen beeld aardappeleters, en 

noem zo maar op.  

 

Maar ook uw Wijkraad zit niet stil, er zijn voldoende zaken waar wij ons mee be-

zig houden. 

 

Zwartboek overlast spoor 

Het inmiddels een aantal malen genoemde zwartboek m.b.t. de overlast van het 

spoor is intussen terechtgekomen bij ProRail en de Provincie. 

Door tussenkomst van de gemeente is het Eeneind inmiddels als knelpunt aange-

merkt, wat helaas niet direct wil zeggen dat er ook iets aan gedaan gaat worden. 

Binnenkort zijn er twee bijeenkomsten, een ambtelijk overleg, en een bestuurlijk 

overleg, beide op het provinciehuis. De wijkraad probeert bij het bestuurlijk over-

leg aanwezig te zijn. 

In Eindhoven op ’t Hofke is ook een werkgroep actief bezig met dezelfde proble-

matiek, de wijkraad gaat een poging doen samen met deze werkgroep op te 

trekken. 

 

Status plannen hernieuwde openstelling A270 bij Geldropsedijk 

Inmiddels is de in het vorige wijkblad genoemde studie afgerond en ter goedkeu-

ring aangeboden bij de Provincie. Op het moment dat dit wijkblad bij u in de 

brievenbus valt heeft de Provincie een beslissing genomen en liggen mogelijk de 

plannen bij de gemeente ter inzage. 

De wijkraad heeft een aantal van haar zorgen m.b.t. verkeersaanbod en veiligheid 

(met name voor fietsers) reeds besproken met een verantwoordelijke ambtenaar. 

 

Snel fietspad Helmond-Eindhoven 

Vanwege langdurige en opnieuw ziek worden van een ambtenaar heeft dit pro-

ject behoorlijke vertraging opgelopen. 

De aanleg zal waarschijnlijk niet eerder dan 2017 verwacht worden. 

 

Veiligheid in de wijk 

Buurtpreventie 

 

Beste Eeneinders, 

 

Enige tijd geleden is een inventarisatie gedaan naar interesse naar een buurpre-

ventie groepsapp, via WhatsApp. Hier bleek niet dusdanig veel interesse in, dat 

toentertijd besloten is om deze actie nog even uit te stellen. Ondanks de weinige 

VAN DE WIJKRAAD VAN DE WIJKRAAD 
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criminaliteit in onze wijk, heeft de gemeente toch aangeraden om de groep te 

starten. Bij deze hebben we de koe bij de horens gevat en is de groep gestart 

door Joan Ummels. 

 

Hoe werkt het? 
U kunt zich aanmelden (als u een smartphone heeft en hier WhatsApp op heeft 

geïnstalleerd) door een bericht te sturen naar Joan Ummels: 0614896344. Ik zal u 

dan toevoegen aan de groep en kunt u berichten achter laten in die specifieke 

WhatsApp groep. 

 

Waar kunt u over berichten? 
Enkel en alleen als u verdachte zaken ziet. Probeer een zo helder signalement 

door te geven, bijvoorbeeld of het om een persoon gaat, die u vaker ziet en die 

hier niks te zoeken heeft, of een bepaalde auto, welke kleur etc. Probeer bewijs 

te leveren door bijv. foto’s en stuur deze mee. 

 

In geval van nood belt u natuurlijk altijd direct de politie, 112. Met het nummer 

0900-8844 kunt u bellen voor niet-spoed gerelateerde vragen of problemen. 

 

En dan? 
De beheerder(s) van de Appgroep (voorlopig is er 1 beheerder) screenen alle be-

richten. Indien signalement inderdaad opvallend is zal de beheerder een speciaal 

formulier van de politie invullen. Dit gaat naar onze wijkagent. Deze vergelijkt 

dergelijke berichten een paar keer per week met berichten uit andere wijken en 

dorpen. Indien een bepaald signalement vaker voorkomt zal nadere actie worden 

ondernomen waaronder bijv. scherper toezicht. Ik zal u altijd terugkoppeling ge-

ven of ik wel of niet actie heb ondernomen op bepaalde signalementen. 

 

Iedereen die in de groep zit kan natuurlijk de berichten lezen en extra opletten 

op wat andere bewoners berichten. 

 

Indien in deze groep actief en door veel mensen een bijdrage wordt geleverd, 

zullen speciale wijkpreventie borden geplaatst worden in onze wijk. Wij proberen 

die z.s.m. door de gemeente te laten plaatsen. Dit draagt uiteraard positief bij 

aan de veiligheid. 

 

Meer informatie over wijkpreventie vindt u op: 

http://www.nuenen.nl/leven-en-wonen/huis-en-buurt_42247/item/nuenen-veilig-

whatsapp-inzetten-voor-buurtpreventie_39005.html 

 

Voor meer vragen kunt u mij bellen, appen of mailen. 

Joan Ummels, joanummels@gmail.com, 0614896344. 

 

Een veilige groet, Joan.
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Nieuwe website 

De wijkraad heeft al geruime tijd geleden het plan geopperd om een nieuwe 

website te bouwen, mede ingegeven door het feit dat de huidige website in onze 

ogen niet meer voldoet. 

 

We kunnen dan ook met trots mededelen dat ons wijkraad lid Marcel Sloots hier 

hard aan heeft gewerkt en naar onze mening een puike en actuele website heeft 

gemaakt. Uiteraard zal deze de komende tijd nog verder met informatie gevuld 

worden. De nieuwe website is te vinden via www.eeneind.nl (met dank aan Piet 

v.d. Laar voor het ter beschikking stellen van deze domeinnaam.) 

 

Clusteren afval 

De gemeente gaat, zoals reeds in een aantal andere wijken, binnenkort ook in 

onze wijk starten met het ophalen van afval op vaste verzamelplaatsen, dus niet 

meer huis aan huis. Op dit besluit hebben wij geen invloed gehad, het geldt voor 

de hele gemeente.  

Meer informatie ontvangt u binnenkort persoonlijk via de gemeente. 

 

Een werkgroepje van de Wijkraad heeft inspraak gehad in het bepalen van de 

plaatsen van deze verzamelpunten. Met name is hierbij gekeken naar de afstan-

den die de bewoners moeten overbruggen tot deze punten en de geschiktheid 

van deze verzamelpunten. Wanneer de nieuwe website www.eeneind.nl in de 

lucht is kunt u een  overzicht zien van verschillende verzamelpunten. 

Wanneer u niet de  beschikking heeft over internet kunt u even telefonisch con-

tact zoeken met de voorzitter Hans Rikze (0653524782). 

Deze zorgt dan voor een afdruk van het document dat op de website staat. 

 

Secretariaat Wijkraad 

Dilis Ariens Camp 26  

Telefoon: 06 24658368 

Email: petrovandenbos@gmail.com 

 

Vergaderschema 

Het resterende vergaderschema voor dit jaar is als volgt: 

22 maart, 10 mei, 5 juli, 6 september, 25 oktober en 13 december. 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Enode gebouw aanvang 

20.00 uur. 

 

 

 

VAN DE WIJKRAAD (VERVOLG) 
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Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Ton en Rian van Dijck en zijn per 1 de-

cember 2015 op Eeneind komen wonen aan de Hoge Mikkert. We hebben een 

dochter en een zoon en een kleindochter en de tweede is op komst, ze wonen 

allemaal in Eindhoven. 

Ton werkt op de Technische Universiteit in Eindhoven bij Safety en Security en 

Rian werkt voor een thuiszorginstelling in Nuenen. 

Onze hobby’s zijn o.a. de natuur, wandelen, vogels kijken en fotograferen.  

28 jaar geleden kwamen wij in Nuenen wonen en fietsten we 2 x per week met 

de jongste naar de peuterspeelzaal op Eeneind, we vonden het toen al een hele 

leuke wijk. Nooit gedacht dat we hier nog eens terecht zouden komen. Na 28 

jaar Nuenen-centrum vonden we het tijd voor iets anders: we zochten groen, 

ruimte en rust. Dat hebben we hier gevonden. 

 

Het bevalt ons goed hier, tussen het verbouwen en klussen door maken we re-

gelmatig een wandeling door de wijk en de omgeving. 

We weten alleen nog niet wat de straatnaam betekent, maar dat kan ons vast 

wel iemand vertellen. 

We hopen hier nog heel wat jaartjes te blijven wonen. 

 

Groetjes van Ton en Rian. 

NIEUW OP HET EENEIND 
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Op zaterdag  31 oktober hebben wij een garagesale bij ons op de oprit georgani-

seerd. Er is ons gevraagd om een berichtje te schrijven over het verloop van dit 

gebeuren. Heel eerlijk gezegd, het is goed verlopen en het was voor herhaling 

vatbaar. Wij hadden met wat hulp van vrienden en familie onze oprit, garage en 

terras vol gezet met onze te verkopen spullen. Omdat dit voor ons de eerste 

keer was dat wij dit organiseerden wisten we eigenlijk niet wat we konden ver-

wachten. Gelukkig zijn de dranghekken die wij hadden besteld niet geleverd, 

zo'n stormloop was het niet maar er zijn toch zo'n 30-35 mensen geweest, de 

eerste stonden al om half elf op de stoep en kwamen uit Lieshout. We waren heel 

blij met de opbrengst. Wel hadden wij verwacht dat er wat meer belangstelling 

van de Eeneindenaren zou zijn. 

De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, de zon scheen volop. Om de 

boel wat herkenbaar te maken en op te vrolijken hadden wij een aantal ballonnen 

gevuld met helium, het zag er gezellig uit. Naderhand hebben wij de kinderen uit 

de buurt hier blij mee gemaakt. 

 

Op mijn oproep of er interesse is om 1 of 2 keer per jaar een garagesale of kof-

ferbaksale op het Eeneind te organiseren kreeg ik een reactie van Alice van 

Keijsteren. Ik heb toen de overbuurvrouw Elma Pfaff en buurvrouw Petra van 

Hoof gevraagd of zij het leuk vonden om dit mee te organiseren en zij stemden 

toe. Echt super! Wij hebben nu 1 keer bij elkaar gezeten om te brainstormen. 

Wij gaan wat meer informatie en tips verzamelen hoe e.e.a. aan te pakken en ko-

men dan weer bij elkaar. Dus, mochten er mensen zijn die ons kunnen helpen met 

suggesties, tips etc. dan horen wij dat graag. 

 

Monique Engelen 

 
Ik wil graag alle buurtbewoners bedanken voor alle kaarten en andere blijken van 
medeleven met betrekking tot het overlijden van Jos. Het heeft ons goed ge-
daan. 

 

 

 

Cultuurdag Eeneind 2016, groot feest voor jong en oud! 

Traditioneel organiseren de Stichting Ezeltjesdag en de St. Antoniusschut op 2e 

Paasdag de jaarlijkse cultuurdag voor en door inwoners van het Eeneind . De 

stichting Ezeltjesdag zal voor alle kinderen van het Eeneind weer een leuke en 

spannende speurtocht uitzetten en ook het paaseieren zoeken op het Jo Arts 

terrein is dit jaar weer een leuke activiteit voor de kinderen. Ook zal er weer een 

traditioneel wagenspel worden voorgedragen. Sinds de zomer zijn vele vrijwil-

ligers bezig met het repeteren van dit toneelspel en het bouwen van de decors. 

CULTUURDAG EENEIND: 28 MAART 2016 

TERUGBLIK GARAGESALE 
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In de hoofdrol, bijrol, voor- en achter de schermen, jong en oud; alles wordt ge-

daan met Eeneindse “talenten”. Voorafgaand aan het wagenspel is er een muzi-

kaal voorprogramma. 

Na het wagenspel  en het paaseieren zoeken is er de mogelijkheid om onder be-

geleiding van een Gildebroeder, de met een luchtbuks te schieten op de vlak-

baan van de Schut. Daarnaast trakteert de de st. Antoinusschut op typisch Bra-

bantse gerechten en is er een loterij. 

De Cultuurdag wordt, net als andere jaren, gehouden op het terrein van de St. 

Antoniusschut aan de Mulakkers. 

 

U kunt zich tussen 12.30 en 13.00 uur inschrijven voor de speurtocht. Rond 14.15 

uur begint het wagenspel. Daarna wordt er rond 15.30 door de kinderen gretig 

gezocht naar paaseieren op en rond het Jo Arts terrein. 

 

We verheugen ons op een gezellige en mooie cultuurdag samen met u, uw kin-

deren of uw kleinkinderen! 

 

Namens de organisatie Cultuurdag 2016  

Roelof Janssen 
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Enodedreef 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 19 april 1973 

 

Weg, gedeeltelijk fietspad, genoemd naar de oorspronkelijke naam van de buurt-

schap Eeneind. In de loop van de 16e eeuw werd de buurtschap Enode tot Een-

eind verbasterd. Met de keuze van de naam Enodedreef kwam de raad tegemoet 

aan de wens van pastoor Frenken, die in zijn Memoraal pleit voor herstel van de 

oorspronkelijke buurtschapsnaam. 

 

De beschrijving uit het Memoriaal. 

Het gehucht, dat van de vroegste tijden af tot in de 16e eeuw nooit anders dan 

Enode (woestijnachtig, onherbergzaam oord) geheten werd, begon men in de 

loop der 16e eeuw Eeneind te noemen. Tal van bewoners kozen oudtijds de 

naam van dit gehucht tot hun eigennaam, zoals Ghybo van Enode (1381), Jutte 

van Enode, Aleydis van Enode (1406) enz. enz. Het zou naar onze mening geen 

aanbeveling verdienen, alle plaatsnamen, welke uit de loop der tijden mismaakt 

tot ons gekomen zijn, in hun oorspronkelijke vorm te willen herstellen. Men neme 

ze, zoals de traditie ze ons heeft overgeleverd, doch voor sommige geheel ver-

basterde en daardoor geheel onherkenbaar geworden namen, zoals voor de 

naam Eeneind, zouden we een uitzondering willen bepleiten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mogelijk de eerste bewoner van de Enodedreef Peter van de Hurk.  
            Foto uit ongeveer 1900.  
 

STRAATNAMEN EENEIND 10 
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        De Enodedreef met de vijver waar het huis van Peter van de Hurk  
        heeft gestaan, zie pijl. 
              Piet van de Laar 
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Wie ben je?  

Ik ben Robin Pino en ik ben 11 jaar. Ik woon in de Eeuw Driessestraat samen met 

mijn moeder en mijn broertje Floris van 8 jaar. We wonen hier 1½ jaar, daarvoor 

in Oirschot.  

 

Waar zit je op school en wat vind je leuk op school?  

Ik zit op de VSB in Eindhoven, dit is de Vrije School Brabant. Ik zit in groep 8, wat 

wij klas 6 noemen. De kleuterklas heb ik in Curacao gedaan want daar woonden 

we tot ik naar groep 2 ging.  

Het leukste op school vind ik de pauze. De schooltijden zijn van half 9 tot tien 

over half 3 en op op woensdag tot 1 uur. We hebben 2 keer een pauze van een 

kwartier en 1 keer een half uur. We eten in de middagpauze eerst met z’n allen in 

de klas en daarna gaan we naar buiten. De jongens uit de klas voetballen samen 

of doen andere spelletjes. 

 

Onze schooldag begint met hoofdonderwijs. Dat is steeds een periode van 3 we-

ken. We doen dan rekenen, taal en de andere vakken. Ook is er dan het periode-

vak, dat bijvoorbeeld gaat over de Grieken. Daarover hebben we ook een toneel-

stuk gedaan. Na de 1e pauze gaan we in de klas samen de teksten lezen. Daarna 

gaan we oefenen op het toneel en decors maken. Dit jaar doen we het toneelstuk 

over de Wizard of Oz. 

 

Na de grote pauze gaan we in de klas het hoofdonderwijs afmaken. We schrijven 

alles in een schrift. Meestal hoef ik thuis geen huiswerk meer te maken.  

Ik moet nog kiezen naar welke school ik volgend jaar ga. Ik heb al gekeken bij het 

Novalis College en het Lorentz. Daar ben ik op open dagen geweest en heb ik 

minilessen gedaan.  

 

Wat doe je na schooltijd?  

Ik speel tennis bij TC Wettenseind. Er is 1 keer per week trainen en er zijn ook 

wedstrijden. Verder zit ik op pianoles en doe ik thuis een cursus blindtypen. 

Maar mijn grootste hobby is: Geocaching. Dit is een spel dat werkt met een app 

op je telefoon. Je zoekt een voorwerp dat ergens verstopt is. Dit voorwerp wordt 

cache of geocache genoemd. Waar de cache is kun je zien door een GPS-signaal 

op je telefoon. Als je de cache gevonden hebt, schrijf je dat in het logboek dat 

erbij ligt. Ik heb nu een score van 31 gevonden caches. Ik doe het meestal samen 

met mijn vriend Floris, mijn broer en mama. De caches kunnen op allerlei plekken 

over de hele wereld liggen. Ik heb al caches gevonden in de bossen op Eeneind, 

maar ook in België. Er ligt ook een cache in onze straat, maar die heb ik nog 

steeds niet kunnen vinden. Over de hele wereld doen mensen hieraan mee, dat 

zijn er meer dan 2 miljoen nu. Je kunt ook zelf een cache ergens neerleggen. 

Vooraf moet je dan toestemming vragen en dan wordt het op de app gezet. 

DE JEUGDPEN: ROBIN PINO 
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Wat wil je later worden?  

Het lijkt me leuk om computerspellen te bedenken. Maar leraar op een basis-

school wil ik ook wel zijn. 

 

Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?  

Ik vind het hier leuk. Ik heb veel vrienden met wie ik buiten kan spelen. Ook gaan 

we naar het paasfeest. Mijn buurjongen Nick doet mee aan het wagenspel en dat 

vind ik wel goed. We zijn ook bij ezeltjesdag en het sinterklaasfeest geweest. 

Mijn broer mocht meerijden in het rijtuig van Sinterklaas. Maar ik ben er al wat te 

oud voor.  

Robin vindt een ‘geocache’ 
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Mopjes 

Een Hollander loopt langs  

een Belgische boerderij  

waar een bordje staat:  

"Koe te koop: 50.000  

euro". "Die koe raak je  

nooit kwijt", zegt de  

Hollander tegen de Belg.  

Een paar dagen later komt  

de Hollander weer voorbij  

en ziet dat het bordje weg  

is. "Hoe heb je die koe  

weten te verkopen?"  

vraagt hij aan de Belg.  

"Oh," zegt de Belg, "ik  

kwam een stomme  

Hollander tegen die hem  

wilde ruilen voor 2 kippen  

van 25.000 euro!"   

 

 

 

                

Zitten twee eieren in een  

pan met kokend water, 

zegt de ene “Pfff wat is 

het warm hier”.  

Zegt de ander  

“Ach, wordt je hard van!”. 

 

 

 

 

Twee bananen staan een 

gat te graven. Zegt de 

ene tegen de andere; “Ik 

stop er mee, ik krijg een 

kromme rug.” 

 

  

JEUGDPAGINA 

Leuke raam-

decoratie om te 

maken voor pasen 
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Rebus: welke zin staat hier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf de cijfers 1 tot en met 9 elk 1 keer in alle horizontale rijen en verticale  

kolommen en in negen vierkantjes van 3x3 vakjes. 

 

 Moeilijkheidsgraad               Moeilijkheidsgraad  

   

  7 9 5 8 1   3 6 

  4         1   8 

    1 7 6   2 5   

7   8 4   6 3     

  1 4   3   7     

6 3         8     

        4         

    3     8 9 2 4 

4 6 2 3 1 9 5 8   

    1 4   7 9     

  8             3 

  3       8       

  7 8     5       

            6 4 1 

      6       5   

3 6   5         2 

    7             

5           4   7 

SUDOKU 
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Over de natuur blijven wij ons iedere dag verwonderen. Elk moment is de natuur 

anders. Het leven in de natuur is zo veelzijdig en veelkleurig dat je je er nooit ver-

veelt. In de overgang van dag naar nacht, als het begint te schemeren, dan is de 

natuur op haar stilst. En ook in de winter als er sneeuw ligt. 

Je bent in de natuur in een omgeving die niet door ons bedacht, gemaakt en 

vormgegeven is. 

De natuur is geen verlengstuk van ons als mens. Omdat de natuur anders is, ga je 

jezelf in de natuur lopend en wandelend ook anders voelen. 

Als je de natuur ingaat ben je in een wereld die niet oordeelt. De mens staat in 

de maatschappij steeds klaar met oordelen en veroordelen. Iedereen wordt op 

zijn uiterlijk bekeken, in de sociale interactie spelen deze dingen een grote rol. 

Maar de natuur heeft geen oordeel, dat is voor veel mensen een bevrijdend ge-

voel,je kunt in de natuur zijn wie je bent, je kunt doen wat je wilt als je maar niets 

beschadigd. 

Als je de natuur ingaat wordt je verrast door allerlei geuren, door geluiden, door 

visuele dingen die je in het gewone leven niet tegenkomt. Je aandacht wordt 

OVER DE NATUUR 
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meegenomen naar wat zich om je heen afspeelt. Voor veel mensen is de natuur 

een plek geworden waar ze iets ervaren van het lumineuze, van iets wat boven 

de mensen uitgaat, wat men vroeger in het geloof of in de kerk beleefde wordt 

nu in de natuur beleefd. 

 

De rust van de natuur, het wonder van het leven, de harmonie van het leven, dat 

alles ademt bijna een religieuze sfeer uit. Terwijl de wereld steeds instabieler en 

complexer wordt, is de natuur de plaats van schoonheid en eenvoud. Om verbin-

ding met de natuur te vinden moeten we veel leren en aanvoelen. 

Helaas is voor veel fietsers en wandelaars de natuur niet veel meer dan een 

groen decor. Je moet ruiken, proeven, voelen en aanraken dan wordt je eigen 

met de natuur. Je kunt door die verbinding een mooie ontmoeting hebben. Dan 

pas raken we in de ban van iets wat anders is dan jezelf. 

 

Over de natuur blijven we ons verwonderen. 

 

Dolf 
 

 

 

 

GEBOREN 

Roos Vlasblom 
5 februari 2016 
Dochter van Geert en Anke Vlasblom 

De Spijkert 12 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 

IN MEMORIAM 
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Zoals gebruikelijk begon het nieuwe jaar bij de St. Antoniusschut Eeneind Opwet-

ten weer met een nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari. Een gezellige, niet zo heell 

druk bezochte bijeenkomst met hapjes en drankjes waar iedereen de beste wen-

sen voor het jaar 2016 kreeg. 

 

Al langere tijd was er een werkgroep met de aspirant-leden Gerrie Baselmans, 

Gert van Geffen (net ingeboond trouwens en een volwaardig schutsbroeder), 

Toon Cooijmans, Jan Willem Jansen en Teun van Vijfeijken aan de slag geweest 

om voor de teerdag het avondeten en het avondprogramma te organiseren. 

 

De schut vierde op 17 januari de naamdag van onze schutspatroon, de heilige 

Sint Antonius. Dat is al een oude traditie die we teerdag noemen en die begint 

met een mis. De Eeneindse augustijnenpater Dolf van de Linden is dan altijd met 

veel enthousiasme onze voorganger. 

 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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Het Enode dameskoor luistert dan altijd met hun gezang de mis op, waarbij afge-

sloten wordt met het St. Antoniuslied, waar de schutsbroeders ook van zich laten 

horen. De broeders oefenen daarvoor overigens het hele jaar. Elke gilderaad 

wordt afgesloten met het zingen van het lied! 

Na de mis gaan we dan in optocht naar de St. Antoniuskapel om daar ter herin-

nerring aan onze overleden schutsbroeders ieder een kaarsje aan te steken. 

Daarna proberen we in gelid terug te lopen naar de schutshut: soms lukt dat best 

aardig. 

 

In de schutshut staat de koffie en de brandewijn klaar en kan het feest beginnen: 

boonaken, bijpraten onder het genot van een drankje en een hapje. Dan wordt er 

door de broeders op het varken geschoten en door de dames op een kip. Ad 

Kox won na 37 schoten en Madeleine van den Hout na 34 schoten en zij konden 

de schalen met varkensvlees en kip in ontvangst nemen. 

 

Om 18.00 uur begon het uitstekend verzorgde koude en warme buffet met een 

praatje vooraf van de hoofdman over wat 2015 ons bracht en 2016 ons gaat 

brengen en een ludieke onderbreking door de deken schrijver over wat er zoall 

niet goed ging in 2015.  

 

En toen kon het avondprogramma beginnen. Sint Antonius kwam zelf een buut 

houden: Gert van Geffen op zijn sterkst! 

Daarna kwam Mark Elbers met zijn Elvis songs de zaak op stelten zetten: een fan-

tastische happening, waarbij Jan Willen zelfs op de bar stond te dansen. 

Toen was Piet Meulendijk aan de beurt met zijn “Manuela”: altijd weer lachen en 

meezingen. 

Vervolgens werden er groepen geformeerd en werd er een pubquiz gehouden 

begeleid door Toon Cooijmans en Teun van Vijfeijken met allerlei vragen, ook 

over gilden en het gildewezen. De quiz werd afgesloten op de vlakschietbaan 

door het schieten van de groepsleiders. Uiteindelijk konden daarna de prijzen 

verdeeld worden en een prachtige avond worden afgesloten in de kleine uurtjes. 

 

De volgende morgen om 11 uur waren de werkgroep en een paar van hun part-

ners en het bestuur weer in de schutshut om alles op te ruimen. Dan blijkt weer 

dat veel handjes het werk licht maken.  

Een mooi feest en alles weer keurig op orde. 

 

 
Leo Verspaget, deken schrijver  
St. Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
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2016 moet het jaar van de boon worden, steeds meer bonen in de supermarkt-

schappen, het aanbod moet groter worden en ook de diversiteit. 

 

De reden daarvoor is, dat de wereldbevolking blijft groeien en de productie van 

vlees een te grote bedreiging vormt voor het milieu. Door de grote hoeveelhe-

den koeienmest en gassen komen er veel te veel fosfaten in het milieu terecht. 

De boeren hebben te veel koeien en te weinig grond om de mest over land te 

verspreiden.  

Omdat het zo niet verder kan is de Universiteit van Wageningen begonnen om 

een biefstuk van bonen te ontwikkelen die, wat smaak en vitaminen betreft, met 

de gewone biefstuk kan concurreren. Het zal nog enkele jaren duren voordat dit 

op de markt komt, maar er wordt heel hard aan gewerkt. 

 

Om te laten zien hoeveel energie 

er in een boon zit heb ik er een 

foto van gemaakt. 

 

De jonge boon is hierop een paar 

dagen oud, alle energie die nodig 

is om zo hard te groeien zit in de 

boon zelf, na een paar dagen als 

hij zijn kopje boven de grond uit-

steekt en de wortels zich aan het 

ontwikkelen zijn, laat hij de boon 

die in tweeën gebroken is leeg 

achter.  

 

De nieuwe wortels zijn nu sterk genoeg om voldoende voedsel uit de grond te 

halen.  

 

Na ongeveer 3 maanden komen er bloemen in de bonen, als dan de bijen voor 

het bestuiven zorgen krijgen we honderden bonen. 

Als de bonen rijp zijn stopt de moederplant met voedseltoevoer en gaat voor 

nieuwe bloemen zorgen. De bonen laten we aan de staak drogen en in de herfst 

kunnen we oogsten. 

 

De belangrijkste grondstof voor de nieuwe biefstuk zijn dus bonen, die vol zitten 

met goede en krachtige voedingsstoffen zoals vezels, antioxidanten, eiwitten, 

vitaminen en mineralen. Ik verheug me op de bonenbiefstuk. U ook? 

 

Toon. 

2016 JAAR VAN DE BOON 
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De jaarlijkse carnavals kindermiddag was weer een groot succes. Ondanks het 

slechte weer was er een grote opkomst van kinderen met hun (groot)ouders.  

De clowns maakten er een groot feest van. De jeugdprins van Nuenen met zijn 

dansgarde zorgde voor een geweldig optreden.  

Ook de snackwagen werd zeer goed bezocht, er werd zelfs getwijfeld of de kin-

deren de frikandel wel gekregen hebben of dat de vaders ze opgegeten hebben.  

 

De Vrienden van het Riefeleind bedanken alle deelnemers voor hun bezoek aan 

deze leuke carnavalsmiddag voor jong en oud. Hopelijk zien we iedereen volgend 

jaar terug! 

Dankzij onze donateurs kunnen we er jaarlijks een geslaagde middag van maken.  

Het was een feest waar we als Eeneindenaren dan ook trots op mogen zijn. 

 

Zie je een uitdaging om dit feest in 2017 mee te organiseren? Neem dan contact 

op met Willie of Beppie van der Heijden (willievanderheijden@outlook.com) 

KINDERCARNAVAL OP HET EENEIND 
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Na ruim dertig jaar afwezigheid is de das weer terug op het Eeneind.  In de buurt 

van de Urkhovense Zeggen hebben de dieren hun intrek genomen in een oud 

vossenhol. Inmiddels is dat hol uitgebouwd tot een volwaardige dassenburcht.  

 

Voor die tijd  huisden er ook 

al dassen op het terrein voor 

de voormalige steenfabriek. 

Na sanering van dat terrein 

en de aanleg van de Collse 

Hoefdijk zijn de dieren ver-

trokken. Nu zijn zijn ze dus 

weer terug; de burcht is nog 

wel van beperkte omvang 

maar toch! Blijkens de spo-

ren verblijven er naar schat-

ting nog maar 2 dieren. Zo’n 

burcht kan overigens gene-

raties lang meegaan. In Oost 

Duitsland is een dassen-

burcht gevonden die naar 

schatting ruim 12 duizend 

jaar oud is.  

 

De das is in Nederland een 

(beschermd) roofdier en 

leeft voornamelijk van re-

genwormen, kikkers, kevers 

en incidenteel -als ze er toe-

vallig tegen aanlopen- een 

jong konijn of egel, insecten-

larven en plantaardig voedsel. In de zomerperiode zijn het meer carnivoren, in de 

winterperiode meer herbivoren. Het zijn geen jagers maar scharrelaars. Ze kun-

nen een gewicht bereiken van ruim 17 kg en bijna een meter lang worden.  

 

De grootte van het territorium is afhankelijk van het voedselaanbod en meestall 

zo´n 30 tot 50 ha. Het gebied op Eeneind richting Dommel is een uitstekend foe-

ragegebied voor dassen. In de vochtige bodem leven regenwormen en andere 

insecten die het hoofdvoedsel vormen voor deze dieren. 

 

De dassen gaan als partners een verbintenis aan voor het leven. Ze kunnen tot 16 

jaar oud worden maar door de vele verkeersslachtoffers worden ze gemiddeld 

DAS WEER TERUG OP HET EENEIND 
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maar 4,5 jaar oud. Het vorige jaar werd er nog een das doodgereden op de Coll-

se Hoefdijk. 

De haren van de das werden vroeger gebruikt in speciale verfkwasten en pense-

len. Dus wie weet heb je zelf ooit dassenhaar in je hand gehad. 

 

Omdat de dassenpopulatie in Nederland sterk achteruit ging zijn er in de periode 

1987/2001 op 26 locaties in Nederland 210 dassen uitgezet. Het is niet bekend of 

die nieuwe burcht op het Eeneind hieruit is voortgekomen. 

In Nederwetten bevindt zich van oudsher al een grote dassenburcht. Dassen zijn 

echte nachtdieren die je alleen te zien krijgt als je er echt op uit bent. Toen ik een 

paar jaar geleden op een mooie zomeravond vanuit een hoogzit de dassen wilde 

bekijken kreeg ik geen dassen te zien maar wel vijf vossen. Die hadden kennelijk  

hun intrek genomen in een van de dassenholen. Een bijzondere ervaring! 

 

Overdag blijven de dieren in hun burcht. Maar in de zomermaanden zijn ze 

meestal ook al actief in de avond voor zonsondergang. Dat is dan ook de beste 

periode om de dassen te zien. Dus als je in de zomermaanden langs de weilanden 

op het Eeneind komt en  iets ziet wat lijkt op een grote haas of een grote mols-

hoop, pak dan je verrekijker en de kans is groot dat je een das te zien krijgt. 

 

Leo van de Ven 
 

 

 

 

Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar de jaarlijkse collecte van de Hartstichting plaats 

in april a.s. Omdat enkele vaste collectanten van het Eeneind zijn gestopt zoeken 

wij nog een paar nieuwe collectanten. 

 

Het collecteren omvat hooguit 2 straten om te lopen en meestal ben je daar met 

een goed uurtje mee klaar.  

 

Mocht je interesse hebben om voor dit goede doel eenmaal per jaar een paar 

uurtjes tijd aan te besteden neem dan graag contact op met: 

Nelleke van de Ven, telefoonnummer 040 28 33 182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTANTEN GEZOCHT 
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U hebt voor deze nieuwe rubriek inmiddels al enkele verhalen over hobby's van 

Eeneindenaren kunnen lezen. Echter voor deze uitgave hadden we nog geen ver-

haal (jammer genoeg moeten we er zelf veelvuldig achteraan om wat verhalen 

binnen te harken), daarom vul ik deze rubriek nu weer. 

 

In het dagelijkse leven ben ik verkoper van redelijk unieke voertuigen zoals bij-

voorbeeld de Rijdende Winkel, in het dagelijkse leven beter bekend als SRV wa-

gen. Ook verkoop in aanhangers in de vorm van een blikje, de Rengocar Rondo. 

 

Vanaf september afgelopen jaar hebben we weer een speciaal voertuig aan ons 

leveringsprogramma toegevoegd en bieden we onder de naam Slim-Mobiel een 

nieuw elektrisch rolstoelvoertuig aan: de Kimsi.  

De Kimsi mag gereden worden met een AM rijbewijs, loopt tussen de 45 en 50 

km per uur en heeft een actieradius van 80-100 km per dag, dit is o.a. afhankelijk 

van de gereden snelheid.  

 

ACHTER DE VOORDEUR: BEROEP 
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D.m.v. een afstandsbediening gaat de achterdeur open, zakt de Kimsi aan de 

achterzijde en komt het rolstoelplateau naar beneden.  

 

De rolstoeler kan dan zo 

naar binnen rijden. De 

Kimsi is zo breed dat er 

ook een elektrische rol-

stoel naar binnen kan. In 

de Kimsi kan de rolstoe-

ler zelf achter het stuur 

plaats nemen en het 

voertuig, al dan niet met 

aangepaste bediening 

besturen. Ook kan er 

achter de bestuurder nog 

een extra rolstoeler mee-

rijden of kan er op een 

opklapbare stoel nog een 

valide passagier mee.  

 

De Kimsi is van alle gemakken voorzien, zoals elektrisch verstelbare spiegels, ach-

teruitrijcamera, radio/cd met usb aansluiting, verwarming, stuur- en rembekrach-

tiging.  

 

Het is iedere keer een uitdaging om met unieke producten op de markt te komen 

en daar een plaatsje te veroveren. De Kims wordt o.a. ook geleverd via Welzorg 

“Auto op Maat”. Met de Kimsi ben ik op TV geweest in het TV programma Duur-

zaam Nederland, je kan dit nog bekijken op You Tube via de volgende link: 

https://youtu.be/5Lr-EyqKrDI. 

 

Naast de Kimsi importeren we uit Frankrijk nu ook nog de Gecko, ook een elek-

trisch voertuig, maar dan in een “bestelwagen” uitvoering. Momenteel gaat er bij 

de Franse Post een proef van start met de Gecko. Ook voor de Gecko is een AM 

rijbewijs voldoende, hij heeft een laadvolume van ruim 2 m
3
 .   

 

Ik ben blij dat ik me met zulke uiteenlopende unieke voertuigen kan bezighou-

den.  

 

Frans Kuijpers 

https://youtu.be/5Lr-EyqKrDI
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Gegevens voor deze kalender kunt u sturen naar Piet van de Laar. 

E-mail: eeneindnuenen@hotmail.com; Tel.: 040-8481147 mobiel: 06-54657295 

 

 

 

 

Janneke van Diggelen stuurde ons 

deze prachtige foto van een vroe-

ge lente. De foto heeft  Janneke al 

eind januari op het Eeneind ge-

maakt. 

Bedankt Janneke! 

 

 

 

Heeft u ook een bijzondere of 
mooie foto uit de buurt? Dan zou 
de redactie dat graag willen 
plaatsen in het volgende wijk-
blad.  
Dus stuur ons foto’s van alles wat 
u ziet op het Eeneind: 
wijkblad.enode@gmail.com 
 

28 FEB Kringkorps 9 10 MEI Wijkraad vergadering 

ZO 
Schuthut  Mulakkers 

DI 
Eenodegebouw 

13.00 uur 20.00 uur 
    

22 MAA Wijkraad vergadering 14 MEI EMK Penaltytoernooi 

DI 
Eenodegebouw 

ZA 
EMK terrein 

20.00 uur  
    

28 MAA Cultuurdag 4 JUN Koningschieten 

MA 
Schuthut  Mulakkers 

ZA 
Schuthut Mulakkers 

13.00 uur 14.00 uur 
    

1 MEI Openluchtmis 4 JUN Open Brabantse  

ZO 
Loostraat 

ZA 
KUBB Kampioenschappen 

 10.00 uur op het EMK terrein 
    

ACTIVITEITENKALENDER 

VROEGE LENTE 

mailto:eeneindnuenen@hotmail.com
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HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN! 
 

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TARIEVEN 

KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

 

WIJKBLAD.ENODE@GMAIL.COM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors:

 
 

DANK AAN ONZE SPONSORS 

• FAM. ACQUOY • HANS RIKZE (www.hansrikze.com) 

• ST. ANTONIUSSCHUT • FAM. ROVERS 

• CARPRO CARWASH • SMITS AUTOSCHADE 

• STICHTING EZELTJESDAG • FAM. PRINSEN 

• FERPLAST • SPAAN METAAL 

• EDDY EN MONIQUE VAN GENNIP • FAM. TELLEGEN 

• FAM. LEEMANS • DE WIJKRAAD EENEIND 

• METSELAARS MAKELAARDIJ B.V. • FAM. DE VRIES 

    

Het volgende blad verschijnt eind april 2016 

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 april. 




