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VAN DE

REDACTIE

In het 40e jubileumjaar van het wijkblad hebben we uitgebreid stilgestaan bij de
geschiedenis van het blad. In 2019 gaan we als vanouds berichten over het wel
en wee van de Eeneindse bevolking en de evenementen die er plaatsvinden. De
redactieleden: Frans Kuijpers, Piet van de Laar, Toon van der Linden en Marijke
Rikze zouden graag uitbreiden met een nieuw redactielid. Het is leuk om te doen
en het kost niet veel tijd. Laat ons weten via wijkblad.enode@gmail.com als je
interesse hebt en wij komen langs om je er alles over te vertellen.

In deze uitgave komen de activiteiten voor carnaval in maart en pasen in april
aan bod. Naast uiteraard de vaste rubrieken en informatie.
We kijken alweer uit naar het voorjaar en hopen elkaar weer te ontmoeten bij de
evenementen die de actieve Eeneinders voor ons organiseren.
Veel leesplezier namens de redactie !
Overige informatie en actualiteiten zijn te lezen op: www.eeneind.net.
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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VAN

DE

WIJKRAAD

Hopelijk bent u de feestdagen goed doorgekomen en heeft u inmiddels, net zoals wij, een frisse start in het nieuwe jaar gemaakt.
We gaan ons verder niet meer uitlaten over de voorgenomen herindelingsplannen, hierover wordt met regelmaat voldoende gerept in de diverse nieuwsbladen.
Integrale controle bedrijventerrein Eeneind
De gemeenteraad van Nuenen heeft de aanpak van ondermijnende criminaliteit
geprioriteerd. Afgelopen jaar zijn de handhavingsactiviteiten gericht op de bestrijding van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Om te achterhalen of
sprake is van het niet-naleven van de wet- en regelgeving heeft 5 dec. Jl. wederom een integrale controle plaatsgevonden bij meerdere bedrijven op bedrijventerrein Eeneind.
De controle was een gezamenlijke actie van de gemeente Nuenen, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.
Een aantal specifieke resultaten van de controle zijn:
• In totaal zijn 11 autobedrijven gecontroleerd.
• De politie heeft één persoon aangehouden.
• De politie heeft één gestolen voertuig en meerdere
auto-onderdelen in beslag genomen.
• Controleurs van de gemeente constateerden enkele gevallen
van strijdig gebruik met het bestemmingsplan.
• Controleurs van de Omgevingsdienst constateerden enkele
lichte milieuovertredingen.
Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26
andere wetten, voornamelijk in het ruimtelijke/fysieke domein. Dit heeft een
enorme impact, niet alleen inhoudelijk maar ook op de werkwijze.
Eén van de instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De gemeente moet we op grond van de wet één visie ontwikkelen voor het gehele
dorp dus inclusief Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Een visie die gaat over de
fysieke leefomgeving in Nuenen nu en op de lange termijn.
De wijk- en dorpsraden hebben hierover een introductieavond bijgewoond.
De Omgevingswet is echter te omvangrijk om in één avond door te nemen. Bovendien is de wet nog niet in zijn volle omvang bekend. De doelstelling(en) en de
hoofdlijn van de wet zijn wel bekend.
Trillingen spoor
Op de officiële brief van de gemeente naar ProRail (sep. 2018) met het dringende
verzoek om de demping van de spoorsloot weer ongedaan te maken is door ProRail afwijzend gereageerd.
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ProRail geeft aan dat de uitgevoerde metingen nog onvoldoende zekerheid geven over de werking en effecten van spoorsloten in zijn algemeenheid en dat
aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
De in Nuenen uitgevoerde metingen zijn onderdeel van een groter onderzoek en
bedoeld om kennis te ontwikkelen over de effecten van spoorsloten en geluidschermen op trillingsoverlast. Het resultaat van de metingen geeft volgens ProRail een te grote spreiding in de resultaten om hier conclusies aan te kunnen verbinden.
Verder wordt gesteld dat er geen wet- of regelgeving is die ProRail verplicht om
maatregelen te treffen.
Naar aanleiding van de uitgevoerde trillingsmetingen heeft de gemeente een
geluid- en trillingsdeskundige gevraagd om de uitgevoerde metingen nader inhoudelijk te beoordelen.
Deze beoordeling geeft als conclusie dat er in deze situatie wel degelijk een relatie is tussen het dempen van de spoorsloot en een toename van de trillingen op
het Eeneind.
De gemeente heeft dan ook 3 dec. een tweede verzoek bij ProRail ingediend om
de spoorsloot alsnog te herstellen. Dit verzoek is nu technisch onderbouwd door
de geraadpleegde deskundige. In dit verzoek is tevens de relatie gelegd met relevante wet- en regelgeving op het gebied van trillingen en de verplichtingen die
daaruit voortvloeien voor ProRail.
Afwachten dus maar weer.
Nuenen c.a. 200 jaar
Op 1 januari 2021 is het precies 200 jaar geleden dat Nederwetten bij Nuenen/
Gerwen/Eeneind werd gevoegd. Nuenen heet sindsdien Nuenen c.a. Dit feit wil
men uiteraard ‘Nuenen-breed‘ gaan vieren en herdenken. Daartoe is een initiatiefgroep in het leven geroepen, waarin ’n lid van de wijkraad zitting zal gaan nemen. Later hierover meer.
Buurtbus
10 dec. Jl. werd de nieuwe buurtbus routes Laarbeek-Geldrop en Best-Geldrop in
gebruik genomen, een prima initiatief. Echter is er een stopplaats gecreëerd ter
hoogte van de vluchtheuvel vlak voor het Eeneind, iets wat volgens ons tot gevaarlijke situaties kan leiden, met name doordat ongeduldige bestuurders aan de
verkeerde kant van de vluchtheuvel gaan inhalen. Dit is in werkelijkheid ook al
gebeurd!!
De wijkraad zal hierover nog in gesprek met de gemeente gaan.
Vergaderschema 2019
2 april, 4 juni, 20 augustus, 8 oktober en 10 december
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Enode gebouw aanvang
20.00 uur.
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com Website: www.eeneind.net/wijkraad
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PAASEIEREN

ZOEKEN TIJDENS CULTUURDAG

Beste kindertjes,
De paashaas heeft een groot probleem. Hij komt al
jaren lang op het Eeneind. Want hij weet dat er op
het Eeneind voor de kinderen altijd iets speciaals gebeurt op 2e paasdag. Er was al eens een speciaal
kindercircus, een toneelclubje, speelfilm van het Eeneind en een snel cursus om muziekkant te worden.
Dat vond de paashaas zo leuk dat hij daarom de kinderen extra verwende en verstopte extra veel paaseieren in de bossen rondom de Schuthut. Maar plotseling hoorde hij dat er mogelijk niets georganiseerd
word voor de kinderen dit jaar. En dat er dus ook
geen extra eieren naar het Eeneind hoeven.
Maar gelukkig zijn er bij de Sint Antoniusschut enige
opa en oma’s die toch nog iets proberen te regelen.
De schut houdt namelijk van tradities en daar hoort
de Cultuurdag ook bij. Hopelijk lukt het nog op tijd
en is de Paashaas tevreden met de oplossing. Voor
alle zekerheid kunnen ook pappa en mamma’s eventueel meehelpen. Daar zouden die oudjes zeer gelukkig mee zijn.

Ook hopen we dat het ondertussen vast koks team
weer de eitjes en ander lekkers komt bakken.
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De Cultuurdag is weer op het terrein van de Sint Antoniusschut aan de Mulakkers
De aanvang tijden en definitief programma komen op, www.eeneind.net.

Aanmelden voor hulp kan bij W. v.d. Heijden. Tel. 06-53844967.

Hopelijk hebben deze oud inwoners ook weer tijd.

FAMILIEBERICHTEN

Familie Dielissen proficiat namens de redactie.
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JEUGDPAGINA’S
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Maskers maken van een eierdoos
Hiervoor nodig: Eierdoos – Mes of schaar – Lijm – Kwast – Verf – Elastiek – Nietmachine.
Wil je voor carnaval of Halloween
een leuk masker knutselen dan is
dit masker van een eierdoos misschien iets voor je.
Je snijdt of knipt twee eierdopjes
uit de complete doos waarbij de
twee nog aan elkaar blijven hangen. Je snijdt of knipt ze mooi rond
af en aan de smalste kant maak je
een gat in het uiteinde. (Dit zijn de
gaatjes om door te kijken)
Knip uit de platte kant van de doos
2 pluimpjes. Deze kunnen simpel
rond zijn of met extra punten eraan. Net wat je leuk vindt. Daarna
knip je nog een punt uit, die je in 2
verdeelt. Je moet hier wel 2 hoekjes wegknippen. Op de foto zie je
beter wat er bedoelt wordt dan
hier omschreven :-)
Die halve punt lijm je tussen de
twee vakjes vast (tussen de ogen).
Dit deel moet goed op de neus
passen. Knip daarom de overtollige
deeltjes weg zodat alles goed op je
neus past. De twee pluimen lijm je
aan de zijkanten vast. Dan nog een
elastiek achteraan vastmaken zodat
hij stevig op je hoofd blijft staan.
Dit gaat het makkelijkste met een
nietje. Daarna kun je naar hartenlust het maskertje beschilderen, in
de door je zelf gewenste kleuren. Ook kun je naar wens wat aanpassen zoals figuurtjes opplakken, of andere oren maken enz.
Frans Kuijpers
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DE

JEUGDPEN

Wie ben je ?
Ik ben Linde Janssen en ben 11 jaar. We wonen op de Antonius Schutlaan met
mijn broer Bjorn van 15 jaar, mijn zus Eline die 13 is, mijn moeder Esther en mijn
vader Roelof. Ik was ongeveer 1 jaar toen we op het Eeneind kwamen wonen.
Mijn broer en zus hebben ook al eens in het wijkblad gestaan. Nu zitten ze op het
Lorentz-lyceum en De Rooi Pannen.
We hebben ook 5 kippen die allemaal een naam hebben: Max, Jip, Cleo, Guusje
en Patty.
Waar zit je op school en wat is het leukste vak ?
Ik zit in groep 8 op de Crijnsschool. Ik vind gym het leukst. Op donderdag hebben we gym. We gaan dan lopend of op de fiets naar sporthal De Hongerman.
De gymles wordt gegeven door onze eigen juf en het liefst klim ik in de touwen.
Ik hou erg van bewegen. Vanaf mijn 3e jaar kan ik ook al skiën.
In de klas heb ik een wiebelkussen. Dat is een platte bal met lucht erin en die ligt
op mijn stoel. Dat bevalt heel goed. Als we rekenen doen we dat op de ipad. We
hebben temporekenen, je moet dan snel sommen uitrekenen. Ook doen we rekenspelletjes. Maar spelling doen we gewoon uit een boek met opdrachten.
Vandaag hebben we CITO rekenen gedaan. De tafels staan dan uit elkaar en je
gaat helemaal alleen aan het werk. Dat is best wel spannend. Voor andere vakken
krijgen we ook nog CITO’s.
Ik weet nog niet naar welke school ik ga na groep 8. Veel kinderen uit de klas
gaan naar het Eckart of het Nuenens College. Het is wel fijn als je samen met anderen naar een nieuwe school kan. In groep 8 doen we ook veel leuke dingen
zoals op kamp gaan en een musical.

ť

8

Wijkblad Enode
Wat doe je na schooltijd ?
Ik speel vaak het computerspel Fortnite of ik ga oefenen met mijn dwarsfluit. Ik
zal uitleggen hoe Fortnite gaat: je kunt het solo spelen, dan speel je alleen en zijn
er 99 tegenstanders. Je kunt het ook deuce spelen: dan speel je met zijn 2-en
tegen 98 tegenstanders en squad met zijn 4-en tegen 96 tegenstanders.
Op school kun je afspreken als je met iemand wil samenspelen. En als je de computer thuis opstart kun je zien wie er on-line of off-line zijn.
Op woensdag heb ik les in dwarsfluit; dat is bij O&V in een ruimte op de school
De Mijlpaal. Op dinsdag oefenen we met de groep in een sporthal.
Ook spreek ik wel met vriendinnen af of ik ga met de kippen spelen. Onze kip
Max kun je op zijn rug leggen en aaien.
Wie zou je wel een dagje willen zijn ?
Ik zou wel met een goede voetbalster mee willen doen. Ze gaan de hele dag trainen en wedstrijden spelen.
Wat wil je later worden ?
Ik heb nog geen enkele idee wat ik later zou willen doen. Ik weet ook nog niet of
ik voetbalster zou willen worden.

Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk ?
Ik word blij van muziek en ik word niet blij als ik val. Ik ben pas uitgegleden met
de fiets. Ik luister vaak muziek op Spotify; het liefst drukke engelstalige muziek.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen ?
Het is leuk en gezellig op het Eeneind. Mijn oma en opa wonen nu langs ons en
dat is ook heel fijn.
We gaan meestal naar alle activiteiten zoals ezeltjesdag, Sinterklaasfeest en paaseieren zoeken.
Wel jammer dat er niet zoveel kinderen uit de klas op Eeneind wonen.
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RECEPTEN

VOOR PAASBRUNCH

Recepten voor de hele familie: 6 tot 8 personen
Omelet met tomaat en kaas (6 stukken)
Ingrediënten: 4 middelgrote eieren, 2 tomaten, 25 g ongezouten boter, 100 g
(Emmentaler) geraspte kaas en 2 el kraanwater.
Bereiding: Klop de eieren los met het water.
Breng op smaak met peper en zout. Snijd de
tomaat in plakken. Verhit de boter en bak de
tomaatplakken 3 min. Neem uit de pan. Bak
op laag vuur de losgeklopte eieren tot een
omelet.
Voeg de geraspte kaas en de tomaat toe. Vouw dubbel, verwarm 1 minuut en
snijd in stukken.
Dopwerten-roomsoep (8 personen)
Ingrediënten: 2 potten gevogeltefond (a 380 ml), 250 g
doperwten, 125 ml slagroom, 1 bakje (15 g) verse basilicum fijngesneden, 2 eetlepels olijfolie, croutons, stokbrood.
Bereiding: Verwarm de olie in een soeppan en bak de
doperwten. Schenk de fond en 750 ml water erbij en
breng het geheel aan de kook. Laat de soep 1-2 minuten koken. Roer de slagroom door de soep. Pureer de
soep en breng op smaak met zout en peper. Bestrooi
met basilicum.
Tip: bestrooi de soep vlak voor het serveren met wat krokante croutons en zet
een mandje vers brood op tafel.
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Komkommersandwiches (16 stuks)
Ingrediënten: 8 sneetjes wit casinobrood, ½ komkommer, 1 sjalot, ½ zakje verse
dille, 60 g ongezouten roomboter, 1 el dijonnaise, 1 el citroensap, 1 mespunt suiker, 1 mespunt witte peper.
Bereiding: Snijd de komkommer in flinterdunne
plakjes. Bestrooi met zout en doe in een vergiet. Druk met een kom het vocht uit de komkommer. Spreid de komkommer uit op een
dubbelgebouwen theedoek. Leg er een andere
theedoek op en druk er met een deegroller het
vocht uit. Snipper de sjalot heel fijn. Snijd de
dille fijn. Roer de boter los met de sjalot, dille
en Dijonnaise. Breng op smaak met peper en
zout. Snijd de korstjes van het brood. Schep het
citroensap, suiker en de witte peper door de komkommerplakjes. Besmeer het
brood met de dilleboter. Verdeel de komkommer over de helft van de sneetjes
brood. Dek af met de rest van het brood. Snijd elke dubbele boterham diagonaal
in vieren.

Deze basisrecepten voor de brunch kunnen aangevuld worden: cupcakes, fruit en
een salade.
SMAKELIJK ETEN

SUDOKU
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

5 4 9 2
7
3
2 8 4 6
5 9
3 7
1 2 4
3
8

5 7 9
4 5
6
1 2 3 8 4

2 4
3
1
8

9 6
2

7
8

9

7
2

6 5
4
6 7

6
3

4
8

7

6 5
7

9 4
9
6

2

2
1

3
5
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ACHTER DE

VOORDEUR

Hallo , ik ben Rietje Smeulders en woon al bijna 34 jaar met veel plezier op Eeneind 15.
Nadat ik 40 jaar in het onderwijs had gewerkt en daarna 3 jaar thuis was begon
het te kriebelen om weer wat voor mezelf te doen.
Bij toeval kwam er een leuke job op mijn pad, ik werd adviseur bij Optidee. Ik
heb altijd al een winkeltje willen beginnen, maar durfde nooit de stap te zetten
en nu ben ik zelfstandig ondernemer en heb mijn eigen “winkeltje “ aan huis en
ben ik regelmatig op pad om de prachtige, duurzame producten van Optidee te
promoten.
Ik werk sinds 2 jaar als adviseur voor Optidee en heb al veel gezellige avonden/
middagen georganiseerd bij mensen thuis en ook bij mij thuis.
OPTIDEE.......EEN GOED IDEE !!

Wat de producten van Optidee zo uniek maakt is de speciaal ontwikkelde Optivezel.
Bijzonder is het temperatuur –en vochtregulerende effect wat met name de
slaapproducten uniek maakt. De Optivezel neemt heel veel vocht op , maar
droogt ook weer snel. Het neemt nauwelijks geurtjes aan en vuil en bacterie kunnen niet tot de kern doordringen. Voor kinderen/volwassenen met een allergie
zoals huisstofmijt of eczeem zijn de producten zeer aan te bevelen.
De producten zijn van kwalitatief hoog niveau en de vorm- en slijtvaste vezel garandeert een lange levensduur.
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Er zijn meer dan 600 producten waaronder schoonmaakproducten die bij veel
mensen al bekend zijn . Verder zijn er producten op het gebied van wonen, slapen ,huidreiniging en kleding.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over de mooie producten of
eens wat uitproberen, bestellen of een catalogus ontvangen of zelf een keer
gastvrouw zijn en profiteren van de mooie regeling voor gastvrouwen zoals een
20 euro waardebon, 10% van de omzet , hoge bonuskortingen, cadeautjes voor
de gasten dan kunt u vrijblijvend contact met me opnemen of gezellig langs komen.
De baan als adviseur is intussen mijn hobby geworden !

Rietje Smeulders
Eeneind 15 Nuenen
06 28537797

SAMENSTELLING EENEINDSE
Geboortejaren

2019 -2015
2014 -2010
2009-2005
2004-2000
1999-1995
1994-1990
1989-1985
1984-1980
1979-1975
1974-1970
1969-1965
1964-1960
1959-1955
1954-1950
1949-1945
1944-1940
1939-1935
1934-1930
1929-1925
1924-1920
Totalen

BEVOLKING (PEILDATUM 01.01.19)

Ongehuwd Gehuwd

Weduwe

M
V
M
V
8
16
0
0
13
8
0
0
16
20
0
0
19
22
0
0
18
24
0
0
14
11
0
1
9
6
7
9
9
6
6
5
7
4
6
8
11
6
13 16
11
3
12 16
2
2
25 30
5
1
33 36
5
0
25 25
1
0
32 27
0
0
13 7
0
0
10 7
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
148 129 184 188
277
372

M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
0
1
1
3
0
1
13

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4
6
2
1
2
1
0
19
32

Gescheiden
M
0
0
0
0
0
0
2
1
0
4
6
3
2
1
0
1
0
0
0
0
20

V
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
5
4
0
1
0
1
0
0
0
0
18
38

Partnerschap
M
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
4
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
14

Totaal
M
V
8
16
13
8
16 20
19 22
18 24
14 12
19 18
17 13
14 18
29 26
30 25
32 38
43 38
33 30
33 33
15 10
11
8
5
3
0
1
1
0
370 363
733
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OPROEP

REDACTIE

Eeneind
Ben je met iemand aan de praat
en je geeft aan dat je weer naar huis gaat,
dan hoor je wel eens, moet je nog een eind?
Nee hoor, ik ga naar het Eeneind.

Wat zeg je? Het Eeneind?
Is dat in de buurt van het Geeneind?
Nee, daar is het niet hoor,
Het ligt tussen Nuenen en Geldrop aan het spoor.
Voor ons is het jammer, die spoorlijn;
dat geeft ons in de zomer soms wel wat oorpijn.
Het meest als je buiten zit te praten,
in dat gesprek vallen dan wel gaten.
Maar, we zijn blij hier al zo lang te wonen,
je kan je hier gerust op straat vertonen.
Met de kleinkinderen even lopend naar het bos,
voor dennenappels of een stukje fietscross.
Wat gebeurt er op het Eeneind zoal?
Cultuurdag, Ezeltjesdag, Sinterklaas en Kinder-carnaval.
Veel verenigingen zijn actief en geven afleiding
Zoals o.a.: De Schut, EMK, Oefening en Volharding
Ook hebben we ons eigen Enodeblad,
Met wel en wee uit de buurt, maar geen roddelblad.
De redactie denkt iedere keer weer, wie maakt ons blij?
Met het aanleveren van veel extra kopij.
Nu zoeken we hiervoor nog een nieuw redactielid
Die ons helpt iets te schrijven “zwart op wit”
Wie o wie helpt ons uit de brand
en houdt mede dit mooie Enodeblad in stand?
De redactie denkt iedere keer weer, wie maakt ons blij?
Met het aanleveren van veel extra kopij.

En hulp om alles druk klaar te maken,
Is ook nog een van de taken.
En met mijn achtergrond als smid,
Is dit niet altijd oke volgens Messerschmidt.
Piet van de Laar
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KINDERCARNAVAL
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ST. ANTONIUSSCHUT
Een nieuwjaar is er weer aangebroken, dat begint natuurlijk bij de Schut met een
nieuwjaarsreceptie. Ook dit is natuurlijk traditie bij de Schut. Maar wat veel schutbroeders maar ook andere bewoners van het Eneind niet weten is dat de traditie
al uit de tijd is dat we nog geen Schuthut hadden. De receptie vond toen plaats
in Cafe Scellens in de tijd dat Jos en Piet de zaak nog draaiende hielden. Daar
waren meer verenigingen die dat toen daar hielden, zoals Oefening en volharding. De aanvang was om 12:00 uur. Maar ook de Gemeente was toen nog vroeg
op want daar gebeurde het op dezelfde tijd. Dus kwamen de Hoofdman en enkele volgelingen wat later. Maar dat was niet zo erg want de Schel sloot pas laat op
de avond. Maar bij ons was weer een leuke groep aanwezig zelfs een vaste gast
van de zaterdagmiddag was aanwezig. Helaas een vaste klant van de receptie
moest wegens gezondheid afhaken hopelijk is Jack Leemans er volgend jaar weer
bij.
Mede door de inzet van diverse schutbroeders op iets breder gebied dan het
Eeneind werd de hulp ingeroepen om een kluis op te halen voor Outer en Heerd
een stichting voor bevordering van het gildewezen in Kring Kempenland. En waren 4 leden gemoeid met deze klus wat overigens goed was verlopen.

Door de EST 2021 Commissie was al een locatie gevonden in de buurt van Deinze en er moest een en ander op papier bevestigd worden, dat gebeurde onder
begeleiding van de oud en huidige koning, ze waren aangewezen als jeugdige
leden van de commissie.
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Een volgende activiteit was de viering van de patroons-dag van Sint Antonius op
de zaterdag het dichts bij 17 januari. Deze dag begon met een heilige mis in het
Enode gebouw en mede door de groei van onze schut was er een goede opkomst. Door de afzegging van Dolf van der Linden (eerst werkzaamheden toen
gezondheid) was er door de Augustijnen gezorgd voor een vervanger die het ook
perfect deed.
Ook dit jaar werd de mis door het
koor van de Regenboog kerk met hun
zang begeleid. De voorganger sprak
zijn dank uit voor onze bijdrage aan
hun project in Nieuw Guinea. Ook het
geld dat op de trom werd geofferd
was voor dit doel. Na de mis werd
tijdens de tocht naar de kapel nog
uitbundig gezwaaid naar de door gezondheid afwezige oudste lid Janus
Jansen. Janus namens je gildebroeders beterschap. Verder waren de
vaste tradities weer goed verzorgd.

Nog enige opmerkingen. Het eten was in
Aziatische stijl met wortelstamp voorzien
van rookworst. Fried Strijbos was beste
schutter op het varken, Beppie van de
Heijden schoot even later de kip naar
beneden. De avond werd na het eten
opgeluisterd door weer een Nuenense
artiest, ook deze zanger bracht er de
stemming goed in. Mark bedankt.
Op naar de volgende activiteiten.

Jonge Deken schrijver Piet van de Laar
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STRAATNAMEN 27 SINT ANTONIUSSCHUTSLAAN
Sint Antoniusschutlaan Vastgelegd bij raadsbesluit van 10 november 1987.
De straat is genoemd naar de Sint Antoniusschut van Opwetten-Eeneind tegenwoordig is het Eeneind Opwetten. Deze naamsveranderingen zijn wel meer gebeurd in het verleden dat heeft zelfs bij de gemeente tot problemen gegeven.
Het eerste straatnaambord was op de oude manier geschreven Sint Anthonius
met een H.

Waarschijnlijk is de schut een van de eerste schutterijen in deze omgeving maar
zeker de oudste schutterij van Nuenen c.a. Oorspronkelijk was de schutterij gehuisvest op Opwetten, waar tot 1915 een kapel heeft gestaan toegewijd aan de
patroonheilige Sint Antonius.
De Sint Antoniusschutslaan is een onderdeel van een reeds in 1978 gestart plan
met de plannen voor woningbouw op o.a. het hoveniersterrein gelegen achter de
woningen in de Eeuw Driessestraat en Parallelweg.

Het Eeneind in 1979.
De Gelropsedijk en Collse-hoefdijk zijn nog in aanleg. En zonder Intratuin is er
nog geen rotonde nodig. In deze periode veranderd er veel op het Eeneind er
begint rondom het Eeneind naast woningen ook veel industrie.
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In het wijkblad van 1982 werd er al aandacht besteed aan ,,betaalbare woningen”. Zoals men ziet is de euro nu ongeveer een gulden waard, dit zijn de woningen aan de Hoge Mikkert. En woont Gerrie Baselmans nog steeds als eerste bewoner in zijn huis.
Misschien een idee om op een
paar nog lege percelen aan
de Sint Antoniusschutslaan
ook zulk plan te ont-wikkelen.
Dan kunnen hier ook Eeneindse jeugdige een ,,betaalbare’’
vaste woon- ruimte voor jaren
regelen.
Niet dat nieuwe bewoners
niet welkom zijn maar een
oplossing voor onze oudjes
zou misschien ook te realiseren zijn. Er zijn toch enkele
voorbeelden die niet wegwillen en tot zijne dood op het
Eeneind willen wonen.

Een schets uit het Wijkblad van 1982.
Piet van de Laar
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ACTIVITEITENKALENDER
24 FEB

ZO
4 MAA

MA
4 APR

DI

Kring Korps Wedstrijd Schut
Mulakkers 23 Schutsterrein
13:00

4 MAA

MA

Kinder Carnaval Eeneind
Zaal Schellens Eeneind 37
13:30 h

31 MAA

Vergadering Wijkraad
Enode gebouw
20:00

22 APR

ZO
MA

Prinsenschieten Carnaval
Mulakkers 23 Schutsterrein
9:00
Open dag Heesbeen
Kruisakker 7
12:00 tot 16:00

Cultuurdag/ Paaseieren zoeken
Mulakkers 23 Schutsterrein
12:00

Gegevens voor deze kalender kunt u sturen naar Piet van de Laar.
E-mail: eeneindnuenen@hotmail.com; Tel.: 040-8481147 mobiel: 06-54657295

EENEINDSE

NATUUR

GOUDHAANTJE

Op de foto is het kleinste vogeltje van Nederland te zien n.l. het Goudhaantje,
gefotografeerd door John v.d. Elzen op het Eeneind, in het bos van voormalig
eigenaar de fam. Noordhoff.
Het vogeltje weegt ongeveer 5 gram en is van snavel tot staart 8cm. groot. In
een goed jaar legt het vrouwtje 2 legsels van 7tot10 eieren, de eieren zijn roomwit van kleur, de broedtijd is vrij kort ongeveer 12/15 dagen.Het goudhaantje is
groen tot lichtbruin van kleur, de snavel is zwart plus een zwarte streep aan de
zijkant van zijn ogen, het vogeltje dankt zijn naam aan een geel kruintje wat zwart
omrand is. Ze zijn alleen te vinden in een naaldbomenbos en zitten graag in sparrenbomen , het voedsel bestaat uit bladluizen, kleine spinnen en motten.
Toon van der Linden.
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Foto van Toon v. d. Linden

DANK AAN
•
•
•
•
•
•
•
•

ONZE SPONSORS

FAM. ACQUOY
ST. ANTONIUSSCHUT
CARPRO CARWASH
STICHTING EZELTJESDAG
FERPLAST
CORVERS AUTO’S
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. SLOOTS
FAM. ROVERS
SMITS AUTOSCHADE
WIJKRAAD EENEIND
SPAAN METAAL
FAM. PRINSEN
FAM. DE VRIES

De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors
Het volgende blad verschijnt eind april 2018
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 april
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