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Van de redactie
Dit is de eerste uitgave van de 42e jaargang van het wijkblad. Het einde van de
winter nadert en de lente komt er alweer aan. Maar eerst is er op het Eeneind nog
het kinder-carnaval op maandagmiddag 24 februari en natuurlijk ook het paaseieren zoeken op 2e Paasdag. Hierover vindt u meer informatie in dit wijkblad.
We hopen dat velen deze activiteiten met kinderen of kleinkinderen komen bezoeken.
Het is altijd fijn elkaar weer te ontmoeten in het voorjaar.

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

Oproep zoeken naar Zazi
De zoektocht naar het hondje Zazi is niet meer nodig. Zazi is wel gevonden, maar was helaas overleden. Door een ongeval op het spoor. Voor deze
oproep zijn bijna 1000 flyers in Eindhoven, Nuenen
en hier op het Eeneind op gehangen. Voor de eigenaar was het een zeer zware opgave om de flyers te verwijderen maar er schijnt nu hulp te zijn.
Maar als u hier aan mee wil helpen, verwijderen is
vanaf nu welkom. Hopelijk is er bij een volgende
zoektocht een positiever resultaat.
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Van de Wijkraad
Ditmaal iets over de twee onlangs door de wijkraad ingediende ongevraagde
adviezen.
Bestemmingsplanwijziging Eeneind
Zoals eerder vermeld heeft de wijkraad over de voorgenomen kavelsplitsing aan
de Kleine Heiakker/Parallelweg reeds in oktober 2018 een ongevraagd advies ingediend met als advies af te zien van deze kavelsplitsing en het kavel definitief
een speelbestemming te geven.
Echter pas ruim een jaar later, op 15 november 2019, ontvingen we een eerste
officiële reactie hierop: de ‘zienswijze’ van de wijkraad zou meegenomen worden
in het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.
Samengevat meldt de gemeente dat in afwachting van verdere keuzes ervoor is
gekozen kavel C4129 voor nu uit het bestemmingsplan te laten. De reden die
daarvoor aangedragen wordt is dat de ontwikkeling van de twee vrijstaande woningen op dit kavel nog op enkele dillema’s stuit waarvoor extra onderzoek nodig
is. Dat onderzoek zou kunnen starten in het tweede kwartaal van 2020, waarbij
wordt toegezegd nu de wijkraad wel te betrekken. Daarnaast verwijst men voor
de realisatie van het speelveld naar de uitvoering van de beleidsnota ‘Spelen en
bewegen’ die voor het Eeneind gepland staat voor tweede helft van 2019. Echter
heeft het opstarten van inventariserende gesprekken over behoeften met bewoners en wijkraad nog steeds niet plaats gevonden.
Omdat in het afgelopen jaar vanuit enkele bewoners en de wijkraad diverse nieuwe ideeën zijn geopperd rondom kavel C4129 heeft de wijkraad 19 januari Jl. een
tweede ongevraagd advies ingestuurd.

Korte passage uit dit advies:
Inmiddels is de herziening van het bestemmingsplan Eeneind opnieuw op de
agenda voor de gemeenteraad gekomen. In dit plan is kavel C4129 eruit ‘geknipt’
zodat deze later uitgewerkt en alsnog toegevoegd kan worden. De wijkraad is
geen voorstander van deze getrapte aanpak en zou graag zien dat het bestemmingsplan in zijn geheel wordt herzien zonder aanpassingen achteraf. Dit sluit ook
aan bij de motie die tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019 is aangenomen door de gemeenteraad. Deze motie geeft de wethouder de opdracht om
de mogelijkheden te onderzoeken om de toepassing van het huidige speelterrein
aan de Hoge Mikkert te ruilen met die van kavel C4129, zodat kavel C4129 als een
formeel speelveld kan worden bestemd en het huidige, niet formele, speelterrein
aan de Hoge Mikkert als mogelijk bouwkavel kan worden aangewezen. De wijkraad pleit ervoor om nu reeds deze kavelruil te verwerken in de herzien bestemmingsplan Eeneind, zelfs al zou dat iets meer tijd kosten en tot een iets latere behandeling van het plan leiden. Zo urgent is dit blijkbaar niet, het raadsvoorstel is al
eerder een keer doorgeschoven zodat het niet behandeld werd bij de raadsvergadering van 12 december 2019. Het nu goedkeuren van een incompleet plan
brengt volgens de wijkraad het risico met zich mee dat het vervolgtraject op de
lange baan wordt geschoven.
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Inmiddels is 28 jan. Jl. de bestemmingsplanwijziging Eeneind besproken in de
commissie Ruimte, met maar liefst 9 insprekers.
In de ruim anderhalf uur durende, soms emotionele, discussie werd het de commissie duidelijk dat, naast de kavelsplitsing, er ook voor een aantal ondernemers
enorme problemen dreigen bij het doorgaan van het huidige voorgestelde bestemmingsplan.
Na een punt van orde (D66) was de meerderheid voor het van de agenda halen
van de bestemmingsplanwijziging.
Men wil eerst een aantal punten, en de mogelijke consequenties, eerst goed
uitgezocht hebben, en daar waar mogelijk aanpassingen laten doen, alvorens
het weer op de agenda te plaatsen.
Wethouder van Brakel beloofde wel dat ze zich gaat inspannen voor de realisatie van het speelveld en de voorgestelde kavelruil, waardoor de kavelsplitsing
van de baan lijkt te zijn.
Wordt vervolgd……..
E-laadstation Collse Hoefdijk
De wijkraad Eeneind heeft uit het Eindhovens Dagblad van 29 oktober 2019 vernomen dat de gemeente Nuenen besloten heeft toestemming te verlenen aan
exploitant Allego en transportbedrijf Tinie Manders uit Geldrop voor het bouwen van een 350 kW snellaadstation voor elektrische vrachtwagens (e-trucks) en
personenauto’s tussen het AVIA-tankstation aan de Collse Hoefdijk 9 en de
spoorlijn door Eeneind.
Helaas werd de wijkraad door de gemeente niet betrokken bij dit plan, noch op
de hoogte gesteld over het genomen principebesluit, waardoor de wijkraad zich
genoodzaakt zag laat in dit traject alsnog een ongevraagd advies uit te brengen.
De wijkraad Eeneind heeft zijn bedenkingen bij dit initiatief omdat het laadstation op korte afstand (ongeveer 100 m) van de woonwijk Eeneind komt te liggen, en tevens vlakbij het spoor en het AVIA-tankstation.
De bedenkingen van de wijkraad betreffen veiligheid, overlast, het bedrijfsplan
en een potentieel ruimteconflict.
Zie voor de volledige adviezen website http://www.eeneind.net/wijkraad.html
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com
Website: www.eeneind.net/wijkraad
Vergaderschema 2020
7 april, 2 juni, 25 augustus, 6 oktober en 8 december
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Enode gebouw aanvang 20.00 uur.
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Nestkastjes tegen de Eikenprocessierups
Oproep inzameling nestkastjes / natuurlijke bestrijding Eikenprocessierups.
In de zomer van 2019 hebben we tijdens een borrel onder de eikenbomen kennis
mogen maken met de gevreesde Eikenprocessierups…..geen pretje al die jeukende
bultjes!
Voor komend jaar worden er nog veel meer rupsen verwacht. De gemeente bestrijdt de beestjes door preventief de eikenbomen te bespuiten met biologische
bestrijdingsmiddelen. Dit helpt maar gedeeltelijk helaas.

Om de volgende plaag van de eikenprocessierups te voorkomen kunnen we zelf
ook een steentje bijdragen door natuurlijke vijanden zoals mussen, koolmeesjes,
vleermuizen en sluipwespen een handje te helpen. Dat kunnen we doen door onze
tuinen vriendelijk in te richten voor vogels en insecten en veel soorten planten en
bomen te planten. Biodiversiteit zorgt voor balans en houdt plagen in toom. Hoe u
dat kunt doen kunt u terugvinden op https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-hethuis/tuinieren/tuinontwerp/nuttige-insecten-en-dieren/ Alle beetjes helpen!
Enkele leden van de wijkraad hebben geopperd om, samen met Stichting Eeneind
Actief, een actie op te zetten om de natuurlijke vijanden van de processierupsen
een handje te helpen. Het idee is om door heel het Eeneind meerdere nestkasten
op te hangen, waarmee we de hole broedende rupsenverslinders helpen. Koolen pimpelmezen, maar ook boomklevers, voeren hun jongen grote aantallen rupsen. Vleermuizen eten de vlinders. Sluipwespen leggen hun eitjes in het lichaam van
een rups, waarna de wespenlarf de rups stukje bij beetje opeet. Meer informatie
kunt u vinden op https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natuurlijkevijanden-van-de-eikenprocessierups
Aan u de vraag: Heeft u nestkastjes thuis liggen die u niet gebruikt, of maakt u als
hobby deze kastjes en heeft u geen plek om deze thuis op te hangen? Wij zouden
deze dan graag (met boomvriendelijke spijkers) voor u ophangen in de wijk zodat
we hopelijk allemaal minder overlast zullen ervaren!
Reacties kunt u mailen naar lhjprinsen@gmail.com
Bij voorbaat dank voor uw hulp!
De Wijkraad/Eeneind actief.
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Paaseieren zoeken tijdens Cultuurdag 2e paasdag
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Natuur op het Eeneind
Steenmarters in en om het huis.
De steenmarter behoort tot de groep van de marterachtigen, net als de otter, de
das, de boommarter, de bunzing, de hermelijn en de wezel. Hij is ongeveer zo
groot als een kat, maar slanker en hij staat lager op zijn poten. De steenmarter
heeft een vaalbruine vacht met een witte gevorkte bef die uitloopt tot de voorpoten. Op de steenmarter werd vroeger jacht gemaakt. Enerzijds gold hij als rover van pluimvee, anderzijds was de mens verzot op zijn pels. Tot 1942 stond de
wet bejaging toe, sindsdien is de jacht op dit dier verboden. Het dier was bijna
uitgestorven, niet allen door de jacht,
maar ook door de intensivering van de
landbouw. Daarom is de steenmarter
stikt beschermd in de Flora en Faunawet. Pas in de jaren tachtig nam het
aantal weer toe en niet alleen in het
landelijk gebied maar ook in dorpen
en steden. Blijkbaar schuwt dit dier
het leven in de nabijheid van de mens
niet, hij is een zogenaamde cultuurvolger geworden.
Voedsel
De Steenmarter is een roofdier en eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Hij is
een uitstekende vanger van ratten en muizen maar eet ook vogels, vruchten, wormen en veel van wat wij aan eetbaars in onze stedelijke omgeving achterlaten.
Leefomgeving
De steenmarter vertoont zich niet graag op open terrein. Hij kiest het liefst zijn
weg langs of door struikgewas. Hij heeft meerdere dagrustplaatsen die hij afwisselend gebruikt. De meest voorkomende dagrustplaatsen zijn takkenhopen, dicht
struweel, boomholten maar ook kruipruimten en loze ruimte tussen plafonds van
huizen en schuren.
Heeft u een steenmarter in huis of tuin?
Een steenmarter laat verschillende sporen achter. Zo kunt u binnen of buiten uitwerpselen aantreffen. Normaal zijn die 5-10 cm lang en 1,5 cm dik, ze hebben
een spitse punt Ze bevatten vaak haren, veren, botresten en pitten van vruchten.
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Overlast.
De meest voorkomende klacht is geluidsoverlast. Steenmarters kunnen soms
een stommelend geluid maken, zodat het lijkt of er inbrekers in huis zijn. Vangen
en doden heeft geen zin omdat een vrij gekomen territorium meestal binnen
een week weer bezet wordt door een ander dier. Bij overlast in huis: vraag advies van een deskundige.
Steeds vaker wordt de laatste jaren schade aan auto’s geconstateerd, zoals bougiekabels, koelslangen, en isolatiemateriaal. Oplossingen kunnen zijn antimarterspray, ultrasone geluidsbron, metalenplaatjes onder motorkap die een stroomstoot geven bij aanraking.
Het lijkt erop dat de steenmarter ook op Eeneind voorkomt, zie foto van de uitwerpselen en de kapotte koelslang (let op afdruk tanden). Ik probeer het bewijs
sluitend te krijgen met een nachtcamera opstelling.
Bron: Zoogdiervereniging.

Ton van Dijck
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Moeilijk
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Nuenen Gerwen Nederwetten 200 jaar

Ook Eeneind gaat rol spelen bij ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’
Het jaar 2021 wordt een heel bijzonder en feestelijk jaar. In dat jaar hebben we
als gemeente (en gemeenschap) een jubileum te vieren. Door de samensmelting
van Nederwetten met Nuenen-Gerwen 200 jaar geleden, werd de gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten een feit! Reden genoeg om dat SAMEN te
gaan vieren en te gedenken. Het gemeentebestuur heeft duidelijk aangegeven
dat dit een feest voor ALLE inwoners moet worden, een feest ‘door en voor de
inwoners‘. Door zoveel mogelijk verenigingen, clubs en andere organisaties erbij
te betrekken, zal dat de onderlinge saamhorigheid, betrokkenheid en verbinding
tussen de drie dorpen en de kern Eeneind verstevigen.
Volop activiteiten.
Intussen hebben al veel organisaties, clubs, verenigingen en individuen zich bij
de stichting ‘Nuenen-Gerwen-Nederwetten 200 jaar’ gemeld om, ieder op zijn
eigen wijze, een steentje bij te dragen om zodoende van 2021 een fantastisch
mooi en feestelijk jaar te maken. Er is al een aantal werkgroepen bezig om, na
goedkeuring van de stichting, vorm te gaan geven aan ‘hun‘ activiteit. Ook is de
stichting bezig vanuit verschillende fondsen de nodige gelden te verkrijgen. Het
gemeentebestuur en ook het stichtingsbestuur vinden het van belang om met
name ook de jongeren bij dit feestelijk gebeuren te betrekken. Want zij bepalen
‘straks ‘ de toekomst en de aantrekkingskracht van onze gemeente. Tijdens het
‘bijzondere jaar’ zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. Zo zijn er plannen
voor een groot aardappeldiner met medewerking van een groot aantal restaurants, een fotowedstrijd, een gildefestijn met deelname van alle vijf gilden, een
muziekfestival en een korenfestival in de kernen, straattheater, een
‘mud’ (modder) race tussen de kernen, projecten voor scholen in samenwerking
met het Nuenenscollege en de Creatieve Vakschool Sint-Lucas, straattheater,
symposium voor millenniumkinderen, open-tuinendag bij particulieren en het realiseren van een canon, een tijdlijn waarop de ontwikkeling van de gemeente tussen 1821 en 2021 te zien is. Zo is op de voorlopige tijdlijn op www.ngn200.nl te
zien dat in 1866 het station Nuenen in gebruik wordt genomen aan de spoorlijn
Eindhoven-Venlo en dat vervolgens de buurtschap Eeneind zich rond het station
gaat ontwikkelen.
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Social media
Om de verdere ontwikkelingen te kunnen volgen is de website www.ngn200.nl
beschikbaar. Op deze site kan bekeken worden wat er allemaal te gebeuren
staat in het jaar 2021. Om up-to-date te blijven zal de site regelmatig worden
aangepast en aangevuld. Vanzelfsprekend gaat er ook gebruik gemaakt worden
van andere sociale media, zoals Instagram (foto’s) , de App en YouTube.

Laat je horen!
Het stichtingsbestuur is er van overtuigd dat er ook in de kern Eeneind nog veel
onbekende talenten wonen, die bovendien briljante ideeën hebben. Daarom een
oproep: neem voor het jubileumjaar 2021 je kans waar om je talenten te laten
zien. Als je een goed idee hebt: neem contact op met het stichtingsbestuur en
bespreek jouw idee. Wie weet, kun je daarna meteen aan de slag. Wil je zitting
nemen in een werkgroep of op een andere manier tijd en energie in het jubileumjaar 2021 steken, je kunt je ideeën kenbaar maken aan het secretariaat van de
stichting via info@ngn200.nl Schroom niet, maar laat je horen! Ieder idee is welkom ! Het jaar 2021 zal een fantastisch mooi jaar worden onder het motto :
VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
EN DE BEWONERS VAN HET EENEIND.
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Gedicht
Winter 2020
Wat ik me half januari 2020 afvraag
en daarbij naar buiten zit te staren
zou het dadelijk op gaan klaren?
Het is weer te nat en te warm vandaag
De natuur lijkt van slag
Je ziet het gras groeien,
de voorjaarsbloemen gaan al bloeien.
Je denkt echt niet aan een winterdag.
Je krijgt al waarschuwingen in de krant
dat de processierups er vroeg zijn zal,
sommige muggen zie je nu al in het heelal.
Wat doet het weer? Het blijft interessant.

In februari mogelijk al gras moeten maaien
De natuur is echt niet goed wijs
Vroeger hadden we in deze tijd sneeuw of ijs
Nu hebben we warme stormachtige winden waaien.
We praten over het opwarmen van onze aarde,
Er is een teveel aan stikstof in de lucht
ook voor PFAS zijn we nu erg beducht.
Mogen we nog bouwen? Onder welke voorwaarde?

Intussen:
Op het Eeneind komt weer een sloot langs het spoor,
Wat gaat er gebeuren met het nieuwe industrieterrein?
Komt er nog een nieuw speelveld of plein?
Gaat het snel fietspad onder de weg door?
Zojuist is weer een nieuw Enode wijkblad gebracht
We maken dit periodiek met enkele mensen,
maar wij zouden graag aanvulling wensen.
Zowel in meer copy als mankracht.

Frans Kuijpers
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Paasrecept: Panna cotta met advocaat
Met Pasen wordt er meestal wat minder uitgebreid gegeten als met Kerstmis, vandaar een
“kleiner” recept: een mooi nagerecht.
Benodigdheden:
5 blaadjes gelatine
500 ml. Slagroom
merg van 1 stokje vanille
mestpunt zout
4 el honing
50 gram witte geraspte chocolade
25 gram fijngehakte pistachenootjes
of pijnboompitjes
4 el advocaat plus eventueel extra
voor garnering poedersuiker
4 siliconen puddingvormpjes
met inhoud van 150 ml.
Bereiding:
Week de gelatineblaadjes 10 minuten voor in royaal
koud water. Breng de slagroom aan de kook. Voeg
het vanillemerg, een mespunt zout en honing toe.
Laat 10 minuten zachtjes trekken. Spoel de puddingvormpjes om met koud water. Neem de pan van het
vuur. Knijp uit elk blaadje gelatine het water er goed
uit en voeg het toe aan het roommengsel. Roer
goed door tot de gelatine is opgelost. Voeg de advocaat en de helft van de geraspte witte chocolade
toe. Meng dit goed door het roommengsel.
Schenk het in de puddingvormpjes en dek ze af met
plastic folie. Zet ze in de koelkast en laat ze 4 uur
opstijven.
Dompel de onderkant van de puddingvormpjes heel
even in heet water. Keer ze direct om op bordjes,
strooi er pistache nootjes over en de rest van de geraspte witte chocolade.
Spuit er voor een extra feestelijk effect nog een toef
slagroom naast en leg er een paar chocolade eitjes
bij. Bestuif met poedersuiker.
Maak je dit gerecht voor kinderen, vervang dan
de advocaat door banketbakkersroom.
Prettige paasdagen Frans Kuijpers
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De jeugdpen
Wie ben je ?
Ik heet Silvian Jansen en ben 8 jaar. We wonen op de Mulakkers met mijn mama
en papa. Ik heb hier altijd gewoond en papa is zelfs in dit huis geboren. We hebben ook een paard Winston, de kat Lowie, 3 vissen en 2 kippen. Het is hier fijn
want we hebben een grote tuin en een groot huis. In de tuin hebben we een hut,
een trampoline, een glijbaan en een wip gemaakt van een boomstam.
Waar zit je op school en wat is het leukste vak ?

Ik zit in groep 5 van de Vrije School Brabant in Eindhoven. Mijn juf heet Yvonne.
Het leukste vind ik het buitenspelen op het achterplein. Soms gaan we ook wandelen. We hebben nu de bouwperiode en dan gaan we huizen in de buurt bekijken. En ook andere gebouwen zoals een ziekenhuis en een blokhut.
In de rekenperiode hebben
we nieuwe sommen geleerd, die zijn met honderden duizendtallen. Ik vind het
makkelijk en ook leuk om te
doen.
We hebben ook pas een
toneelstuk gedaan, het Paradijsspel. Dat gaat over
Adam en Eva in het paradijs.
Ik was toen de hond.
Eigenlijk vind ik alles wel
leuk zoals tekenen, aardrijkskunde en taal. We hebben ook een leuke klas.
Wat doe je na schooltijd ?
Ik heb pas een dj-draaitafel
gekregen. Daar draai ik allerlei muziek op, zoals carnavalsmuziek.
Ook zit ik onder voetbal bij
EMK en speel in JO9-1. We
zijn kampioen geweest. We
trainen 2 keer per week en
spelen op zaterdag een
wedstrijd.
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Wat doe je nog meer ?
Op de camping in Waalre en
Frankrijk ga ik ‘raften’. Dat is
kanoën in heel wild water. Dat is
best wel spannend.
Verder speel ik buiten in de tuin
of ga ik gamen of tv kijken. Verder lees ik graag stripboeken.
Wat wil je later worden ?
Ik wil de beste van het computerspel Minecraft worden. Ik kijk
vaak naar filmpjes op youtube.
Dan word ik dus gamer.
Waar word je blij van en wat vind
je echt niet leuk ?
Ik vind het heel fijn als we naar
een pretpark zoals de Efteling of
Irrland in Duitsland. Daar hebben
ze skelters en die zijn echt leuk.
Ik vind het niet leuk om uit bed
te komen.
Hoe vind je het om op het Eeneind te
wonen ?
Het is leuk om hier te wonen. Er is veel
gras, bomen en dieren. Verder gaan we
altijd naar het sinterklaasfeest, ezeltjesdag, paaseieren zoeken en kindercarnaval.
Dus er is genoeg te doen.
Silvian Jansen
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Voorlees verhaal van Rian van Dijck
Griezeltocht op het Eeneind.
“Wie gaat er mee op griezeltocht?” Opa staat bij de voordeur. Liv en Elin kijken
hem verbaasd aan. Het is toch geen Halloween? Nee, lacht opa, we gaan griezelen
in de natuur, in het donker. Dat vind ik een beetje eng, zegt Liv, en Elin knikt: ik
denk dat ik dan bang ben. Als je bang bent in het donker moet je fluiten, zegt opa.
Ze proberen het allebei, maar pfff, pfff, het lukt niet. Zingen mag ook, nou, dat
kunnen ze wel. Iedereen de jas aan en laarzen en hier is voor jullie ieder een zaklamp.
Ze gaan op pad in het donker. Zachtjes
zingend lopen ze naar de visvijver bij het
zwembad van Eeneind. Opa denkt dat
daar een krokodil in het water ligt. En ja
hoor, hij hoort ineens wat. Dat is vast de
krokodil die met zijn kaken op het water
slaat. Liv en Elin horen het nu ook, zou het echt zo zijn? Liv slaat haar hand voor de
mond en Elin houdt haar handen voor haar oren. Opa zegt: ik tel tot drie en dan
knippen we onze zaklampen aan om de krokodil te zien. 1-2-3 en knip: ze zien een
paar ganzen die met hun vleugels op het water slaan. Oef, gelukkig maar. Ze moeten alle drie lachen. De zaklampen gaan weer uit en ze lopen verder door het donkere bos, een stukje verder horen ze geritsel boven in een boom. Dat zou wel eens
een olifant kunnen zijn die de laatste blaadjes van de takken trekt met zijn slurf,
denkt opa. 1-2-3 en knip, zaklampen aan: een eekhoorn kijkt hen verschrikt aan
met grote ogen. Hij springt vlug verder van tak naar tak met zijn mooie pluimstaart. Wat een lieverd zeggen de meisjes, gelukkig was het geen olifant.
Zullen we weer naar huis gaan, vraagt opa, dan lopen we langs het spoor terug. Als
ze daar aankomen zien ze in het licht van een lantaarnpaal een groot bruin beest
lopen, helemaal alleen. Dat zou wel eens een leeuw kunnen zijn, zegt opa zachtjes.
Zullen we nog even gaan kijken? Voorzichtig lopen ze dichterbij, maar de leeuw
steekt het spoor over en gaat rechtsaf naar het kapelletje. De meisjes lopen een
beetje sneller om hem bij te houden en
zien nog net dat hij achter het kapelletje gaat staan. Ik durf niet te kijken,
hoor, bibbert Liv. Kom maar, zegt opa,
geef mij een hand en met de andere
hand knippen jullie je zaklamp aan, 1-23 knip: ze zien een grote bruine hond
die net zijn poot optilt om een plasje te
doen. Hij schrikt van de zaklampen en
rent hard weg. Opa, Liv en Elin moeten
heel hard lachen.
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Kom, zegt opa, nu gauw naar huis want oma
gaat pannenkoeken bakken. Jippie, lekker,
roepen de meisjes. Thuis aangekomen
vraagt oma of het niet te spannend was geweest. Nee hoor, roepen ze allebei, griezelen is leuk! Gaan we volgende week weer,
opa?
En de pannenkoeken…die smaken nu nog
lekkerder!
Rian van Dijck.

Carnaval op het Riefeleind
Carnaval op het Eeneind word steeds leuker.
De start is zaterdag 22 februari in bar de Bakkerij.
Maandag is de kindermiddag in zaal Schellens.
En onze trouwe frietboer is ook weer aanwezig.
Beide Nuenen Eeneind 37
Bij de Schut is het dinsdag 25 februari Prinsenschieten.
Er is een carnavals brunch en life muziek.
Schutterrein Mulakkers 23 Nuenen Eeneind.
Tijden zie onze agenda.
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Sint Antoniusschut
Het traditioneel verslag van ons doen en laten. In december hadden we weer
schietwedstrijden op ons terrein, waarvan 1 een inhaalwedstrijd was van een door
verwachte regen afgelaste wedstrijd, nu is hij wel doorgegaan met slechter weer.
Maar allebei de wedstrijden zijn geweldig verlopen.
In dezelfde periode was er bij
Sint Catharina Tongelre een
wedstrijd hiervan bijgevoegde
foto.

Maar de opmerkelijkste gebeurtenis was de aanpak van
de Letterzetter. Dit kleine
beestje was in staat om in
korte tijd alle dennenbomen
aan te tasten die door enkele
gildebroeders ongeveer 40
jaar geleden gepland waren
Het waren ongeveer 20 rijen.
9 december werd er door , misschien wel ervaren maar niet goed oplettende bomenrooiers gestart met de grote kaalslag op ons Schutsterrein. Velen zullen zich
het terrein nog herinneren als de plek waar ze zelf of hun kinderen paaseieren
kwamen zoeken, daar zal nu een andere plek voor gezocht moeten worden. De
nieuwjaarsreceptie was voor een aantal bezoekers echt schrikken bij de aanblik
van het kale gilde terrein.
Wie was er nog niet goed wakker of al te vermoeid. De machinist die de boom met de
kraan vasthoud, of de man met
de kettingzaag die naar de
vallende boom kijkt? Maar de
schade aan het hekwerk werd
door Martien Smits netjes en
vlug hersteld. Na enig deskundig overleg is er al veel werk
verzet en begint het er netjes
uit te zien. Veel kan nu een
definitieve plaats krijgen ook
de containers zijn ingericht en
geplaatst nu 3 stuks, wat moet
dat worden.
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De nieuwjaarsreceptie was
zoals van ouds, goed bezocht
en gezellig.
De teerdag was ook als vanouds maar het al enige jaren
beloofde nieuwe misboekje
word nu toch echt nodig.
Er zijn er te weinig, er staan
diverse aantekeningen in die
voor niemand duidelijk zijn.
Verder was er een stuk van de mis met 3 heren. Gelukkig was onze Dolf weer aanwezig, ook een Eeneindse invulling die we moeten koesteren.
Tot verrassing van enige oudere schutbroeders was er onderhoud gepleegd rond
de kapel, wie of hoe in ieder geval bedankt. Ook het weer werkte mee aan het
verdere verloop van de teerdag. Het schieten was goed geregeld en bracht als
eerste winnaar Stella en even later Willy. Het eten liet zich goed smaken. Leo wist
weer van alles over foutjes van diverse schutbroeders voor aan de schandpaal te
moeten maar de “winnaar” was Gerrit van Ginkel en mocht een kunststuk door
Bram gecreëerd in ontvangst nemen.
Het avond programma werd geopend
met muziek uit mijn jeugd en was
voor iedereen te accepteren wat geluidsniveau betreft, er kon nog gebuurt worden. Een verrassend optreden, waar van vele te horen kregen
dat er op het Eeneind toch mogelijk
meer gebeurt dan vele weten. We
zullen maar niet alles geloven wat er
door de ervaren tonprater
verteld werd.
Bedankt Gert.
Ondertussen
word er ook
nog aan het
schutsterrein
gewerkt, en is
het weer redelijk netjes
maar wel kaal.
Jonge Deken Schrijver Piet van de Laar
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Christmas Movie Night
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Eeneind in 1970

In 1970 was er al een steenfabriek en de Philips loodsen
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Jeugdpagina’s
Het is zondagmorgen en de familie zit aan het paasonbijt. Jantje zegt: “Mammie,
mijn ei smaakt zo vreemd.” Moeder reageert boos: “Houd je mond en eet het
op. Over het eten mag niet worden gezeurd.” Jantje eet door, en vraagt een
minuutje later: “Mammie, moet ik het snaveltje ook opeten?”
Raadsel
Drie huizen staan op een rijtje. In het linker huis woont spiderMAN. In het rechter huis woont batMAN.
Wie woont er in het middelste huis?

Antwoord: buurMAN

Heb je ook al zo’n zin in Pasen?

REBUS
Welke paaszin staat hier?
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Kleurplaat
Kleur hem zo mooi in als je kunt!

ś

21

Wijkblad Enode

Samenstelling Eeneindse bevolking (peildatum 01-01-2020)

Onze oudste inwoner
Janus Jansen

Janus is zijn hele leven al actief voor de Eeneindse gemeenschap. Enkele feiten uit zijn 95
jaren die hij al heeft mogen halen. Hij is en was
actief Van ons gilde de Sint Antoniusschut, was
jarenlang redactielid van Wijkblad Enode, de
kartrekker bij carnavalsvereniging De Riefels en
Erelid van voetbal vereniging E.M.K. enzovoort. Janus bedankt voor dit alles en hopelijk
nog een aantal gelukkig en gezonde jaren.

Geboren

Ongehuwd Gehuwd

Weduwe Gescheiden Partnerschap

Totaal

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

2019 -2015

11

18

0

0

0

0

0

0

0

0

11

18

2014 -2010

15

9

0

0

0

0

0

0

0

0

15

9

2009-2005

15

19

0

0

0

0

0

0

0

0

15

19

2004-2000

15

17

0

0

0

0

0

0

0

0

15

17

1999-1995

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

1994-1990

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

1989-1985

8

4

6

4

0

0

2

1

1

3

17

18

1984-1980

4

4

7

6

0

0

1

1

2

1

14

12

1979-1975

6

5

6

9

0

0

0

2

0

2

12

18

1974-1970

11

7

13

15

0

0

4

3

1

1

29

26

1969-1965
1964-1960
1959-1955

9
2
5

3
2
1

13
23
31

16
29
32

1
1
3

0
2
2

6
4
1

5
4
0

0
1
0

1
0
0

29
31
40

25
37
35

1954-1950

5

0

25

24

2

5

1

1

0

0

33

30

1949-1945

1

0

28

24

0

7

0

0

0

0

29

31

1944-1940

0

0

11

6

1

2

1

1

0

0

13

9

1939-1935

0

0

10

8

1

1

0

0

0

0

11

9

1934-1930

0

0

2

1

3

2

0

0

0

0

5

3

1929-1925

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1924-1920

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

13

22

20

19

5

8

Totalen
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145

127 175 179

272

354

35

39

13

358 355
713

Wijkblad Enode

Kindercarnaval 2020

Wist je dat
De vrienden van het Riefeleind:
Al 8 jaar,
kindercarnaval op het Eeneind organiseren.
Zij ervoor zorgen,
dat kinderen niets tekort komen,
gratis een snack, snoep, leuke attentie,
drinken een goochelaar/clown, etc.
Het een leuke kindermiddag,
is waar iedereen welkom is.
De jeugdprins van de Dwersklippels,
die middag ook op bezoek komt.
Zij echt heel blij zijn met alle bezoekers.
Zij het leuk vinden als jullie allen ook
vriendjes/vriendinnetjes meenemen.
Dat ze de familie traditie
graag voort zetten.
Het mede door jullie zo’n succes is!
Komen jullie een feestje mee bouwen op
carnavals maandag in zaal Schellens"?

Om 13:30 Eeneind 37
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ACTIVITEITENKALENDER
22 FEB

Carnavalsavond

24 FEB

ZA

Bar de Bakkerij Eeneind 37

25 FEB

Prinsenschieten
Mulakkers 23 Schutsterrein
Aanvang 10.11

1 MAA

Vergadering Wijkraad
Enode gebouw zaal boven
20:00

13 APR

Vergadering Wijkraad
Enode gebouw zaal boven
20:00

6 JUN

DI
7 APR

DI
2 JUN

DI

Aanvang 21:00

MA
ZO
MA
ZA

Kindercarnaval
Zaal Schellens Eeneind 37
Aanvang 13:30
Schietwedstrijd Antoniusschut
Mulakkers 23 Schutsterrein
13:00 tot 18:00
Cultuurdag Eeneind
Mulakkers 23 Schutsterrein
13:00 tot 18:00
Koningschieten Antoniusschut
Mulakkers 23 Schutsterren

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

Sponsors voor Enodeblad
Zoals u ins ons vorige wijkblad hebt kunnen lezen, hebben we afgelopen jaar een
bijdrage van de Rabobank mogen ontvangen, welke ook gebruikt is voor de uitgave van ons Enodeblad. Om dit mooie blad te blijven uitgeven, (we beginnen
nu al aan de twee en veertigste jaargang !!!), zijn we altijd op zoek naar sponsors
en donateurs.
Het Enodeblad wordt ook regelmatig verspreid op de Eeneindse bedrijventerreinen, mogelijk zijn er nog Eeneindse bedrijven die hun steentje willen bijdragen
aan dit mooie wijkblad. De bijdrages worden alleen gebruikt voor de drukkosten
van dit blad. De redactieleden en bezorgen zijn allemaal vrijwilligers.
Mocht u willen adverteren, of op een andere manier een bijdrage willen leveren,
stuur dan een mail naar: wijkblad.enode@gmail.com of neem dan contact op met
mij. Wilt u een donatie doen (met of zonder vermelding in het wijkblad)?
Ons banknummer: NL91RABO0302184554.
Namens de redactie,
Frans Kuijpers
Tel.: 0653-39 37 81
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Lente bloemen pasen 2019

DANK AAN ONZE SPONSOREN
•
•
•
•
•
•
•
•

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
SAFETY FIRST BRANDBEVEILIGING

Het volgende blad verschijnt eind april.
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 april.
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