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Van de redactie
Dit is de eerste uitgave van ons Enodeblad in 2021. Het jaar waarin alles hopelijk
anders zal zijn dan in 2020. Dat de kinderen gewoon naar school gaan, het thuiswerken voorbij is en de winkels en terrassen open zijn. Het zou fantastisch zijn,als
we elkaar in het voorjaar weer kunnen ontmoeten bij onze verenigingen en activiteiten op het Eeneind.
In deze uitgave weer de gebruikelijke rubrieken over wat er bij de inwoners van
het Eeneind gebeurt. Heeft u tips of ideeën, wij horen ze graag.

Voor actuele berichten van de wijkraad is er nu de WhatsApp groep ‘Wijkraad mededelingen’, die ook op de website staat. Hiermee zijn we altijd op de hoogte van
de onderwerpen waarmee de door ons allen gekozen wijkraad actief is.
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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Wijkraad
Kavelruil / trapveldje
Dit dossier loopt ook inmiddels al
enige tijd en dinsdag 19 januari jl. is dit
opnieuw aan de raad voorgelegd via
een initiatiefvoorstel van diverse
fracties. Er zijn een aantal opties besproken, zoals het opdelen van het
bestaande speeltuintje aan de Hoge
Mikkert in één kavel en één speeltuintje voor de wat jongere kinderen. Ook
het definitief bestemmen van de
bouwkavel aan de Kleine Heiakker als
speelveld of zelfs beide bestemmen
als speelgelegenheid werd geopperd.
Alle genoemde opties hebben uiteraard financiële consequenties, de verantwoordelijke wethouder Mevrouw
van Brakel heeft deze inmiddels aangeleverd en zijn te vinden in de vergaderstukken via:
https://nuenen.raadsinformatie.nl/
vergadering/773541/Gemeenteraad%
2004-02-2021. Hier is ook de vergadering terug te kijken.
Tijdens de raadsvergadering van 4 februari jl. is besloten voor een gedeeltelijke kavelruil, dit wil zeggen dat de
kavel aan de Kleine Heiakker definitief
bestemd zal worden als speelterrein
voor de wat oudere jeugd en volwassenen, en op het terrein aan de Hoge
Mikkert zal één woning worden gebouwd en één speeltuintje voor de
‘kleintjes’ worden gerealiseerd.
Omdat het huidige speeltuinterrein
aan de Hoge Mikkert een groenbestemming heeft zal deze moeten worden gewijzigd in woonbestemming.
Hiervoor moet dan ook de bestemmingsplanwijziging opnieuw ter inzage
worden gelegd.
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Helaas heeft de gemeenteraad niet
gekozen voor de voorkeur van de wijkraad om beide terreinen te bestemmen als speellocatie (voor nagenoeg
dezelfde kosten) waardoor nu mogelijk
flinke vertragingen, door eventuele
bezwaarprocedures etc., kunnen optreden.
Flexcampus
Eind januari is bekend gemaakt dat er
een omgevingsvergunning is ingediend voor de ontwikkeling van een
Flexcampus met ruim 200 woningen
op de locatie van de Collse Hoeve.
Een en ander verkeert nog in het beginstadium en alvorens de gemeente
hieraan zal gaan meewerken moet er
eerst een verklaring van geen bedenkingen aan de raad worden gevraagd.
De gemeente heeft ons gevraagd een
advies hierover te schrijven.
Zoals gebruikelijk gaan wij geen voorkeur uitspreken, maar zullen we zorgvuldig alle voors en tegens in ons advies opnemen.
De berichten hieromtrent worden medegedeeld via onze nieuwe WhatsApp
groep en zijn terug te vinden op de
nieuwe websitepagina:
http://www.eeneind.net/wijkraad mededelingen.html.
Informatievoorziening wijkraad
De wijkraad heeft een WhatsApp
groep met de naam ‘Wijkraad mededelingen’ gelanceerd.
Via dit medium zullen we regelmatig
(korte) mededelingen doen van ontwikkelingen die onze wijk aangaan.
We hoeven dan niet te wachten tot er
weer een nieuw wijkblad uitkomt.
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Op de berichten kan echter niet gereageerd worden. We hebben hiervoor
gekozen omdat er anders eventueel
lange, mogelijk ongewenste, discussies
ontstaan.
Vragen en/of opmerkingen kunnen
altijd gesteld worden via het gebruikelijke e-mailadres van de wijkraad.
Alle geplaatste mededelingen worden
ook op de website geplaatst.
U kunt zich voor deze WhatsApp
groep aanmelden via de volgende link:
https://chat.whatsapp.com/DnpXyny5
d7u2fQJSdMWkfP
Deze link kunt u ook terugvinden op
onze website.
Ontsluiting Nuenen-West
Ook dit dossier blijft de gemoederen stevig bezighouden. Donderdag
10 december stond de ontsluiting
Nuenen-West op de agenda van de
raadsvergadering. Daar is besloten dat

de Opwettenseweg dicht gaat voor
doorgaand verkeer.
Hoe de definitieve ontsluiting er dan
gaat uitzien wordt nog nader onderzocht en wordt in een speciale informatiebijeenkomst op 22 februari door
de gemeente gepresenteerd.
Vergaderschema 2021
De Wijkraad vergadert op 9 februari,
6 april, 1 juni, 7 september en 9 november.
De vergadering van 1 juni is openbaar,
de overige niet.
Heeft u vragen en/of verzoeken kunt
u deze schriftelijk, bij voorkeur per
e-mail, indienen op onderstaand adres.
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com
Website: www.eeneind.net/wijkraad

Cultuurdag
sten. Ook geen balkenbrij, bloedworst
of gebakken eieren.
Als het weer mag zullen we een ander
oud Eeneinds gebruik herstellen,
bijvoorbeeld een tuinfeest op het
nieuw ingericht schutsterrein of Jo
Arts terrein.

Cultuurdag 2021, helaas het zal niet
door kunnen gaan. Geen speurtocht
en paaseieren zoeken voor de klein-

We zullen als organisatie van de Cultuurdag er alvast over gaan nadenken.
En als er iets te regelen is horen jullie
het wel, anders tot 2022.
De Cultuurdag commissie
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Natuur op het Eeneind

Winterkoning
Een van de meest algemene broedvogels van Nederland. Als er voldoende
dekking is, dan bouwt de winterkoning
zijn nest. Bijzonder kleine vogel, met
de bekende opgerichte staart en luide
zang. Is ondanks zijn naam niet bestand tegen koude winters.
Herkenning
Karakteristiek is de opstaande staart.
Verder klein, bruin en met lichte wenkbrauwstreep. De winterkoning vliegt
met snelle vleugelslagen laag boven
de grond van struik naar struik. Komt
nerveus over met een steeds opwippende staart. Heeft een kleine spitse
snavel en fijne pootjes.
Geluid
Zang luid en explosief, combinatie van
trillers en heldere klanken.
Broeden
Broedt van half april tot in juli. Heeft
twee legsels per jaar, die bestaan uit
5-7 eieren. Broedduur: 13-15 dagen.
Nest bolvormig met veel mos, met aan
de zijkant een opening. Het mannetje
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maakt meerdere nesten, waarna het
vrouwtje uiteindelijk één nest uitkiest
om in te broeden. Als het vrouwtje op
de eieren zit, probeert het mannetje
een ander vrouwtje te lokken in één
van de andere nesten. De jongen zitten 15-19 dagen op het nest en worden tot 18 dagen na uitvliegen nog
gevoerd door beide ouders.
Leefgebied
De winterkoning komt in het hele land
als broedvogel voor. Vooral in de bosrijke streken van de hogere zandgronden komt de soort veel voor, maar
ook in boomrijke woonwijken en in
moerassen en duinen met veel struweel. Als er voldoende groen aanwezig is, komt de winterkoning voor tot
in de centra van grote steden. Winterkoningen zoeken hun voedsel in en
nabij struikgewas, meestal op of laag
boven de grond.
Voedsel
Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten,
rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes.
Ook uit kleine spleten in bijvoorbeeld

Wijkblad Enode
schors kunnen zij
gedierte peuteren.

allerlei

eiwitrijk

Vogeltrek
De Nederlandse winterkoningen zijn
standvogels, maar het is bekend dat
vogels uit Scandinavië en het Oostzeegebied ons land passeren in de trektijd.
Verspreiding en aantal
Het aantal winterkoningen is onderhevig aan pieken en dalen door strenge
winters. Maar vanaf 1990 geen significante aantalswijziging. Het is een van
de talrijkste broedvogels van ons land.
Aantallen in Nederland
Aantal broedparen 400.000-600.000
(in 2015).
Geschat aantal overwinteraars/doortrekkers 1.000.000-2.000.000.
Doortrekkers: Broedvogel - jaarrond
aanwezig

Bescherming
Niet bedreigd, de winterkoning komt
in heel Nederland voor.
Wat kunt u doen
Winterkoningen zoeken niet zo snel
onbeschutte voederplekken op, strooi
daarom ook voer onder bomen en
struiken. Dicht struikgewas en een
plantenrijke border zijn genoeg om het
een paartje winterkoningen naar de zin
te maken. Een takkenhoop in een rommelig hoekje of klimop kan een prima
plek opleveren om een nest te maken.
Een nette, aangeharkte tuin is minder
geschikt dan een tuin met dichte struiken, een composthoop en planten die
pas in het voorjaar worden gesnoeid.
Er bestaan speciale winterkoning nestkasten. Deze worden niet vaak gebruikt om in te broeden, maar kunnen
wel dienst doen als schuil- of overwinteringsplaats of om winterkoningen te
lokken in nieuwbouwwijken en pas
aangelegde tuinen.

Kijktip
Luidruchtig aanwezig in tuinen op Eeneind, en op het steenoventerrein vaak
op of laag boven de grond.

Ton van Dijck

Uitslag Nationale Tuinvogeltelling
Van 29 t/m 31 Januari 2021 is de tuinvogeltelling weer gehouden. De afgelopen
jaren waren er steeds 3 adressen op het Eeneind die mee deden. Dit jaar hebben
er landelijk een record aantal mensen meegedaan, nl. 175.000, met 2,4 miljoen
getelde vogels. Op het Eeneind waren het 12 adressen, een mooi resultaat.
Onze top 3: 1e Koolmees
2e Huismus
3e Pimpelmees.

42 keer geteld
32 keer geteld
31 keer geteld
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Voorlees verhaal
Yanthe wil naar school
Hier heel ver vandaan loopt op een
groot eiland een kleine olifantje, Yanthe. Het eiland heet Sri Lanka, dat betekent: Mooi Eiland. Yanthe vindt het
er ook heel mooi, veel groen, veel water en veel theeplantages op de heuvels. Maar toch verveelt hij zich vaak.
Ook nu, hij sjokt naar de rivier om water te drinken. Hij komt langs een klein
huisje met een rieten dak waar een jongetje met een fietspomp staat te pompen, maar Yanthe ziet geen fiets. Hallo,

4 jaar ben mag ik met ze mee naar
school, spelen met de andere kinderen,
en leren lezen en schrijven, en liedjes
zingen. Dat lijkt mij leuk, denkt Yanthe.
Mag ik dan met je mee, vraagt hij. Soenil moet hard lachen: olifanten passen
niet door de schooldeur, en als ze op
een stoeltje gaan zitten breken die
pootjes af, en de potloden zijn te klein
voor een olifantenpoot.
Yanthe is een beetje boos op het jongetje, ik vraag het wel aan de apen in
de bomen, die vinden het vast goed
dat ik mee ga naar de apenschool.
Domme olifant, krijsen de apen, jij kunt
niet in bomen klimmen en jouw staartje
is te klein om van tak naar tak te slingeren. En wij hoeven dat niet in een
school te leren, hoor. Ongeduldig rent
Yanthe naar de rivier.
Aan de waterkant ziet hij een kikker
zitten. De kikker is klein en groen, en
Yanthe groot en grijs, maar hij durft het
toch te vragen. Mag ik met je mee naar
de kikkerschool? Kwaak, roept de kikker, er bestaat geen kikkerschool,
kwaak, kwaak. Als wij geboren worden
kunnen we al zwemmen, en kwaken is
voor ons ook niet moeilijk, maar jij kunt
dat niet, olifantje, en als je soms op een
lelieblad wilt gaan zitten dan ga je kopje onder met je dikke billen, haha.

zegt hij, wat ben jij aan het doen, jongetje? Ik heet Soenil, en ik pomp met
de fietspomp omdat ik me verveel. Mijn
broer en zus zijn naar school, dus heb ik
niemand om mee te spelen. Maar als ik
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Yanthe loopt weer verder en trekt net
een paar lekkere blaadjes van een
boom om op te eten, als hij een tijger
ziet staan, achter een struik. Beste tijger, bibbert Yanthe, want hij is een
beetje bang voor de tijger, mag ik alsje-
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blieft met je mee naar de tijgerschool?
De tijger gromt: ga weg, dommerik,
een tijgerschool bestaat niet. Wij zijn
zo slim dat we alles zelf leren, en ik ga
jou niet leren hoe je een prooi moet
besluipen, met jouw dikke lijf, want jij
eet geen vlees, dus hoef je ook niet zo
hard te rennen als ik kan. Ik wil je hier
niet meer zien, begrepen?
Yanthe rent hard weg, en komt op het
strand bij de zee. Hij ziet een grote vis
opspringen uit het water. Dat lijkt me
leuk, denkt Yanthe, dus hij roept heel
hard: Vis, mag ik met je mee naar de
vissenschool? Ik ben geen vis, maar
een dolfijn, roept die terug, en slaat
met zijn grote staart op het water, zie
je dat niet soms? Als jij in het water
springt zak je meteen naar de bodem,
en wie moet jou dan uit het water halen? Ik niet, hoor. Geen goed idee, ga
maar gauw terug naar je vader en moeder. Dat wil ik wel, zegt Yanthe, maar

ik weet niet waar ze zijn, ik ben een
beetje verdwaald.
Dan hoort hij zware voetstappen, gelukkig, mama is hem komen zoeken.
Mama, ik mag met niemand mee naar
school. Och, domme jongen, zegt mama olifant, blijf jij nu maar dicht bij mij
en de andere olifanten, dan leren wij
jou alles wat je moet weten om een
grote sterke olifant te worden. En je
kunt nu spelen met de andere olifantjes in het bos, dan hoef je je niet te
vervelen. Yanthe pakt met zijn slurf het
staartje van mama vast en samen lopen
ze terug naar het bos. Onderweg
zwaait hij nog even met zijn slurf naar
Soenil: dag mensenjongetje, veel plezier op school! Ik ga fijn spelen met
mijn olifantenvriendjes.

Rian van Dijck

ś

7

Wijkblad Enode

De jeugdpen

Wie ben je?
Wessel Crooymans en ik ben 10 jaar. Ik
woon met mijn vader en mijn moeder
en mijn zus Denise op De Hofstad. Ik
woon daar al mijn hele leven.
Als huisdieren hebben we 2 vissen in
een aquarium en 2 grasparkieten.
De parkieten heten Pietje en Kirby. Ze
maken vaak heel veel lawaai en dan
moet er een doek over de kooi om ze
stil te krijgen. Ik probeer ze tam te maken en ze mogen soms de kooi uit en
rondvliegen.
Waar zit je op school en wat is het
leukste vak?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 7. Ik
vind Engels leuk en gym.
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Maar nu werken we thuis door corona.
Dat gaat zo: om 9 uur doe ik in mijn
tablet de app aan in Teams. We hebben
dan eerst een dagopening met de juf of
meester. Dan krijgen we uitleg.
Voor de meeste vakken hebben we een
werkboek met de opdrachten. Je kunt
ook vragen stellen op de tablet; je
moet dan klikken op een handje.
We doen ook gym, maar niet in de
Hongerman zoals anders. De juf doet
het voor en dan doet iedereen thuis
mee.
Ik zou liever naar school gaan dan thuis
werken. Je kunt dan vaker om hulp vragen en samen met een vriendje een
werkstuk maken.
Wat doe je na schooltijd?
Ik zit op korfbal, maar dat gaat nu niet
door. We sporten vanaf de herfst binnen, maar dat mag niet.
Vanaf Pasen gaan we weer naar buiten
en daar gaan we nu wat eerder mee
beginnen.
Verder ga ik wel met papa vissen, dat is
heel leuk. Ook houd ik van gamen,
vooral Fortnite en The legends of Zelda. De games zijn in het Engels en je
leert ook van alles opzoeken.
Wie zou je wel een dagje willen zijn ?
Ik zou wel de baas van de McDonalds
willen zijn.
Je kunt dan tegen de mensen zeggen
wat ze moeten doen. En je kunt natuurlijk veel lekkere dingen eten.
Wat wil je later worden?
Ik weet nog niet wat ik later wil worden, maar wel iets met techniek. Ik wil
dan een robot maken. Knutselen doe ik
ook graag, soms op school en bij de
bso.
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Waar word je blij van en wat vind je
echt niet leuk?
Ik word blij van mijn parkietjes en spelen met vrienden. Met mijn vriendje
spreek ik soms af om te logeren en
met andere vrienden gaan we samen
online gamen.
Huiswerk vind ik echt niet leuk. Als we
gewoon naar school gaan hebben we
een beetje huiswerk. Ongeveer een
uurtje per week.
Hoe vind je het om op het Eeneind
te wonen?
Op het Eeneind vind ik het leuk. Vooral de activiteiten met carnaval, ezeltjesdag en Pasen. Jammer dat het nu
even allemaal niet doorgaat. Ik wil heel
graag de volgende keer met Pasen het
gouden ei vinden.

Johan en Jos Verbroekken, bedankt!
Johan en Jos Verbroekken hebben vele
jaren het wijkblad bezorgd op het industrieterrein. Samen
woonden
en
werkten ze op de Tienden 10. Als ASV
Auto Service Verbroekken startten ze
in 1990 hun eigen bedrijf, na jarenlange
ervaring bij diverse bedrijven.
Ze gaan nu verhuizen en van hun wel-

verdiende pensioen genieten. We danken hen van harte voor de inzet voor
het wijkblad. Gelukkig hebben we inmiddels 2 nieuwe bezorgers gevonden.
Namens de lezers en redactie wensen
we Johan en Jos veel geluk en gezondheid.
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Jeugdpagina’s
Spellingswoord: zijn de woorden goed of vout geschreven
Kijk eerst of de attractieparken goed of fout geschreven zijn en zet een
kruisje in het goed of fout vakje. Neem dan de eerste letter van de goed
geschreven woorden in volgorde over in de oplossingsvakjes. Er zijn dus
vier parken goed en zes parken fout gespeld.
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Zoek de 10 verschillen

Mopjes en raadsels
Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria.
'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt
de pizzabakker.

'Graag in 4, antwoordt Jantje, 'want 12
kan ik er echt niet alleen op.'

—

—

Hoe noem je een koninklijke drol?

Antwoord: Een majeschijt.

—

—

Wat is het toppunt van positiviteit?

Antwoord: In de gevangenis zingen:
'We gaan nog niet naar huis. Nog lange
niet, lange niet!

—

—

Welke coureur kan het verst lopen?

Antwoord: Max Ver-stappen

—

—

Waarom gaat een boom nooit naar
school?

Antwoord: Hij snapt er geen hout van.
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Samenstelling Eeneindse bevolking (peildatum 01-01-2021)
Percentage
7,8%
8,9%
18,3%
40,2%
16,2%
8,6%

Geboren

Ongehuwd Gehuwd
M

V

2020-2016

12

2015-2011

V

V

23

12

23

14

7

14

7

2010-2006

18

15

18

15

2005-2001

14

17

14

17

2000-1996

18

17

18

17

1995-1991

20

17

20

17

1990-1986

10

6

4

8

1

1

2

16

16

1985-1981

5

5

7

7

1

1

1

14

13

1980-1976

7

7

9

8

2

1

3

17

20

1975-1971

14

5

9

18

5

4

1

1

29

28

1970-1966
1965-1961
1960-1956

8
4
5

5
2
2

19
18
30

12
27
34

1
1
2

3
6

1

1
1

4
5
2

32
29
39

21
36
37

1955-1951
1950-1946
1945-1941

6

26
25
15

21
20
12

2
2
2

4
7
4

2

1

1

1

36
27
19

26
27
17

1940-1936

6

7

1

4

7

11

1935-1931

3

1

2

1

5

2

1930-1926
Totalen
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M

V

M

V

M

V

Totaal
M

1

M

Weduwe Gescheiden Partnerschap

1

1
156

128 171 175

284

346

1

14

22
36

21

17
38

5

8
13

367 350
717
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Paasrecept: Paashazen van brooddeeg
Op het moment van het maken van een recept voor Pasen, weten we nog niet
wat we met Pasen wel of niet mogen, daarom gekozen voor de Paashazen.
Benodigdheden:
500 gram bloem
1 zakje gist of 40 gr. verse gist
125 tot 250 ml melk
80 gram boter (of margarine)
80 gram suiker
½ theelepel zout
Bereiding:
De bloem in een kom zeven en in het
midden een kuiltje maken. De verbrokkelde gist in lauwe melk oplossen en in
het kuiltje gieten, met een snufje suiker
en wat bloem mengen. De kom toegedekt op een warme plaats zetten en
het zetsel laten rijzen.
Daarna de gesmolten boter (of margarine), de rest van de suiker, zout en olie
– eventueel ook nog een ei – tot een
glad, soepel deeg kneden. Dit zolang
stompen en slaan tot het als een gladde bal van de kom loslaat en er lucht-

1 eetlepel olie
4 hardgekookte (gekleurde) eieren
1 eierdooier
1 tot 2 eetlepels melk
enkele krenten

belletjes in komen. De deegbal nog
een keer laten rijzen onder een doek,
tot hij twee keer zo groot is geworden.
Het deeg weer goed kneden en op
een licht met bloem bestoven werkvlak
½ cm dik uitrollen. Met behulp van
kartonnen mallen er haasjes uitsnijden,
de bekende paashaasjes met een ei op
hun buik, en face, of haasjes en profil
(zie foto) ca. 25 cm groot. Hazen naar
eigen fantasie kan natuurlijk ook.
Frans Kuijpers
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Sint Antoniusschut
Kringgildedag 2024
We overwegen
een
eventuele
organisatie
van de Kringgildedag
van 2024.
Hiernaast een foto van
het terrein dat ons is
toegezegd om mogelijk
te gebruiken. Je ziet
hier ons schutterrein en
daarnaast hebben we
het Jo Arts terrein. Ook
nog het terrein waar
tijdens de Ezeldag geparkeerd wordt en mogelijk het terrein rechtsboven waar jaarlijks mais
gezaaid wordt.
Daaronder het terrein
dat door Gerwen is gebruikt. Het groene gedeelte is de ijsbaan bij
Fons Linders voor zijn
huis. In het midden onder staat de Molen.
Voor de ruimte hoeven
we het niet te laten.
Hopelijk binnenkort weer overleg met
de leden die zich aangemeld hebben of
het haalbaar en verantwoord is om het
op ons te nemen. Het is een geweldige
uitdaging maar ook een onvergetelijk
moment in onze geschiedenis als Schutterij van het Eeneind tot Opwetten te
Nuenen.
Maar hopelijk komen er eerst enkele
gewone jaren aan.

ť
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Bezoek klooster van Sint-Antonius
Na overlijden van Janus Jansen en Mia
Deelen ben ik de enige, die aan onze
Schut verbonden is, die het Klooster in
Egypte heeft bezocht. Daarom een beschrijving van dit bezoek.
Naar aanleiding van het voorstel om
met een aantal schutbroeders naar het
klooster van Sint-Antonius te gaan had

Wijkblad Enode

ik een mail rondgestuurd of daar werkelijk interesse voor was. En inderdaad
er kwam reactie. Mijn telefoon ging en
ik kreeg de vraag “Ik
zal wel niet mee mogen”. Verder alleen
schutsbroeders die nu
geen tijd of zin hadden.
Omdat ik zelf wel geïnteresseerd was heb ik
contact
opgenomen
met Mia Deelen en
haar medegedeeld dat
we
desnoods
met
tweeën zouden gaan
als er niet meer animo
was. Daar was ze heel blij mee. Dus
e.e.a. uitgezocht en informatie gevraagd aan Janus.
Uiteindelijk een vakantie voor vijf personen geboekt in Hurghada aan de
Rode zee. Daar informatie ingewonnen, en het was mogelijk met een Russisch gezelschap een busreis te maken
naar het Sint-Antonius klooster voor
€160 per persoon. Dat was wel veel.
De oplossing kwam de volgende dag.
Om meer van de stad te zien, een taxi
gevraagd om naar het oude centrum
van Hurghada te gaan. Voor 2 personen kostte dat €160 euro op en neer
voor ongeveer 600 km.
De dag daarna om 5 uur op weg naar
Monastère “Sint Anthony”. Naamgever
van onze schut, de Heilige Sint Antonius van Egypte. De rit gaat 260 km
langs de Rode Zee naar Zaafarana laat
weinig van de oude cultuur zien.
Rechts water en zand, links zand en
hier en daar in de verte heuvels. Zo tot

aan Zaafarana en dan links 37 km de
woestijn in. Dan weer links, 20 km
woestijn naar het klooster.

Achter deze entree ligt het klooster en
de trap naar de grot in de bergen op
de achtergrond.

Voor Mia was het een jarenlange wens.
Henk Deelen en Janus Jansen waren
ook in het klooster geweest, maar waren via Athene gereisd waar ze hun
vrouwen hebben moeten achterlaten
tot ze terug waren. Wie stapt in de
voetsporen van drie schutsbroeders
die deze onvergetelijke reis ondernomen hebben?
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In het Monastere is heel veel te zien en
echt het bezoeken waard. Je moet wel
zorgen dat je er op tijd bent. Want
rond het middaguur is de temperatuur
vrij hoog en stoppen de rondleidingen.
Het bezoek van de grot is dan ook niet
meer mogelijk.
Ik raad het iedereen aan als men in de
buurt komt om ook een bezoek aan
het klooster te brengen. Er is veel te
zien aan oude overblijfsels uit het verleden, daar is zelfs een compleet museum voor ingericht.

naar het klooster aangeboden, ook
rondtochten door het klooster en grot
waar Sint Antonius heeft gewoond.
Eigenlijk is dit uit nood gekomen. Het
is uit gebrek aan ander materiaal voor
de traditionele pagina’s die voor de
Schut gereserveerd zijn te voorzien
van informatie over aankomende en
georganiseerde activiteiten, op het
onderhoud aan het terrein na. Deze
werkers bedankt voor het geweldige
werk dat verzet wordt.

Waarom dit verhaal?
Via internet worden complete tochten

Jonge Deken Schrijver
Piet van de Laar

Sudoku puzzels
Normaal

Moeilijk
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Geboren: Mare, 12-12-2021

Onze sponsors
• Fam. Acquoy

• Fam. Sloots

• Sint Antoniusschut

• Fam. A. M. Rovers

• Carpro Carwash

• Smits Autoschade

• Stichting Ezeltjes dag

• Wijkraad Eeneind

• Ferplast

• Spaan Metaal

• Corvers Auto’s

• Fam. A. M. Prinsen

• Fam. Leemans

• Fam. de Vries

• Metselaars Makelaardij

• Safety First Brandbeveiliging

Het volgende blad verschijnt half april.
Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 1 april.
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