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VAN

DE REDACTIE

Carnaval komt er weer aan, met daarbij het bekende kindercarnaval bij "de
Schel" op het Eeneind. Hopelijk gaan er weer veel kinderen met hun ouders en
grootouders feesten op maandagmiddag 27 februari.
In dit Wijkblad alles over de Cultuurdag bij het St. Antoniusschut. Op 17 april,
2e paasdag, wordt er voor en door Eeneindenaren weer een leuke dag georganiseerd op het terrein aan de Mulakkers.
Daarnaast aandacht voor de Buurtpreventie app waar iedereen aan kan meedoen om het Eeneind veilig te houden.
Behalve in ons Enodeblad kunt u ook
nog nieuws en informatie vinden 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.

Veel leesplezier namens de redactie!
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VAN DE WIJKRAAD
T-splitsing Antoniusschutlaan - de Spijkert
De wijkraad zet zich al geruime tijd in om deze ‘tijdelijke’ bouw weg definitief te
laten bestraten, zoals de rest van het Eeneind.
Echter omdat hier nog een aantal bouwkavels liggen heeft de gemeente hier nog
nooit actie op ondernomen, omdat het risico erg groot is dat na herbestrating
deze weer kapot gereden wordt indien er bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Op zich een valide argument vonden wij.
Maar omdat er in ruim 6 jaar nog geen enkele interesse voor de kavels is geweest, vonden wij het wel eens tijd worden voor een definitieve bestrating. Ook
de gemeente was hier inmiddels van overtuigd.
Echter door het recentelijk aantrekken van de huizenmarkt is er in de tussentijd
ook interesse voor deze kavels gekomen. Momenteel zijn er aan de Antoniusschutlaan twee kavels verkocht, waarvan een onder voorbehoud.
Dus binnen afzienbare tijd (medio april-mei) zullen hier de eerste bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
Het moge duidelijk zijn dat hierdoor het aanleggen van een definitieve bestrating
nog enige tijd op zich zal laten wachten.
Mobiliteitsstrategie Nuenen
Eind 2016 is de werkgroep ‘Mobiliteitsstrategie Nuenen’ opgericht met als doel
werken aan de verbetering van de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van
Nuenen in het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda.
In deze werkgroep zijn vele geledingen van de Nuenense gemeenschap vertegenwoordigd, zoals de fietsersbond, Veilig Verkeer Nuenen, belangenvereniging
Nuenen Groen, Stichting Brabantse Milieufederatie, OCN ondernemingsvereniging, Wethouder Jansen, enkele raadsleden, de beide dorpsraden en uiteraard
ook uw Wijkraad.
De bevindingen en aanbevelingen van deze werkgroep zullen sterk meewegen in
de uiteindelijke besluitvorming. Een van de belangrijkste speerpunten van de
Wijkraad is de ondertunneling van het spoor bij de Collse Hoefdijk.
‘Permanente’ Groenkorf
Op 14 plekken in de gemeente
Nuenen zijn onlangs groenkorven geplaatst. Hier mag u uw
tuin- en snoeiafval het hele jaar
door gratis brengen.
In tegenspraak tot eerdere berichtgeving heeft ook het Eeneind een ‘permanente’ groenkorf
gekregen.
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Deze bevindt zich momenteel op de Antoniusschutlaan, aan de rand van een van
de hierboven genoemde bouwkavels.
Mocht op de aangrenzende kavel gebouwd gaan worden zal gekeken worden
naar ’n andere ‘permanente’ locatie.
Vergaderschema
7 feb. - 28 maart - 16 mei - 4 juli - 5 sept. 24 okt. en 12 dec.
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in het Enode gebouw, aanvang 20.00 uur.

EENEIND BUURTPREVENTIE

Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
petrovandenbos@gmail.com
www.eeneind.net/wijkraad

APP

Beste Eeneinders,
Sinds enige tijd bestaat er een Buurtpreventie Whatsapp-groep. Inmiddels zijn er
al 66 buurtbewoners bij aangesloten.
Het idee is om elkaar via de Whatsapp-groep te waarschuwen als we verdachte
zaken in onze wijk zien, zodat iedereen een oogje mee in het zeil kan houden. Als
de berichten in de app serieus lijken te zijn, zoekt de beheerder contact met de
wijkagent die dan, al dan niet in actie zal komen.
Uiteraard moet u in geval van nood altijd 112
bellen, maar als u bijvoorbeeld een auto die u
nog nooit eerder in uw straat heeft gezien 4
keer langzaam voorbij ziet rijden kan u dat melden. Beste is om dan een zo goed mogelijke
omschrijving te geven, liefst met kenteken.
Indien u zich nog niet heeft aangemeld en dit wel graag wilt kunt u een berichtje
sturen met uw naam en adres naar Joan Ummels: 06 14 89 63 44. U dient natuurlijk wel Whatsapp te hebben. Ik zal u dan toevoegen en vanaf dan kunt u meedoen. Aangezien we inmiddels met zo veel zijn, echt alleen zaken omtrent buurtpreventie melden. Op die manier houden we de berichtgeving zinvol en overzichtelijk.

Joan Ummels
06 14 89 63 44.
.
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KINDERCARNAVAL

OP HET

EENEIND

Hallo allemaal !!!!!
Alaaffffffffff!!! Dat klinkt weer ouderwets vertrouwd.
(Vroeger was het Riefelssss en Riefelinnennnnnn!!!!!!)

Ook dit jaar hebben we als vrienden van het Riefeleind weer een gezellige en
spannende carnavalsmiddag in gedachte.

Net als vorig jaar weer ‘Kindercarnaval op het Eeneind
Hoe zat het ook al weer??????
We hebben als oud-Prinsen en Prinsessen van het Reifeleind beloofd om ieder
jaar voor de kinderen een mooie kinder-carnavalsmiddag in elkaar te zetten.
Wij proberen deze belofte ook dit jaar weer waar te maken, maar dat kan alleen als jullie ook allemaal weer meedoen!!!

ť

4

Wijkblad Enode
Wat hebben we dit jaar in petto:
Feest en Muziek
Weer een heuse clown/goochelaar
Ballonnen
Lekker snoep en drinken
Snacks en suikerspin

Maar vooral samen feest maken voor jong, ook voor oud, maar toch vooral
voor jong!!!!!!!!
We krijgen wederom bezoek van de jeugdprins met gevolg.
En wie komt er ons vertellen waarom Eeneind “Riefeleind” is. Waar komt die
naam toch vandaan?????

Dus kom op maandag 27 februari allemaal verkleed
naar zaal Schellens.
We beginnen om 13.30 uur!
Laat het Eeneind merken dat carnaval nog steeds volop leeft.

Namens alle vrienden van het Riefeleind
Louis Koenen
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STRAATNAMEN EENEIND 16
Hoge Mikkert. Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 april 1961

Zou de naam Lage Mikkert niet beter zijn?
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Historische benaming voor het gebied Mikkert is heidegrond, deel van de gemene gronden, tijdelijk door palen afgebakend. Binnen de afbakening mochten de
inwoners turf steken. De afbakening van de heidegrond gebeurde door zogeheten zandmeesters. Kan ook afgeleid zijn van de persoonsnaam Mickaerts. Cornelis Mickaerts wordt genoemd in 1563 als eigenaar van een huis, hof en hofstad op
het Eeneind. In de nabijheid van de Hoge Mikkert is het gebied de Lage Mikkert.
Volgens het onderzoek van Hans Verheggen beschreven door Janus Jansen
wordt er al in 1816 personele belasting betaald door Simon Adriaans toen eigenaar van de boerderij die waar nu wijkgebouw Enode gebouwd is.
In een notariele akte komt de Mikkert ook al voor. In het oude brabants staat er
het volgende,
Abraham Tempelaars, als vader en voogd over zijn 3 minderjarige kinderen, sal
vercoopen: Huijs, schuer, hof en aangelagh, met de teul ende weijlande daarbij,
gemeenlijck genaampt “De Mikkert”. Gelegen ter plaatse genaampt “Het Eeneijndt”.

Piet van de Laar

IN

MEMORIAM
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TERUGBEELD 24
Terugbeeld het verdwenen Nuenen-Gerwen-Nederwetten terug in beeld.
Heemkundekring De Drijehornick heeft een bijzonder project gerealiseerd: Terugbeeld. Ook het Eeneind is men niet vergeten. Er zijn 4 objecten op de speciaal ontworpen zuilen omschreven. Het derde, volgens de flyer nummer 24 op het
Eeneind geplaatste zuil staat bij de overweg hoek stationsweg.
Het wachthuis was bewoond door diverse families. Van enkele zijn de namen nog
bekend, en wonen er nu nog nazaten op het Eeneind. Bijvoorbeeld de drie personen op de foto. Van links naar rechts Dina van de Griendt, Anna van Rooij en
Dries van Rooij. Ook heeft er een familie van de Nieuwenhof gewoond.

Op het kadasterkaartje van 1954 staat het wachthuis nog ingetekend. Hier staat
ook nog cafe de Piper ingetekend die later is afgebrand wat wel de mogelijk gaf
om er een aantal nieuwe woningen te bouwen. De leilinden die voor de cafe stonden zijn tot nu toe nog in stand gehouden. De woning van familie Abzack is er
nog niet te zien die is gebouwd rond 1965. De smederij in het huis van van der
Putten is al wel te zien. Links onder staat het Huis van Remmet Lutterveld. Het
station is op deze kaart niet ingetekend maar was nog niet afgebroken.

ť

8

Wijkblad Enode

Dit geweldige project is mede gerealiseerd door de steun van Cultuurfonds Nico
en Zingra Nagtegaal-Geerts.En inzet van Heemkundekring De Drijehornick.

Piet van de Laar
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DE

JEUGDPEN:

BOB STRUBLE

Bob leert zijn zus breakdance
Wie ben je?
Ik ben Bob Struble en ben 9 jaar. Ik woon op de Grote Heiakker samen met mijn
vader Patrick Struble, mijn moeder Emilie Struble-Eickmans en mijn zusje Rose
van 7 jaar. We hebben ook 2 cavia’s: Jackie van 5 jaar, die is van mij, en Knabbel
van een half jaar die is van Rose.
Waar zit je op school en wat vind je leuk op school?
Ik zit op De Crijnsschool in groep 5. We hebben een gecombineerde groep 4 en
5 met samen 21 kinderen. De vakken rekenen, taal en schrijven vind ik fijn om te
doen. Ik zit bij de rekentijgers. Dat is 1 keer per week een groep voor de beste
rekenaars van de klas. We hebben daarvoor een rekenboek waarin we extra oefeningen doen. Er is een hulpmoeder die vragen kan beantwoorden. Dat is leuk om
te doen. Met taal hebben we een boek voor spelling en voor schrijven. We leren
nu de leestekens.
Wat ik ook leuk vind op school is het buitenspelen, vooral verstoppertje. En we
eten 3 keer in de week op school fruit.

ť

10

Wijkblad Enode
Wat doe je na schooltijd?
Als ik niet naar school ga dan ga ik in de ochtend gamen en soms een hut bouwen. Daarna spelletjes doen en oefenen voor breakdance. Op zolder heb ik een
mooie oefenruimte. Als ik buiten kan spelen ga ik meestal voetballen met vriendjes die op het Eeneind wonen.
Ik ga 2 keer per week naar les voor breakdance. Dat is in het Klooster. Onze leraren zijn Dennis, Sherman en Ramon. Ik zit in team 5 van de N- Town Ruckus. We
doen mee aan ‘battles’. Er dansen dan meerdere jongens tegen elkaar om te laten zien wie de beste is. We hebben ook opgetreden bij basisschool De Rietpluim. En bij Sinterklaas op het Eeneind samen met mijn vriend Jasper.

Bob aan het optreden voor Sint
Een andere hobby is samen met mijn zus snorkelen. Dat doe ik bij Zwem- en Polovereniging Nuenen.
Wie zou je wel een dagje willen zijn?
Ik zou wel de beste breakdancer van de wereld willen zijn, maar ik weet niet wie
dat is. Of Max Verstappen, want ik ben fan van de Formule 1 races.
Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk?
Ik vind winnen in een battle van breackdance geweldig.
Opruimen vind ik echt helemaal niet leuk.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?
Ik vind het leuk, maar het is jammer dat de meeste kinderen boven mijn leeftijd
en onder mijn leeftijd zijn. We doen meestal mee met het paasfeest, ezeltjesdag
en het sinterklaasfeest. Carnaval vieren we op school en in het centrum. Dit jaar
ben ik gangster. Ik heb alle spullen al klaarliggen.
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2E PAASDAG CULTUURDAG

OP HET

EENEIND!

Ook dit jaar wordt er op het Eeneind op tweede paasdag weer
een gezellige en leuke dag georganiseerd. 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.
Door de Sint Antoniusschut is er dit jaar voor gekozen “iets
nieuws” te doen. Geen wagenspel dit jaar, maar een heus circus
met talenten uit het Eeneind en daar buiten. Het belooft weer
een mooi spektakel te worden en leuk voor jong en oud. Komt
tot zien, komt tot zien..!
Ook bakken gildebroeders weer diverse
lekkernijen dus honger hoeft er ook niet
geleden te worden.
De Cultuurdag wordt, net als andere jaren,
op het terrein van de Sint Antoniusschut
aan de Mulakkers gehouden.
We verheugen ons op een gezellige en
mooie cultuurdag samen met u, uw kinderen of uw kleinkinderen!

Sint Antoniusschut en
Stichting Ezeltjesdag.
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JEUGDPAGINA
Kleur deze caranavalskleurplaat zo mooi mogelijk in!!!!
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NIEUW

OP HET

EENEIND
Beste buurtgenoten,
Wij willen ons graag aan jullie
voorstellen via dit wijkblad.
Wij zijn Marvin Dutour Geerling
en Amy Meulendijk. We wonen
sinds december 2016 aan de
Hofstad op het Eeneind. Na
twee jaar samen te hebben gewoond aan de Tomakker in Nuenen, waren we toe aan een volgende stap; samen een huis kopen. Vanaf het begin voelen wij
ons hier erg welkom en hebben
al snel onze plek gevonden. Wij
wonen hier samen met onze
twee honden, Rico en Scinta.
Onze Scinta zal waarschijnlijk
voor velen niet onopgemerkt
voorbij lopen. Zij is een grote
knuffelbeer.

Wie zijn wij:
Marvin, 29 jaar en werkzaam als servicecoördinator bij BAS truck center in Veghel. Ik ben geboren in Oosterhout en heb daar 21 jaar gewoond. Daarna ben ik
verhuisd naar Rijen. Hier heb ik zelf een autoschadeherstel bedrijf gehad
(autoschade MDG). Dit heb ik met veel plezier gedaan, maar uiteindelijk heb ik
besloten om weer voor een baas te gaan werken zodat ik meer van mijn vrije tijd
kon genieten. Vervolgens ben ik in het mooie Nuenen gaan wonen samen met
Amy. Het wonen in Nuenen bevalt mij erg goed. In mijn vrije tijd hou ik van klussen en met de honden naar de bossen gaan, hier zullen wij dan ook vaak te vinden zijn.
Amy, 24 jaar en werkzaam als ambulant begeleider/pedagogisch medewerker bij
ONS-Zorgt in Eindhoven. Hier begeleid ik kinderen met gedragsproblemen die
op het speciaal onderwijs zitten. Het mooie aan mijn werk vind ik om gezinnen
weer in hun kracht te zetten zodat zij zelfstandig verder kunnen. In mijn vrije tijd
vind ik bootcampen, wandelen met de honden en gezellig kletsen met mijn
vriendinnen leuk. Het Eeneind was voor mij niet onbekend.
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Mijn opa en oma (Frits Meulendijk en Miet de Haas) hebben hier lange tijd gewoond. Mijn vader (Piet Meulendijk) is geboren op het Eeneind. Als klein meisje
fietste ik rond op het Eeneind als ik op bezoek was bij oma Miet. Ik kon genieten
van de sfeer en rust die heerste op het Eeneind, deze is na 15 jaar niet veranderd. Hier genieten wij dan ook iedere dag van en we hopen dat we dit nog lang
mogen doen.

Met vriendelijke groet,
Marvin Dutour Geerling en Amy Meulendijk

OPROEP

VOOR RUBRIEK

ACHTER DE

VOORDEUR

OPROEP!!!!
Beste lezers van ons Enodeblad, diverse keren hebt u een verhaal kunnen lezen in
de rubriek : Achter de voordeur.
In deze rubriek kunt u (of eventueel wij) schrijven over een beroep of hobby van
een Eeneindenaar. Dikwijls weten alleen de naaste buren wel wat voor hobby of
beroep iemand heeft, maar het kan ook erg leuk zijn dit met het hele Eeneind te
delen.
Op dit moment is er helaas geen verhaal meer in de pijplijn en doen we hierbij
een oproep voor deze rubriek. We kijken uit naar de volgende Eeneindenaar, die
iets wil schrijven (of laten schrijven) over zijn of haar beroep of hobby's. We horen
of lezen het graag. Het Enodeblad is een blad van en voor het hele Eeneind, niet
alleen van de redactie.

Namens de redactie,
Frans Kuijpers
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ST. ANTONIUSSCHUT

Ook dit jaar zijn we het nieuwe jaar 2017 begonnen met een nieuwjaarsreceptie
en nog wel op 1 januari. En natuurlijk zijn er dan overal Nieuwjaarsbijeenkomsten:
zelfs de gemeente wilde op deze dag iedereen ontvangen! Maar toch was het in
onze schutshut gezellig druk en werd iedereen een goed 2017 toegewenst.
Op 7 januari kwam een grote groep schutsbroeders opdagen om het laatste hout
te kloven dat al een tijdje tussen de bomen klaarlag om onze gekloofde houtvoorraad weer op peil te brengen. In de bittere kou werd er hard gewerkt en kon
na een paar uur het laatste stuk droog weggelegd worden tegen de container.
Natuurlijk werd er afgesloten met soep en broodjes met ook dit keer een kroket
voor iedereen.
Voor zover het kon werd ook de binnen- en buitenkant van de schutshut schoongemaakt want een week later was het weer tijd voor de viering van de jaardag
van onze schutspatroon Sint Antonius: onze teerdag.
Eerst een mis in het Enode gebouw onder leiding van Dolf van der Linden, begeleid door een koor, piano ( de moeder van Stella) en dwarsfluit (Stella) van “de
Regenboog”-kerk. De schutsbroeders moesten ook aan de bak en zongen het
hele Antoniuslied, niet alleen het laatste couplet en refrein. En het klonk nog
goed ook.

ť

16

Wijkblad Enode
Daarna vanwege de weersomstandigheden met de auto naar de Antoniuskapel
om een kaarsje op te steken voor de overleden schutsbroeders. En vervolgens
terug naar de warme schutshut voor koffie met gebak en de traditionele brandewijn om vervolgens weer naar buiten te moeten voor het varkensschieten voor de
schutsbroeders en het kipschieten voor hun partners.
De vrouwen waren het eerste klaar: bij het 36e schot. Marjan van Lieshout schoot
de kip naar beneden en mocht zich winnaar noemen. Bij de schutsbroeders viel
het varken pas bij het 115e schot naar beneden. Joop Lindeman was de winnaar.
Na het schieten kon er begonnen worden met het eten: een warm en koud buffet
geregeld door de organisatoren : Toon Cooijmans, Jan Willem Jansen, Gert van
Geffen, Teun van Vijfeijken en Gerrie Baselmans, die overigens de avond ervoor
de hut al hadden ingericht als een Tiroler Skihut complet met passende tafellakens en Tiroler hoedjes. Een Tiroler avond compleet met een Tiroler Musikkapelle
die passende muziek en zang liet horen: een fantastisch luidruchtig gebeuren. Na
de muziek was er nog genoeg gelegenheid om na te praten, te dansen of mee te
doen aan het spijker slaan spel. En dan toch nog de volgende morgen met een
aantal mensen redelijk fit om 11.30 uur de schutshut weer keurig op te ruimen!
We hadden een goede teerdag achter de rug!
Op naar de jaarvergadering op 3 februari, een schietwedstrijd op 19 februari en
het prinsenschieten op 27 februari. Komt dat zien, komt dat zien!

Leo Verspaget, deken schrijver
St. Antoniusschut Eeneind Opwetten.

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

9
5
6
4
3
8

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

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

Moeilijkheidsgraad

5
8 6
9 2
5

9
4 7
2
4

2

8
3

4

7
5 1 4 9

7
3
4 8 9

2
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ENODEBLAD CARNAVALSONTBIJT
Een goed carnavalsontbijt moet behalve de broodnodige vitamines ook een flinke dosis vet bevatten. Het ideale carnavalsontbijt bestaat uit een gezonde
smoothie, gecombineerd met gebakken eieren met spek, balkenbrei en een flinke slok koffie.
Aardbei Banaan Smoothie
Ingrediënten:
•
6 aardbeien
•
1 geschilde banaan
•
1 komkommer met schil, in 4 stukken
•
Zaadjes van 1 granaatappel
We schillen expres de komkommer niet, omdat daar ook gezonde vezels en voedingsstoffen in zitten. De komkommer maakt de smoothie bovendien nog net
wat gezonder en vloeibaarder. Als de smoothie nog niet vloeibaar genoeg is naar
je smaak, kun je wat water toevoegen.
Hoe maak ik Balkenbrij?


•

•
•

Breng het water aan de kook. Voeg het
vlees toe en kook het in circa 1 uur gaar
en snijd het daarna fijn.
Giet de bouillon door een zeef en breng het
op smaak met zout en
kruiden.
Roer het boekweitmeel met een derde deel
van de bouillon tot een glad beslag. Breng de rest van de bouillon met het
vlees aan de kook en voeg al roerende het beslag toe. Breng het geheel
opnieuw aan de kook en laat het doorkoken tot de pap stijf is.
Giet de pap in een met water omgespoelde schaal. Laat de balkenbrij af
koelen.
Stort de brij op een plat bord en snijd er dikke plakken van. Bak de plakken
met boter in een koekenpan tot ze aan beide kanten knapperig bruin zijn.
Serveer de balkenbrij warm.

Dit kun je al voor de carnaval maken.
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Handige tips
• Tip: neem een goedkope boerenleverworst. Doe hem in de pan met net zoveel
water als de worst zelf. Breng het aan de kook. Voeg peper, zout, kruidnagel en
nootmuskaat toe en een scheutje aroma. Alles aan de kook brengen en vervolgens boekweitmeel toevoegen, weer aan de kook brengen en meel toevoegen
totdat het boekweitmeel niet meer wordt opgenomen in de balkenbrij. Daarna in
een bak storten en platdrukken met de palm van je hand en licht bestrooien met
boekweitmeel. Als het koud is in plakken snijden van 1 cm en dan frituren in
plaats van bakken. Stroop er op en klaar. Je hebt nog nooit zulke krokante balkenbrij gegeten.

POST-ITS
Te koop aangeboden caravan z.g.a.n.
Type Fendt Saphir bouwjaar 2005, vraagprijs € 8.900,-Accessoires, aan de caravan bevestigd luifel met zijstukken, mover, airco,
mooie voortent met gordijnen en een extra luifel.
Meer informatie via mail: m.engelen03@gmail.com

Gratis af te halen: trampoline
Hebben? Maak dan even afspraak via mail: wouter.van.wijnen@onsnet.nu
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E-PARADE: ZONDAG 26 MAART
Het wereldrecord langste stoet 100% elektrische aangedreven voertuigen.

Op zondag 26 maart a.s. Organiseert Rotary Eeckaerde de E-Parade. Er wordt
gemikt op meer dan 600 elektrisch aangedreven voertuigen, waaronder ook
scooters en motoren vallen. Het moeten gekentekende voertuigen zijn omdat er
voor het “Guiness Book” gecontroleerd moet kunnen worden. Het vorige record
is in Berlijn gevestigd met 567 voertuigen. Inschrijven kan via: www.e-parade.nl
De recordpoging vindt plaats vanaf de Automotive Campus in Helmond tijdens
de Automotive Week. Deze start op zondag 26 maart met een publieksdag, welke vanaf 9.00 uur toegankelijk is.
Exclusief voor de recordpoging wordt de snelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven afgesloten van het verkeer. Ziet u het al voor u? Een bonte stoet van allerlei elektrische voertuigen traag voortbewegend op ons eigen parcours. De start
vindt plaats om 11.30 uur en de rit zal ca. 12.30 uur weer afgelopen zijn.
Op de Automotive Campus is die dag vanaf 13.00 uur nog verder het volgende
programma:
Kindercollege door professor Maarten Steinbuch (TU Eindhoven)
–Techniek bus voor kinderen
– Rondleidingen bij Verkeerscentrale Rijkswaterstaat
– Smart Mobility beleving via Virtual Realiteit

ť

20

Wijkblad Enode
– Allerlei bedrijven zullen zich profileren
– Demo’s autonoom rijden. Demo’s studententeams van de Technische
Universiteit Eindhoven
– Amber Mobility, een nieuw mobiliteitsprogramma voor het gebruik van
elektrische voertuigen (autodelen)
Rotary Club Eindhoven Eeckaerde zet zich in om een meer duurzame maatschappij te kunnen bereiken. Met opbrengst van de recordpoging ondersteunt Rotary
Club Eindhoven Eeckaerde. De Ontdekfabriek. Hiermee wordt een lesprogramma ontwikkeld waarbij basisschoolleerlingen in achterstandswijken in de regio
nader kennis maken met techniek en duurzaamheid.
Namens een van de deelnemers (met de Kims, een elektrisch rolstoelvoertuig)

Frans Kuijpers

SAMENSTELLING EENEINDSE
Geboortejaren
2013 -2017
2008-2012
2003-2007
1998-2002
1993-1997
1988-1992
1983-1987
1978-1982
1973-1977
1968-1972
1963-1967
1958-1962
1953-1957
1948-1952
1943-1947
1938-1942
1933-1937
1928-1932
1923-1927
1918-1922
Totalen

BEVOLKING (PEILDATUM 01.01.17)

Ongehuwd Gehuwd

Weduwe

M
V
M
V
10
7
0
0
13
12
0
0
19
20
0
0
16
23
0
0
20
23
0
0
14
17
0
2
16
11
4
3
1
3
5
8
9
4
8 11
11
6
17 13
8
3
13 22
4
2
31 34
4
0
35 30
4
0
20 22
1
0
30 25
0
0
14 11
0
0
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150 131 183 184
281
367

M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
4
0
1
0
9

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
5
2
4
0
2
1
21
30

Gescheiden
M
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
5
5
3
1
1
0
0
0
0
0
19

V
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5
5
1
1
1
0
1
0
0
0
0
16
35

Partnerschap
M
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
6

Totaal
M
V
10
7
13 12
19 20
16 23
20 23
14 19
20 14
7
14
19 16
31 25
27 30
41 38
43 32
26 28
32 30
15 14
10
7
0
0
1
2
0
1
364 355
719
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SMULPAKKETTEN

(ADVERTORIAL)

SMULPAKKETTEN.
Een origineel cadeau??????
Ook op het Eeneind, een webwinkel voor Smulpakketten of Geschenkpakketten.
Twijfelt u ook wel eens wat mee te nemen naar een verjaardag, een receptie, een
intrek in een huis of een andere feestelijke aangelegenheid? Wilt u ook wel eens
iets anders geven dan een bosje bloemen, een cadeaubon of een enveloppe met
inhoud? Smulpakketten.nl kan u dan een alternatief bieden en geeft u extra mogelijkheden om iemand te verwennen en te laten genieten. Mogelijk wilt u voor
uzelf wel eens een lekker Smulpakket bestellen.
Smulpakketten.nl biedt u via een website kant en klare cadeaupakketten, welke
met zorg samengesteld zijn en die met lekker eten of snoepen te maken hebben.
Afgelopen jaar is het assortiment uitgebreid met de verkoop van kleurrijk Tunesisch aardewerk. Dit aardewerk, dat wordt gebakken van witte klei, is handbeschilderd met loodvrije verf in verschillende kleurrijke motieven. De borden en
schalen van dit servies zijn vaatwasser bestendig en geschikt voor gebruik in de
oven. Een combinatie van een schaal of een bord met bijvoorbeeld enkele lekkere dingen behoort ook tot de mogelijkheden.
De Smulpakketten kunnen na ontvangst van uw betaling ook afgeleverd worden
op een door u opgegeven adres. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen ca.
2 tot 3 werkdagen, mocht dit niet lukken dan zullen wij u hiervan onmiddellijk op
de hoogte stellen.
Bewoners van het Eeneind kunnen na afspraak ook Smulpakketten of delen van
het kleurrijke aardewerk komen bekijken en meenemen. Maandelijks verstuurt
Smulpakketten.nl een nieuwsbrief naar diegene die zich aanmeldt via de site.
SMULPAKKETTEN: LEUK OM TE
GEVEN, FIJN OM TE KRIJGEN
Voor meer informatie:
Smulpakketten.nl
Wies Kuijpers-Beerens
Eeneind 27
5674 VR Nuenen
Tel. 040-2952527
website: www. smulpakketten.nl
e-mail: mail@smulpakketten.nl
twitter: @smulpakketten
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DE

FAZANT

Natuur fotograaf John van de Elzen maakte op Vaarle deze foto van een fazantenhaan. John woonde vroeger op het Eeneind maar nu in Nuenen en is voor zijn
hobby vaak op het Eeneind om vogels en dieren in de vrije natuur te fotograferen.
Fazanten zijn prachtige gekleurde vogels, vooral de mannetjes, ze hebben een
zwartrode kop en de staart en de vleugels zijn een mix van bruin rood en geel, de
vrouwtjes hebben een camouflage kleur, omdat zij alleen de eieren uit broeden,
met het nest op de grond mag zij natuurlijk niet opvallen.
De fazant komt van nature niet voor in Nederland, de Romeinen hebben de fazant in Nederland ingevoerd vooral om het donkere smaakvolle vlees.
Het leefgebied van de fazant zijn dichte bosgebieden, struikgewas en houtwallen. Hij is gespecialiseerd in het vangen van insecten, hagedissen, zaden en aas
op de bosbodem.
De fazant broedt van Maart tot Juni, het mannetje heeft meerdere vrouwtjes,
ook wel harem genoemd, het nest bevat 10-14 eieren en het broeden duurt ongeveer 25 dagen.
Als de eieren zijn uitgekomen verlaten de jongen meteen het nest en gaan samen
met het vrouwtje hun eigen voedsel zoeken, bij het opvliegen van de fazanten
laten ze een rauwe kreet horen gevolgd door kok-kok-kok, wanneer ze in rust zijn
laten ze meer kipachtige geluiden horen, Je hoort ze regelmatig als je in bepaalde gebieden loopt. Toon.
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ACTIVITEITENKALENDER
19 FEB

ZO
27 FEB

MA
27 FEB

MA

Schietwedstrijd
Schuthut Mulakkers
13.00 uur

28 MAA

Kindercarnaval
Zaal Schellens
13.30 uur

17 APR

Prinsenschieten
Schuthut Mulakkers

16 MEI

DI
MA
DI

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur
Cultuurdag
Schuthut Mulakkers
13.00 uur
Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

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

INGEZONDEN

FOTO

Hopelijk dit jaar meer verstand…..
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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

DANK

AAN ONZE SPONSORS

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

FAM. ACQUOY
ST. ANTONIUSSCHUT
CARPRO CARWASH
STICHTING EZELTJESDAG
FERPLAST
EDDY EN MONIQUE VAN GENNIP
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Het volgende blad verschijnt eind april 2017
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 april.
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