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In het zomernummer van het Wijkblad Enode berichten we weer over het wel en 

wee op het Eeneind. De zomervakantie komt er alweer aan. Maar ook die zal voor 

veel mensen anders zijn dan in andere jaren. Ook de evenementen op het Eeneind 

zijn dit jaar anders of gaan niet door. Nu maar hopen dat dit volgend jaar wel lukt. 

Gelukkig ook goede berichten:  van de Wijkraad kregen we allemaal een brief met 

bemoedigende woorden en een mooi plantje. De bermen en bloemperken in de 

gemeente bloeien uitbundig.  Bij de Noordhofplaatse staan de statafels er weer 

fris bij nadat ze door vrijwilligers schoongemaakt zijn. Hulde hiervoor. 

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 

 

 

 

2020 een jaar met onverwachte problemen. Allereerst heeft het voor het Eeneind  

voor vele zwaar toe geslagen, en van enkele personen hebben we geen waardig 

afscheid kunnen nemen. Na het overlijden van Mia Deelen, zijn  ook Pietje Aarts,  

Sjaantje Smits en Sophie Jonker-Jenniskens zonder waardig afscheid niet meer 

onder ons. Ook zijn er diverse ziekenhuis opnames geweest. Ook ons verenigings-

leven heeft geen doorgang kunnen vinden en mogelijk worden we daar nog enige 

maanden mee geconfronteerd. Laten we hopen dat we in ons volgend wijkblad 

weer enkele activiteiten aan kunnen kondigen. En heeft de redactie toch nog een 

leuk en interessant wijkblad voor U samen kunnen stellen. 

 

Piet van de Laar 
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Van de redactie 

Coronavirus  Covid 19 

In deze uitgave 

http://www.eeneind.net/
mailto:Wijkblad.enode@gmail.com
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Slechts een, maar wel belangrijk onderwerp deze keer. 

 

Enquête kavelruil 

Zoals in het vorige wijkblad al was aangekondigd heeft er inmiddels een draag-

kracht onderzoek in de vorm van een enquête plaatsgevonden.  

Belangrijk om te melden is dat de gemeente een dergelijk onderzoek heeft geëist 

en dat de voorwaarden ook door de gemeente zijn opgesteld. 

De wijkraad is hiervoor slechts aangewezen als uitvoerend orgaan. 

De enquête moest worden gehouden in de woonkern van het Eeneind en in het 

direct aangrenzende deel aan de zuidzijde van het spoor. 

De enquêteformulieren zijn bezorgd bij 265 adressen, waarvan er 13 door de ge-

meente zijn geselecteerd als direct belanghebbenden, deze 13 formulieren waren 

voorzien van een identiek kenmerk (blauwe ster), waardoor deze na inlevering als 

groep waren te herkennen. 

 

Hieronder de uitslag van de enquête: 

  
 
Na uitvoering en goedkeuring van dit draagkrachtonderzoek wordt aan het colle-

ge een principe uitspraak gevraagd. 

Bij goedkeuring door het college worden vervolgonderzoeken opgestart. Tot op 

heden zijn alleen de kosteloze onderzoeken uitgevoerd. 

Het bestemmingsplan voor het Eeneind wordt pas later dit jaar vastgesteld, naar 

verwachting in oktober 2020. Streven is om de uitkomst van deze casus ook mee 

te nemen in dit bestemmingsplan. 

 

Laat het duidelijk zijn dat de wijkraad de voorkeur geeft aan twee speelgelegen-

heden.  

  

Groen

 

Blauw

 

Totaal uitgedeelde flyers 252 13 

      

Aantal retour 90 13 

Percentage 35,71% 100,00% 

Totaal percentage 38,86% 

Aantal voor kavelruil 54 6 

Aantal tegen kavelruil 22 6 

Geen mening 14 1 

Van de Wijkraad 
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Vergaderschema 2020 

25 augustus, 6 oktober en 8 december 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Enode gebouw aan-

vang 20.00 uur. 

 

Dilis Ariens Camp 26  

Telefoon: 06 24658368 

Email: petrovandenbos@gmail.com 

Website: www.eeneind.net/wijkraad 
 
 

Geboorte Grote Heiakker 19 

http://www.eeneind.net/wijkraad
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Helaas geen Ezeltjesdag 2020  

Lieve mensen,                              

Elk jaar zo rond maart gaat bij ons, als ezelvrienden van de stichting Ezeltjes-

dag, het weer kriebelen, de voorbereidingen worden weer gestart voor het 

leukste kinderevenement van het Eeneind, Ezeltjesdag!! 

 

We starten met bij elkaar komen, om zo 

de plannen weer rond te maken om een 

geslaagde dag ervan te maken. De 

ezelhouders worden uitgenodigd, de 

frietkraam, de ijscokar en het springkus-

sen worden besteld, vergunningen 

moeten worden aangevraagd en de 

lokale ondernemers worden bezocht 

voor leuke cadeau’ s, om zo onze loterij 

te sponsoren. Daar wordt door de be-

zoekers altijd gretig gebruik van ge-

maakt en waar we, met de opbrengst, 

weer onze kosten mee kunnen druk-

ken…… 

 

Maar het werd maart 2020 en helaas kwam het corona virus om de hoek kijken 

en werden we, zoals iedereen getroffen door de nieuwe maatregelen die het 

onmogelijk maakte om live bij elkaar te komen. Dan maar via app of videobel-

len. We konden nog wel even wachten met de voorbereidingen, toen nog niet 

wetende hoe lang het ging duren. 

Maar nu wetende dat het corona virus niet zomaar voorbij is, er voor evene-

menten nog geen beslissing is genomen en we het nu niet gepast vinden om 

lokale ondernemers te vragen voor sponsoring, hebben we met pijn in ons hart 

besloten om Ezeltjesdag 2020 niet door te laten gaan. 

We hadden er een bijzondere editie van willen maken om zo de 35
e
 keer te vie-

ren! We willen het voor iedereen altijd veilig en gezellig laten verlopen en gaan 

daarom alles in het werk stellen om Ezeltjesdag 2021 weer op de kaart te zet-

ten! 

Groetjes van de Ezelvrienden van Ezeltjesdag! 

Voor nu blijf allemaal gezond en pas goed op elkaar! En denk aan onze lokale 

ondernemers om deze wat vaker te bezoeken! 
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Beste mensen van het Eeneind! 

 

Graag hadden wij na de eerste en gelijk succesvolle editie van de garagesale van 

vorig jaar ,dit jaar een vervolg gegeven!   

Helaas zorgt het coronavirus ervoor, dat dit helaas niet mogelijk is en dat vinden 

we erg jammer natuurlijk. 

We moeten helaas een jaar overslaan en hopen er volgend jaar weer een mooie 

en succesvolle  verkoopdag  van te maken! 

Dus bewaar  uw  nog mooie tweedehands spullen voor de volgende garagesale, 

zodat u  dan een  kraampje kunt  vullen en er een gezellige en hopelijk succesvol-

le dag  aan overhoud. 

Tot die tijd willen wij graag zeggen: Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en uw 

naasten! 

De organisatie Garagesale Eeneind; Elma, Monique en Alice 

 

Helaas geen GarageSale 

Helaas geen Bloem en Tuin 

Helaas geen Nuenen kermis 

Nog geen Schutsactiviteiten met publiek 

Hopelijk toch een buurtborrel 

Hopelijk wel Halloween 

Hopeijk komt de Sint met zijn pieten 

Hopeijk weer Christmas Movie Night 

Maar het allerbelangrijkste is, 

de zieken onder ons word weer beter, 

die gezond zijn zorg dat je dat blijft. 

En hopelijk gaan er toch nog enige  

activiteiten door dit jaar, en anders is 

hopelijk volgend jaar weer alles  

mogelijk. 



Wijkblad Enode 

ť  6 

Natuur op het Eeneind 

De sperwer. 

De sperwer is een kleine roofvogel en het hele jaar te zien. Licht van onderen, 

grijs van boven met breed gebandeerde staart. Zijn brede vleugels en lange 

staart geven hem een grote wendbaarheid. Kenmerkende vlucht: een paar keer 

snel slaan met de vleugels en dan glijden. 

Hij maakt een kekkerend geluid maar heeft ook een hoge, schrille roep. 

Het nest maken ze op een horizontale tak tegen de stam van een boom aan, in 

dicht jong bos met naaldbomen. 

Hij is brutaal genoeg om in tuinen en parken te jagen en is op Eeneind ook regel-

matig te zien, maar eigenlijk is het een vogel van bosranden die in de winter zijn 

jachtgebied naar opener terrein uitbreidt. 

Hij jaagt met een verrassingsaanval op kleine vogels waarbij hij snelheden van       

80 km/uur kan halen. Het mannetje vangt mezen, mussen en vinken en het grote-

re vrouwtje lijsters, spreeuwen en duiven. 

Omdat de boerenland vogels sterk zijn afgenomen nemen de aantallen sperwers 

ook af. 

Vrouwtjes sperwer 
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Sudoku puzzels 

Normaal Moeilijk 

Wat kunt u doen. 

Door het bijvoeren van kleine zangvogels op voedertafels in de winter worden 

indirect ook de sperwers bijgevoerd. Want het is dan mogelijk dat de sperwer 

zo’n vogeltje vangt. Duurzamer is een natuurvriendelijke inrichting en onder-

houd van tuin en park. Maatregelen die de zangvogelrijkdom van boerenland 

vergroten, zowel in de zomer als in de winter, zijn ook goed voor sperwers. Hier-

bij valt te denken aan het laten liggen en niet direct onderploegen van oogstres-

ten, het creëren van vogelakkers, het behoud van heggen en bosjes e.d.. 

Mannetjes  sperwer 

Ton van Dijck 

      8 5     4   

    1           9 

          6   7 3 

      1         4 

                  

3 9     6     1   

  8   2 1 3 9     

    2 4     7     

1       8         

6 9         7     

        4 8 2     

        7   1     

3         9 5     

8 4   1         9 

5 7         8   2 

9   3   1   4 6   

4 2 8   6 3       

    1   9 4   2   
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 Advertorial  

Oktober 2011 opende de vestiging van CarPro Carwash haar deuren aan de Coll-

seweg 22, te Nuenen. Esther van Kemenade, Officemanager bij CarPro Carwash, 

verteld dat er een aantal redenen zijn waarom men kiest voor een wasstraat. 

 “Doordat sommige gemeenten het autowassen op straat niet meer toestaan in 

verband met het milieu, zie je wel dat de wasstraten hierdoor meer bezocht wor-

den. Thuis komt het vieze water met schoonmaakmiddelen in de grond en riool 

terecht. In de wasstraat wordt het water meteen gereinigd. Wij werken ook met 

textiel-borstels (krasvrij) en  gebruiken milieuvriendelijke producten.” 

“Tegenwoordig zijn de hypermoderne wasstraten zo goed ingesteld, dat de lak 

de beste verzorging  en afhankelijk van het gekozen programma, een passende 

wax beschermlaag krijgt. Dat zorgt ervoor dat vuil minder snel hecht aan de auto. 

Denk aan zonneschijn, insecten, vogelpoep, slijk etc. Doordat de wax verneveld 

wordt aangebracht, komt dit in alle hoeken en gaten terecht. Dat is ook een reden 

waardoor men kiest voor onze wasstraat.” 

“De grootste reden om de wasstraat te bezoeken is tijd en gemak!” 

CarPro Carwasch  
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Een auto met de hand wassen vergt fysieke inspanning. In onze wasstraat is de 

auto binnen enkele minuten gewassen, waarna je op ons overdekt stofzuiger plein, 

je auto gratis kunt uitzuigen. Ook hebben we een handdoekservice (eenmalige 

aanschaf).  Hierbij heb je na iedere wasbeurt een schone handdoek . Wij wassen 

deze weer. Door deze service bieden we meer gemak, de klant is zo klaar met zijn 

wasbeurt. De auto rijdt weer glanzend naar buiten. We zien auto's van alle merken 

en leeftijden voorbij komen. We kiezen we ook nog steeds voor persoonlijke hulp 

bij de kassa en indien nodig kunnen we mensen adviseren en begeleiden. Sommi-

gen komen voor het eerst in een wasstraat en / of oudere mensen vinden het soms 

ook spannend.  We hopen daarmee de  service compleet te maken voor onze klan-

ten.” 

“Mijn collega, vestigingsmanager Johnny Crooymans, heeft er met zijn team, een 

mooie vestiging van gemaakt. Met de komst van de nieuwe wasboxen, kunnen we 

onze klanten ook deze service aanbieden en we blijven altijd ondernemen om de 

nieuwste slimme oplossingen te kunnen toepassen voor het gemak voor onze klan-

ten. Daar zij we als bedrijf graag mee bezig.”  

Wil je het zelf ervaren, oordelen en beleven, dan ben je natuurlijk van harte wel-

kom.” 

Meer informatie vindt je op onze site: www.carpro.nl. 

http://www.carpro.nl/
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De jeugdpen 

Wie ben je ?  

Ik heet Ilse van Zwam en ben 8 jaar. We wonen op de Grote Heikakker met mijn 

papa Joost en mijn zusje Lara van 6 jaar. Ik woon hier al mijn hele leven. 

De helft van de tijd woon ik bij mijn mama in Gerwen. 

Waar zit je op school en wat is het leukste vak ?  

Ik zit op de Crijnsschool in groep 5 bij meester Koen.. We hebben heel lang thuis 

les gehad met de i-pad. Ik zag maar 3 kinderen uit mijn klas. We mochten wel 

samen buiten spelen. Maar de meesten had ik lang niet gezien. Ik ben blij dat we 

nu wel weer naar school gaan. 

Ik vind rekenen, gym en pauze het fijnste op school. Bij rekenen gaan we nu op-

tellen in het rekenschrift. De sommen staan op de i-pad. Dat is eigenlijk hetzelfde 

op school en bij thuiswerken.  

Bij gym doen we veel verschillende dingen. We gaan over kasten heen springen, 

zwieren aan touwemijn beste vrienden uit de klas. We gaan dan vaak voetballen 

of lummelen, dan moet je de bal afpakken.  n en bok springen. We hebben ook 

online gym gedaan met de hele klas. 

De pauze vind ik leuk omdat we dan buitenspelen met  

Wat doe je na schooltijd ?  

Na school ga ik meestal buitenspe-

len, op de trampoline en met kin-

deren uit de buurt spelen. Ook ga ik 

wel wandelen met mijn vader bij de 

visvijver of op de Gulberg. 

Ik vind het ook leuk om naar het bos 

te gaan om in bomen te klimmen. Bij 

binnenspelen doe ik meestal spelle-

tjes op de i-pad of kleurplaten ma-

ken. Mijn sporten zijn korfbal en ten-

nis.  

 

Korfbal doe ik vanaf mijn 6
e
 jaar. We hebben op dinsdag en donderdag trainen 

en op zaterdag een wedstrijd. Tennisles heb ik op woensdagmiddag. Dat doe ik 

al vanaf mijn 5
e
. 

Wie zou je wel een dagje willen zijn ? 

Ik wil wel een dagje de baas van het gezin zijn. Dan zou ik langer op de i-pad en 

de telefoon gaan en tiktok en youtube kijken. Ook zou ik iedere dag iets lekkers 

eten, zoals pannenkoeken, pizza of frites. Ook zou ik wel een dagje Luuk de Jong 

willen zijn. Die speelde eerst bij PSV, maar nu bij Sevilla. Ik ben al 4 keer in het 

PSV-stadion geweest. 
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Wat wil je later worden ? 

Ik wil bij de politie of secretaresse worden. 

Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk ? 

Ik hou van op vakantie 

gaan. We gaan vaak naar 

een kleine camping in 

Nederland met een boe-

renspeeltuin en we mo-

gen koeien melken. Naar 

een pretpark gaan vind ik 

ook heel leuk. We zijn in 

Europapark geweest in 

Duitsland. Daar zie je alle 

landen in miniatuur. Ik 

ben ook wel eens in To-

verland en de Efteling 

geweest. 

Heel lang fietsen vind ik 

stom of heel lang in de 

auto zitten. 

Hoe vind je het  om op het Eeneind te wonen ?  

Ik vind het leuk, want je kunt fijn buiten spelen. Er rijden niet zoveel auto’s en er 

wonen veel kinderen van school. Ook doen we mee met het sinterklaasfeest, car-

naval, paaseieren zoeken, ezeltjesdag en halloween. 
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Een Bananenvlinder op het Eeneind   

Op een mooie warme lentedag fladdert er een geel vlindertje door de straten van 

Eeneind. Een paar weken geleden was hij nog een rupsje, maar nu is hij een 

prachtige vlinder geworden. Vlinders hoeven niet naar school, ze hoeven niet te 

leren fietsen, kunnen niet zingen of van de glijbaan glijden. Maar ze kunnen wel 

heel goed dansen op de wind. Vrolijk fladderen ze heen en weer van bloem naar 

bloem. Dat vinden ze heel leuk om te doen. 

 

Ons vlindertje kijkt onder 

het vliegen waar de lekker-

ste bloemen in de tuinen 

staan. En er zijn heel veel 

mooie tuinen op het Een-

eind. De vlinderstruik vindt 

hij heel lekker, maar die 

bloemen bloeien nu nog 

niet. Maar er is genoeg 

ander lekkers te snoepen. 

Hij vindt zelfs paarden-

bloemen langs de kant van 

de weg Jammie. 

 

Dan ziet hij opeens een ander vlindertje vliegen. Hij gaat er vlug achteraan, mis-

schien kunnen ze vriendjes worden. Hoi vlindertje, hoe heet jij? Ik ben Flipje, 

Oranjetipje en daar komt mijn vriendinnetje Ditje Koolwitje aan. Wat hebben jullie 

grappige namen, zegt het gele vlindertje. Waarom heten jullie zo? Nou, zegt Flip-

je,  ik heb oranje vlekken op mijn witte vleugels en Ditje is wit en vindt plantjes 

die naar kool smaken heel lekker. Daarom. En hoe heet jij dan, vraagt Flipje? Dat 

weet ik niet, zegt het vlindertje, ik zal het aan mijn mama gaan vragen. Mama, 

mama, roept hij, als hij haar ziet zitten op een rose bloemetje, hoe heet ik? Heb ik 

ook zo’n leuke naam als Flipje en Ditje? Natuurlijk, zegt mama, jij heet Koen Ci-

troen. Koen knippert even met zijn oogjes, is dat echt leuk? Koen klinkt wel stoer, 

maar Citroen vind hij maar raar. Toch vliegt hij snel terug naar Flipje en Ditje en 

vertelt wat mama zei: ik heet Koen Citroen. Flipje en Ditje beginnen heel hard te 

lachen, wat een rare naam. Het klinkt een beetje zuur!  Koen krijgt er buikpijn van 

dat zijn nieuwe vriendjes hem zo uitlachen. Hij kan er toch niks aan doen dat zijn 

ouders hem zo hebben genoemd. 

Voorlees verhaal Rian van Dijck  
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Boos vliegt hij terug naar zijn mama. Mama, ik wil geen Koen Citroen meer heten, 

dat is een stomme naam, mijn vriendjes lachen me uit, en citroen vind ik vies. Och 

gekkerd, zegt mama, je heet zo omdat je geel bent, niet omdat je zuur bent, je 

bent juist een heel zoet vlindertje, dat altijd heel braaf is. Koen moppert: En toch 

vind niet leuk om zo te heten. Als hij stevige pootjes had gehad zou hij stampvoe-

ten van boosheid. 

Maar dan bedenkt hij iets: een banaan is toch ook geel en is lekker zoet, mag ik 

dan voortaan Daantje Banaantje heten, alsjeblieft? Nu moet mama lachen: van mij 

mag het, hoor. We zullen je voortaan Daantje Banaantje noemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blij fladdert Koen, ik bedoel Daan, naar Flipje en Ditje en vertelt wat hij met mama 

heeft afgesproken: ik heet nu Daantje Banaantje. Zijn vriendjes lachen weer, maar 

nu van blijdschap. 

Dus jongens en meisjes, als jullie op het Eeneind een geel vlindertje zien vliegen, 

dan is dat onze eigen bananenvlinder, die vliegt alleen maar hier in onze straten 

en tuinen. 

Maar niet verder vertellen, hoor, dat is ons geheimpje! 

Rian van Dijck 
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Sint Antoniusschut 

Ondanks het Corona Virus herstelt het schutsterrein langzaam maar zeker weer in 

een aanvaardbaar terrein. Het parkeer terrein en het rijpad zijn ingericht en van 

een nieuwe toplaag voorzien. Ook een tegenwoordig normaal natuurverschijnsel 

(grote droogte) is voor de schut geen probleem meer. Voor dat een groot gedeel-

te van het terrein werd ingezaaid was er een waterpomp en put geregeld. Zelfs is 

er een netwerk van leidingen en sproeiers aangelegd om overal te kunnen berege-

nen. Waar we voorlopig een gazon proberen aan te leggen is het al goed groen 

aan het worden. En diverse schutsbroeders regelen de nodige tegels voor looppa-

den en fietsenstalling. Ook ander onderhoud word uitgevoerd zelfs onze hoofd-

man weet zich nuttig bezig te houden. 

De 1,5 meter regeling word 

goed aangehouden zoals je 

kunt zien. 

Door de regels van de overheid 

werd het volgende probleem 

veroorzaakt, de bier voorraad 

dreigde over de uiterste ge-

bruiksdatum te geraken. Iets 

wat we nog nooit hebben mee-

gemaakt. Dus werd het tegen 

inkoopsprijs te koop aangebo-

den. 3 voor 10 Euro. Bijna onze 

hele voorraad is nu in Gerwen 

terecht gekomen. Daar kunnen 

ze blijkbaar nog beter drinken 

dan op het Eeneind. Maar geen 

zorgen, er is ondertussen voor 

nieuwe voorraad gezorgd die 

nog tot oktober goed blijft en dan moet het toch al wel al enkele maanden weer 

op zijn ouds zijn. 

Dan kunnen er mogelijk enkele activiteiten weer plaatsvinden. 

Zoals aspirant leden in-bonen, vergaderen, Kringkorps schietwedstrijden, schieten 

voor het koningskruis en zelfs alsnog mogelijk Koningschieten.     

Ondertussen mogen buitensporten weer geoefend worden. Dus zijn onze schut-

ters weer aan het oefenen. Zelfs mag er drank van thuis meegenomen worden, 

heeft onze Koning te horen gekregen, maar moet de Schuthut gesloten blijven en 

is kaarten een spel en geen sport. Veel andere schutsactiviteiten gaan dit jaar niet 

door. De kermis openen, de jaarlijkse gilden-dag word volgend jaar georganiseerd 

door de organisatie van dit jaar maar het gilde dat volgend jaar aan de beurt is 

organiseert dan een vrij gildefeest dus mogelijk 2 geweldige feesten.  
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Nu er toch niet veel mogelijk is met de Schut als wat werken aan het terrein en 

oefenen met geweerschieten, wat over het verleden van onze schut. 

Het oudste bewijs van lidmaatschap is van Arnoldus Hendrick Dijstelblom. Aan het 

koningsschild uit 1729 te zien was hij klompenmaker te Opwetten. 

Mogelijk dat er nazaten nog enige informatie over deze schutsbroeder hebben. 

Dit hoeft niet alleen over zijn schut verleden te gaan maar mag ook over zijn fami-

lie gaan of over wetenswaardigheden over Opwetten of Eeneind uit die tijd of la-

ter. Alles is mogelijk interessant. We hebben nog van meerdere oud koningen 

schilden die komen in een volgend Enode blaadje, voor sommige nog steeds “het 

groene boekje” aan de beurt. 

 

Mogelijk zijn er geïnteresseerde binnen onze schut die ervaring hebben of moge-

lijk toch interesse hebben om een digitaal archief op te zetten over en rondom de 

Sint Antoniusschut en Eeneind en Opwetten. Laat het weten aan ondergetekende.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge Deken Schrijver Piet van de Laar  
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Jeugdpagina’s 

 

Speurtocht maken op het Eeneind 

De allertofste speurtocht op het Eeneind ooit? Die maak je nu zelf met Troovie. 

Een gave speurtocht app voor kinderen. Hoe werkt het? Je begint door te kie-

zen welk avontuur je wilt. Van monsters vangen tot een geheime schat zoeken. 

De route? Die is zo gemaakt en kan gewoon vanuit huis. Maar dat hoeft niet 

want je kunt overal beginnen waar je wilt. In de achtertuin. Op de hoek. In het 

bos. De app bedenkt ook al opdrachten voor je die tijdens de speurtocht uitge-

voerd kunnen worden. Maar zelf bedenken kan natuurlijk ook! Ga aan de slag via 

troovie.nl. 

Woordzoeker 

De woorden staan kriskras door elkaar, ook achterstevoren en zelfs onderstebo-

ven, maar nooit schuin. Sommige letters kunnen overlappen. 

Van de letters die overblijven kun je een nieuw woord maken en dat is de oplos-

sing. 
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Zoek de 10 verschillen 

Mirjam van Riel 



Wijkblad Enode 

ť  18 

Minibieb 

Minibieb en Kinderzwerfboekstation Eeneind  

Op 26 mei bestaat het Kinderzwerfboekstation 10 jaar in Nederland. Het is een 

initiatief geweest van het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

Ieder kind moet erbij kunnen horen. Voor ruim 300.000 kinderen in ons land was 

en  is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en voelen 

zich buitengesloten. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen én jongeren van 

0 tot 21 jaar met onder andere een fiets, een opleiding, een dagje uit voor de 

nodige ontspanning en zwemlessen. Wij zijn er voor ze, ook als ze nergens an-

ders terecht kunnen. Met het Kinderzwerfboek worden kinderen gestimuleerd 

om leuke boeken te lezen. Het initiatief richtte zich in het bijzonder op aan-

dachtswijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen ver-

groot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstper-

spectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. 

Het is namelijk gebleken dat kin-

deren die dagelijks een kwartier le-

zen, hun woordenschat sneller uit-

breiden en ook beter presteren op 

school. Dikwijls hebben kinderen in 

de basisschoolleeftijd thuis niet ge-

noeg leesboeken, waardoor de kans 

bestaat dat ze met een taalachter-

stand het basisonderwijs verlaten. 

Voor alle kinderen zijn er op meer 

dan 3.000 plekken in het land Kin-

derzwerfboek Stations. Daar kunnen 

kinderen een leuk boek uitkiezen en 

doorgeven aan andere kinderen. De 

Stations zijn bijvoorbeeld onderge-

bracht in scholen, buurthuizen, kin-

derboerderijen en bij mensen aan 

huis, dikwijls in combinatie met een 

Minibieb, om zo ook de ouders te 

stimuleren meer te lezen. Kinder-

zwerfboekstations kun je vinden via 

www.kinderzwerfboek.nl, Minibiebs 

via www.minibieb.nl. 

Ook op het Eeneind vindt je een Kinderzwerfboekstation op de inrit naast Paral-

lelweg nr. 1 

Frans Kuijpers 

http://www.kinderzwerfboek.nl/
http://www.minibieb.nl/
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Bedrijventerrein Eeneind-West en de boeren  

Omstreeks 2010 sloot de gemeente een koopcontract  met 2 boeren (tuinders) 

van 27 hectare grond voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Eeneind-West. 

Verantwoordelijk W70 wethouder Jansen. Samenwerking met Geldrop en Eindho-

ven om een regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen, kwam niet van de grond 

omdat deze beide gemeenten vonden dat voor zo’n regionaal terrein de ont-

sluiting en bereikbaarheid van de locatie te slecht was. Nuenen besloot daarom 

alleen verder te gaan met alle risico’s van dien. Probleem? Risico’s ? Welnee. De 

juiste ontwikkelaars zijn zo gevonden. 

In 2015 sloot de gemeente daarom andermaal een koopcontract ditmaal met 3 

projectontwikkelaars. Verantwoordelijk D66 wethouder Pero.  Het zag er allemaal 

veelbelovend uit en het zou veel geld opleveren. En de gemeente had al gerekend 

met een opbrengst van ca 21 miljoen euro. Afspraak was dat de ontwikkelaars van 

de 27 hectare grond jaarlijks 4.5 hectare zouden afnemen, te beginnen in 2015 en 

zo tot 2021, op  straffe van een boeterente  van 1 miljoen euro bij niet nakomen 

van de afspraken. Echter tot heden is er nog meter grond afgenomen en nog 

geen cent rente betaald. 

Als de situatie zo blijft tot einde contract (medio 2021), wordt de gemeente weer 

eigenaar van de 27 hectare grond met het risico de gronden wegens onverkoop-

baarheid af te moeten schrijven als verlies. Wie betaalt het  verlies? Zijn de huisei-

genaren weer de klos met de hoogste woonlasten in Zuid-Oost-Brabant? De re-

kenkamer-commissie van de gemeente constateerde vorig  nog in haar rapport 

aan de gemeenteraad, dat er onvoldoende harde afspraken gemaakt zijn om de 

financiele risico’s van de gemeente te beperken. ”Er is geen bankgarantie of ver-

gelijkbare harde garantie  gegeven. Een bankgarantie had ervoor kunnen zorgen 

dat de gemeente zonder gang naar de rechter haar risico’s financieel geheel of 

gedeeltelijk  had kunnen afdekken. 

Nu weer terug naar de boeren niet in Nuenen maar ditmaal naar het eventueel 

uitkopen door de gemeente van boeren in de buurt van Nuenen teneinde de ver-

wachte  stikstofstoftoename op 

Eeneind-West te beperken. Wat 

begon met de 27 ha aankoop van 

gronden van de boeren in Een-

eind-West eindigt nu met de 

eventuele uitkoop van boeren in 

de buurt van Nuenen in een po-

ging om de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein alsnog mogelijk 

te kunnen maken. Realistisch? 

Eerst  zien en dan pas geloven. 

Jacques Leemans  

Probleem Bedrijventerrein Eeneind-west 
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Net niet in Nuenen op het randje 

25 AUG Vergadering Wijkraad 

DI 
Enodegebouw zaal boven 

Aanvang 20:00 
  

6 OKT Vergadering Wijkraad 

DI 
Enodegebouw zaal boven 

Aanvang 20:00 
  

8 DEC Vergadering Wijkraad 

DI 
Enodegebouw zaal boven 

Aanvang 20:00 
  

ACTIVITEITENKALENDER 

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

Oefening en volharding voor café Meulendijk later “De Piper” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening en Volharding voor Café Meulendijk later “De Piper”. 



 

ś  21 

Het volgende blad verschijnt eind augustus.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 augustus. 

Dank aan onze sponsoren 

• 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 

• J. Leemans voorzitter Nuenens Belang  • Fam. de Vries 

• Metselaars Makelaardij • Safety Firts Brandbeveiliging 

Helaas geen sale 

 




