ĭĮįİı
ĜĝĞ ğĠġĢģĤĥĬ

Negenendertigste jaargang – nr. 4 – oktober 2017

Colofon
Redactieadres:
Hoge Mikkert 2
5674 VT Nuenen
Redactie:
Toon van der Linden, 2838410
Frans Kuijpers, 2952527
Piet van de Laar, 8481147
Mirjam van Riel, 2840171
Marijke Rikze, 2906391
Ellie Sleegers, 2838782
Verspreiding:
Victoire van de Camp, 2835770
Rian v.d. Heijden, 2835956
Joke van Dinther, 2834752
Nelly Janssen, 2832720
Piet van de Laar, 8481147
Toon van der Linden, 2838410
Gebr. J. en J. Verbroekken, 2839338
Vormgeving:
Mirjam van Riel
Omslagfoto:
Piet van de Laar
Ontwerp omslag:
Paul IJsendoorn ©2012
www.drawperfect.com
Administratie en Penningmeester:
Toon van der Linden, 2838410
Bankrekening penningmeester:
NL91 RABO 0302 1845 54
E-mail wijkblad:
wijkblad.enode@gmail.com
Het wijkblad Enode is een onafhankelijke uitgave en wordt gratis verspreid met
behulp van vrijwilligers en sponsors. Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn/
haar bijdrage. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van
reden artikelen in te korten of te weigeren. Foto’s dienen los aangeleverd te
worden. Meningen kunnen niet anoniem worden geplaatst. Het plaatsen van
meningen betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud ervan.

Wijkblad Enode

VAN

DE REDACTIE

Na de mooie zomer worden de dagen weer
korter en gaan we op weg naar de feestmaand. Op het Eeneind begint dat zoals altijd
met de Sint. We hopen dat hij de kinderen van
het Eeneind op zaterdag 25 november weer
kan vinden.
In dit nummer kijken we terug op de altijd gezellige en goedbezochte Ezeltjesdag. Verder
veel informatie over de inwoners en ander
nieuws.

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
Tip: laat ons weten wat uw beroep of hobby is en een van de redactieleden
komt langs om er een interessant artikel van te maken.
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VAN DE WIJKRAAD
Als ’t goed is hebben de meesten het dagelijkse leven weer opgepakt na de vakantieperiode. De wijkraad heeft inmiddels de eerste vergadering ook alweer
achter de rug. Veel valt er echter niet te melden omdat het voor zowel ons als
onze achterban ook ‘komkommertijd’ was.
Opvang vergunninghouders
Zoals u in de lokale kranten hebt kunnen lezen worden deze nu gehuisvest nabij
het Witte Hondpad. Ook Nuenenaren die momenteel op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan moeten daar een plek krijgen. Het is de bedoeling
dat op het Witte Hondpad maximaal twintig tijdelijke woningen komen.
‘Snel’ fietspad
Er zijn hier blijkbaar nieuwe ontwikkelingen, wij worden hier op korte termijn over
bijgepraat door de verantwoordelijke wethouder.
Status trillingen spoor
Geen nieuws hieromtrent.
Status ondertunneling Collse Hoefdijk
Geen ontwikkelingen.
Status Stationsweg
In navolging van het advies van de monumentencommissie blijft de Stationsweg
op Eeneind in originele staat behouden. De renovatie van de 130 jaar oude karakteristieke kasseienweg, die gepland stond voor september vorig jaar, is van
de baan. De enige aanpassing die wordt gedaan is de plaatsing van officiële
waarschuwingsborden en borden met de tekst ‘Let op! Slecht wegdek’.
Status snelheid beperkende maatregelen Collseweg
Nog geen vorderingen.
Eeneind 47
De wijkraad heeft diverse gesprekken gevoerd met zowel de verantwoordelijke
wethouder als de B.V. in kwestie (Kroost in proces) over de bestemming van dit
pand. Verderop in het wijkblad een uitgebreid artikel hierover.
Verkiezingen
Volgend jaar 21 maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. Ook zullen dan tegelijkertijd de Dorps en Wijkraad verkiezingen plaatsvinden.
Dit betekent dat ook de wijkraadleden opnieuw gekozen moeten worden.
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Heeft u interesse en/of wilt u eens de sfeer proeven, kom dan gerust eens langs
op een van de openbare vergaderingen. In december zullen we hier uitvoerig op
terug komen.
Vergaderschema
24 okt. en 12 dec.
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in het Enode gebouw,
aanvang 20.00 uur.

ZOEK

DE VERSCHILLEN (MAXIMAAL

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

1 VERSCHIL)

U las in het Eindhovens Dagblad dat het college van B&W van Nuenen heeft besloten af te zien van de geplande renovatie van de Stationsweg. Dank aan zeer
velen die voor het behoud van de Stationsweg hebben getekend.
Met vriendelijke groeten,
Remmet van Luttervelt
Stationsweg 1A, Nuenen
remmet@vanluttervelt.net
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NIEUW

OP HET

EENEIND

Hallo buurtbewoners,
Graag willen wij ons voorstellen via dit wijkblad. Wij zijn Bart en Patty. Sinds
april zijn wij trotse eigenaren van ons huis aan de Eeuw Driessestraat op het
Eeneind. Na enkele jaren in Eindhoven te hebben gewoond wilden we een
rustiger plekje opzoeken. De keuze voor Nuenen was al snel gemaakt en zoals
we vaker tegen elkaar zeggen "dit hadden we veel eerder moeten doen". Wij
genieten van ons huis, de rust en de mooie wijk. Met een beetje geluk zien we
zelfs eekhoorntjes in de voortuin. Hoe mooi is dat!
Wie zijn wij:
Bart Dielissen, 33 jaar en werkzaam als hoofdmonteur bij Aircobrabant. Na 24
jaar in Nuenen te hebben gewoond ben ik met Patty samen gaan wonen in
Eindhoven. Ik hou van PSV, al jaren lang ben ik trouwe supporter in het stadion. Verder houd ik van koken, motor rijden en eten met vrienden.
Patty van der Loo, 31 jaar en werkzaam als indoor sales medewerker bij TNT.
Ik ben geboren in Eindhoven. Ondanks dat ik daar met plezier heb gewoond
droomde ik ervan om in een dorp te wonen. Toen ik de woning aan de Eeuw
Driessestraat zag was ik op slag verliefd! Ik wist het, dit is ons droomhuis. In
mijn vrije tijd kan ik erg genieten van een lekker wijntje of kletsen met vriendinnen. Daarnaast houd ik van lezen, sporten en creatief bezig zijn.
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ACHTER

DE VOORDEUR:

EENEIND 47

Sinds enkele maanden zijn wij, Kroost in Proces, gevestigd op Eeneind 47 en
willen wij ons graag even voorstellen.
Kroost in Proces bestaat uit twee psychotherapeuten, die in november 2014
bij elkaar gekomen zijn en allebei het idee hadden dat hulpverlening ook op
een andere manier (dan meestal gebruikelijk) aangeboden kan worden. Wij
houden ons graag bezig met de potentie van de cliënt en deze in haar/zijn
kracht te zetten. Te vaak zagen wij om ons heen, dat cliënten met een lange
hulpverleningsgeschiedenis of veel slechte ervaringen niet verder kwamen en
wanhopig werden, omdat er vooral naar hun beperkingen werd gekeken.
De afgelopen jaren hebben wij al kleinschalige woonvormen aangeboden in
de regio en begeleiden wij jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar met verschillende hulpvragen.
We zijn ook van plan dit op Eeneind 47 te gaan doen. We investeren in een
pand, waar we zorg op maat willen gaan aanbieden aan jongvolwassenen, die
begeleiding nodig hebben op het gebied van huisvesting, financiën, dagbesteding (bijvoorbeeld bij het vinden van een baan of een opleiding), huishouden en psychisch functioneren.
Tevens zijn wij van plan om professionals een plek in het pand aan te bieden,
die dagbesteding, re-integratieplekken en leerplekken kunnen faciliteren;
waar vanuit de jongvolwassene kan doorstromen naar een mogelijke baan.
Omdat het pand zich midden in een woonwijk bevindt, voorzien wij ook dat
er een wisselwerking ontstaat met de buurt en directe omgeving.
Ons doel is om deze jongeren, die vaak vanuit lastige omstandigheden komen en een zetje nodig hebben om in zichzelf te mogen gaan geloven; na
een jaar (of twee) afscheid van ons kunnen nemen, omdat zij er klaar voor zijn
terug te keren in de maatschappij.
Wij werken vanuit jarenlange ervaring, gebaseerd op vakinhoudelijke, theoretische expertise en op praktijk deskundigheid.
Kom langs op zaterdag 4 november!
Graag willen we u uitgebreider informeren en u verwelkomen in ons pand
Eeneind 47 op zaterdag 4 november a.s. tussen 13.30 en 17.00 uur.
Voor verdere informatie kunt u ook kijken op onze website:
www.kroostinproces.nl.
Niels ter Haar & Fatima Roos
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STRAATNAMEN EENEIND 19
Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 februari 1975
De weg heette volgens de kadasterkaart van 1832 Mulakkersche Weg. De betekenis van Mul is: droge, hooggelegen grond. Toponiemen met de toevoeging ,,akkers” hebben meestal betrekking op ontginningen uit de 10e tot en met
de 12e eeuw. Het gebied met de naam Mulakkers ligt inderdaad op de hoogste
gronden van de omgeving. Door de aanleg van de weg Helmond-Eindhoven
(S22) is het gebied van de Mulakkers in tweeën gesplitst. Vroeger liep de weg
van de Oude Dijk tot aan het Wettenseind bij het driehoekig veldje met de geitjes. Door aanleg van de S22 was een deel genummerd aan het Wettenseind en
voor een deel aan de Eeneindse kant. Op verzoek van de bewoners heeft de raad
een aparte straatnaam vastgesteld vanaf 1955.
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De Sint Antoniusschut heeft er zijn schutsterrein waar o.a. voor het paasgebeuren
alle bewoners van klein tot groot welkom zijn. Ook het Jo Arts terrein doet elk
jaar dienst voor de Ezeltjesdag. Op de kaart hiernaast zijn de percelen 1114 1115
eigendom van de Schut.
Het gebied heeft enige percelen met hoge Cannidasche bomen waar Henk de
Wit oud redactielid van het wijkblad inspiratie op deed voor zijn column “Onder
de hoge bomen”.
Als voorbeeld een column uit een wijkblad van 2002.:

“De wijnd stao omhog”. Dus is het behoorlijk fris onder de hoge bomen, ondanks
het feit dat het voorjaarszonnetje ijverig zijn best doet de natuur te doen ontwaken. Waar zou die uitdrukking toch vandaan komen; “De wijnd stao omhog”? Je
zou kunnen denken: de wind komt uit het noorden. Maar de uitdrukking wordt
ook gebruikt als de wind uit het oosten of uit het noordoosten komt. In ieder
geval, als “de wijnd omhog stao”, dan is het guur en koud en daar brengt een
schraal voorjaarszonnetje geen verandering in. Wat wel verandert, of het nu guur
en koud is, of dat je voorzichtig je coltrui uitlaat en je pet aan de kapstok kunt
laten hangen, de natuur ontwaakt. Hoorbaar en zichtbaar. Over een paar weken
is alles groen. En alle vogels hebben dan hun ei gelegd, ook al is het dan nog
geen mei. Ook in de politiek hebben ze dan hun ei al gelegd, tenminste in de
meeste gemeenten. En maar broeden! Broeden en wachten wat eruit komt. En
wat eruit komt is altijd hetzelfde; een jong. En een jong moet alles weer opnieuw
leren. Naar het model en de werkwijze van vorige raden, of, zoals nu steeds meer
te beluisteren valt, op een andere manier als in het verleden.
Niet te veel spelletjes als van: als jij voor mijn voorstel bent, dan ben ik voor jouw
voorstel. Besluiten op basis van argumenten, wat minder wandelgangenoverleg,
verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering ervan, ook voor de zogenaamde oppositiepartijen, afgerekend worden op het niet uitvoeren van beloofd
beleid en vooral geen gekissebis om het kissebissen. Och, met Nuenen zal het
nog best goed komen, als we de stad maar op een afstand kunnen houden.
Henk de Wit.

Binnen kort ziet het er mogelijk weer winters uit
maar ook dat kan prachtig zijn. Ook deze doodlopende weg heeft zijn waarde.
Piet van de Laar.
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ZATERDAG 25 NOVEMBER

SINTERKLAASFEEST

2017!

Beste Kinderen , Ouders, Opa’s en Oma’s van het Eeneind.
Als de blaadjes gaan vallen, de avonden langer worden en het einde van het jaar
weer nadert, krijgen we bij wijk “C” het bekende bericht uit Spanje:
HIJ IS WEER ONDERWEG !!!
DE SINT KOMT WEER NAAR HET EENEIND !!!!
Wij kunnen dan niet wachten en gaan aan de slag om
Sint en zijn gevolg waardig te kunnen ontvangen.
Daarom komen er eind oktober/begin november de vertrouwde gezichten van Wijk “C” weer langs de deur om
jullie allemaal uit te nodigen voor dit geweldige feest.
En oh ja we vragen dan ook een kleine bijdrage, zodat we er ook dit jaar weer
een leuke middag van kunnen maken.
Komen er ook Pieten mee ?????
Wij hebben geen bericht ontvangen dat ze thuis blijven, dus zullen ze er wel bij
zijn denk ik dan !!!
WE HEBBEN DIT JAAR EEN HEEL NIEUW
PROGRAMMA , WAAR JONG EN OUD VAN
ZULLEN SMULLEN!!!!
Kortom reden genoeg om dit jaar weer massaal aanwezig
te zijn.
Sint wil van de ouders graag weten of dat wat er in zijn
boek staat klopt. Sint vraagt de ouders van kinderen die dit jaar iets speciaals
gedaan hebben, strikdiploma, zwemdiploma of gewoon iets spannends mee hebben gemaakt dit te melden bij lbjkoenen@gmail.com
Sint probeert dit mee te nemen in het programma.
Sinterklaas heeft ons laten weten op zaterdag 25 november ons Eeneind te bezoeken, alle kinderen worden om 13.00 uur bij het Enode gebouw verwacht,
zodat we allemaal Sint tegemoet kunnen lopen.
Natuurlijk zal ook dit jaar ons Showkorps O & V de Sint muzikaal begeleiden bij
zijn intocht.
De traditionele intocht moet een feest zijn dus vragen wij alle volwassenen om
een oogje in het zeil te houden zodat groot en klein zonder ongelukken, kunnen
genieten van een “gave” middag in het Enode-gebouw.

ť

8

Wijkblad Enode
Verder willen we graag weten wie er (langdurig) ziek zijn, zodat we namens de
Sint ook hen kunnen verrassen. U kunt dit doorgeven aan een van de vertrouwde
gezichten, of even een telefoontje, of briefje naar ondergetekende.

Namens Wijk C: Louis Koenen
040-2837287 lbjkoenen@gmail.com

ENODEBLAD

RECEPT

Pompoensoep met Parmezaan
Bestemd voor 4 personen, bereidingstijd ca. 50 minuten
Ingrediënten:
60 gram boter + 1 klontje
30 gram bloem
2 rode uien fijngehakt
1 kg pompoen in blokjes
1 glas witte wijn
1 liter bouillon (groenten of gevogelte)
100 ml slagroom
1 blokje Parmezaanse kaas +
40 g geraspte Parmezaanse kaas
Bereidingswijze:
Doe 60 gram boter en de bloem in een pan. Verwarm 2 minuten op laag vuur,
onder voortdurend roeren en haal de pan vervolgens van het vuur.
Doe het klontje boter in een stoofpan en bak de uien en de pompoen op matig
vuur 10 minuten aan, onder regelmatig roeren. Voeg een beetje peper en zout
toe. Giet de witte wijn erbij, laat 5 minuten koken en voeg vervolgens de bouillon
toe. Laat nog 20 minuten zachtjes pruttelen.
Meng de inhoud van de pan fijn en voeg tegelijkertijd ook het mengsel van
bloem en boter toe.
Daarna de room erbij, meng goed en laat onder voortdurend roeren kort inkoken. Haal de pan van het vuur en voeg de geraspte parmezaan toe.
Dien de pompoensoep op met wat parmezaankrullen, die kunt u op het laatste
moment nog zelf schaven.
Wie levert ons het volgende recept?

Frans Kuijpers

ś

9

Wijkblad Enode

31 OKTOBER: HALLOWEEN

Halloween, ook genoemd All Hallows' eve(ning), is de Engelse naam voor allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen.
Halloween is een feestdag die vooral in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Canada gevierd wordt.
Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen als het donker wordt aan bij
huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes, en roepen "trick
or treat" (de keuze gevend tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering
krijgen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Jonge volwassenen gaan
soms naar Halloweenfeesten.
In België en Nederland wordt er steeds meer aandacht besteed aan het Halloweenfeest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal niet in de vorm van langs de
deuren gaan en snoep ophalen, maar wel door Halloweenfeesten en het versieren van huizen.
De naam is afgeleid van Hallow-e'en, ofwel All Hallows' Eve, de avond voor Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november,
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dus 31 oktober was oudejaarsavond. Dit was een heidens feest, de katholieke
kerk maakte er later Allerheiligen(avond) van. Het feest is in de negentiende
eeuw door Ierse immigranten naar de Verenigde Staten gebracht. In Engeland
werd Halloween vooral door de Kelten gevierd. De geesten die uit dode mensen
op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor het neer te leggen op
de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers.
Toen de Romeinen de Britse eilanden binnenvielen vermengden ze de Keltische
traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de
oogst betroffen, en ook het eren van de doden.
De aandacht die in Nederland en België aan Halloween wordt besteed stijgt,
maar heeft bij lange na niet het niveau van dat in de VS. Dat zal ook te maken
hebben met het feit dat op 11 november in de lage landen het Sint Maarten-feest
wordt gevierd. Het meest opvallende gebruik van dit feest is dus ook de deuren
langs gaan met een lampion en bedelen om snoepgoed.
Vooral onder scholieren en volwassenen is het Halloween feest de laatste jaren
sterk in opkomst. Scholen, buurthuizen, cafés, clubs, discotheken zijn de plaatsen
waar Halloween-parties worden georganiseerd. De feesten hebben nogal eens
een besloten karakter. Ze kunnen onderling sterk verschillen, maar een belangrijk
onderdeel is steeds het griezelig verkleed gaan (er worden wel prijzen uitgeloofd
voor het beste, afschrikwekkendste kostuum).
Bij de pogingen het feest ingang te doen vinden, speelt het aanbieden van accessoires door de commercie een grote rol. Het belangrijkste attribuut is de uit
Amerika overgenomen pompoen-lantaarn, een pompoen uitgesneden in de vorm
van een griezelgezicht. Het licht van een kaarsje dat door de ogen, neus en mond
naar buiten schijnt, verhoogt het effect.
De Engelse naam voor de lantaarn is Jack -o'-lantern (waarschijnlijk afgeleid van
een naam voor een nachtwaker). De lantaarn-maskers, ook wel gemaakt van andere materialen, worden de laatste jaren steeds vaker gedurende de hele maand
oktober in de winkels te koop aangeboden. Ook de toename van het aanbod van
onbewerkte pompoenen in bloemen en groentewinkels is opvallend.
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DE

JEUGDPEN:

DENISE CROOYMANS

Wie ben je?
Ik ben Denise Crooymans en ik ben 9 jaar. Ik woon al mijn hele leven op De Hofstad met mijn papa Johnny, mama Alice en broertje Wessel van 7 jaar. We hadden een konijn, maar die is maar 1 jaar geworden. Ook hebben we nog een vis in
de vijver in de tuin. Ik zou wel een hond willen en misschien krijgt mijn oma een
hond. Dat is ook leuk.
Waar zit je op school en wat is het leukste vak?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 6. We zitten samen in de klas met groep 5. Het
leukste vind ik taal en handenarbeid.
Bij taal vind ik de extra opdrachten fijn. Je mag dan bijvoorbeeld een verhaaltje
schrijven. Ook hebben we een krant gemaakt, de kinderkrant voor groep 5 en 6.
Er staan raadsels en plaatjes in.
We maken ook powerpoints en vertellen daarover voor de klas. Bijvoorbeeld
over dieren, Europa, vluchtelingen of geschiedenis. Bij de projecten werken we
samen in groepjes.
Na school ga ik naar de bso (buitenschoolse opvang). We hebben dan ook uitjes
zoals de speeltuin of de kinderboerderij. Ook kwam Mad Science in de klas en
daar hebben we proefjes gedaan met allerlei stofjes.
Wat doe je na schooltijd?
Mijn hobby’s zijn: knutselen, hutten bouwen en dansen. Ik heb Het grote Jilldoeboek. Daarin staan ideeën voor knutselactiviteiten een ook spelletjes, raad-
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sels en testjes. Ook het Wonderschool doeboek is heel leuk. Daarin staan goocheltrucs. Je kunt ook filmpjes kijken.
Hutten bouwen doe ik samen met mijn broer Wessel. We doen dat binnen of buiten in de tuin. Soms maken we een hut van takken in het bos.
Verder heb ik streetdance-les. Dat is 1 keer per week in Geldrop. Ieder jaar is er
een voorstelling in het theater. Ik vind het leuk om te dansen en de muziek is heel
goed.
Wie zou je wel een dagje
willen zijn?
Ik zou dieren willen verzorgen in de dierentuin.
Wat wil je later worden?
Ik wil pandaverzorger worden in de dierentuin. Dat zijn
mijn lievelingsdieren. Natuurlijk moet ik het eerst
leren. Je moet dan eerst
veel verschillende dieren
leren verzorgen.
Waar word je blij van en
wat vind je echt niet leuk?
Ik word blij van feest en van
vriendinnen.
Op
school
speel ik met 2 vriendinnen in
de pauze en ook na school
thuis.
Ik word niet blij van pesten
en plagen. Plagen is soms
een beetje leuk, maar pesten is echt niet leuk. We praten er op school over en dat
helpt wel.
Hoe vind je het om op het
Eeneind te wonen?
Superleuk, want er zijn veel
activiteiten. We gaan overal
naartoe: ezeltjesdag, sinterklaas, carnaval en paaseieren
zoeken.
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MINIBIEB

OP HET

EENEIND
Helaas waren er niet meer reacties gekomen op mijn vorige
oproep in het Enodeblad. In
mijn laatste vakantie heb ik
daarom besloten zelf een eenvoudig kastje te maken van
gebruikt materiaal.
Door een mederedactielid is er
ook nog een plexiglas plaat
aangeboden en zie de Minibieb is inmiddels gereed.
Dit alles viel toevallig ook net
samen met een artikel over
Minibiebs in het Eindhovens
Dagblad, dus ik was op het
goede moment klaar.
De Minibieb heb ik inmiddels
geplaatst op de inrit bij Smulpakketten.nl, een beetje beschut, zodat er niet teveel regeninslag is. Deze inrit heeft
de ingang aan de Parallelweg
naast huisnummer 1.

Ik had er zelf wat boeken ingelegd en na een artikel op Facebook, reageerde Patricia van de Minibieb van de Refelingse Erven. Zij heeft diverse boeken in onze
Minibieb geplaatst, omdat die van haar vrij vol zat en diverse boeken daar al een
keer gelezen zijn.
We hebben nu afgesproken dat we een soort uitwisseling van boeken zullen
doen met elkaar, dus medelezers van het Eeneind, hebt u boeken over, plaats ze
dan in de Minibieb. Staat er iets bij wat u wilt lezen, neem het boek gerust mee.
Samen kunnen we de Minibieb Eeneind in stand houden. Hij is inmiddels ook aangemeld op Minibieb.nl, een landelijke site, waar meer als 700 Minibiebs aangemeld zijn.

Frans Kuijpers
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JEUGDPAGINA:

KLEURPLAAT

ś

15

Wijkblad Enode

TERUGBLIK EZELTJESDAG

Zondag 3 september 2017, 8 uur. Iedereen was druk in de weer om de laatste
puntjes op de I te zetten. Het weer was ons goed gezind, de zon blonk hoog in
de lucht, een graad of 22, de perfecte combinatie voor een geslaagde dag. En
dat was het!
Rond 11 uur begonnen de ezels met hun baasjes aan de ezeltocht, waar ze om
half 12 bij het Enodegebouw verzamelden voor een gezellige lunch. Daar werden
de ezels opgehaald door showcorps O&V en St. Antoniusschut, waar ze in een
optocht naar het Jo Arts terrein wandelden.
Na een optreden van het O&V en een welkomstwoord door schutterskoning
Henk-Jan, kon de 32e ezeltjesdag beginnen. Meteen liep het al lekker vol met
enthousiaste kinderen met hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. De spelletjes
waren weer zeer in trek bij de kinderen, maar ook volwassenen hebben we gezellig zien spelen. Nieuw dit jaar waren de stoepranden(Kerby) van Novasport . Daar
werd ook goed gebruik van gemaakt door jong en oud. Het leuke is dat deze
ondernemer op het Eeneind woont.
Natuurlijk kon ook dit jaar Ruud met zijn muilezel Bella, hondje Robbie en kip
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Truus niet ontbreken. Na 4 maanden door Nederland te hebben gereisd, was zijn
bestemming gelukkig het Eeneind. Hij heeft dit jaar weer veel kindjes gelukkig
gemaakt door met Bella en de kar vele rondjes te maken over het Jo Arts terrein.
De opbrengst van deze ritjes is geschonken aan stichting Ezelhoeve in Baarle
Nassau. Deze stichting is een opvang voor verwaarloosde, mishandelde, zieke,
oude en toekomstloze ezels uit Nederland en België.
Helaas kon dit jaar het berijden van de ezels niet doorgaan. Door de oude leeftijd van de beestjes, moesten wij besluiten om het dit niet door te laten gaan.
Helaas hebben we kindjes daardoor teleurgesteld, onze excuses daarvoor. Wij
hopen volgend jaar wel weer met andere ezels te kunnen rijden of we bedenken
een leuk alternatief hiervoor.
Door de vele giften van de Nuenense ondernemers konden wij ook dit jaar weer
een loterij organiseren. De loten vlogen de deur uit en veel mensen hebben weer
leuke prijsjes gewonnen.
Zoals elk jaar was het bij de ballonenclown en het schminken weer gezellig druk,
we hebben weer mooie variaties voorbij zien komen.
Om 16.30 uur was het weer tijd voor het bekende ezeldiner, wat hebben de ezels
gesmuld en de kinderen genoten.
Ezeltjesdag 2017 was weer een groot succes. Wij willen alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die hun steentje hebben bijgedragen, hartelijk bedanken voor
hun inzet.

Tot volgend jaar op 2 september 2018!
De Ezelstichting.
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ST. ANTONIUSSCHUT
Voor de meeste schutsbroeders kon de vakantie beginnen na de opening van de
kermis op 8 juli. In optocht van de kerk naar het oude raadhuis. Daarna weer de
bijna al traditioneel slecht verstaanbare speeches van onze hoofdman en de burgemeester en de terugtocht met z’n allen naar de kermis voor het proeven van
het bier. Toch een mooie traditie!
Op 20 september werd in Tongelre de eerste schietwedstrijd gehouden waar het
A-team bij het kringkorps schieten won, waarbij het B-team door een gebrek aan
schutters niet mocht meekampen. Met name Piet Meulendijk won nogal wat prijzen bij het individueel schieten. Een goed begin van het wedstrijdseizoen.
Op 3 september moest er gekozen worden: er was een Landjuweel in Soest en
de ezeltjesdag moest worden geopend.
Een tiental schutsbroeders koos er voor om naar Soest te gaan samen in een
dubbeldekker met gilden uit Mierlo en Geldrop. Samen met nog zo’n 120 gilden
werd daar geopend met een opmars en daarna deelgenomen aan de optocht.
Het blijft altijd een indrukwekkend gebeuren met zoveel gilden bij elkaar.
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Een ander tiental broeders liep in optocht met de andere ezels mee van het Enode gebouw naar het Jo Arts terrein. Ze werden voortreffelijk begeleid door de
zoon van Roelof Jansen als tamboer omdat onze eigen tamboers allemaal in
Soest waren. Onze koning Henk Jan Eikelboom opende met een aantal wijze
woorden de ezeltjesdag. Ook dat is weer een mooie traditie.
Henk Jan nam overigens op 10 september ook nog deel aan het Koning der Koningen schieten in Budel: een jaarlijks terugkerend evenement voor alle koningen
van gilden in Nederland.
We zijn dus weer volop bezig.
Wat staat er nog allemaal te gebeuren? Van de dragers van de rode tenues zijn
de afgelopen week de maten opgenomen omdat die aan vernieuwing toe waren.
Binnen twee maanden zullen die er weer piekfijn uitzien.
Op 22 oktober is er weer een schietwedstrijd op ons terrein aan de Mulakkers 23,
waar u van harte voor wordt uitgenodigd om te komen kijken. Net zoals u uitgenodigd bent op elke zaterdag middag vanaf 14.00 uur in de schutshut, die dan
zoals gebruikelijk open is.

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

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

Moeilijkheidsgraad

2

3

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

4
7
9
5
6

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

9 1 5
3
4
5
8
2
6
2

1 4
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SHOWKORPS O&V NUENEN

ZET MOOIE SHOW NEER

Zondag 16 juli j.l. was het zo ver....het WMC!!! Vroeg opstaan en de bus in. Om
8.00 uur vertrokken we richting Kerkrade waar we eerst nog even konden repeteren. Hopelijk heeft de buurt genoten van ons 'optreden' om 9.30 uur ’s ochtends.
De repetitie werd afgesloten met een fantastische run. Dat beloofde wat! Na wat
wegversperringen kwamen we aan bij hét Parkstad Limburg Stadion. Aangename
kriebels raasden door menig buik. Nog even vlug afstemmen en opstellen voor
het optreden waar we allemaal zo hard voor hebben gewerkt. Om 13.30 uur was
het zo ver.
Het optreden
Wat een gevoel en wat een publiek. Niet te omschrijven eigenlijk. Een enorme
glimlach op ieders gezicht en de tenen werden hoger opgetrokken dan ooit. 15
minuten alles geven wat je in je hebt. Het publiek was fantastisch. Applausmomenten te over en de focus was scherper dan ooit. En wat een ontlading bij de
laatste noten. Nog even volhouden tot we echt het stadion uit zijn. Op het grote
scherm was nog net te zien hoe door een enorme groep gele hesjes alle snippers
opgeruimd werden die uit de partypoppers kwamen. We mogen na het optreden
natuurlijk niks op het veld achterlaten. Na een zee aan tranen en veel waterige
foto's later begon het wachten op de uitslag.
De uitslag
We waren al gewaarschuwd... Het WMC juryteam heeft het boxensysteem realistischer gemaakt, naar eigen zeggen. De punten konden dus wel eens fors lager
uitvallen dan tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Assen. Begrijpelijk
dat er wellicht een aanpassing nodig was, maar jammer dat onze collega korpsen
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er vorige week door overvallen werden. En ondanks het gezegde 'een gewaarschuwd man.....' was dit bij ons ook het geval. Na een geweldige show en een
super trots gevoel werd dit toch wat gedempt door de behaalde 70.00 punten.
Een zilveren medaille, iets om trots op te zijn maar schakelen blijft ook voor een
gewaarschuwd man (of vrouw) een hele opgave.
Gesteund door vele complimenten van fans, Korpsmuziek, collega muzikanten,
fotografen en andere supporters gingen we ietwat verward maar toch trots op
onze prestatie naar Nuenen. Want trots zijn we en dat mogen alle korpsen zijn
die daar gestaan hebben of nog gaan staan. Al met al hebben we een fantastische show gedraaid en houden we vast aan de geweldige ervaring van onze
show presenteren voor een super publiek op een super locatie.
Jammer genoeg verscheen er in augustus geen Enodeblad om ook daar onze
open dag op 24 september aan te kondigen, maar mogelijk bent u daar toch
geweest.

BEDANKT SHOWKORPS O&V!
Op 3 september werd ik verrast door Showkorps O&V met serenade voor mijn
80e verjaardag.
Ik heb genoten van een prachtige groep muzikanten en majorettes die bij mij
voor de deur op de Oude Dijk enkele nummers lieten zien en horen.

Hartelijk dank voor dit bijzondere moment!
Piet Verhees
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EETBARE

KASTANJES

Nu de herfst is begonnen zijn ook de kastanjes weer volop aanwezig en rijp geworden, je hebt wilde en tamme kastanjes. De tamme kastanjes zijn eetbaar, de
wilde niet, de tamme kastanje behoort tot de beukenfamilie, de wilde kastanje
wordt ook wel paardenkastanje genoemd.
Paardenkastanje herken je aan de grote bladeren in de vorm van een grote hand
met 5 of 7 vingers, ze hebben een bolster met korte stekels, in de bolster zit
maar een kastanje die rond is, wilde kastanjes zijn erg bitter en niet eetbaar.
De bomen die eetbare kastanjes dragen hebben langwerpige getande bladeren.
Tamme kastanjes hebben een bolster met heel veel langwerpige stekels, zoals
een egel. In de bolster zitten kastanjes die een platte kant hebben en aan de andere kant een puntje met een wit pluimpje. De tamme kastanje zit vol met koolhydraden, vezels en eiwitten, vitamine E, calcium, foliumzuur en zink.
Je kunt de kastanjes poffen of roosteren of gewoon zo eten, ze zijn ook lekker bij
wintergroente zoals rode kool en spruitjes. Bij een wandeling door het bos kun je
gratis rapen.
De paardenkastanje wordt wel in de medische wereld gebruikt, met name bij
spataderen en vermoeide benen. Ook zou een paardenkastanje in je rechter
broekzak hoofdpijn en migraine verminderen.

Toon.
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BRAMENJAM

Afgelopen zomer bloeiden de bramenstruiken volop wat een overdaad aan
mooie bramen opleverde. Eind juli konden de eerste rijpe bramen geplukt worden, omdat er zoveel bramen waren, besloten we om zelf bramenjam te maken.
Dit is betrekkelijk eenvoudig, je wast de bramen eerst erg goed, met een staafmixer kun je de bramen fijn maken, als je geen pitjes in de jam wilt kun je de bramenpuree nog even zeven.
Doe de bramenpuree met geleisuiker in een pan, breng het mengsel aan de kook
terwijl je voortdurend blijft roeren. Wanneer het kookt moet je het nog ongeveer
2 min. door laten koken, wel blijven roeren. Als je oude jampotjes bewaard hebt
moet je deze eerst in goed heet water schoonspoelen, daarna giet je de bramenjam in de potjes, draai de deksel erop en zet ze op hun kop, laat ze ongeveer 5
min. zo staan voordat je ze weer rechtop zet. Je hoort na een paar tellen een
klikje nu zijn ze vacuüm gezogen. Ongeopend blijft de jam wel een jaar of langer
goed als je ze op een donkere plaats weg zet.
Bramen zijn rijk aan mineralen en bevatten van alle fruit het hoogste gehalte calcium. Ook zit er in bramen veel vitamine C en E. Dus genieten maar van al dat
lekkers in de natuur. Toon.

BESTE

HONDENBEZITTER

Uit diverse hoeken van het Eeneind komen bij ons klachten
binnen over overlast van hondenpoep. Natuurlijk snappen
wij dat uw trouwe viervoeter zijn behoefte moet doen,
maar wat wij niet snappen is dat andere mensen hier dan
van mogen nagenieten!
Wij zouden het erg op prijs stellen dat u de drol even meeneemt en zelf weggooit, zodat wij de resten niet voor de
zoveelste keer uit de groeven van onze schoenen hoeven te peuteren!
Graag even opruimen dus, zoals het hoort….. Alvast bedankt.
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ACTIVITEITENKALENDER
22 OKT

ZO
24 OKT

DI
25 NOV

ZA

Schietwedstrijd
Antoniusschut Mulakkers
13.00 uur

12 DEC

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

17 DEC

Sinterklaasmiddag
Eenodegebouw
13.00 uur

DI
ZO
1 JAN

MA

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur
Schietwedstrijd
Antoniusschut Mulakkers
13.00 uur
Nieuwjaarsreceptie Schut
Antoniusschut Mulakkers
14.30 uur

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

FAMILIEBERICHTEN

GEBOREN
2 juni 2017: Lot Hendrikx
Grote Heiakker 11

GESLAAGD
Evie Brekelmans
voor zwemdiploma B en C
Grote Heiakker 6

ť

24

Wijkblad Enode

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
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.
CORVERS AUTO’S

•
•
•
•
•
•
•

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

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