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We naderen het einde van 2017. Een jaar dat weer ‘lief en 

leed’ bracht voor eenieder. Dat geldt voor de kleine kring, 

het land en de wereld. Zoals de kerstsfeer licht uitstraalt in 

de donkere periode, zo zijn er ook altijd lichtpuntjes voor 

ieder van ons. In deze uitgave staat een kerstverhaal dat 

een plaatsje verdient bij de kerstboom. 

 

We wensen iedereen fijne dagen en  

een voorspoedig 2018 !!! 

 

Na de jaarwisseling komt de Carnaval er alweer aan. Ook 

hierover berichten we in deze uitgave. Ouders en grootou-

ders noteer de datum 12 februari voor het kindercarnaval. 

 

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 
 
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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“Wil je een kopje warme chocolademelk?” Daan knikt naar de oude dame die 

hem vriendelijk toelacht. Ze draagt een rode jurk met wit schort. Op haar neus 

staat een klein rond brilletje en haar grijze haren zijn in een knot gebonden. ”Ik 

heb net kerstkransjes gemaakt, wil je er eentje proeven?” Daan knikt weer.  

 

“Sorry,” fluistert hij, “ik wist niet …..” “Wil je niet zitten?” Aarzelend neemt hij 

plaats op een van de houten stoelen aan de keukentafel. Verlegen staart hij naar 

de geborduurde witte kaarsjes op het rode tafelkleed. “Alsjeblieft, Daan.” De 

vrouw zet een grote rood-witte mok voor hem op tafel. De geur van verse choco-

lade-melk dringt tot diep in zijn neus. 

 

“Het is niet erg hoor. ”De vrouw neemt tegenover hem plaats. “Ik vind het wel 

gezellig om weer eens bezoek te hebben hier. De laatste keer is al weer een tijd-

je geleden.” Daan houdt zijn blik op het borduursel gericht, terwijl hij terugdenkt 

aan het moment waarop hij de gordijnen van zijn slaapkamer opende. Al sinds hij 

hier anderhalf jaar geleden met zijn moeder kwam wonen, oefent het verlaten 

ogende huis aan de overkant van de straat een sterke aantrekkingskracht op hem 

uit. Meer dan eens is hij via een openstaand kelderraam naar binnen geglipt, om 

op ontdekking uit te gaan.  

KERSTVERHAAL: ONDER DE VOLLE KERSTMAAN 
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In zijn herinnering ziet hij overal stof en spinnenwebben. Er zaten gaten in de ra-

men en overal lagen meubels her en der op de grond. Het was alsof het huis ei-

gendom was van de tand des tijds zelf, die al zijn krachten van verval erop los 

had gelaten.  

 

Tot vanochtend. Totdat hij, vlak voordat hij zijn gordijnen had geopend, het felle 

zilverkleurige licht achter het keukenraam zag en poolshoogte ging nemen. Van 

het verval was geen spoor meer te bekennen.   

 

“Gaat alles goed, Daan?” De vriendelijke stem van de oude dame haalt hem uit 

zijn gedachten. Hij knikt en neemt een slok van de chocolademelk. De cacaos-

maak prikkelt zijn tong en verspreidt een warme gloed, die door zijn hele lichaam 

trekt.  “Lekker?” Daan knikt. Hij kan zich niet herinneren, dat hij ooit chocolade-

melk heeft gedronken die zo lekker was. “Wie bent u?” fluistert hij, terwijl hij de 

vrouw voorzichtig aankijkt. “Mijn naam is Marie.” Ze neemt een hapje van haar 

kerstkransje en sluit haar ogen. “Prima gelukt, al zeg ik het zelf.” 

                                                                                     

Daan neemt ook een hap van de koek en even trekt opnieuw een gelukzalig 

warm gevoel door zijn lichaam. Snel neemt hij nog een hap. “Mijn man vindt ze 

ook altijd zo lekker.”  “Is uw man ook thuis?” “Nee, Chris is aan het werk. Dit is 

de drukste tijd van het jaar voor hem.” Zuchtend neemt Daan een slok van de 

chocolademelk. “Mijn moeder werkt ook en morgen op eerste Kerstdag en over-

morgen ook. Met Kerst krijgt ze dubbel betaald en we hebben het geld hard no-

dig, zegt ze.” “En je vader?” Marie reikt hem een 2e kerstkrans aan. Daan haalt 

zijn schouders op. “Hij was soldaat.” “Ocharme.”De vrouw legt haar hand op die 

van Daan. “Is hij . . .” “Hij is weg. Verdwenen. Samen met twee andere soldaten.”                                               

 

“Mijn jongen toch, wat erg.” De glimlach op het gezicht van Marie heeft plaats 

gemaakt voor een bezorgde blik. “Twaalf jaar en je moet Kerst alleen vieren.”                                

“Hoe weet u hoe oud ik ben?” “Op mijn leeftijd weet je heel veel, jongen.” Ze 

staat op en vult de mokken bij met verse chocolademelk. Daan kijkt de keuken 

rond. Langzaam komt de herinnering, aan hoe het huis eruit hoort te zien, terug.  

“Mevrouw …..”,“Zeg maar Marie hoor.” “Mevrouw Marie, hoe heeft u het huis 

zo snel schoongemaakt? De vorige keer zag het er ….”  “Dat mijn jongen is mijn 

geheimpje. Ik heb zo mijn magische trucjes.” Marie knipoogt, terwijl ze de gevul-

de bekers op tafel zet. “Magie? Dat is voor kleine kinderen.” Ze schudt haar 

hoofd. “Magie is voor alle leeftijden. Weet je wat het morgen is?” “Dan is het 

Kerst.” “Dan is er een volle maan. Dat komt niet zo vaak voor tijdens Kerst hoor.  

De laatste keer was 40 jaar geleden. Ik herinner het me als de dag van gisteren.”                                    

“Volle maan tijdens Kerst?” “Inderdaad. Volle maan en Kerst, twee wonderlijke 

gebeurtenissen, die gelijktijdig plaatsvinden. Je hebt nooit zoveel kans, dat je 

wensen uitkomen, als tijdens een Kerst met volle maan. Je moet alleen weten, 

hoe je ze moet wensen.”  
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“Sorry, mevrouw Marie, maar ik geloof daar niet zo in. “  

 

Daan neemt een flinke slok van zijn chocolademelk en staat op. “Wacht even. Wil 

je niet horen wat er 40 jaar geleden gebeurde?” Hij slaakt een diepe zucht en 

gaat weer zitten. “Het was Kerst 1977. Het was toen ook warm, net als nu. Op 24 

december zag ik een vrouw onderuit gaan op straat. Ze heette Mia en ze was 

blind geboren. Ik nam haar mee naar mijn huis en …..” “Was dat ook hier?”                                                                                                              

 

Marie glimlacht. “Nee, dat was niet hier. Maar ….waar was ik? O ja, ik nam haar 

mee naar mijn huis en gaf haar een kop chocolademelk en een zelfgebakken 

kerstkransje. Net zoals bij jou dus. Ik ben dol op koekjes bakken.  We praatten 

een tijdje. Over haar, over leven zonder zicht en haar grote wens om bloemen te 

zien en om 's nachts in een veld te liggen en naar de sterrenhemel te staren.  

 

Toen ze naar huis ging, zei ze dat ze het jammer vond, dat ze geen beeld had om 

te onthouden. Toen heb ik haar een houten rendier gegeven, dat mijn man ge-

maakt had. Dankbaar ging ze naar huis.” “Hoe kon ze haar huis vinden als ze 

blind was?” “Ik had een taxi voor haar gebeld. De volgende ochtend stopte de-

zelfde taxi weer voor de deur. Mia stapte uit en liep met grote passen naar de 

voordeur. Toen ik open deed, begon ze te huilen. Ze vertelde me, dat ze het 

beeldje op haar nachtkastje had gezet. Ze had het in haar handen genomen en 

een stille wens uitgesproken. De volgende ochtend was haar wens uitgekomen. 

Voor het eerst in haar leven werd ze wakker door het zonlicht dat op haar gezicht 

viel en zag ze de vormen en kleuren van de voorwerpen in haar kamer.”         

 

Daan staat weer op. “Ik moet naar huis.” “Wacht even Daan.” Marie pakt een 

doosje uit een keukenkastje en houdt het hem voor.  “Bedankt dat je er vandaag 

was. Deze dagen kunnen best eenzaam zijn voor iemand als ik.” Aarzelend pakt 

hij het doosje aan. “Dank u wel, mevrouw Marie, voor de chocolademelk en de 

koek en dit.” Marie pakt zijn schouders beet en drukt een kus op zijn voorhoofd. 

“Ik wens dat al jouw wensen uitkomen, jongen.” 

 

Daan zit op bed, met het doosje dat hij van Marie heeft gekregen in zijn handen. 

Voorzichtig tilt hij het deksel eraf en haalt er een sneeuwbol uit. Onder het glas 

ziet hij 3 figuren op een kameel naast een stal. Hij draait de bol rond en kijkt hoe 

de witte bolletjes sneeuw als een wolk ronddrijven. Een traan rolt over zijn wan-

gen. “Wat moet ik hiermee?” schreeuwt hij, terwijl hij de sneeuwbol met een klap 

op zijn nachtkastje zet. “Ik heb liever dat Kerst weer gezellig wordt.”  Met zijn 

mouw veegt hij zijn ooghoeken droog. Hij loopt naar het raam en kijkt naar het 

huis aan de overkant. Het huis baadt in duisternis, zoals hij gewend is. Hij wil zich 

weer omdraaien, als hij een zilverkleurige flits vanuit de tuin aan de overkant om-

hoog ziet schieten en verdwijnen tussen de sterren. Daan haast zich zijn kamer uit 

en de trap af.  
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Hij rent naar de andere kant van de straat en belt aan, maar er komt geen reac-

tie. Aan de ander kant van het huis kijkt hij door het keukenraam naar binnen. In 

het vage licht ziet hij een eetkamerstoel gebroken op de grond liggen. Een muis 

loopt over de tafel die op zijn zijkant op de grond ligt. De deur naar de woonka-

mer staat half open en op het aanrecht staan 2 kapotte glazen. Als hij een stap 

naar achteren doet, ziet hij pas dat hij door een gat in de ruit staarde. Daan 

schudt zijn hoofd. “Dit kan niet,” fluistert hij, terwijl hij achteruit stapt. Niets wijst 

erop dat de oude dame in het huis geweest is. Ontgoocheld rent hij terug naar 

huis. De sneeuwbol, hij moet weten of die er nog is of hij dat ook gedroomd 

heeft. Hij stropt als hij achter zich een stem hoort.                                                                                                                            

 

“Daan, ben jij het?”  Midden op straat staat een man, naast hem op de grond 

staat een plunjebaal. “Daan?” “Papa?' fluistert Daan. Opnieuw voelt hij tranen 

opkomen. Met grote passen stapt de man op hem af en tilt hem op.                                                                                                     

'Papa, je bent het echt.” Hij slaat zijn armen om zijn vaders nek. Een paar minu-

ten houden ze elkaar zwijgend vast. Daan opent voorzichtig zijn ogen en kijkt 

naar de volle maan hoog boven hen. Op het oppervlak van de maan verschijnt 

het  gezicht van Marie, die hem met haar liefdevolle glimlach een laatste knipoog 

schenkt.   

    

Dit is een bewerking van een Kerstverhaal van M.G. Van Dam.             
      



Wijkblad Enode 

ť  6 

 

 

 

Zo na de luwte van de vakantieperiode zijn er best weer veel actuele zaken te 

melden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten. 

 

Status trillingen spoor 

Woensdag 15 nov. is er een informatiebijeenkomst geweest voor het Eeneind en 

aanwonenden van het spoor in Eindhoven over deze problematiek. De overheid 

en ProRail beginnen nu, naar aanleiding van nieuwe metingen, langzamerhand in 

te zien dat het dempen van spoorsloten een negatief effect kan hebben op het 

doorgeven van trillingen. 

De op het Eeneind gedempte spoorsloot aan de Parallelweg is volgens de wijk-

raad niet in overeenstemming met de bouwaanvraag voor het geluidscherm. 

Daarom heeft de wijkraad op 27 nov. een advies ingediend om via de gemeente 

ProRail te bewegen het destijds uitgevoerde werk alsnog in overeenstemming te 

brengen met de goedgekeurde bouwaanvraag, kortom het alsnog graven van 

een spoorsloot. 

 

Status ondertunneling Collse Hoefdijk 

Tijdens de commissievergadering van 21 nov. is de mobiliteitsvisie voor Nuenen 

besproken. De wijkraad heeft hier ingesproken en wederom is er sterk gelobbyd 

voor de door ons zeer gewenste ondertunneling van het spoor ter hoogte van de 

Collse Hoefdijk. De aanwezige raads- en/of commissieleden waren bijna alle van 

mening dat deze tunnel hoog geprioriteerd op de mobiliteitsagenda moet komen 

en ze hebben toegezegd zich hiervoor sterk te maken. 

 

Eeneind 47 

Zoals in de vorige editie van het wijkblad vermeld is de bedoeling dit pand te 

gaan gebruiken voor zorg op maat voor 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 functione-

ren. Zaterdag 4 nov. was er in het pand een inloopmiddag voor de bewoners van 

het Eeneind. Er is een behoorlijk aantal omwonenden/belangstellenden geweest 

tijdens deze middag. De gemoederen liepen af en toe behoorlijk op, maar door 

uitleg wat de bedoeling is zijn velen toch met een gerust gevoel huiswaarts ge-

keerd. Enkele bewoners die nog steeds geen goed gevoel hebben zijn een hand-

tekeningenactie gestart en deze zijn aangeboden op het gemeentehuis. Tevens is 

er gelijktijdig een bezwaar ingediend. Dit bezwaar zal over enige tijd door de 

gemeente behandeld worden in de bezwaarschriftencommissie hoorzitting. 

 

Verkeerssituatie oversteek Eeneind – Geldropsedijk 

Onlangs is hier een zeer ernstig ongeluk gebeurt met helaas ’n dodelijke afloop. 

De wijkraad heeft dit aangekaart bij de gemeente en gevraagd om een goede  

VAN DE WIJKRAAD VAN DE WIJKRAAD 
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analyse uit te laten voeren naar de toedracht en daar waar nodig passende 

(snelheid verminderende) maatregelen te nemen.  

 

Veiligheid (bedrijventerrein) Eeneind 

Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig 

zijn en zich veilig voelen. 

Er zijn signalen dat er illegale activiteiten plaatsvinden op het bedrijventerrein 

Eeneind en daarom werden op 28 nov. meerdere bedrijven gecontroleerd door 

verschillende instanties (zoals de Politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst 

en het UWV). De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsvoe-

ring en de inkomenssituatie. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeen-

stemming zijn met het bestemmingsplan en of de milieuwetgeving wordt nage-

leefd. Daarnaast werd gecontroleerd op rechtmatigheid van bijvoorbeeld uitke-

ringen en/of belastingtoeslagen. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op 

onwettige activiteiten zoals illegale arbeid, hennepteelt, drugsverkoop en ver-

koop van gestolen auto-onderdelen. 

De controle dag is uitstekend verlopen. De betreffende ondernemers hebben alle 

medewerking verleend aan de controle. De onderlinge samenwerking en commu-

nicatie tussen de partners was goed. Over het algemeen viel op dat er veel auto-

bedrijven op het bedrijventerrein gevestigd zijn, veel daarvan zonder werkplaats. 

Dit kan aanleiding zijn voor nog meer controles. Een aantal specifieke resultaten 

van de controle zijn: 

 

 Gemeente constateerde mogelijk strijdig gebruik met het bestemmings-

plan en enkele lichte milieuovertredingen; 

 Politie heeft meerdere voertuigen in beslag genomen. Eén daarvan stond 

als gestolen gesignaleerd. De anderen worden nader onderzocht; 

 UWV heeft uitkeringsgerechtigde ter plaatse gesproken. Naar een aantal 

wordt onderzoek gedaan naar uitkeringsfraude; 

 Belastingdienst constateerde dat in een groot aantal gevallen de admi-

nistratie niet op orde was. In sommige gevallen wordt beoordeeld of nader 

onderzoek nodig is. 

 Deurwaarderij van de Belastingdienst heeft bij de verkeerscontrole zes 

voertuigen in beslag genomen en twee voertuigen afgevoerd. Daarnaast 

was de fiscale opbrengst € 19.720,- 

 

‘Snel’ fietspad 

De gemeente is nu bezig met het bestemmingsplan en de aankoop van gronden. 

Medio december is er meer duidelijkheid. 

 

Status snelheid beperkende maatregelen Collseweg 

Nog geen vorderingen. 
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Bouwkavels 

Van de vier bouwkavels aan de Antoniusschutlaan zijn er reeds twee verkocht en 

voor een derde aan de Spijkert is belangstelling getoond. 

Op een van deze kavels zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels in volle gang, op 

het andere kavel zal de bouw medio maart starten. 

 

Verkiezingen 

Volgend jaar 21 maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. Ook zullen dan tegelij-

kertijd de Dorps en Wijkraad verkiezingen plaatsvinden. 

Dit betekent dat ook de wijkraadleden opnieuw gekozen moeten worden. 

Heeft u interesse en/of wilt u eens de sfeer proeven, kom dan gerust eens langs 

op een van de openbare vergaderingen. 

In het volgende blad zullen we hier uitvoerig op terug komen. 

 

Vergaderschema 

De laatste vergadering van dit jaar is  

12 december. 

Nieuwe vergaderdata kunt u t.z.t. vinden  

op de website of in het volgende blad. 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden 

plaats in het Enode gebouw aanvang 20.00 uur. 

 

 

In de gemeenteraad van 14 december wordt het voorstel Mobiliteitsvisie Nuenen 

behandeld. 

 

Het voorstel is een vervolg op het voorstel  Verbindingsboog Meierijlaan inclusief 

openstelling busbaan A270 (Helmondweg) dat in de gemeenteraad van 7 juli 

2016  werd besproken. In het vooroverleg met diverse belangenverenigingen 

zoals belangenvereniging Nuenen Groen, voetbalvereniging EMK en de wijkraad 

Eeneind, werd toen de zorg uitgesproken dat openstelling tot een negatieve im-

pact zou leiden op het woon- en leefklimaat, concentratie van fijnstof, geluids-

overlast, verkeersveiligheid als gevolg van het verkeer inclusief vrachtverkeer met 

name op de Geldropsedijk en de op- en afritten Helmondweg bij Eeneind. 

 

Deze bezwaren vormden aanleiding voor de gemeenteraad om het raadsvoorstel 

van 7 juli 2016 niet verder te behandelen met de toezegging van het college van  

VAN DE WIJKRAAD VAN DE WIJKRAAD (VERVOLG) 

 

 Secretariaat Wijkraad 

 Dilis Ariens Camp 26  

 Telefoon: 06 24658368 

 petrovandenbos@gmail.com 

 eeneind.net/wijkraad 

OPENSTELLING BUSBAAN VOOR AUTOVERKEER 
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B. en W. met een beter aangepast voorstel terug in de raad te komen. 

Van deze toezegging is tot heden niets terechtgekomen.  

Sterker nog het verkeer op de Geldropsedijk is inmiddels verviervoudigd, het 

sluipverkeer door Eeneind onder meer door het enorme sluipverkeer van en naar 

Eindhoven via de Collseweg idem dito. 

 

Daar komt nog bij dat in de begroting 2018 van de gemeente Nuenen nog 

steeds de post openstelling busbaan bij het Eeneind is opgenomen.  

Eeneind is niet gebaat bij nog meer verkeer en overlast, naast een spoorweg.  

Helmondweg, Collse Hoefdijk en Collseweg. Genoeg is genoeg. Bovendien ont-

staat bij openstelling op en voor het viaduct Geldropsedijk over de Helmondweg 

grote filevorming dat tot nog meer geluidsoverlast, luchtvervuiling,etc. zal leiden. 

 

Oplossing: Geen openstelling busbaan voor autoverkeer en regionaal verkeer om 

Nuenen heen in plaats door de kern Eeneind. 

 

Jacques Leemans, 

Mulakkers 3, Eeneind 

Voorzitter Nuenens Belang 

 

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               Moeilijkheidsgraad  

 
 

 

SUDOKU 
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Oude Dijk 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 1955 

 

Zowel op de kadasterkaart van 1832 als op de legger van wegen en waterlopen 

wordt de Geldropsche Dijk genoemd. Het was die weg tussen Nuenen en Gel-

drop. Toen de Eeneindseweg werd aangelegd werd de Geldropsche Dijk wellicht 

de Oude Dijk. In 1955 is de straatnaam Oude Dijk vastgesteld voor de zandweg 

van de Opwettenseweg naar de Eeneindseweg. Een gedeelte werd als door-

gaande weg Nuenen-Geldrop in gebruik werd genomen, Daar is voor het gedeel-

te Opwettenseweg-Wettenseind in 1989 de benaming Geldropsedijk vastgelegd. 

Een naam die de gehele weg in 1832 al droeg.     

Een kijkje naar het begin van de Oude Dijk, ook toen was er een bezoek van 
de Sint geregeld, en waren er Eeneindse muzikanten actief. 
 

Er zijn veel oude panden nog in een herkenbare staat alleen de 3 huizen in het 

midden van bovenstaande foto zijn vervangen door nieuwbouw. Vanaf 1902 zijn 

er ouders en grootouders van de huidige bewoner van het begin van de Oude 

Dijk woonachtig eerst in het kleine witte huisje, daarna het houten huisje en nu 

de huidige woning van Ad en Vera Kox met nog steeds een mooi uitzicht naar het 

Dommel dal en hun ezels in de wei. Het is de langst wonende familie op de Oude 

Dijk. Van af 1960 zijn er diverse woningen tussen de oude huizen en boerderijen 

gebouwd. 

STRAATNAMEN EENEIND 20 
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Een aantal bewoners hebben door hun inzet veel voor het verenigingsleven op 

het Eeneind betekend. Door namen te gaan noemen vergeet ik ongetwijfeld, en 

ik weet niet van iedereen wat ze in het verleden allemaal gedaan hebben. Maar 

ze hebben diverse grote prijzen weten te winnen met het Carnaval, het huidige 

wijkblad heeft zijn oorsprong op de Oude Dijk.  

Ook woonde er diverse bestuursleden van de Eeneindse verenigingen. Ook hun 

politieke inbreng leverde diverse raadsleden, wethouders en drijvende krachten 

voor Eeneindse politieke partijen op. Ook muzikaal was en is er door diverse 

mensen een grote invloed uitgeoefend op muziek en zang door o.a. het dames-

koor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet van de Laar. 
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Wie ben je? 

Ik ben Mike Voeten en ik ben 10 

jaar oud. Ik woon al mijn hele 

leven op het Eeneind op de Sta-

tionsweg. Ik heb ook een zus 

Felice van 12 jaar en mijn mam-

ma is Chantal en papa heet Ri-

chard. Ons huisdier is een kool-

meesje die Pietje heet. Het vo-

geltje was uit het nest gevallen 

en wij zijn het toen gaan verzor-

gen. Nu kan het niet meer bij 

andere vogels leven. Hij zit in 

een kooi maar mag ook rond-

vliegen binnen. 

We wonen in een tijdelijk huisje, 

omdat ons nieuwe huis nog ge-

bouwd wordt. We gaan eerst 

verhuizen naar het huis naast 

ons. Dat was van opa en oma 

maar die zijn er nu niet meer.  

 

Waar zit je op school en wat is 

het leukste vak?  

Ik zit op de Crijnsschool in 

groep 7. Het leukst vind ik teke-

nen, gym en handenarbeid. Bij 

gym vind ik vooral basketbal fijn en touwklimmen. Handenarbeid doen we op 

vrijdag. We knutselen dan bijvoorbeeld met papier-maché of we gaan tekenen. 

Soms mag ik vrij-tekenen als ik klaar ben met mijn werk. Ik teken meestal auto’s 

of dieren. Wat is ook leuk vind aan onze school is de sponsorloop die we doen. 

We lopen dan maximaal 12 rondes om de school heen. We hebben daarmee wel 

€ 2000 opgehaald voor een goed doel. 

Mijn zus zit al in de brugklas. Ik wil na groep 8 naar het Strabrecht of het Eckart 

College. 

Na school zit ik nog op typeles. Dat is heel handig omdat je de computer veel 

gebruikt. Daarvoor heb ik ook wat huiswerk. 

 

Wat doe je na schooltijd?  

Als ik niet naar school ga, dan teken ik graag. Op dinsdag heb ik tennisles op het 

Wettenseind. Ik zit ook samen met mijn zus op snowboardles. We gaan dan sprin 

DE JEUGDPEN: MIKE VOETEN 
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gen en zo. Op zaterdag heb ik scouting, dat is 

ook erg leuk. We bouwen hutten in de bossen, 

gaan houthakken en kampvuren maken. 

 

Thuis speel ik graag buiten met mijn zus of een 

vriend of vriendin. We zijn een dorp met veel hut-

ten aan het bouwen. Als we binnen 

zijn ga ik met lego bouwen, spelen 

op de wii en iPad en knutselen. Ik 

heb een 3D-pen en daarmee kan je 

een vliegtuigje maken.  

 

Verder lees ik ook graag Suske en  

Wiske-stripverhalen.  

 

 

 

 

We zijn op vakantie geweest naar vakantiepark Het Heijderbos. Daar is een jun-

gle gemaakt, de Jungle Dome. Er zijn daar allerlei tropische dieren en planten. 

Met bijzondere vogels en vleerhonden. Ook zijn er rivieren en watervallen met 

touwbruggen, kabelbanen en klimtoestellen. 

 

Wie zou je wel een dagje willen zijn?  

Ik zou wel een dagje heel rijk willen zijn, dan kan je alles doen en kopen wat je 

leuk vind. 

 

Wat wil je later worden?  

Ik zou later een goede tekenaar willen zijn. 

 

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

Ik vind huiswerk en ruzie echt niet leuk. Ik heb soms ruzie met mijn zus bijvoor-

beeld over de wii. Ik word blij van complimentjes en cadeautjes. 

 

Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?  

Op het Eeneind wonen is heel leuk, want ik kan daar veel buiten spelen en hutten 

bouwen. Soms varen we ook met een bootje op de Dommel. We hebben een 

rubberboot en gaan dan naar de Opwettense Watermolen. We hebben een keer 

een buizerd gered die niet uit het water kon komen. De dierenambulance heeft 

hem naar de vogelopvang gebracht. 

 

Verder gaan we meestal wel naar ezeltjesdag en sinterklaas, maar ik weet niet of 

ik daar dit jaar nog naartoe ga. 
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Knutselwerk van vroeger met spullen uit de natuur 

Als je iets leuk wilt doen, is dieren namaken of insecten een mooie bezigheid. 

Je hebt niet veel nodig, bij een wandeling door het bos zoek je wat eikels en kas-

tanjes, wat houten prikkers en knutselen maar. 

Je kunt de mooiste dingen maken. Met een beetje fantasie kom je een heel eind! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur ons een foto van jouw kunstwerk.  

De leukste, mooiste, creatiefste knutselwerkjes plaatsen we de volgende keer 

in het wijkblad! 

 

JEUGDPAGINA’S 
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TERUGBLIK SINTERKLAAS   

Beste Kinderen , Ouders, Opa’s en Oma’s van het Eeneind. 

  

Wat hebben we gezongen en gedanst in het Enode-gebouw. Sinterklaas was 

onder de indruk van jullie enthousiasme. De intocht met O&V voorop was, me-

de ook door het paard Omar en het mooie weer, een succes. 

Americo is gevonden en weer veilig op stal, de Pieten zijn aan het uitrusten van 

een drukke tijd. 

 

Deze fijne middag had niet kunnen plaatvinden zonder de hulp van velen. 

Het is altijd moeilijk iedereen persoonlijk te noemen, ik ben zo bang iemand te 

vergeten. 

Daarom IEDEREEN BEDANKT, mede dank zij jullie hebben jong (en oud) kun-

nen genieten van een mooi (traditioneel) feest!!!!!! 

Namens Sinterklaas met al zijn Pieten en namens Wijk C. 

 

Tot volgend jaar! 

Louis Koenen  
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Sinds enkele maanden 

hebben we de Minibieb op 

het Eeneind. 

Hij staat op de inrit bij 

Smulpakketten.nl, deze 

inrit heeft de ingang aan 

de Parallelweg naast huis-

nummer 1. Ik heb kunnen 

constateren dat er regel-

matig gebruik gemaakt 

wordt van de Minibieb, 

soms zit hij overvol omdat 

er meer boeken ingelegd, 

dan er uitgehaald worden, 

maar er vallen ook wel 

eens gaten. 

 

Doordat hij zo succesvol is 

heb ik een iets mooiere en 

grotere Minibieb gemaakt, 

zodat er eventueel ook 

grotere boeken zoals kook

- of reisboeken in passen. 

Ook is er een plank be-

schikbaar voor magazines 

en / of tijdschriften. Voor 

de kinderzwerfboeken 

blijft ook ruimte beschik-

baar.   

Gelukkig houden mede 

Eeneindenaren de boel 

ook goed in de gaten en 

doen ze het deurtje dicht 

als al eens openwaait, of 

open is blijven staan. La-

ten we samen zorgen voor 

een steeds wisselend aan-

bod. 

 

Frans Kuijpers 

MINIBIEB OP HET EENEIND SUCCESVOL 
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Met de winter in aantocht worden in veel huizen de houtkachel of open haard 

weer aangemaakt, wat een gezellige sfeer en warmte geeft. In het ED van 

vorige maand stond een heel artikel hoe vervuilend slecht stoken is voor het 

milieu en voor mensen in de omgeving waar gestookt wordt. Volgens het ED 

staan er ongeveer een miljoen kachels in de Nederlandse huizen. 

Hout stoken is altijd slecht voor het milieu, maar met slecht stoken wordt nog 

een hoger percentage vervuiling in de lucht geblazen. Per avond gebruikt 

men nog al snel vijftien kilo hout wat resulteert in honderdtwintig gram fijn-

stof, en hiermee wordt de wettelijke fijnstof limiet ruim overschreden. 

De overheid is drukdoende om de overlast van houtkachels aan te pakken en 

in dichtbevolkte gebieden te verbieden. Ook zouden de schoorstenen verbe-

terd moeten worden, roetfilters 

plaatsen en nog enkele andere 

maatregelen, zoals het verbieden 

van geverfd hout en geïmpregneerd 

hout. Dat de overlast van rook en 

stank niet alleen buiten tot overlast 

zijn, blijkt uit onderzoek dat ook 

omwonende binnen in huis de gifti-

ge stoffen aanwezig zijn. Zeventig 

procent van de vervuiling buiten 

komt ook binnen. 

Voor klachten kun je nog niet bij de 

overheid terecht, men hoopt in 2022 

dat er nieuwe wetten en voorschrif-

ten komen. Wanneer je gaat stoken 

nog enkele tips, gebruik droog  hout met max. 15 procent vocht, gebruik 

blank hout onbeschilderd en niet geïmpregneerd, bewaar het hout nadat het 

gedroogd is bij kamertemperatuur, wanneer je kachel gaat aansteken moet je 

dik hout onder leggen en de dunne bovenop. En dan van boven aansteken, 

gebruik geen krantenpapier maar aanmaakblokjes.  Laat het vuur altijd door-

branden, wanneer het te warm wordt mag je nooit de luchttoevoer verminde-

ren, anders gaat het vuur smeulen en krijg je onvolledige verbranding waar-

mee de uitstoot van schadelijke stoffen verdubbeld. 

Je kunt beter een kleine kachel goed laten branden dan een grote  temperen. 

Ook als je weg gaat is het slecht voor het milieu om dan de kachel bijna dicht 

te zetten, het vuur blijft uren smeulen en stinken. Ook bij hoge vochtigheid 

met name als het mistig is kan de rook niet opstijgen met giftige stoffen en 

slaat meteen naar beneden, wat erge overlast geeft.  Ben je bewust hoe je 

stookt, en geniet van de warmte.                                                               Toon. 

HOUTKACHEL STOKEN 
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Beste bewoners van Eeneind, 

Voor onze voortuin worden wekelijks de groene zakken voor het pmd-afval opge-

hangen. Daar hebben wij geen moeite mee. We vinden het echter niet leuk als 

het er al eerder wordt neergehangen. Laatst hing er al een zak een halve week 

eerder en vandaag hangt er ook weer een zak een dag te vroeg. Ook worden er 

losse dingen neergezet die niet meer in de zak kunnen? Die worden niet meege-

nomen door de mensen van de ophaaldienst!  

Een vriendelijk verzoek aan iedereen om dat niet meer te doen. Dinsdagavond 

ophangen is prima, eerder liever niet!  

 

Met vriendelijke groet,   

Frans en Victoire van de Camp, Hoge Mikkert 4.  

Ton van Dijck stuurde ons deze prachtige herfstfoto van de Stationsweg. Bedankt 

Ton! 

Heeft u ook een bijzondere foto uit de buurt? Stuurt u deze dan naar  

wijkblad.enode@gmail.com . We plaatsen het heel graag! 

 

OPHANGEN PMD ZAKKEN 

INGEZONDEN FOTO DOOR TON VAN DIJCK 
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Na weer een drietal Kringkorps wedstrijden die hier in de buurt verschoten wer-

den en waar we weer hebben laten zien dat zowel ons eerste team als ons twee-

de team heel goed kunnen schieten en altijd wel een prijs mee naar huis nemen, 

werd het tijd om onze jaarlijkse mosselavond weer te gaan organiseren. De derde 

vrijdag in november staat daarvoor al jaren op onze activiteitenkalender. 

Onze koks Hans Frederiks, Willy Smits en Piet Meulendijk verzorgen dan een 

heerlijke maaltijd met mosselen en voor degenen die dat niet lusten een heerlijke 

broodmaaltijd met vlees en pasteitjes. Altijd drukbezocht en een groot succes. 

Hulde aan de koks.      

 

En ziet u de bekers aan de zijkant staan? Gewonnen door de schutter het vorige 

seizoen. De volgende keer zullen we de foto’s die genomen zijn van de schutters 

laten zien. 

 

Op vrijdag 1 december werd Jos Kolsters met allemaal witte bonen ingeboond 

als schutsbroeders. Na het afleggen van de eed en het ondertekenen van de sta-

tuten en het huishoudelijk reglement kon hem de sjerp worden overhandigd ten 

teken van zijn volwaardig schutsbroederschap. 

 

Nog een wedstrijd te gaan op 17 december op ons terrein aan de Mulakkers. En 

dan op naar het Kerstmis en nieuwe jaar.  

Op 1 januari vanaf 15.00 uur houden we de Nieuwjaarsreceptie, waar u van harte 

voor wordt uitgenodigd. 

 

Op 20 januari vieren we onze teerdag ter ere van onze schutspatroon St. Antoni-

us. We zullen de dag om 13.00 uur beginnen met een dienst o.l.v. Dolf van de 

Linden in het Enode gebouw. Ook daar bent u van harte welkom. 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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Tenslotte wens ik u namens de St. Antoniusschut fijne Kerstdagen en een  

gelukkig Nieuwjaar.  

 
 
Leo Verspaget, deken schrijver St. Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
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Gegevens voor deze kalender kunt u sturen naar Piet van de Laar. 
E-mail: eeneindnuenen@hotmail.com; Tel.: 040-8481147 mobiel: 06-54657295 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

1 JAN  EMK nieuwjaarsreceptie 12 FEB Kindercarnaval 

MA 
EMK kantine 

MA 
Zaal Schellens 

14.30 uur  13.30 uur 
    

1 JAN Nieuwjaarsreceptie  12 FEB Carnaval Prinsenschieten 

MA 
St. Antoniusschut Mulakkers 

MA 
St. Antoniusschut Mulakkers 

15.00 uur  10.00 uur 
    

20 JAN Schutsmis   

ZA 
Enodegebouw 

 
 

13.00 uur   
    

mailto:eeneindnuenen@hotmail.com
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De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors: 

 

DANK AAN ONZE SPONSORS 

• FAM. ACQUOY • FAM. RIKZE  

• ST. ANTONIUSSCHUT • FAM. ROVERS 

• CARPRO CARWASH • SMITS AUTOSCHADE 

• STICHTING EZELTJESDAG • FAM. PRINSEN 

• FERPLAST • SPAAN METAAL 

• FAM. LEEMANS • DE WIJKRAAD EENEIND 

• METSELAARS MAKELAARDIJ B.V. • FAM. DE VRIES 

• CORVERS AUTO’S   

Het volgende blad verschijnt eind februari 2018 

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 februari. 




