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Sinterklaas is weer terug naar Spanje en we gaan naar de donkere dagen voor 

Kerst. We hopen dat deze Kerstdagen u weer veel gezelligheid rond een mooie 

boom zullen geven. Probeer ons Kerstrecept eens! 

 

De laatste jaren is het Eeneind ook 

met de jaarwisseling veel levendi-

ger en zien we steeds meer vuur-

werk. Geniet van de schoonheid en 

wees voorzichtig met het afsteken, 

denk daarbij ook aan onze huisdie-

ren.  

 

Wij wensen iedereen fijne dagen 

en een voorspoedig 2017!!! 

 

Behalve in ons Enodeblad kunt u 

ook nog nieuws en informatie vin-

den op www.eeneind.net Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijk-

blad kunt u terecht bij een van de redactieleden of via de mail:  

wijkblad.enode@gmail.com.   

 
Veel leesplezier namens de redactie!      
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Waar ik vorige keer nog berichtte over het, vanwege gezondheidsredenen, te-

rugtreden van onze voorzitter Hans Rikze, moet ik nu helaas berichten dat Hans 

op dinsdag 25 oktober is overleden aan een zeldzame, erfelijk belaste vorm van 

longfibrose. 

 

Toen we wisten dat Hans niet lang meer te leven had, is de wijkraad op initiatief 

van Igor Paulussen een spoedprocedure gestart om hem Koninklijk te laten on-

derscheiden. Gelukkig wist Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander nog net op 

tijd dit verzoek in te willigen. Aan een trotse Hans zijn nog wel de ondersteu-

ningsbrieven, die ten grondslag lagen aan de onderscheiding, voorgelezen, maar 

konden de officiële versierselen helaas niet meer worden opgespeld. 

 

Op maandag 31 oktober hebben we onder zeer grote belangstelling afscheid van 

Hans genomen. Hans was een zeer geliefd en gewaardeerd lid van de wijkraad 

de afgelopen 8 jaar. Hans we zullen je missen. 

 

Igor Paulussen neemt het voorzitterschap van Hans over. 

 

In het vorige wijkblad is uitvoerig ingegaan op alle lopende zaken, vandaar dat 

ditmaal weinig nieuws te melden is. 

 

Zelfstandigheid Nuenen Ca. 

Tijdens de extra raadvergadering van 17 november Jl., waar ook ’n delegatie van 

de wijkraad bij aanwezig was, is de beslissing gevallen dat Nuenen niet meer als 

zelfstandige gemeente verder zal gaan. Hoe e.e.a. er in de toekomst uit zal gaan 

zien en wat de eventuele functie van de wijkraad zal gaan zijn, is nog verre van 

duidelijk. Wij houden u op de hoogte. 

 

Vergaderschema 

De wijkraad kwam afgelopen jaar 7 maal bijeen. Alle vergaderingen waren open-

baar en vonden plaats in het Enode gebouw. Het vergaderschema voor 2017 zal 

in het eerstvolgende nummer en op de website geplaatst worden. 

 

 

Rest mij niets anders dan u,  

namens de wijkraad,  

fijne feestdagen en een  

voorspoedig 2017 te wensen. 

 
 

VAN DE WIJKRAAD VAN DE WIJKRAAD 

 

 Secretariaat Wijkraad 

 Dilis Ariens Camp 26  

 Telefoon: 06 24658368 

 petrovandenbos@gmail.com 

 www.eeneind.net/wijkraad 
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GEBOREN  

24 oktober 2016 

Sophie Elisa 

dochter van 

Bart van de Heijning en  

Suzanne Geurx 

Grote Heiakker 8, Nuenen 

 

IN MEMORIAM 

FAMILIEBERICHTEN 
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BERICHT VAN SINTERKLAAS 
 

 

Madrid, december 2016 

Lieve kinderen, ouders, opa’s en oma’s, helpers van het Eeneind 

 

Mijn verjaardag heb ik weer gevierd in het Enode gebouw. 

Het was weer een groot feest, ondanks de kou. 

Toen ik hier kwam klonk de muziek van Showkorps O&V 

Heel veel kinderen, ouders en grootouders liepen mee. 

De pieten deden alweer gekke dingen 

En lieten jullie liedjes zingen 

Eerst zijn de hulppieten overal aan gaan bellen 

om de kinderen voor het feest te tellen. 
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Toen ik in Enode op mijn zetel zat te genieten 

Zag ik veel kindersinten en kinderpieten 

Ik was blij dat de kinderen ijverig zijn geweest 

en dus begonnen we met een vrolijk feest. 

Ze mochten allemaal op de foto met piet en Sint 

En weten jullie dat ik dat geweldig fijn vind. 

Als ik uitgerust ben in Spanje kom ik terug 

maar dat is nog niet zo vlug. 

Volgend jaar ga ik zeker weer naar Eeneind op zoek. 

Bedankt lieve kinderen voor het fijne bezoek! 

 

Groeten van Sinterklaas 
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De Hofstad. Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 10 

november 1987. 

 

Benaming van een tweetal percelen in de nabijheid. De naam Hofstad staat voor 

een hofstede of boerenwoning, maar kan ook betrekking hebben op de grond 

waarop een hof en zijn bijgebouwen staat. De naam moet in verband worden ge-

bracht met de nabijgelegen (hoge) Mikkert. Cornelis Mickaerts wordt genoemd 

in 1563 als eigenaar van een huis, hof en hofstad op het Eeneind.  

 

In de Eeuw Driessestraat werd rond 1920 de huidige woning 21-23 gebouwd 

door spoorwegbeambte Willem van Rooij. In 1924 begon Willem Crooijmans er 

boom- en rozenkwekerij “de Hofstad”. In 1929 werd het gekocht door Nol Smits 

en nu word het linker gedeelte nog bewoond door Gerrit en Door Smits. 

De naam Hofstad wordt nog gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAATNAMEN EENEIND 15 
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De Hofstad zelf is later als uitbreiding gerealiseerd. Er werden ook een aantal 

woningen gerealiseerd voor Eeneindse starters en enkele woningen van Helpt 

Elkander. Lange tijd woonde men zeer rustig in de Hofstad daar is door de laat-

ste uitbreiding wel enige verandering in gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hofstad 
voor de uit-
breiding. 
 

 

 

De uitbrei-
ding bij de 
Hofstad  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet van de Laar 
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De dagen zijn donker en kort. Overal staan kerstbomen met lampjes, als symbool 

van licht en warmte. In de kerk is het ook lekker warm. De kerststal staat er en 

het koor zingt: “De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld”. 

   

Jeruzalem, mei 1996. Het is warm, 27 graden Celsius. We zijn op weg in een tou-

ringcar. Het zonlicht is fel, de airco draait op volle toeren. Het is stil in de bus. We 

zijn gewaarschuwd: Houd je rustig, geen grapjes; de spanning is voelbaar. De 

Joodse vrouw, die onze gids is, zwijgt. Onze Palestijnse chauffeur tuurt ernstig 

voor zich uit. Het is maar 8 kilometer rijden naar onze bestemming van die dag.  

 

Na een paar kilometer doemt de wegblokkade op. We sluiten aan bij een lange 

rij auto`s. Soldaten, veel soldaten. Het geweer paraat. Jongens en meisjes. “Goh, 

wat zijn ze jong allemaal”, denk ik bij mezelf, “eigenlijk nog kinderen”. 

We mogen doorrijden. Stilletjes passeren we de grens tussen Joods en Palestijns 

gebied. We rijden door een heuvelachtig landschap, met mooie huizen, gebouwd 

tegen de hellingen. Best wel veel huizen. De plaats is groter dan ik me had voor-

gesteld, ongeveer 30.000 inwoners, is me verteld. We arriveren in het centrum. 

We stappen uit en lopen met onze gids naar een plein. Er staan bordjes die de 

weg wijzen naar de geboortekerk en naar de herdersvelden. Daar staat de kerk, 

gebouwd boven de plaats, waar Jezus geboren zou zijn. Geboren in een land, 

waar het geloof, door de eeuwen heen, ook nu nog, aanleiding is voor zoveel 

conflicten. We zijn in Bethlehem. 

 

Het is er druk. Pelgrims, toeristen; allerlei soorten van Christenen bidden er. De 

ingang van de kerk is maar 1,30 meter hoog. Dat is zò laag, dat je, één voor één, 

gebukt naar binnen moet. In het verleden ooit zo gemaakt om ervoor te zorgen 

dat vijandelijke troepen er niet ongestraft kunnen binnenvallen. Simpele oplos-

sing in een door oorlogen geteisterd gebied. 

 

KERSTMIS 
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Onder het hoofdaltaar bevindt zich de geboortegrot van Jezus. Een eindeloze rij 

mensen wacht er om deze speciale plek te kunnen zien. 

Onze gids neemt ons mee. “Kom, ik laat jullie zien hoe het 2000 jaar geleden 

was. We gaan de naastgelegen Sint Catharinakerk in. Daar, in een nis, bevindt 

zich het beeld van het kindje Jezus, dat elk jaar in de nachtmis naar de kribbe 

wordt gedragen. We zagen het vaak op TV. Verder lopen we, naar beneden, dan 

door gangetjes, naar een kleine grot met stenen graven. De graven zien er heel 

oud uit, maar ze hebben precies de goede hoogte om er even samen te gaan 

zitten. 

 

Daar vertelt onze gids ons hoe zij het zich voorstelt. Daar in dat grotje onder de 

geboortekerk, waar het zo goed voelt om er even te rusten in de koelte, daar is 

het zomer en winter altijd tussen de 11 en de 13 graden Celsius. Geen hitte, 

geen drukte. De gids vertelt intussen over de kerststal, het stalletje van Bethle-

hem: ”Hebben jullie dit land gezien? Hebben jullie gezien hoe schaars de bomen 

hier zijn? Om ze te kunnen laten groeien, moet je water oppompen. Dat kon des-

tijds nog niet. Hout kwam uit Libanon en moest worden vervoerd over de zee. 

Alleen koningen konden dat betalen. Dit land was droog en dor, woestijn. De 

grotten werden benut om te schuilen voor de hitte en ook voor de kou. Je kon je 

er verstoppen voor je belagers, als dat nodig was. Je kon er je vee in onderbren-

gen, want je vee was een kostbaar bezit. Mensen en vee hielden elkaar warm in 

de koude nachten.... 

 

Elk jaar, op kerstavond, krijg ik weer even dat gevoel terug, dat gevoel van warm 

en geborgen zijn op een veilige plek in de wereld, een wereld die vol spanning is, 

vol onveiligheid. Intussen zingt het koor in de kerk “Vrede op aarde”. 

 

Maria van de Griendt. 
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 DE JEUGDPEN: ELISE VAN DIGGELEN 
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Wie ben je? 

Ik ben Elise van Diggelen ben 10 jaar. We wonen op de Oude Dijk samen met 

mijn vader, moeder en mijn zusje Isabelle van 7 jaar. We woonden eerst in Eind-

hoven en nu al 6 jaar op het Eeneind. 

We hebben ook kippen, een haan die Sjors heet en 3 katten. De katten Cicero en 

Marit zijn al 17 jaar, dus heel oud. We hebben ook een kat die van mijn opa en 

oma was en die heet Mees. We hadden ook een hondje Daan die ook van mijn 

opa en oma was en die al 2 ½ jaar bij ons was. Pas geleden is hij dood gegaan, 

wat we heel erg vinden. 

 

Waar zit je op school en wat vind je leuk op school?  

Ik zit op De Rietpluim in groep 8. Het leukst vind ik knutselen, taal en spelling. Ik 

zit al in groep 8 omdat ik heel goed kan lezen en rekenen. Elke woensdagoch-

tend ga ik naar de pluskukels. Dat is een klas bij het Lorentz Lyceum waar we ex-

tra lessen hebben. Volgend jaar ga ik naar de middelbare school. We gaan nog 

naar open dagen om te kijken waar ik heen wil. 

De Rietpluim is een hele fijne school. We hebben het nu over het thema: toe-

komst van Nederland in 2050. Ik heb daarvoor zelf een auto verzonnen die op 

wind rijdt en gebouwd met Knex. Je hebt dan geen brandstof meer nodig. Ook 

heb ik de kamer van de toekomst getekend. Daar zitten heel veel technische 

snufjes in, zoals een machine die hamburgers maakt. 

Knutselen vind ik ook leuk. We hebben een verjaardagskalender gemaakt in graf-

fiti-stijl. Van alle kinderen hangt dit nu in de klas. 

 

Wat doe je na schooltijd?  

Als ik niet naar school ga spreek ik af met vriendinnen, of speel ik spelletjes, of ik 

ga knutselen. Ook zit ik op tennissen en op pianoles. De pianoles is heel leuk. Ik 

heb les bij onze buren op Eeneind. Dat zijn heel aardige buren die een beetje 

oma en opa voor me zijn. Ik mag ook na de pianoles blijven en dan gaan we spel-

letjes doen of filmpjes kijken. Dan blijf ik eten en daarna ga ik weer naar huis. 

 

Wie zou je wel een dagje willen zijn? 

Ik zou wel een dierenverzorger willen helpen bijvoorbeeld in het dierenasiel. 

Thuis verzorg ik ook de dieren.  

Later wil ik misschien kok worden of bij een bank gaan werken. Misschien als bij-

baan in het asiel werken. 

 

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

Ik word blij om de katten te aaien. Wat ik heel vervelend vind is om op te ruimen. 

 

Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?  

Ik vind het superleuk. We doen altijd mee met het paasfeest, ezeltjesdag en het 

sinterklaasfeest. Ook gaan we met zijn allen naar het kindercarnaval, met mijn 

ouders en soms komen er ook vrienden mee. Dat is ook superleuk. 
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Kleur de kleurplaat 

zo mooi mogelijk in! 

              JEUGDPAGINA 
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Waxinelichtjes pimpen 
een andere vorm geven met de vormpjes waarmee je koekjes kunt bakken. 

 

Dit heb je nodig: 

 waxinelichtjes zonder houdertjes 

 restjes kaarsvet 

 Vormpjes bakpapier 

 beker met schenktuit, die tegen hitte kan. 

 

Zo maak je het: 

 Leg bakpapier op je werkblad. 

 Leg daarop de bakvormpjes klaar met in het 

midden de waxinelichtjes. 

 Smelt het kaarsvet. Dat gaat het snelst in de magnetron, 

maar je kunt de beker ook in een pan met heet water 

zetten. 

 Druk de bakvorm stevig op je werkblad (je werkblad 

moet wel helemaal vlak zijn). 

 Giet voorzichtig het vloeibare kaarsvet erin. 

 Een minuutje het bakvormpje stevig om het werkblad 

duwen. 

 Daarna kun je het loslaten en laten afkoelen. 

 Als het kaarsvet helemaal afgekoeld is kun je het zo uit het vormpje druk-

ken. 

 

 

 

 

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  

   

            4   2 

    3 6   9 1 5   

9 1 8 4   2 3 6 7 

5     9 6 4       

6 8   2     5     

4 7 9 5 8 1 2 3   

3   7   4 6       

  6 4       7     

8       2     1 4 

5           9     

8 6               

  9 2     4 7     

  5         2     

        4       7 

  2   8   5 1 4 9 

    3   7         

  4   3       2   

      4 8 9       

SUDOKU 
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Mijn naam is Wil Woerdenbach en ik woon samen met mijn man Rob vanaf 1998 

op de Collseweg 37 aan de rand van Nuenen. Sinds een jaar heb ik een biolo-

gische winkel met lunchroom in het centrum van Nuenen op Parkstraat 3F. Ik doe 

dit samen met 2 compagnons, de zusjes Maria en Hannie van de wetering, onze 

zaak heet: Bio-Lekkers.  

 

Hoe is dit zo gekomen? Door bezuinigingen in de zorg kwam mijn baan te verval-

len. Ik ben 22 jaar werkzaam geweest in de kokswereld en heb daarbij de laatste 

jaren ervaring opgedaan in het werken met verse, biologische producten. Door 

privéomstandigheden ging ik wat anders naar mijn werkbare leven kijken. Ik ging 

daardoor opzoek naar een baan waarin ik veel van mijzelf kwijt zou kunnen én 

waarbij ik in contact zou komen met mensen die hetzelfde nastreven als ik: de 

wereld een stukje beter maken door verbinding aan te gaan met elkaar. Bij Bio-

Lekkers is dat gelukt! In een jaar tijd zijn we al een echte ontmoetingsplaats ge-

worden. Daarnaast kan ik er een van mijn idealen verwezenlijken; bijna iedereen 

met een voedselintolerantie kan bij ons eten zonder zich 'de uitzondering' te voe-

len. Ik kook en bak geheel glutenvrij, zonder geraffineerde suikers en ook lacto-

sevrij zonder dat dit ten koste gaat van de smaak, want dat blijft het belangrijk-

ste.  

ACHTER DE VOORDEUR: WIL WOERDENBACH 

Van links naar rechts:  Hannie, Wil, Maria 
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Laatst nog werd ik door iemand met tranen in haar ogen bedankt omdat ze 

'zomaar' alles mee kon eten. Dat is onder andere waar ik het voor doe! 

 

Naast de kleine lunchkaart maak ik dagverse, vegetarische, goedgevulde soepen 

die geserveerd worden met een huisgemaakte granen-muffin. Voor € 6,50 heb je 

dan lekker en genoeg gegeten. Op dit moment zijn de pompoensoep met een 

vleugje kokos en de marokkaanse linzensoep favoriet bij veel mensen. We heb-

ben ook een uitgebreid assortiment huisgemaakte soepen voor thuis in de vrie-

zer. De Bio-Lekkers-soepen beginnen steeds meer aftrek te vinden en ik vind het       

superleuk om ze te maken. 

We hebben ook huisgemaakte lekkernijen zoals appelplaatkoek, bananenmuffins, 

hartige zaden-granen muffins, haverkoeken en brownies. De lunchroom is door 

onze klanten al omgedoopt tot “DE HUISKAMER”, een heel mooi compliment 

voor ons! We vinden het super dat veel klanten, ook mensen die alleen zijn, graag 

even aanschuiven aan onze grote tafel (een klein tafeltje is ook mogelijk).  Lekker 

even een kopje koffie of thee met lekkers of een soepje met een praatje, het kan 

allemaal. 

 

Op vrijdagavond hebben we onze aanschuiftafel waarbij mensen  tot 18:30  bin-

nen kunnen lopen voor een lekkere, aangeklede maaltijdsoep met extra’s voor 10 

euro. De reacties zijn heel positief en niemand gaat met honger de deur uit, ook 

niet onbelangrijk toch? Voor ons een reden om hier mee door te gaan. 

 

Zaterdag 3 december hebben we ons 

1 jarig bestaan gevierd en hebben we 

vele mooie, warme reacties mogen 

ontvangen met het verzoek om vooral 

nog lang door te gaan.  

 

 

 

 

 

We zouden het heel leuk vinden om 

mensen van het Eeneind te mogen 

ontvangen in onze winkel/

lunchroom! We verwelkomen jullie 

graag met een kopje koffie of thee 

(graag deze bon meenemen) 

 

Met hartelijke groet 
Wil Woerdenbach 
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Op 9 oktober was er de verbroedering met St. Anna Nuenen- dorp: een geslaag-

de zondagmiddag waar we met zo’n 40 man bijeen waren om samen te schieten, 

kaarten en biljarten onder het genot van een drankje en een hapje. Het werd al 

bijna donker toen de winnaar van het schieten bekend werd! Een mooie manier 

van verbroedering. 

 

Op 23 oktober werd er een schietwedstrijd gehouden met een aantal andere gil-

den: een kringkorps wedstrijd waarbij er met viertallen en individueel opgelegd 

en uit de vrije hand geschoten wordt. Altijd weer een mooi festijn met mooie prij-

zen niet alleen voor de schutters maar ook voor hen die puistloten gekocht heb-

ben! Met veel kunde bij het schieten en een beetje geluk bij de loterij konden er 

mooie kipprijzen gewonnen worden. 

 

Daarna werd onze schutshut van binnen en van buiten schoongemaakt voor de 

jaarlijkse mosselavond. Veertig schutsbroeders met hun partner schuiven dan aan 

om mosselen te eten en voor hen die ze niet lusten had chef-kok Hans Frederiks 

een pasteitje en twee heerlijke warme vleesschotels klaargemaakt. Samen met 

Piet Meulendijk en Willy Smits kookte hij ook de mosselen en zorgden zij voor 

het stokbrood de sauzen en de salades. Het was weer als vanouds genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

Hans aan het koken     Piet en Willy aan het uitserveren 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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En daarna gaan we de duistere dagen van december in. Met overigens alweer 

een nieuw lid: Olivier Stenger heeft zich aangemeld als aspirant-lid. Dus de uit-

breiding van het aantal leden gaat gestaag door: een goede zaak! 

 

Op 18 december is er weer de traditionele schietwedstijd: de laatste van het jaar, 

bij onze schutshut. Ook dit is weer een kringkorps wedstrijd en er vallen weer 

mooie prijzen te winnen. Wellicht mogen wij u daar ook begroeten. 

Afsluitend wil ik u en uw naasten namens de schut een zalig Kerstfeest en een 

goed 2017 toewensen. 

 

Leo Verspaget, deken schrijver, Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2017 wordt er voor en door Eeneindenaren op tweede paasdag (17 april)

een gezellige en leuke dag georganiseerd. De stichting Ezeltjesdag zal voor alle 

kinderen van het Eeneind weer een leuke en spannende speurtocht uitzetten en 

ook het paaseieren zoeken op het Jo Arts terrein is dit jaar weer een leuke activi-

teit voor de kinderen. 

 

Dit jaar is er voor gekozen “iets nieuws” te doen. Geen wagenspel dit jaar, maar 

een heus circus met talenten uit het Eeneind en daar buiten. Het belooft weer 

een mooi spektakel te worden en leuk voor jong en oud. Komt tot zien, komt tot 

zien..! 

 

De Cultuurdag wordt, net als andere jaren, gehouden op het terrein van de  

St. Antoniusschut aan de Mulakkers.  

 

We verheugen ons op een gezellige en mooie cultuurdag samen met u, uw kin-

deren of uw kleinkinderen! 

 

Sint Antoniusschut en Stichting Ezeltjesdag 

2E PAASDAG CULTUURDAG OP HET EENEIND 
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GEMARINEERDE ROLLADE MET CRANBERRYSAUS 

(4 personen)  

 

Ingrediënten  2 teentjes knoflook 

   4 eetlepels olijfolie 

   1 varkensrollade (ca 750 gram) 

   3 laurierblaadjes 

   enkele takjes tijm 

   50 ml rode bessenjenever (of cranberry sap) 

   75 gram suiker 

   1 zakje verse cranberry’s 340 gram 

Verder nodig ovenschaal inhoud 1,5 liter ingevet 

   aluminiumfolie 

 

 

Bereidingswijze 

1 Roer de knoflook door 2 eetlepels olie en smeer de rollade in met knoflookolie. 

Snijd met een scherp mes enkele inkepingen van de rollade. Steek laurierblaadjes 

en takjes tijm in de inkepingen van de rollade. Laat het vlees minimaal 3 uur mari-

neren. 

 

2 In pan bessenjenever met 50 ml water en suiker aan de kook brengen en 2 min 

zachtjes doorkoken. Cranberry toevoegen en op laag vuur verwarmen, tot de 

bessen beginnen te knappen. Saus laten afkoelen. In koelkast bewaren. 

 

3 Oven voorverwarmen op 200*C. In braadpan rest van olie verhitten en rollade 

rondom bruin aanbraden. Uit pan nemen en in braadslee of overschaal leggen. In 

oven nog ca. 35-40 min braden tot vlees gaar is (als u een vleesthermometer hebt 

om de kerntemperatuur te meten: bij 70*c is de rollade goed.) Rollade uit oven 

nemen, in aluminiumfolie wikkelen en 10 min laten rusten. 

 

4 Intussen cranberrysaus in pannetje zachtjes opwarmen. Rollade bestrooien met 

zout en peper naar smaak en aan tafel in plakken snijden. 

 

 

 

FIJNE KERSTDAGEN  
 

 

ENODEBLAD KERSTRECEPTEN 
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BOSVRUCHTEN BAVAROIS MET WITTE  

CHOCOLADE 

(4 personen) 

 

 

Ingrediënten  

   75 gr witte chocolade in stukjes 

   5 blaadjes gelatine 

   1 bak bosvruchten (diepvries 300 gr ) ontdooid 

   75 gr witte basterdsuiker 

   125 ml slagroom 

   100 ml volle yoghurt 

   150 gr verse blauwe bessen 

   2 eetlepels poedersuiker 

Verder nodig bakpapier 

   ronde eenpersoons schaaltjes ingevet 

 

Bereidingswijze 

1 Chocolade in magnetron op 350 watt in ca 2 min. laten smelten, elke 30 sec. 

even omroeren. Gesmolten chocolade met spatel op bakpapier dun uitstrijken 

(ca. 2 mm dik) in de koelkast laten afkoelen en hard laten worden. 

 

2 Gelatine 5 min in koud water weken. Bosvruchten in keukenmachine of met 

staafmixer pureren. Puree eventueel boven kom met pollepel door fijne zeef wrij-

ven, zodat de pitjes achterblijven. Suiker door vruchtenpuree mengen. Slagroom 

lobbig kloppen. 

 

3 Gelatine uitknijpen. In pannetje 3 eetlepels water zachtjes verwarmen en van 

vuur af gelatine erin laten oplossen. Gelatine door bosvruchten puree roeren. 

Yoghurt erdoor scheppen en slagroom er voorzichtig door-

spoelen. Mengsel schaaltjes schenken en in de koelkast mini-

maal 3 uur laten staan. 

 

 
 
 

 

EN EET SMAKELIJK! 
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Dit boek is  in 2015 in Nederland uitgegeven. Tot mijn verwondering is er afgelo-

pen maand in Nederland een boek verschenen met dezelfde titel, maar een dui-

delijk andere inhoud, ik dacht dat dat niet mocht. 

 

Amos Oz is zelf twee keer beschuldigd van verraad, maar hij is een gedreven 

voorvechter van de twee-staten oplossing voor het Israëlisch Palestijns conflict. 

Erkenning in ruil voor erkenning, een staat in ruil voor een staat, onafhankelijk-

heid in ruil voor onafhankelijkheid. Amos Oz is voor vrede, maar hij is geen paci-

fist. Dit boek is ontstaan 

toen hij zichzelf afvroeg 

wanneer men eigenlijk een 

verrader is. Al filosoferend 

kwam hij uit bij Judas Iscari-

ot - de discipel die Jezus 

verried. De naam Jehoeda 

(Judas) is een vaak voorko-

mende Joodse naam met 

een positieve betekenis, 

maar bij de Christenen is 

de naam Judas de verper-

soonlijking van verraad en 

vernedering. 

 

Judas Iscariot door de 

ogen van Oz: 

De roman is eigenlijk een 

dubbele provocatie: ener-

zijds voor mensen met een 

christelijke overtuiging, 

anderzijds voor mensen 

met een religieus zionisti-

sche achtergrond. De fi-

guur Judas Iscariot geldt in 

de geschiedenis als de uni-

versele manifestatie van 

verraad. Oz ging echter op 

onderzoek uit en ontdekte 

dat Judas een landeigenaar 

was uit de omgeving van 

Jeruzalem. Hij was dus an-

ders dan de andere discipe-

BOEKBESPREKING: JUDAS VAN AMOS OZ 
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len van Jezus, die arme vissers waren uit Galilea. Waarom zou een welvarend man 

zijn spirituele voorbeeld verraden , verkopen en laten doden voor 30 zilverlingen. 

Bovendien kende heel Jeruzalem Jezus, hij was een man die iedereen kende en 

dus niet aangewezen hoefde te worden. Jezus predikte immers overal. De kus en 

daarmee het verraad van Judas is de kiem geworden van het historisch antisemi-

tisme. De christenen gingen nog een stapje verder en schoren ALLE joden over 

één kam met Judas. Daarmee ontwikkelde het historisch antisemitisme zich in het 

theologisch antisemitisme. 

 

Ik ga niet het hele verhaal prijs geven, want dan hoef je het boek niet meer te 

lezen, maar Amos Oz laat in het boek Sjmoeël Asj, student geschiedenis en gods-

dienstwetenschappen onderzoek doen. Hij stopt met zijn studie nadat hij is vast-

gelopen met zijn eindscriptie over het onderwerp: “Jezus in de ogen van de jo-

den”.  Sjmoeel is 25 jaar, heeft een woeste baard, ruikt naar babypoeder en zijn 

vriendin heeft net hun relatie beëindigd en is getrouwd met een vroegere vriend. 

Hij is dus eenzaam en moet ook op zoek naar een ander slaapadres, want zijn 

vader, die zijn studie en huisvesting betaalde is failliet. Hij komt via een prikbord 

advertentie terecht in het huis van een zeventigjarige intelligente belezen man 

die graag discussieert. Tegen kost en inwoning moet hij Gersjom Wald op gezet-

te tijden gezelschap houden en gedeeltelijk verzorgen. Volgens Wals is liefde 

voor de gehele mensheid gevaarlijk en leidt die tot bloedige oorlogen. Waar het 

om gaat is dat men met elkaar blijft spreken. 

 

Hij is aangenomen door Atalja Arbanel, die getrouwd was met de zoon van Wald, 

die in de oorlog gesneuveld is. Haar vader was in het verleden de enige tegen-

stander van Ben Goerion in de nationale raad. Hij was tegen de oprichting van de 

Joodse staat en dus tegenstander van Ben Goerion. 

 

Deze Atalja trekt mannen aan en stoot ze af, dat is het probleem in het huis van 

Gersjom Wald, er zijn dus al andere mannen Sjmoeel voorgegaan en ook weer 

vertrokken uit het huis. Verder verklap ik niets meer over het verhaal. 

 

In dit boek komen drie generaties Joden voor die leven in een “onmogelijk” land.  

Sjmoeel is door zijn gesprekken met Wald en Atalja erachter gekomen dat de 

scheidslijn tussen verraad en liefde wel heel erg dun is. Het verhaal speelt zich 

voor het grootste gedeelte af in Jeruzalem. De tegenstellingen tussen de perso-

nages en hun denkbeelden gebruikt Oz om de strijd duidelijk te maken die plaats 

vindt in elk mens, die tussen idealist (dromer) en realist. Amos Oz probeert men-

sen “opnieuw te laten nadenken over wat ze al duidend keer hebben gehoord.” 

 

Het boek is mooi geschreven, met subtiele beschrijvingen van de stad Jeruzalem. 

We hebben het gelezen via onze leesclub onder leiding van Laurieke de Koning. 

Ik had het boek vermoedelijk anders niet gelezen en nu ben ik er blij mee. 

Frans Kuijpers 
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Nu de bladeren gevallen zijn en het een paar keer licht heeft gevroren, is het rus-

tig in de moestuin. De winterprei en de boerenkool staat er prima bij en is mooi 

helder van kleur. 

Veel mensen vinden het nu nodig om toch voldoende vitamine binnen te krijgen. 

Dan maar vitamine pillen slikken, welke door de media volop wordt aangeboden, 

maar dat slikken van pillen is overbodig als je voldoende wintergroente eet, met 

name koolsoorten zoals boerenkool, savooiekool, broccoli en spruitkool. Deze 

zitten boordevol vitamine en mineralen zoals: vitamine A, B2, B6, en C, daarnaast 

zijn de koolsoorten rijk aan foliumzuur, calcium en ijzer. Volgens laatste onder-

zoeken is het binnen krijgen van vitamines 

beter rechtstreeks uit de groenten, dan van 

pillen. Wel is het nodig om de koolsoorten 

zo vers mogelijk te eten, invriezen is ook 

een mogelijkheid. 

 

Als je volgend jaar weer groente wilt kwe-

ken in je eigen moestuin, is het goed om 

een indeling van je tuin te maken. Het zaai-

en en planten moet ieder jaar op een ande-

re plek gebeuren, dan krijg je de gezond-

ste planten, minder kans op ziekte en 

schimmels en een betere opbrengst. 

Ook is het bij groente zo dat sommige 

groente goed naast elkaar groeien en 

groenten die niet naast elkaar willen staan, 

een paar voorbeelden, bonen groeien het 

liefst bij aardappelen of komkommer maar 

niet naast prei of ui, aardbeien staan het 

liefst naast spinazie of tomaat maar niet 

naast broccoli of spruiten.   

De opbrengst van de groente is veel beter 

als zij naast een plant staan die ze graag 

mogen. Sommige planten stoten door mid-

del van geur insecten af van hun buren of 

geven stoffen door via de wortels, door de 

geur die de planten afgeven kunnen ze el-

kaar versterken of juist verzwakken. Ik heb 

dit jaar mijn courgette naast de stokbonen 

gezaaid de groei was enorm, zie foto. Hij 

groeide mijn kleinzoon bijna over de kop.  

Toon.  

MOESTUIN IN DE WINTER 
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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 14 JAN Schutsmis 

ZO 
EMK kantine 

ZA 
Enodegebouw 

15.00 uur  13.00 uur  
    

1 JAN Nieuwjaarsreceptie  27 FEB Kindercarnaval 

ZO 
St. Antoniusschut Mulakkers 

MA 
Zaal Schellens 

14.30 uur  13.30 uur 
    

17 APR Cultuurdag   

MA 
Schuthut  Mulakkers 

 
 

  
    

mailto:eeneindnuenen@hotmail.com
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HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN! 
 

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TARIEVEN 

KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

 

WIJKBLAD.ENODE@GMAIL.COM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

• EDDY EN MONIQUE VAN GENNIP • FAM. TELLEGEN 

• FAM. LEEMANS • DE WIJKRAAD EENEIND 

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

    

Het volgende blad verschijnt eind februari 2017 

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 februari. 




