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We naderen het einde van 2020. De kerstverlichting in en op de huizen zorgt weer 

voor licht in de donkere tijd. Door de corona-pandemie was dit voor niemand een 

gemakkelijk jaar. 

 

Dat we er op het Eeneind het beste van weten te maken, zien we terug in de foto 

die van de Glow-lampjes is gemaakt en van het verslag over het Sinterklaasfeest. 

Ook dit jaar hebben we  een kerstvertelling; hierin is een wit konijntje samen met 

zijn baasje een van de hoofdrolspelers. En natuurlijk een heerlijk kerstrecept. 

 

We kijken ernaar uit elkaar weer in gezondheid op het Eeneind te ontmoeten in 

het nieuwe jaar.  We wensen iedereen fijne kerstdagen, een prettige jaarwisse-

ling en een voorspoedig 2021 !!! 

 

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. 
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Kerstverhaal 

 
 

Kerst met keutels 

Eerst vielen de witte vlokjes nog bijna onzichtbaar uit de loodgrijze lucht, maar nu 

zijn ze heel groot geworden. Steeds wrijft Lars met zijn mouw het beslagen raam 

weer helder, zodat hij goed zicht heeft op de tuin. Er ligt al een dik pak. 'Ga lekker 

buiten spelen', zegt mama. Maar hij blijft staan waar hij staat. Hij tuurt in de rich-

ting van het konijnenhok, waar hij Sneeuwitje weet. Hij moet goed kijken, want 

haar witte vacht biedt haar nu een goede schutkleur. Dan ziet hij haar, ze huppelt 

vrolijk door het hok, wat hij afgelopen week nog met vader schoongemaakt heeft 

en voorzien van extra stro. 'Dan blijf je lekker warm, Sneeuwitje' had hij gezegd. 

'Extra stro vindt ze vast wel fijn', had papa gezegd, maar ze kan goed voor zichzelf 

zorgen.  

'Wat ben je stil' zegt mama. 'Morgen is het Kerstfeest, daar kijk je toch altijd zo 

naar uit?' Dat klopt, maar hij heeft er geen zin in deze keer. Hij kan zich niet ver-

heugen op de kerstviering in de kerk en het boek dat hij dan krijgt. Hij wil er ei-

genlijk niet naar toe, maar dat kan niet, hij moet zelfs een gedichtje opzeggen, wat 

hij uit zijn hoofd geleerd heeft. En toch . . . .hij wenste dat hij thuis kon blijven. 

Pats . . . Lars schrikt op en mama ook. De restanten van een sneeuwbal glijden vlak 

voor zijn neus langs het raam naar beneden. Het lachende gezicht van de buurman 

kijkt over de schutting. Hij wenkt naar hem, maar Lars schudt nors zijn hoofd. 

'Waarom doe je zo onaardig?' vraagt mama verwonderd. 'Ik heb gewoon geen 

zin,' zegt hij. 

 

Nog maar vijf maanden geleden 

had Lars voor zijn negende ver-

jaardag het allermooiste cadeau-

tje gekregen, dat hij zich maar 

kon wensen: een spierwit konijn-

tje. 'Zullen we haar Sneeuwitje 

noemen?' stelde mama voor. 'Ja 

mam, dat past precies bij haar. 

Ze is zo wit als sneeuw en ook 

zo lekker zacht.' 'Wat een geluk 

dat ze niet ijskoud is, maar juist 

lekker warm.' Trots liet hij haar 

aan iedereen zien, ook aan de 

buurman.'Wat een aardig beest-

je' zei hij. 'Een beestje voor kerst'!  

Lars rende zo snel hij kon met Sneeuwitje in zijn armen naar binnen. 'De buurman 

vindt Sneeuwitje een beste voor kerst!' riep hij tegen papa en mama. 'Hij maakt 

maar een grapje, hij meent er niets van,' stelde mama hem gerust. 'Natuurlijk 

meent hij het niet,' zei pap lachend. Maar Lars vluchtte stampvoetend over zoveel  
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onbegrip naar boven. 

Hij was het voorval bijna vergeten. tot gisteren. Terwijl hij een puzzel maakte 

hoorde hij het liedje van Flappie en zijn baasje op de radio. Het deed hem aan 

Sneeuwitje denken en aan zichzelf. Hij zette de radio harder en luisterde aan-

dachtig verder. Hierdoor hoorde hij dat Flappie uit zijn hok weg was. Als 

Sneeuwitje zoek was, dacht Lars, zou hij er ook alles voor over hebben om haar 

te vinden. Had hij de radio maar niet harder gezet, dan had hij tenminste niet 

gehoord dat Flappie het hoofdgerecht was bij het kerstdiner. 

'Wat een naar liedje is dat toch,' zei mama toen ze binnenkwam en ze zette de 

radio uit. Maar het was al te laat; het herinnerde hem spontaan aan de woorden 

van de buurman, die toen hij Sneeuwitje kreeg ook gezegd had, dat ze een beste 

was voor Kerst, net als Flappie........ 

 

Nu is het bijna Kerst en daarom staat hij voor het raam, om Sneeuwitje en de 

buurman in de gaten te houden. Die nacht doet hij geen oog dicht, hij ligt te 

draaien en te woelen en staat om de haverklap op om uit het raam te kijken. In 

de maneschijn kan hij het hok net zien. Mama kwam nog even binnen om hem 

welterusten te zeggen. 'Wat is er toch met jou aan de hand?' vroeg ze ongerust. 

Hij vertelde het haar niet, want dan zou ze er vast weer om lachen. 'Ben je soms 

zenuwachtig voor de Kerstviering?' Hij knikte maar wat. Ze drukt hem een zoen 

op zijn hoofd. 'Ga maar gauw slapen.'  

Natuurlijk maakt hij zich niet druk om het gedichtje, maar om Sneeuwitje. Als hij 

naar de kerstviering gaat moet hij haar alleen thuis laten. Dan krijgt hij zomaar 

een geweldig plan. Een last valt van hem af en eindelijk valt hij in slaap. 

 

Het is gezellig druk in de kerk. In de vensterbanken branden waxine lichtjes in 

potten, die de kinderen in de klas geverfd hebben. Lars zoekt zijn potje, maar 

dan stokt zijn adem. Op de achterste bank zit de buurman. 'Wat doet hij hier?' 

vraagt hij boos aan mama. Mama zegt: 'Ik heb hem uitgenodigd voor de Kerst-

viering, hij heeft geen familie'. Dat kan Lars niets schelen, hij kijkt nog eens onge-

rust naar de buurman, maar die heeft hem nog niet gezien. Voorzichtig schuift hij 

de grote rugzak die op de grond staat een beetje opzij en maakt de ritssluiting 

een beetje verder open. Twee grote ogen staren hem angstig aan. Hij steekt zij 

hand in de tas en aait de donzige haartjes. Sneeuwitje piept zachtjes, Lars schrikt, 

maar het is niemand opgevallen. Nog verder ritst hij de tas open. 'Het komt 

goed hoor Sneeuwitje, ' fluistert hij in de konijnenoren. Dan krijgt hij een por van 

mama: 'het gaat beginnen.' Hij vergeet even alles en geniet van de viering. Als hij 

Tessa op haar blokfluit hoort spelen, denkt hij weer aan zijn eigen optreden hier-

na. Voordat hij naar voren loopt, aait hij Sneeuwitje. 'Ik ben zo weer terug.' Zon-

der ook maar een foutje te maken, draagt hij zijn gedichtje voor. Het is even stil 

in de kerk, daarna krijgt hij een oorverdovend applaus, ook van de buurman. Lars 
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maakt een buiging en iedereen moet lachen. Voldaan loopt hij terug naar zijn plek. 

Hij struikelt bijna over een wit bolletje in het gangpad, een soort sneeuwbal, 

maar . . .  het beweegt. 'Sneeuwitje!' roept hij zomaar hardop door de kerk. Hij is 

vergeten de rits dicht te doen, daarom kon ze ontsnappen. Net als hij denkt haar 

te kunnen pakken, glipt ze uit zijn handen onder een kerkbank door. De moeder 

van Tim slaakt een gilletje als Sneeuwitje langs haar benen kriebelt. Tim probeert 

ook Sneeuwitje te pakken , maar dat lukt ook niet. Er springen nog meer moeders 

van schrik op de banken. Iedereen schiet hem te hulp, maar hoe meer mensen 

achter Sneeuwitje aanrennen, hoe sneller zij zich uit de voeten maakt. Ze laat wat 

keutels achter en wil zich gaan nestelen in het stro van de kerststal. Eigenlijk is het 

lachwekkend, maar Lars kan er wel om huilen. De buitendeur staat op een kier en 

Lars ziet dat ze zo de koude wereld in schiet. Lars rent ook naar buiten en pro-

beert sporen te ontdekken, maar het kerkplein is sneeuwvrij gemaakt en het is al 

donker buiten.Hij zoekt en roept 'Sneeuwitje, Sneeuwitje,' maar er is geen spoor 

van haar te bekennen. Iedereen zoekt mee, een half uur, een uur, maar niets. Dan 

gaan ze naar huis, ook Lars. Mama heeft zijn boek, maar Lars heeft niet eens geke-

ken wat voor boek het is. De tranen stromen over zijn wangen. 

 

Lars is ontroostbaar, hij denkt aan Sneeuwitje in de kou. Dan gaat de bel, als 

mama open maakt hoort hij een bekende stem: 'Ik heb iets meegenomen.' De 

deur gaat open en de buurman stapt binnen met iets wits in zijn armen. Lars 

schrikt, maar dan geeft de buurman het springlevende konijntje aan hem. 'Dit is 

toch jouw Sneeuwitje?' Ik zag dropjes in de sneeuw, dat waren natuurlijk keutels 

en ik vond haar onder de heg.' Lars drukt Sneeuwitje tegen zich aan, hij lacht door 

zijn tranen heen. 'Dankzij keutels en de buurman, is ze er weer ,' lacht papa 'ze 

heeft een mooi spoor uitgezet in de sneeuw.'  

'Wat zijn uw plannen?' vraagt mama als de buurman wil vertrekken. Hij haalt zijn 

schouders op. 'U had Sneeuwitje beter kunnen houden voor de Kerst.' zegt papa. 

Lars begrijpt nu, dat hij een grapje maakt. 

 

Mama pakt een extra bord en even later zitten ze met zijn vieren aan het kerst-

diner. Lars schaamt zich nog steeds, maar dan krijgt hij een knipoogje van de 

buurman. “Heb je zin om met mij morgen een sneeuwpop te maken?' vraagt hij. 

Lars wordt warm van binnen en knikt. Hij bukt zich naar Sneeuwitje die in een 

doos tevreden aan een wortel knaagt. 'Het is eigenlijk best een aardige buurman, 

Sneeuwitje,' zegt hij zacht. Papa, mama en de buurman horen zijn woorden ook en 

glimlachen boven tafel naar elkaar. Buiten licht de sneeuw op in het zachte licht 

van de maan en schitteren de sterren extra. 

 

Dit kerstverhaal is gebaseerd op “Kerst met keutels” van Irma. 

 

Frans Kuijpers 
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Sinterklaas 

Beste kinderen, ouders en grootouders van het Eeneind, 

Wijk C heeft een mailtje binnengekregen van Sinterklaas: 

 

Beste kinderen en natuurlijk ook ouders en groot-
ouders van het Eeneind, 
Zoals jullie weten werkt Sint dit jaar thuis, toch 
was ik heel graag bij jullie langs gekomen als die 
vervelende Corona er niet zou zijn. Volgend jaar 
hoop ik toch echt weer samen met jullie feest te 
maken in het Enodegebouw. 
Dank jullie wel voor alle mooie 
tekeningen die jullie gemaakt 
hebben. Wijk C heeft ze bij mij 
bezorgd.  Ze waren zo mooi 
dat Sinterklaas had bedacht 
jullie te verrassen met een ca-
deau. Sinterklaas heeft de Pie-
ten Pakket Service (PPS) ge-
vraagd om op zaterdag 28 
november tussen 6 en 8 uur ’s-
avonds deze persoonlijk te 

bezorgen. Sint mag dan wel thuis werken maar de kindjes wor-
den niet vergeten.  
Als jullie dit lezen zijn wij alweer terug in Spanje, even genieten 
van wat rust maar daarna weer snel plannen maken voor vol-
gend jaar. Lieve groetjes uit een ver Spanje van Sinterklaas en 
zijn Pieten.” 
 

Nou jongens en meisjes, is dit gaaf of niet????? Wijk C vond 

dat ook. We hadden beloofd om het Sinterklaasfeest op het 

Eeneind niet verloren te laten gaan vanwege de Corona en hopen dat dit geslaagd 

is. Voor ons was het spannend en zo voor een keertje eigenlijk best wel leuk. Toch 

gaan we er vanuit dat we volgend jaar weer lekker samen kunnen zingen en feest 

maken. En dat Sinterklaas weer een waardige intocht op het Eeneind mag krijgen. 

Een jaar zonder de financiële steun van de volwassenen van het Eeneind kunnen 

we ons veroorloven, maar volgend jaar komen we weer gezellig langs de deuren. 

 

Namens Sinterklaas al zijn Pieten, maar ook namens ons allemaal van Wijk C: 

Houdoe en blijf gezond. 

 

Louis Koenen 
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Wijkraad 

Sociale media, een zegen of vloek? 

Voor snelle berichtgeving naar een 

grote groep mensen zijn sociale media 

heel handig en voor sommigen een 

zegen. Helaas is een gedeeld bericht 

geen garantie voor een juist bericht of 

een genuanceerd bericht. Berichten 

moeten eigenlijk altijd kritisch bekeken 

worden. Soms worden er (provoce-

rende) proefballonnetjes opgelaten, 

gewoon om te kijken wat de reacties 

zijn. Maar het komt ook voor dat de 

afzender goede bedoelingen heeft 

maar niet goed geïnformeerd is over 

een onderwerp. Het kan overal fout 

gaan, bij het eerste bericht, maar ook 

bij de reacties erop. Het kan ook goed 

gaan natuurlijk, met eerlijke en genu-

anceerde berichten, en daar moeten 

we zelf naar blijven streven en hopen 

dat een ander dat ook doet. Maar wel 

kritisch blijven en bij twijfel andere 

bronnen raadplegen. 

 

Helaas worden ook steeds vaker regel-

rechte onwaarheden of beschuldigin-

gen geuit en daar heeft de Wijkraad 

ook mee te maken gekregen. Vaak 

gaat het om verkeerd geïnterpreteer-

de berichten, of berichten van horen 

zeggen. Ze zijn niet goed zelf te verifi-

ëren of men neemt de moeite niet 

daarvoor. Het gevolg is dat discussies 

escaleren. Omdat sociale media meest

-al niet het beste platform zijn voor 

inhoudelijke discussies heeft de Wijk-

raad besloten zich daar niet te bege-

ven. Voor informatie kunt u zich te al-

len tijde wenden tot het secretariaat. 

 

Ontsluiting Nuenen-West 

Het zal de meesten onder u niet ont-

gaan zijn dat hier nogal wat over te 

doen is geweest, en nog steeds is. De 

wijkraad werd op sociale media (deels) 

ten onrechte verweten de bewoners 

niet te hebben geïnformeerd. Omdat 

na het inleveren van de copydatum van 

het vorige wijkblad nog twee dialoog-

sessies op het programma stonden en 

het toen nog allerminst duidelijk was 

welke kant het op zou gaan, hebben 

we toen ervoor gekozen om hiervan 

nog geen mededelingen te doen. Ach-

teraf was dit mogelijk niet de juiste 

keuze. 

 

Het blijkt telkens maar weer dat com-

municeren lastiger is dan we denken. 

Omdat het wijkblad slechts eens in de 

twee maanden uitkomt, zoeken we 

naar een manier om de bewoners snel 

te kunnen bereiken, een van de moge-

lijkheden is een WhatsApp groep 

waarop niet gereageerd kan worden, 

zodat we u snel kunnen informeren 

waar we mee bezig zijn. 

 

Omdat de wijkraad te maken heeft 

met een achterban waarvan er altijd 

voor- en tegenstanders zijn van welke 

optie dan ook, zullen wij nooit een 

standpunt innemen. Wat wij altijd 

trachten te doen is voor alle betrokken 

partijen een zo goed mogelijk alterna-

tief te bepleiten. Tijdens de commissie 

Ruimte vergadering van dinsdag 24 

november Jl. hebben we dan ook inge-

sproken, de tekst hiervan vindt u op 

onze website www.eeneind.net/

wijkraad. Donderdag 10 december 

stond de ontsluiting Nuenen-West op 

de agenda van de raadsvergadering en 

is er mogelijk een besluit genomen. 
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Uitgraven spoorsloot 

Misschien aardig om te weten is dat de 

wijkraad deze kwestie zeven jaar lang 

vrijwel onophoudelijk onder de aan-

dacht heeft gehouden bij de gemeente 

en elke gelegenheid heeft aangegre-

pen om te pleiten voor het weer open-

gooien van de spoorsloot. Een zaak 

van lange adem, maar het is uiteinde-

lijk gelukt. De verwachting is dat het 

helpt tegen de trillingen, en eerdere 

vergelijkende metingen in opdracht 

van ProRail op andere locaties onder-

steunen die verwachting. Daarom is 

ProRail uiteindelijk ook overstag ge-

gaan. De gemeente wilde wel, maar 

ProRail hield het lang tegen. Volgens 

de met dit onderwerp belaste ambte-

naar is de sloot nu uitgegraven naar 

het oorspronkelijke model en diepte 

zoals deze door de gemeente is inge-

meten. 

We zijn benieuwd naar uw ervaringen. 

Enkele positieve berichten hebben we 

al ontvangen:“Voor mij is het al een 

wereld van verschil, de kasten op de 

slaapkamer trillen ‘s nachts niet meer. 

Eindelijk na al die jaren” en “Wat een 

verademing! Wij wonen langs het 

spoor! Inmiddels super tevreden!!” 

 

Vergaderschema 2020 

De laatste geplande vergadering van 

dit jaar is verplaatst naar een andere 

datum en is niet openbaar. 

Heeft u vragen en/of verzoeken kunt u 

deze schriftelijk, bij voorkeur per 

email, indienen op onderstaand adres. 

 

Secretariaat Wijkraad 

Dilis Ariens Camp 26  

Telefoon: 06 24658368 

Email: petrovandenbos@gmail.com 

Website: www.eeneind.net/wijkraad 

Aangezien er nog geen zicht is op een vaccin 

voor de Covid19 heeft de organisatie van de 

kindermiddag helaas moeten besluiten om 

de kindercarnaval op het Eeneind af te ge-

lasten. Alle carnavalsverenigingen in Nuenen 

c.a. zijn tot dit besluit gekomen en mede 

daardoor moeten wij onze kinderen ook te-

leurstellen. Mocht om een of andere positie-

ve reden toch de mogelijkheid bestaan om 

de kindermiddag in eventuele afgeslankte 

vorm doorgang te verlenen komen wij daar natuurlijk op terug. We hopen met z’n 

allen dat we in 2022 weer een fijne en plezierige carnaval kunnen en mogen 

vieren.  

De Vrienden van het Eeneind 

 

Kindercarnaval 
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De Heggenmus 

De heggenmus is een van de meest 

voorkomende broedvogels van ons 

land, maar toch bij velen onbekend. 

Dit komt door zijn verborgen bestaan 

in en onder struiken en heggen. Heg-

genmussen vliegen niet vaak en schar-

relen vooral over de grond om voedsel 

te zoeken. 

 

Herkenning 

De heggenmus heeft een onopvallend 

bruingrijs verenkleed. De tekening van 

de rug lijkt veel op die van een huis-

mus, waarbij de heggenmus vooral te 

herkennen is aan de blauwgrijze kop 

en borst en de spitse snavel. Is vaak 

op de grond te vinden, waar heggen-

mussen als een muis op zoek zijn naar 

voedsel. In het voorjaar zingt het man-

netje al vroeg vanaf de top van een 

struik of boom. 

 

Geluid 

Helder, metalig liedje. 

 

Broeden 

Broedt van eind april tot in augustus. 

Heeft jaarlijks twee, soms drie legsels 

met elk 3-6 eieren. Broedduur 11-13 

dagen. Heggenmussen hebben een 

bijzonder liefdesleven, waarbij zowel 

de mannetjes als de vrouwtjes meer-

dere partners kunnen hebben. Het is 

ook geen uitzondering dat meerdere 

mannetjes helpen om de jongen uit 

een nest groot te brengen. Het nest 

wordt zelden hoger dan op 2 meter 

gemaakt in een heg of struik. De jon-

gen zitten 11-13 dagen op het nest en 

Natuur op het Eeneind 
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worden 14-17 dagen na het uitvliegen 

door de ouders gevoerd. 

 

Leefgebied 

Heggenmussen zijn gebonden aan 

plekken met struiken en heggen. Dit 

kan op allerlei terreinen zijn, zoals bos-

sen, houtwallen, tuinen, parken en 

kleinschalige landbouwgebieden. Ze 

komen dan ook in het hele land voor als 

broedvogels, hoewel zij in de grote 

open landbouwgebieden in Groningen 

en Friesland ontbreken. Het talrijkst zijn 

heggenmussen in steden en dorpen, 

waar zij veelvuldig voorkomen in tui-

nen, zeker ook op het Eeneind. 

 

Voedsel 

Op het menu staan insecten, spinnen 

en andere kleine bodemdiertjes, die ze 

scharrelend op de grond bij elkaar zoe-

ken. In de winter vullen zij dit aan met 

kleine zaden. 

 

Vogeltrek 

De Nederlandse heggenmussen zijn 

voornamelijk standvogel, maar in de 

winter groeit de populatie met vogels 

uit Scandinavië en noordelijk Duitsland. 

Een deel trekt door richting Frankrijk, 

maar een groot deel blijft ook in ons 

land. In het najaar is de doortrek vooral 

te merken in het binnenland. Trekt zo-

wel 's nachts als overdag. Vliegt hoog, 

in zeer losse groepen. 

 

Aantallen in Nederland 

In de 20ste eeuw nam het aantal heg-

genmussen in ons land flink toe, door-

dat het oppervlak aan tuinen sterk 

groeide door de verstedelijking. Mo-

menteel is de populatie stabiel, waarbij 

schommelingen vooral worden veroor-

zaakt door erg koude winters. 

Aantal broedparen: 

175.000-225.000 (in2015); 

Geschat maximum aantal overwinte-

raars: 300.000-600.000 (in 2015); 

Doortrekkers: 

200.000-1.000.000 (in 2012). 

 

Kijktip  

Is veel aanwezig in tuinen. Zingt al zeer 

vroeg in het voorjaar wanneer de bo-

men nog kaal zijn (begin februari). 

 

Bescherming 

De heggenmus profiteert van de ver-

stedelijking, vooral van de hoeveelheid 

tuintjes die dit fenomeen heeft opgele-

verd. Een eeuw geleden was de heg-

genmus namelijk nog een schaarse 

soort, die vooral leefde in bossen en 

(geriefhout)bosjes. De trend van het 

verstenen van tuinen doet de heggen-

mus echter geen goed. 

 

Wat kunt u doen? 

Door uw tuin in te richten met struiken 

en heggen met daartussen wat open 

plekken, maakt u het de heggenmus 

prima naar de zin. Ook helpt u de heg-

genmus door 's winters bij te voeren. 

Vaak pikken ze ongemerkt en letterlijk 

een graantje mee van slordige eters als 

vinken, boomklevers en andere voeder-

tafelbezoekers. Ze scharrelen meestal 

op de grond onder de voedertafel.  

Alleen voedertafels die voldoende be-

schut staan, worden nog wel eens be-

zocht. Strooi voer onder dichte struiken 

of coniferen waar ze ongestoord kun-

nen rondscharrelen.  

Heggenmussen  broeden niet in nest-

kasten. 

 

Ton van Dijck 
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De jeugdpen 
 

Wie ben je? 

Sophie van de Heijning is 4 jaar. Ze 

vond het zo leuk dat haar buurjongen 

Zev vorige keer in het Wijkblad stond 

dat papa het verhaal 2 keer heeft voor-

gelezen. In deze uitgave mag ze daar-

om zelf vertellen wie ze is.  

Sophie woont voor de helft van de tijd  

met papa Bart op de Grote Heiakker. 

En voor de andere helft bij haar mama 

in Eindhoven.  

Sophie heeft geen huisdieren maar wel 

heel veel knuffels waar ze vaak mee 

speelt. Ook heeft ze  

een speelgoedhondje waarmee je kunt 

wandelen. 

 

Waar zit je op school en wat is het 

leukste vak? 

Sophie zit sinds enkele weken in groep 

1 van de Wethouder van Eupenschool 

in Eindhoven. De juf heet Manon en 

het leukst vindt ze kleuren en verven. 

En ze gaat graag stiekem bij groep 2 

zitten, want daar zit haar vriendinnetje 

Lena wat het grootste meisje van de 

klas is. 

 

Wat doe je na schooltijd?  

Als ze thuis is, speelt Sophie met papa 

of met buurmeisjes Ilse en Lara of an-

dere vriendjes uit de buurt. Ook gaan 

ze vaak naar Dierenrijk. Buiten in de 

tuin kun je trampoline springen en bin-

nen is ze graag aan het knutselen, 

knippen of tekenen. In de vakantie 

hebben ze op een boerderijcamping in 

Oirschot gekampeerd. Daar mocht ze 

samen met heel veel andere kinderen 

de koeien voeren en hooi in de stallen 

doen. Ook kon je er spelletjes doen en 

knutselen. 

 

 

Wat eet je het liefst? 

Sophie vindt lasagne het lekkerst. 

 

Wat wil je later worden?  

Sophie wil later een mama zijn en thuis 

gaan werken net als papa en mama. 

 

Waar word je blij van en wat vind je 

echt niet leuk? 

Ze wordt blij als ze een hele mooie 

tekening maakt of speelt met mama en 

papa. En bij het verstoppertje spelen 

als niemand haar vindt. Sophie vind 

het niet leuk om naar school te gaan, 

want dan mist ze papa en mama. 

 

Hoe vind je het  om op het Eeneind 

te wonen?  

Het is hier fijn omdat papa hier woont. 

Ook vindt ze het fijn dat ze leuke buur-

kinderen heeft en haar vriendinnetje 

Nina in de buurt woont. En dat je hier 

op straat kunt fietsen. 

 tussen de klaprozen 

 bij de Collse Watermolen 
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Diverse basisscholen zijn ge-

vraagd te werken aan een 

lichtpuntje voor GLOW 2020. 

Door de overweldigend posi-

tieve reacties hebben duizen-

den mensen een DOT ge-

maakt. De DOTS vormen te-

zamen een zee van metaforen 

waarop iedereen zijn gedach-

ten over een persoon, een 

droom, een visie, een mening 

of een idee projecteert. Het 

was een call to connect en 

symboliseert het verbindings-

moment van GLOW 2020.  

 

Deze foto’s van glow dots in 

Eeneind zijn gemaakt door 

Bart van de Heijning. 

Glow 2020 

Nationale Tuinvogeltelling 2021 

In het weekend van vrijdag 29 t/m zondag 31 Januari 2021 wordt weer de Natio-

nale Tuinvogeltelling gehouden. Mensen met een tuin kijken gedurende een half 

uur welke vogels in de tuin komen zitten. Een leuke activiteit, vooral met (klein)

kinderen om te doen. Je zult versteld staan hoeveel vogeltjes er in je tuin zitten 

als je er op let. En het is altijd weer leuk 

om te lezen welke vogel het meest is 

gespot, na afloop. Het doel van Vogel-

bescherming is een momentopname 

van de aantallen vogels in onze tuin. In 

combinatie met de resultaten van eer-

dere jaren levert dit een beeld van de 

ontwikkelingen in het belang van tuinen 

voor vogels.  

Op het Eeneind deden de afgelopen 

jaren 3 adressen mee. Dit kan beter, 

vinden wij.  Je kunt je nu al aanmelden 

op www.vogelbescherming.nl  Daar kun je ook een gratis online vogelcursus voor 

beginners volgen en een gratis online vogelgidsje vinden. 

 

Ton en Rian van Dijck 

 Groenling 
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Pavlova met chocolade, port en kersen 

Door alle onzekerheden weet ik niet of we ook uit eten mogen met de Kerst-

dagen. Daarom dit recept voor een bijzonder nagerecht thuis. 

 

Benodigdheden 

 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 100º C. Bekleed 

een bakplaat met bakpapier. Was de kom 

waarin het schuim wordt geklopt goed af en 

ook de gardes van de mixer.  

 

Weeg 100 gram suiker en 100 gram poeder-

suiker af. Meng door de poedersuiker 2 thee-

lepels maizena en schep het zorgvuldig om. 

Splits 4 eieren één voor één in een kopje en 

doe over in een grote kom. Zorg dat er geen 

spoortje eigeel in het eiwit zit, anders wordt 

het eiwit niet stijf.  

Klop de eiwitten op een middelhoge stand 

met een mespuntje zout half stijf. Mix dan op 

de hoogste stand  en voeg beetje bij beetje 

de suiker toe. Mix het schuim zo stijf, dat je 

de kom ondersteboven kunt houden zonder 

dat het eiwit eruit valt. Spatel dan de poeder-

suiker er luchtig door.  

 

Herhaal dit met de volgende 4 eiwitten, dus meng de rest van de poedersuiker 

met de rest van de maizena. Splits de eieren zonder een spoortje eigeel enzo-

voort.  

 

Nu er 2 kommen zijn met stijfgeklopte eiwitten zijn, kunnen we de Pavlova gaan 

bakken. Schep het eiwit uit de kom en schep het als een berg op het bakpapier. 

Maak met de achterkant van een eetlepel een dikke hoge cirkel van circa 20 cm. 

Doe dit ook met de andere kom eiwitschuim. Nu zijn er 2 schijven van schuim. 

Kerstrecept 

Voor de Pavlova 

8 eieren 

200 gram suiker 

200 gram poedersuiker 

4 theelepels maizena 

2 mespuntjes zout 

Voor de vulling 

300 gram mascarpone 

150 ml. slagroom 

3 zakjes vanillesuiker 

 

Voor op de taart 

1 potje kersen uitgelekt 

400 ml rode port 

100 gram suiker 

1 kaneelstokje 

60 gram pistachenootjes 

60 gram amandelen 

60 gram pure chocolade 
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Geboren: Jackie Kox 

 

Bak deze 2½ uur in de oven. Schakel de oven uit en laat hem helemaal afkoelen 

in de oven.  

 

Kook ondertussen de port met de suiker en het kaneelstokje op een middelhoog 

vuur in tot een siroop. Laat het potje met kersen goed uitlekken in een vergiet en 

doe ze bij de portsiroop. Laat marineren. Mix de mascarpone los met de slag-

room en de vanillesuiker. Dek af en laat in de koelkast op smaak komen. Rooster 

de pistache en amandelnootjes knapperig en hak grof. Hak de pure chocola in 

flinters.  

 

Haal de afgekoelde Pavlovaas uit de oven. Verwijder voorzichtig het bakpapier 

van de schuimbodems. Leg een schuimbodem op een taartschaal. Schep de helft 

van de mascarpone room in bergjes aan de buitenkant met ca. 4 cm  afstand van 

de Pavlova. Dek af met de andere schijf Pavlova. Schep de rest van de mascarpo-

ne room in bergjes erop. Versier met de gemarineerde port, kersen, gehakte no-

ten, geschaafde chocola en wat van de portsiroop.  

 

Eet smakelijk, Frans Kuijpers 



Wijkblad Enode 

ť  14 

 

Kibibi geeft een kinderfeestje 

 

Op 17 November 2016 is er een baby chimpansee geboren in Dierenrijk, de die-

rentuin vlak bij Eeneind. Ze heet Kibibi, dat betekent  “kleine dame”  in het Afri-

kaans. Dus vorige maand is ze 4 jaar geworden. De meeste kinderen uit Nuenen 

zullen haar daar wel eens gezien hebben.  

 

Het is altijd heel gezellig  in de dierentuin met alle beesten en de mensen die op 

bezoek komen. Soms, vooral op woensdag en in het weekend rennen er groepjes 

kinderen met feesthoedjes op, ze lachen, roepen en zingen. Kibibi heeft een keer-

tje gevraagd wat ze aan het doen waren. Ik ben jarig, riep een jongetje met de 

grootste feestmuts op, en ik geef hier mijn kinderfeestje. We hebben net taart ge-

geten, nu doen we een speurtocht en straks 

gaan we nog frietjes eten. En ik heb heel veel 

cadeautjes gekregen van mijn vriendjes. Wat zijn 

dat, cadeautjes, vraagt Kibibi? Dat zijn leuke din-

gen zoals een bal, een spelletje, een autootje of 

knikkers, die je krijgt als je jarig bent. Dat is leuk, 

denkt Kibibi, dat wil ik ook wel als ik jarig ben. 

 

Papa, mag ik een kinderfeestje geven als ik vier 

word? Wij zijn apen, Kibibi, wij geven geen kin-

derfeestjes. Maar ik wil het zo graag. Alsjeblieft?? Nou vooruit, zegt papa, we zul-

len aan de oppasser gaan vragen hoe dat moet. 

Oppasser Jaap vindt het een geweldig leuk idee. Zullen we alle jonge dieren uitno-

digen en alle kinderen van het Eeneind die ook 4 jaar zijn? Dan kunnen we wed-

strijdje tegen elkaar doen. Kibibi vindt het super spannend allemaal.  

 

Op de dag van het feestje brengt Jaap een grote feestmuts mee voor Kibibi met 4 

kaarsen erop. Hij past precies. De kinderen van het Eeneind hebben cadeautjes 

meegebracht, de dieren niet, want die kunnen niet naar de winkel natuurlijk. Kibibi 

krijgt een bal met een rinkelbelletje erin, een apenknuffel, een armbandje, een 

houten boekje met leuke dierenplaatjes erin en nog veel meer. Ze zingen lang zal 

Kibibi leven en dan gaan ze bananentaart en nootjescake eten, met limonade voor 

de kinderen en water voor de dieren.  

Hallo iedereen, roept Jaap, het is tijd voor de spelletjes. Eerst gaan we zaklopen. 

Dat winnen de kinderen. Bij het klimmen en klauteren winnen de apen, bij het 

hardlopen de tijgertjes, en bij het koekhappen wint iedereen, want koek lust ieder-

een wel. Wat is het leuk om een kinderfeestje te geven, roept Kibibi. Maar je 

wordt er wel moe van.  

 

Voorlees verhaal  
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Daarom is het nu tijd voor de frietjes met knakworst, zegt Jaap. Volg mij maar 

allemaal naar het restaurant.  Daar staan  voor de kinderen de bordjes al klaar op 

de tafels en de dieren mogen voor deze ene keer ook binnenkomen. Ze vinden 

het wel een beetje vreemd, anders mag dat nooit. Als iedereen genoeg heeft ge-

geten mogen ze nog even allemaal in de speeltuin spelen.  

De kinderen duwen de stokstaartjes die in de schommels zitten en ze zetten de 

geitjes op de glijbaan, o, wat een pret.  

 

Dan is het echt tijd voor de kinderen om naar 

huis te gaan. Jaap heeft nog 1 verrassing voor 

Kibibi: een confettikanon! De hele dierentuin 

waait vol, bij de olifanten, de leeuwen, de roof-

vogels, de kamelen, ijsberen en papegaaien. Nu 

weet zeker iedereen in de dierentuin dat Kibibi 

een feestje heeft gegeven. En misschien is er 

zelfs wel confetti naar het Eeneind gewaaid! 

Als Kibibi ’s avonds naar bed gaat neemt ze al 

haar cadeautjes mee en droomt ‘s nachts van 

haar leuke kinderfeestje. 

 

Rian van Dijck 

Geboren: Nore Peeters 
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Jeugdpagina’s 

 

Letterzoeker: Plaats de juiste letter 

Zet de juiste letter uit de blauwe balk in een van de gele vakjes van de 

woorden.  

Neem de gele genummerde vakjes over in het oplossingsbalkje. 

Als je alles goed hebt ingevuld, verschijnt een leuk theater speelgoed. 

 

 

 

 

 

E P P K S N P O T A 

          

          

T R A 3 A U T O   

  H O E 4 E L   

 T R E I N 10 J E  

  R 8 C E B A A N 

 B L O K 7 E N   

K A A R T S 1 E L  

 K L 5 U R D O O S 

 K 6 I K K E R   

  L O L 2 B A L  

R O L 9 C H A A T S 

   
 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Wijkblad Enode 

ś  17 

 

Zoek de 10 verschillen 

MUSICAL DE SPROOKJESSPROKKELAAR NU BIJ JOU THUIS! 

Hou jij ook zo van sprook-

jes? En van mooie mu-

ziek?  

Via het YouTube kanaal 

van De Efteling kan je nu 

thuis genieten van de 

prachtige musical ‘Sprook

-jessmokkelaar’. Een van 

de mooiste en leukste 

voorstellingen die ooit 

door de Efteling zijn ge-

maakt. Volg de 12-jarige 

Sterre, die met haar opa aan de rand 

van het bos woont. Als haar enige 

boek letterlijk stuk is gelezen, wijst 

opa haar op de verborgen sprookjesbi-

bliotheek in het verlaten kasteel. Daar, 

achter de juiste deur, wachten einde-

loos veel verhalen die gelezen en ver-

teld moeten worden. Vindt Sterre de 

juiste deur naar de sprookjesbiblio-

theek? Wat zit er achter al die andere 

deuren? En wie is toch die Sprookjes-

sprokkelaar? 

Pak die zak popcorn en de limonade 

en geniet ruim een uur van deze magi-

sche voorstelling. En heb je daarna 

nog niet genoeg? Er staan er nog veel 

meer! 

 

 

Start met kijken: 

Scan de QR Code. 

 

Mirjam van Riel 
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Dit is mijn hobby 
 

In deze nieuwe rubriek komen buurtbewoners aan het woord met een leuke 

hobby/bezigheid. We kijken graag even mee en komen zo wat meer te weten van 

onze medebewoners. Heb je ook een leuke hobby en wil je dat met je buurt-

bewoners delen? Laat het ons even weten. 

 

Quilten 

Vandaag zijn we te gast bij Joke 

van Dinther. Zij heeft een bijzon-

der hobby, of liever gezegd, een 

bezigheid zoals zij dat noemt. Al 

bij binnenkomst valt je oog op een 

prachtige blauwe quilt.  

 

Quilten is een hobby waarbij ge-

duld en nauwkeurigheid vereist is. 

Joke begint te vertellen dat ze 

toevallig met quilten in aanraking 

gekomen is toen ze de atelier-

route liep een paar jaar geleden.  

 

Nu zit ze in een quiltgroep en samen bespreken ze hun “projecten” zoals Joke ze 

noemt. Hun doel is van ‘niets’ ‘iets’ te maken. Van vele losse lapjes stof iets moois 

te maken. Dat kan zijn een kussentje, een doek om aan de muur te hangen of een 

sprei. Zo heeft Joke een prachtige witte sprei gemaakt  van alleen maar stukjes 

stof die ze gekregen heeft (zoals bijv. een stukje bruidsjurk!).  Het resultaat is 

prachtig! Maar zo’n sprei maak je niet zo maar; het is een soort van puzzel welk 

stukje stof waar het beste past. 

 

En bij quilten gaat het niet alleen 

om de voorkant maar ook om de 

achterkant. Een quilt is dus altijd 

aan 2 zijden afgewerkt met een 

vulling er tussen. Een andere vorm 

van quilten is stukjes stof aan elkaar 

maken, dan doorsnijden (ja snijden 

en dus niet knippen, want dan ont-

staan er haakjes) en dan de stof 

weer in een andere hoek aan elkaar 

maken. Met de hand en met de 

machine in  elkaar zetten. Zo  ont-

staan de diverse patronen.  
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De combinatie van de juiste kleuren bij 

elkaar vinden is ook een belangrijk 

onderdeel en dat doet Joke dan ook 

samen met haar quiltclub. 

 

Als Joke bezig is met haar quilten ver-

geet ze de tijd. Deze bezigheid geeft 

haar veel voldoening. En het resultaat 

mag er zijn: de meest diverse soorten 

quilts hangen in haar huis. Quilts waar 

de vorm op het doek zit, quilts van 

stukjes kleding (een troostdeken), 

quilts gemaakt van veel verschillende 

lapjes met hun eigen verhaal etc.   

 

Inspiratie voor quilten vind je overal, 

daar zijn de quilts van Joke een mooi 

voorbeeld van. 

 

Nicolle Visschers 

 

 

 

Sudoku puzzels 

Normaal Moeilijk 

3  4  5   9 2 

8 7    1  5 6 

 1   9    8 

  2 6  8  3 7 

6   3 7   4  

    4   8 9 

5 2 6 7    1 3 

7   1  5   4 

 8 1 9 2     

4 6   9    8 

8  3  5  7 6 1 

1      5 9  

        9 

  4 1     5 

         

2    6 7  1  

5 8    3  4  

    4 9 2   
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Sint Antoniusschut 

Sint-Antonius en de pest 

Naamgever van onze schut is de Heilige Sint Antonius van Egypte, alias Anthonius 

de Kluizenaar. ‘Sint Anthony’ of ‘Antonius Abt’ wordt in de middeleeuwen namelijk 

als pestheilige vereerd. Hij is omstreeks 250 in Egypte geboren uit welgestelde 

christelijke ouders, doet op jonge leeftijd afstand van al zijn bezit en trekt zich als 

kluizenaar terug in de woestijn. Daar is hij op zeer hoge leeftijd op 17 januari 356 

overleden. Hij is niet alleen de grondlegger van het kloosterleven, maar behoeder 

en trooster van zieken en armen. Hij wordt gezien als beschermer tegen het ‘Sint 

Anthoniusvuur’ (ergotisme), vallende ziekte, pest en dergelijke. Zo wordt Sint An-

thony in de late middeleeuwen de populairste heilige van West-Europa en is zijn 

naam aan diverse gildes verbonden, zoals begin vijftiende eeuw ook te Opwetten. 

Sint-Antonius is mogelijk ook inzetbaar tegen het Corona virus dus graag wat meer 

devotie kaarsjes aan gaan steken baat het niet dan schaadt het niet. 
 

Geen activiteiten 

Het Corona virus heeft ook de Schut in zijn macht. Een van de laatste treurige be-

richten is het uitstellen van het Europees Schutters Treffen in 2021 te Deinze bij 

onze zuiderburen. Maar er gaat op dit moment niets door: We hebben nog niet 

kunnen bonen over het lidmaatschap van vier aspirant leden. De schietwedstrij-

den, de vergaderingen en de mosselavond zijn niet doorgegaan. Dit is wel een 

groot gemis in deze periode. Het zal nog wel enige maanden duren voor we weer 

met een groot aantal bij elkaar mogen komen. Dus geen nieuwjaarsreceptie. Onze 

teerdag is wel het allerergste wat niet plaats gaat vinden in januari.  
 

Er is nog wel enige activiteit 

Bewoners van het Eeneind jullie 

zullen ons ook wel gemist hebben. 

We zijn nog actief. Er wordt volop 

gewerkt om het schutterrein weer 

geweldig in te richten na het pro-

bleem met de letterzetter. Ook het 

Jo Arts terrein gaan we van de uit-

geleefde aanplant verlossen. En 

wordt ingericht in overleg met Bra-

bants Landschap. Hierbij het eerste 

praatplaatje. 
 

Tot slot 

Er is momenteel niet veel om over te schrijven.  

Voor al onze zieken: van harte beterschap. Voor zover mogelijk: prettige feest-

dagen. Voor iedereen hopelijk een gezond en gelukkig 2021. 

 

Jonge Deken Schrijver 

Piet van de Laar  
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Het volgende blad verschijnt half februari.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 1 februari. 

• Fam. Acquoy • Fam. Sloots  

• Sint Antoniusschut • Fam. A. M. Rovers 

• Carpro Carwash • Smits Autoschade 

• Stichting Ezeltjes dag • Wijkraad Eeneind 

• Ferplast • Spaan Metaal 

• Corvers Auto’s • Fam. A. M. Prinsen 

• Fam. Leemans • Fam. de Vries 

• Metselaars Makelaardij • Safety First Brandbeveiliging 

 

 

Ook dit jaar willen wij graag alle sponsors en adverteerders van het Enodeblad 

weer bedanken voor hun financiële bijdrage. Dankzij die steun, kunnen we het 

Enodeblad nog steeds in een kwalitatief goede kleurendruk uitbrengen. Voor-

waar een fraaie prestatie voor zo'n kleine gemeenschap als het Eeneind is. Menig 

dorps- of wijkblad is jaloers op ons. 

We verspreiden ons Enodeblad ook regelmatig bij diverse bedrijven op de Een-

eindse industrieterreinen. Mogelijk zijn er ook in deze turbulente tijd toch be-

drijven die graag hun steentje bij willen dragen aan ons fraaie blad. Met die steun 

kunnen we dan het wijknieuws in een mooi blad blijven delen. Zou u willen adver-

teren of op een andere manier een bijdrage willen leveren, kunt u altijd contact 

opnemen met een van onze redactieleden. U vindt hun telefoonnummers vooraan 

in dit blad. U mag uiteraard ook een mail sturen naar: wijkblad.enode@gmail.com. 

Wilt u een donatie doen? Ons bankrekeningnummer is: NL91RABO0302184554. 

Vermeld er graag even bij of u uw naam wel of niet vermeld wil hebben in het 

boekje. 

Namens de redactie, Frans Kuijpers 
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