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We naderen het einde van 2022. Een 

jaar waarin we de feestelijke evene-

menten op het Eeneind weer als van-

ouds konden vieren. Het Sinterklaas-

feest is al geweest en de kinderen op 

het Eeneind konden volop genieten 

van dit spannende en gezellige feest. 

 

Houd zondagmiddag 18 december vrij 

in uw agenda, er komt dan een feeste-

lijke afsluiting van de wandelroute 

Trots op Eeneind. Verderop in dit blad 

vindt u verdere informatie. 

 

Buiten is het steeds vroeger donker en 

binnen zorgen we met kerstlichtjes 

voor een gezellige sfeer met elkaar. 

Ook dit jaar weer een kerstvertelling in 

ons Enodeblad die gaat over “volg je 

droom”. 

 

We kijken ernaar uit elkaar in het nieu-

we  jaar weer in goede gezondheid en 

harmonie op het Eeneind te ontmoe-

ten. 

 

We wensen iedereen fijne kerstdagen 

en een gelukkig en gezond 2023 !!! 

Overige informatie en actualiteiten zijn 

te lezen op: www.eeneind.nl 

 

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 

VOLG JE DROOM 
Marleen zat gebukt bij de kerststal 

onder de kerstboom. Ze keek naar de 

gezichtsuitdrukkingen van alle Bijbelse 

figuren. Het was het oude stalletje van 

haar oma. Toen oma nog leefde ging 

ze twee weken voor Kerst altijd bij 

haar logeren en samen versierden ze 

dan het huis en de boom. Oma hield 

van Kerst, kerststukjes maken en kerst-

liedjes zingen, kerstverhaal lezen en 

naar de kerk. Dat vond ze leuk. De 

laatste Kerst met oma was een paar 

jaar geleden, ze was een paar weken 

daarna plots overleden. Het deed pijn 

dat ze er niet meer was, het leek nog 

steeds onwerkelijk. Marleen voelde 

tranen opkomen terwijl ze terugdacht 

aan die eerste Kerstdag toen. Het was 

een geweldige Kerst geweest, oma 

maakte meer grappen als anders en 

enkele oude familieverhalen verteld. 

Het deed pijn, ze miste dat. Oma was 

katholiek en ging iedere week naar de 

kerk en ze probeerde met Kerstmis 

Marleen over te halen om mee te 

gaan. Marleen deed dat niet, omdat ze 

vond dat vrouwen als minder werden 

beschouwd in de kerk. Haar sterke 

mening had oma pijn gedaan. Oma 

had gezegd dat ze al die verhalen in 

de kerk niet zo letterlijk moest nemen, 

maar de wijsheid erachter moest ont-

dekken. Marleen ging toch niet mee, 

ook al was ze vroeger als kind wel re-

gelmatig gegaan. 

 

Ze keek weer naar het stalletje en haar 

blik rustte op Maria, ze zag de kras op 

haar gezicht. Marleen vond het een 

mooie metafoor van hoe vrouwelijk-

heid werd gezien in de katholieke 

kerk. Het was eruit geschrapt. Ze 

stond op,  gefrustreerd door haar ei-

gen gedachten. Het was al 15.00 uur 

en ze moest nog cadeautjes kopen 

voordat de winkels dicht gingen. Voor 

haar ouders en twee broers. Morgen 

was het Kerst. Maar eigenlijk was ze 

op een reactie van haar baas aan het 

wachten. Ze had een artikel geschre-

ven voor de weekendbijlage. Ze had er 

vijf dagen aan besteed en ze hoopte 

dat hij er blij mee zou zijn. Zou hij ein-

delijk haar talenten ontdekken? Ze had 

het idee dat hij die niet zag en dat 

frustreerde haar. Haar baas had ge-

zegd dat ze het vandaag echt zou op-

sturen, zou ze nog even wachten? Of 

zou ze toch maar naar de stad gaan? 

De winkels gingen over twee uur al 

dicht op kerstavond.  

 

Ze besloot naar de stad te fietsen, het 

was koud, de wind sneed door haar 

winterjas. Ze zou eigenlijk een nieuwe 

moeten kopen, maar dat ging niet van 

het hongerloontje dat ze verdiende. In 

de stad was het overvol, er liepen veel 

mensen met overvolle tassen. Marleen 

liep naar de Hema, waar ze voor haar 

broers een sjaal kocht. David kreeg 

ook nog een portemonnee en Faber 

oordopjes. Thuis zag ze dat Maria 

glimlachte onder haar kras. 

Ze zou morgen aan de kersttafel wel 

weer moeten discussiëren over haar 

carrièreplannen. Haar broers vonden 

dat ze van baan moest veranderen: 

schrijver zijn vonden ze maar niets, 

“niet iedereen kan J.K. Rowling wor-

den Marleen” zeiden ze dan voor de 
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gein. Dat deed wel pijn, want ze vond 

zichzelf wel goed genoeg om te schrij-

ven.  Ze had daarom besloten om juist 

een tandje extra bij te schakelen en 

meer te doen wat ze zelf zou willen. Ze 

wilde niet alleen domme stukjes schrij-

ven, maar meer hoe ze haar leven leef-

de. Over haar tekortkomingen, kwets-

baarheid en vrouwelijkheid. In deze 

maatschappij werden vrouwelijke kwa-

liteiten nog steeds niet genoeg er-

kend. Het artikel dat ze nu had ge-

schreven had ook veel van die thema's. 

Het was anders dan normaal, kwets-

baarder.  

 

Weer thuis liep ze meteen naar haar 

computer om haar werkmail te chec-

ken. Haar baas had gereageerd! Einde-

lijk, ze schrok echter, overal zag ze 

rode letters en strepen. “Dit ben ik 

niet van je gewend, we zitten in ons 

blad niet te wachten op de mening van 

een 25 jarige. Stuur het stuk opnieuw, 

ik wil het de dag na Kerst in mijn mail 

hebben”. Marleen was helemaal over-

stuur, ze huilde en huilde. Haar broers 

hadden gelijk, ze moest ermee kap-

pen. Ze zou ander werk gaan zoeken, 

haar droom opgeven. 

 

's Avonds in bed probeerde ze niet 

aan dit mailtje te denken, maar dat 

ging niet, ze raakte iedere keer over-

stuur. Om 2.00 uur viel ze eindelijk in 

slaap, ze droomde over het kerststalle-

tje, haar baas zat in de stal en was Je-

zus. Als ze naar hem keek, lachte hij 

haar uit. Hij schreeuwde: “jij wordt 

nooit schrijver, daar ga ik voor zor-

gen”. Marleen werd wakker van de 

nachtmerrie. Tussen de kieren van de 

gordijnen kwam wat maanlicht binnen. 

De aanblik van de zachte nacht ont-

spande haar een beetje.  

Ze besloot wat te drinken te gaan ha-

len. In de hal beneden zag ze licht, ze 

hield haar adem in. Ze liep voetje voor 

voetje de trap af, het licht werd feller. 

Haar adem stokte, in de gang stond 

haar oma, omrand door een witte au-

reool. Ze toonde Marleen haar mooie 

prachtige glimlach. De lach die haar 

altijd geruststelde.  

Haar oma vroeg haar te volgen, bij de 

kerstboom aangekomen bukte oma. 

“ik heb je vandaag een belangrijke les 

te leren”. Marleen deed haar best om 

zich te concentreren. Maar ze was 

overrompeld door de hele situatie. 

Oma lachte: “haal even rustig adem”. 

Vervolgens wees ze naar Jezus. “Kijk 

daar eens goed naar”. Marleen keek 

ernaar en zag een stenen beeldje waar 

de verf afging en niet haar baas. 

“Lieverd, wat zegt dit stenen beeldje 

je?” Marleen snapte niet wat haar oma 

bedoelde. “Het is het verhaal van een 

goddelijk kind dat werd geboren.” 

Oma knikte. “Ja lieverd, maar waar 

staat dit verhaal voor?” Marleen wist 

het niet, ze kon ook niet goed naden-

ken. Ze stond te bibberen in haar pyja-

ma. Oma antwoordde: “Het staat voor 
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het geboren worden van het licht, na 

een periode van duisternis.” Marleen 

knikte, dat wist ze wel. Marleen keek 

oma vragend aan. “Lieve schat, Jezus 

is niet alleen een bijbels figuur en 

heeft misschien niet eens bestaan. 

Dat doet er ook niet toe. Zijn verhaal 

is wel belangrijk. Het verhaal van Jo-

zef, Maria en Jezus is een voorbeeld. 

Weet je nog hoe ze stad en land af-

struinden omdat niemand ze wilde 

hebben. Ze belandden in een stal. 

Toen werd het kind van het licht ge-

boren, wat hen veel vreugde 

schonk.” Ja dat verhaal kende ze van 

school. “Er zijn veel liedjes over ge-

zongen” zei Oma. “Toch snappen 

veel mensen niet wat het echt bete-

kende.” Waar wilde oma naar toe? 

Oma lachte. “Oké luister goed. Jezus 

staat voor het geboren worden van 

het licht in jezelf. Na diepe duisternis 

wordt het licht geboren, als je ver-

trouwen houdt”. Bij Marleen begon 

het te dagen. “Ja, dat kan en moet je 

op jezelf betrekken.” Oma's stem 

was strenger geworden. Marleen had 

nu eindelijk begrepen wat met het 

verhaal werd bedoeld. De kou en de 

donkere nacht stonden voor duister-

nis, die iedereen op zijn pad krijgt, 

Helemaal als je je droom wilt volgen.  

Ze dacht na over het feit dat het al 

twee jaar moeilijk ging en de mail van 

haar baas. Dat was haar duisternis, ze 

mocht niet opgeven; dan zou het licht 

geboren worden. Ze omhelsde haar 

oma en bleef zo even staan, maar 

toen ze haar ogen open deed, was 

oma verdwenen. Ze ging weer terug 

naar bed en viel vredig in slaap.  

De volgende dag was ze vroeg wak-

ker en hoorde de kerkklokken. Ze 

deed haar kleren aan. Toen ze bene-

den langs het kerststalletje liep lachte 

ze. Ze pakte haar jas en liep naar de 

kerk. In gedachten liep ze hand in 

hand met oma en dacht ze na over de 

volgende dag. In de kerk was het ge-

zellig, het orgel speelde. Marleen 

voelde zich thuis. Ze had eigenlijk 

geen tijd om naar de kerk te gaan. Ze 

moest eigenlijk haar artikel opnieuw 

typen voor haar baas. Ze zou het niet 

doen, ze zou ontslag nemen net zoals 

haar broers zeiden. Ze zou iets an-

ders gaan doen, eindelijk haar echte 

talenten aan de wereld laten zien, 

haar eigen licht lanceren. Ze zou ein-

delijk dat boek gaan schrijven, wat ze 

al zolang wilde. 

 

Dit kerstverhaal is gebaseerd op een 

verhaal van Anouk Kragtwijk. 

 

Fijne Kerstdagen 

Frans Kuijpers 
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ZALMTAARTJE EN ZEEWOLFTAARTJE  

20 hapjes per taartje 

Bereidingstijd 10 min.+10 min. in oven 

 

ZEEWOLFTAARTJE 

BENODIGDHEDEN:   

200 gram zeewolffilet - 5 plakjes room-

boter bladerdeeg (ontdooid) - 100 

gram (verse) groene pesto - 4 tomaten 

(in plakjes) - 4-5 eetlepels olijfolie extra 

vierge (met kruiden) - zout en peper 

naar smaak. 

 

BEREIDING:  

Verwarm de oven voor op 225 graden. 

Snijd de zeewolffilet in dunne plakjes. 

Snijd de plakjes bladerdeeg in vieren en 

leg de vierkantjes op een ingevette 

bakplaat. Bestrijk ze met pesto en leg 

de plakjes tomaat en zeewolf erop. 

Strooi er wat zout en peper over en 

sprenkel er wat olie over. Bak de 

taartjes in de oven in 10 minuten goud-

bruin en gaar. Serveer ze lauwwarm. 

 

ZALMTAARTJE 

BENODIGDHEDEN:  

200 gram verse zalmfilet - 5 plakjes 

roomboter bladerdeeg (ontdooid) - 150 

gram gorgonzola (op kamertempera-

tuur) - 3 bosuitjes (in dunne ringetjes) - 

4-5 eetlepels olijfolie extra vierge (met 

kruiden) - zout en peper naar smaak. 

 

BEREIDING:  

Verwarm de oven voor op 225 graden. 

Snijd de zalmfilet in dunne plakjes. Snijd 

de plakjes bladerdeeg in vieren en leg 

de vierkantjes op een ingevette bak-

plaat. Bestrijk ze met gorgonzola en leg 

de plakjes zalm erop. Strooi zout en 

peper over de zalm en verdeel de bos-

uitjes erover.  Besprenkel het geheel 

olie. Bak de taartjes in de oven in 10 

minuten goudbruin en gaar. Serveer ze 

lauwwarm. 

 

Geniet ze! 

 

Frans Kuijpers 

RECEPT  
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In deze bijdrage van de wijkraad ko-

men weer een aantal recente plannen 

en gebeurtenissen aan de orde, waar-

over we u graag willen informeren. 

 

WHATSAPP GROEP 

Naast mededelingen in het Enode 

wijkblad plaatst de wijkraad regelma-

tig berichten in de Whatsapp groep 

“Wijkraad mededelingen”. Sinds de 

vorige uitgave van dit wijkblad zijn 20 

nieuwe deelnemers in de groep geko-

men en heeft de groep nu 120 deelne-

mers. Bent u nog geen deelnemer, 

maar wilt u zich ook aanmelden, dan 

kunt u gebruik maken van onderstaan-

de QR-code. Bij de meeste telefoons is 

het voldoende om de camera op de 

code te richten, waarna automatisch 

een toegangsveld getoond wordt voor 

Whatsapp, waar u op moet tikken om 

toegang te krijgen. 

 

WEBSITE VAN DE WIJKRAAD 

De website van de wijkraad https://

www.eeneind.nl/wijkraad.html is sinds 

kort online. Wanneer u op de site 

www.eeneind.nl bent, is de pagina van 

de wijkraad te bereiken door op de 

‘hamburger’ te klikken in de rechter-

bovenhoek van de hoofdpagina. Hier 

vindt u dan berichten en adviezen aan 

de gemeente over allerlei zaken die 

het Eeneind aangaan, maar ook de 

notulen van de wijkraadsvergaderin-

gen. 

 

SNELFIETSPAD 

Er wordt inmiddels regelmatig aan 

delen van het snelfietspad tussen Hel-

mond en Eindhoven gewerkt. Eind 

oktober, toen het treinverkeer stillag 

om onderhoud aan het spoor te doen, 

is een fietsovergang gerealiseerd over 

de Collse Hoefdijk, langs het spoor. 

Hier zullen nog verkeerslichten gaan 

komen. Voor wat betreft de veiligheid 

voor de fietsers is dit een compromis, 

waar de wijkraad zich zorgen over 

maakt. Veel liever had de wijkraad een 

autotunnel gezien onder het spoor en 

het fietspad door, maar daar is de ko-

mende jaren geen geld voor beschik-

baar. Die veiligheid is in een recent 

gesprek met de gemeente weer onder 

de aandacht gebracht, maar zou vol-

gens door de gemeente geraadpleeg-

VAN DE WIJKRAAD 
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de deskundigen voldoende goed zijn. 

 

Ter plaatse van het nu recent aange-

legde rode asfalt nabij het spoor, 

grenzend aan de geluidswal, is de ge-

meente voornemens om naast het 

fietspad ook een separaat voetpad 

aan te leggen in verband met de vei-

ligheid van de voetgangers. Dit is aan 

de andere kant van de Collse Hoefdijk 

ook gedaan. Om hier ruimte voor te 

maken moet de bestaande geluidswal 

smaller worden. Het plan is nu om een 

deel van de geluidswal aan de spoor-

zijde weg te graven en te vervangen 

door een betonnen keerwand, waar 

vervolgens weer groen tegenaan 

wordt geplant. De binnenzijde van de 

geluidswal blijft hetzelfde. 

 

Bij het deel van de Parallelweg langs 

de wadi zal de weg worden ingericht 

met rood asfalt met daarnaast een 

rabatstrook van 60 cm in een andere 

soort verharding. Deze strook kan ge-

bruikt worden om te wandelen, of om 

de auto deels op te parkeren. Mogelijk 

mogen of moeten de auto’s ook in de 

berm gaan parkeren (de gemeente is 

dit aan het onderzoeken). De gemeen-

te zou deze verharding willen door-

trekken tot aan de straat Eeneind, om-

dat dit veiliger is voor fietsers dan de 

huidige klinkers en kasseien, zeker in 

de winter. Dat zou betekenen dat de 

Parallelweg opnieuw wordt ingericht 

en gaat afwijken van de andere straten 

die deel uitmaakten van het IDOP-

project, zo’n tien jaar geleden. De 

wijkraad heeft voorgesteld aan de ge-

meente om in dat geval de vrijkomen-

de klinkers en kasseien te gebruiken 

voor die delen van De Spijkert en de 

Antoniusschutlaan waar nu nog bouw-

bestrating ligt.  

 

ACCOMMODATIE VOOR STATUSHOUDERS 

De opvang van maximaal 500 status-

houders op het Landgoed Gulbergen 

ligt nog open. Dit gebied is van de 

MRE (Metropool Regio Eindhoven), en 

de projectgroep is nog steeds bezig 

met de verkenningsvraag. Ondertus-

sen zijn de 21 burgemeesters van de 

regio in overleg om nog voor de kerst 

2500 vluchtelingen te huisvesten in de 

regio. De spreidingswet is inmiddels 

aangenomen waarmee de gemeentes 

in deze regio hun deel van de opvang 

moeten gaan regelen.  

 

KAVELAARS 

Op 29 september werd in de raad een 

motie in stemming gebracht over het 

plan Kavelaars voor uitbreiding van 

Eeneind. Hierin werd voorgesteld 

geen bestuurlijke en geen ambtelijke 

capaciteit in te zetten voor plan Kave-

laars, maar prioriteit te geven aan an-

dere bouwprojecten. Een meerderheid 

van de raad stemde voor deze motie. 

Dit betekent echter niet dat daarmee 

Kavelaars niet door zal gaan. Het colle-

ge interpreteert de motie in die zin 

dat de gemeente geen proactieve in-

zet pleegt ter realisatie van het plan 

Kavelaars. Wanneer de projectontwik-

kelaar kan aantonen dat aan de rand-

voorwaarden is voldaan die het colle-

ge eerder heeft gesteld om een ruim-

telijk procedure te starten, kan de pro-

jectontwikkelaar een verzoek indienen 

tot wijziging van het bestemmings-

plan. De gemeente is dan verplicht 

deze in behandeling te nemen. 

 



Wijkblad Enode 

ť  8 
 

Op 13 november 2022 is Wim van 

Zantvoort uit de Eeuw Driessestraat 

overleden. Hij is 80 jaar geworden. 

Wim is jaren vrijwilliger geweest voor 

Eeneind, zoals in de groep Eeneind 

Actief welke regelmatig op pad ging 

om zwerfafval in de wijk te verwijderen 

en als lid van de Wijkraad. 

Wij wensen Joke van Dinther en de 

overige nabestaanden veel sterkte toe 

in deze moeilijke tijd. 

FLEXCAMPUS 

Afgelopen zomer heeft de gemeente 

Nuenen een anterieure overeenkomst 

gesloten met Collse Hoeve Project B.V. 

De overeenkomst heeft betrekking op 

het voornemen om een flexcampus te 

realiseren ten behoeve van het huisves-

ten van arbeidsmigranten achter het 

pand van de Collse Hoeve aan de Coll-

se Hoefdijk 24 te Nuenen. Hiervoor is 

het noodzakelijk om het bestemmings-

plan te wijzigen. Tegen de gesloten 

overeenkomst kunnen geen zienswij-

zen of bezwaren worden ingediend. 

 

WIJZIGING TOEGANG GRATIS BRENGHOEK 

MILIEUSTRAAT NUENEN 

Bij de milieustraat is een gratis breng-

hoek voor diverse soorten afval. U kunt 

hier terecht wanneer de milieustraat is 

gesloten. Helaas maken ook mensen 

van buiten Nuenen en bedrijven ge-

bruik van de gratis brenghoek. Daar is 

hij niet voor bedoeld; de gratis breng-

hoek is een extra service voor particu-

liere huishoudens uit Nuenen. Om de-

ze service voor Nuenense huishoudens 

te behouden, krijgt het toegangshek 

een slot. Met uw milieupas krijgt u toe-

gang. Zorg er daarom voor dat u uw 

milieupas vanaf maandag 5 december 

meeneemt bij een bezoek aan de gra-

tis brenghoek. Uw bezoek wordt gere-

gistreerd maar niet in rekening ge-

bracht. In de gratis brenghoek kunt u 

het volgende afval kwijt: 

 Glas 

 Textiel en schoeisel  

 Papier en karton (dozen graag klein 

maken) 

 PMD 

 Luiers en incontinentiemateriaal 

 Tempex 

 Kleine elektrische apparaten 

 Batterijen 

 Lampen 

 Metaal en accu’s 

 Frietvetten en frituurolie 

 

Wijkraad Eeneind 

OVERLIJDEN WIM VAN ZANTVOORT 
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In ons Minibieb en Kinderzwerfboeksta-

tion op de inrit naast Parallelweg 1 ligt 

vanaf nu een “buurtvriendenboekje”. 

 

Met dit vriendenboekje gaan jij en je 

(klein) kinderen meer leren over de an-

dere kinderen hier in de buurt en kun-

nen zij leren over jullie leven. Wat zijn 

de verschillen en wat zijn de overeen-

komsten? Vraag dat vooral aan jouw 

kind, want die zal waarschijnlijk nog 

eerder overeenkomsten zien dan jij. 

 

En wie weet leer je door dit boekje 

nieuwe buurtgenootjes kennen. Door 

het invullen van en verspreiden van dit 

boekje, dragen jullie in ieder geval al- 

 

vast bij aan meer begrip van en voor de 

diversiteit van mensen die er in de 

buurt zijn. 

 

Dit boekje en ook het grote boek zijn 

een initiatief van “Antropokids” en 

“He, wie ben jij?”  

 

P.S. Hierbij ook nog een oproep.  

Hebt u boeken (romans) in goede staat 

die weg mogen, wij zouden er erg blij 

mee zijn. Indien nodig willen we ze ook 

bij u ophalen. 

 

Frans Kuijpers 

MINIBIEB EN KINDERZWERFBOEKSTATION EENEIND 
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CARNAVAL 

Eindelijk mogen we weer kindercarna-

val vieren! 

De vrienden van het Eeneind organise-

ren in 2023 een groots carnavalsfeest. 

In het verleden vierden we dit bij Café 

Schellens, maar in goed overleg is be-

sloten nu naar de Sint Antonius Schut 

te gaan. 

 

Wij nodigen jullie allemaal uit om er op 

maandagmiddag 20 februari een carna-

valsfeest van te maken zoals we dat op 

het Eeneind gewend zijn. Vriendjes, 

vriendinnetjes, oma’s, opa’s, mama’s, 

papa’s en iedereen die het leuk vindt 

om bij ons carnaval te vieren, is wel-

kom! Vanaf 13.30 uur is de deur open. 

 

Er wordt een verwarmde tent geplaatst 

om het optreden van een clown en de 

dansgarde te genieten. Ook de beken-

de mobiele snackbar, suikerspin en ver-

rassingen zijn er weer bij. Er is ook vol-

doende parkeergelegenheid.  

 

Met de gastvrijheid van ons Eeneinds 

gilde gaan we er met jullie een gezelli-

ge middag van maken. 

 

Tot dan! 

 

De vrienden van het Eeneind 
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Door het plaatsen van ‘gratis kinder-

boeken ophalen’ kwamen wij in con-

tact met Frans Kuijpers die de grote 

volle dozen kinderboeken op kwam 

halen voor de buurt bibliotheekkastjes.  

Superleuk dat de boeken een mooie 

bestemming gekregen hebben! Frans 

Kuijpers vroeg ons om een stukje te 

schrijven als nieuwe buurtbewoners.  

 

Wij hebben eind september de sleutels 

gekregen van ons nieuwe huis op Den 

Binnen. We zitten nog tussen de do-

zen, de potten verf en het gereed-

schap ligt overal, om ons huis naar on-

ze smaak te maken. Zoals iedereen wel 

weet kost het altijd meer tijd dan je 

graag zou willen. Wij zijn voorlopig 

nog wel even zoet…..  

Wij hebben de laatste jaren met heel 

veel plezier in Taiwan gewoond maar 

zijn nu ook blij om weer terug in Ne-

derland te zijn. Rob komt uit de Zaan-

streek (Wormer) waar zijn 2 volwassen 

kinderen ook wonen. Rob was nog 

nooit in Nuenen geweest voordat hij 

ons nieuwe huis voor de eerste keer 

kwam bekijken. Maar gelukkig voelt hij 

zich hier op het Eeneind al heel snel 

thuis. Tasja komt uit Eindhoven en is 

dus wat meer bekend in de buurt. Tas-

ja heeft een hele lieve vriendin wonend 

op Eeneind, dus lekker dichtbij. Tasja 

heeft 4 kinderen waarvan er 1 ook ge-

zellig  met ons mee gaat verhuizen. De 

andere drie wonen al op zichzelf. We 

werken allebei in Veldhoven (ASML en 

NT2 onderwijs) en gaan op Den Binnen 

een super leuk winkeltje beginnen 

“Mevrouw Ooievaar”: verkoop van 

jaren 60’70 wiegjes, kinderwagens, 

kinderstoelen, ledikantjes, kastjes, 

speelgoed en dat allemaal in een com-

pleet nieuw, fris jasje (nieuwe stoffen 

en mooie kleuren). Ook de ruimte voor 

de winkel heeft nog veel aandacht no-

dig maar hopen die in 2023 zo snel 

mogelijk te kunnen presenteren!  

 

We hebben al verschillende fijne buren 

leren kennen en we zijn erg blij met 

onze directe buren waarmee wij het 

enorm getroffen hebben!  
 

Tasja en Rob 

NIEUW OP EENEIND 
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DE JEUGDPEN 

WIE BEN JE? 

Ik heet Inez Hulshof en ben 7 jaar. Ik 

ben in Eindhoven geboren maar we 

wonen al 5 jaar op de Parallelweg. Sa-

men met mijn broertje Gabor van 4 

jaar, mijn papa Tim en mama Julia. 

Mijn mama is in Hongarije geboren en 

is voor haar werk naar Eindhoven ge-

komen. Met haar praten we altijd Hon-

gaars. Dat is fijn want dan kan ik met 

mijn opa en oma praten die in Boeda-

pest wonen.  

 

WAAR ZIT JE OP SCHOOL EN WAT IS HET 

LEUKSTE VAK ? 

Ik zit in groep 4 van Basisschool Omnio 

’t Karregat in Eindhoven. De creatieve 

dingen vind ik het leukst op school. Ik 

ga nu met de naaimachine knuffels 

maken. Op woensdag leren we Engels. 

We doen ook spelletjes en dan helpen 

de ouders mee. Ik speel vaak Triomi-

nos, wat een spel is met getallen. Ook 

ben ik nu schaken aan het leren. We 

hebben een weektaak en je mag zelf 

kiezen wanneer je iets doet. We doen 

ook aan creatief denken, waarbij je zelf 

iets mag ontwerpen. Ik heb een super-

held ontworpen. Verder vind ik lezen 

heel fijn. 

Mijn beste vrienden zijn Alicia, Nonna, 

Adriane en Philo. 

 

WAT DOE JE NA SCHOOLTIJD? 

Na school ga ik naar de bso Korein. 

We zijn pas naar de dierentuin in Best 
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geweest. Verder zit ik op zwemles en 

ben ik aan het oefenen voor mijn c-

diploma. Het leukst vind ik de dolfij-

nenduik. 

 

Als ik thuis ben ga ik meestal tekenen 

en knutselen. Met mijn broertje lees ik 

in het dinoboek waar ook veel fossie-

len in staan. We hebben ook veel 

mooie, echte fossielen. Samen spelen 

we met de honden van oma. Zij heeft 

een pup en een grote hond en die ren-

nen hard als je speeltjes weggooit. 

Op vakantie gaan we vaak naar Honga-

rije. We zijn in het Festetics paleis ge-

weest in Kesthely. 

 

WIE ZOU JE WEL EEN DAGJE WILLEN 

ZIJN? 

Ik zou wel een dag Hasso willen zijn. 

Dat is mijn lievelingspaard op de Ma-

nege Hooydonk. Hij is bruin met een 

witte vlek op het hoofd. 

 

WAT WIL JE LATER WORDEN? 

Eerst wilde ik paleontoloog worden of 

onderzoeker zoals Freek. Nu wil ik 

scheikunde leren omdat je dan experi-

mentjes met chemische stoffen mag 

doen. 

 

WAAR WORD JE BLIJ VAN EN WAT VIND 

JE ECHT NIET LEUK? 

Ik word blij van cadeaus. Mijn vaders 

flauwe grappen vind ik niet leuk. 

 

HOE VIND JE HET OM OP HET EENEIND TE 

WONEN?  

Ik vind het hier leuk en wil hier altijd 

blijven wonen, ook als ik 18 ben.  Er 

zijn speeltuinen met veel kinderen. Bij 

de buren in de tuin mogen we ook 

schommelen en eieren van de kippen 

zoeken. Verder gaan we naar ezeltjes-

dag, sinterklaasoptocht en paaseieren 

zoeken. 

Na de oproep in het vorige wijkblad 

hebben we diverse aanmeldingen bin-

nen gekregen om gezellig op de kof-

fie/thee te komen. 

De meeste aanmeldingen zijn er voor 

dinsdagmiddag, dus daar starten we 

mee. 

 

 

 

We beginnen met 1 maal per 14 dagen 

en bij voldoende interesse iedere 

week. 

De start staat gepland maar we kunnen 

nog geen locatie vermelden. Het is nog 

niet duidelijk of we van ons wijkge-

bouw gebruik kunnen maken. 

 

De planning is opgenomen in de activi-

teitenkalender achterin dit boekje. 

 

Kom je ook? 

Ja, gezellig! 

 

Gerda Hekker 

Stichting Actief Eeneind 

OP DE KOFFIE 
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JEUGDPAGINA’S 

 

WINTERSE WOORDZOEKER 

Kan jij alle winterdingen vinden in deze woordzoeker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

BIVAKMUTS BRANDHOUT GLAD 

HAARD IJSKRABBER JANUARI 

NIEZEN TRUI VERWARMING 

WIND   
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN 
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Op 18 december komt het ’Trots op 

Eeneind’ project tot een einde en wor-

den alle 24 borden die verspreid over 

het Eeneind staan weer weggehaald.  

We hopen dat de bewoners van het 

Eeneind een goed beeld hebben kun-

nen krijgen van de historische plek 

waar zij wonen en middels de inter-

viewpanelen ook wat meer te weten 

zijn gekomen over de buurtbewoners.  

 

AFSLUITING ‘TROTS OP EENEIND’ 

Omdat we dit niet zomaar aan ons 

voorbij willen laten gaan, hebben we in 

samenwerking met Blokje Om en 

NGN200 een laatste activiteit georga-

niseerd. 

 

WAT 

Afsluiting Trots op Eeneind en voor 

wie wil een wandeling met Blokje om - 

Dichter in beeld. 

Een ongedwongen, supergezellige 

samenkomst op de Tip met soep, 

gluhwein en knapperende haardvuur-

tjes. Soep en Gluhwein wordt aange-

boden door NGN200. 

 

Voor diegenen die willen is er vooraf 

een inspirerende wandeling van ± 4 

km over het Eeneind met gedichten, 

kunst en verhalen van bewoners en de 

heemkundekring. Zeker ook de moeite 

waard! Vertrek om 13.00 uur. Inschrij-

ven is niet nodig.  

 

WANNEER 

Zondag 18 december 

13.00 uur  Start wandeling 

14.30 uur  Afsluiting met soep, gluh- 

  wein en haardvuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR 

De Tip, het veldje voor het Enodege-

bouw, 

 

VOOR WIE 

Bewoners van Eeneind, Nuenen en 

iedereen die graag wil komen en van 

gezelligheid houdt.  

 

We zien jullie graag op zondag 18 

december!  

 

Trots op Eeneind!  

Blokje Om - Dichter in beeld  

NGN200  

TROTS OP EENEIND  



Wijkblad Enode 

ś  17 

 

 



Wijkblad Enode 

ť  18 
 

 



Wijkblad Enode 

ś  19 

 

Met een gezonken boot en te weinig 

pieten was het nog maar de vraag of 

Sinterklaas het zou halen naar het Een-

eind dit jaar. We waren dan ook blij dat 

Sinterklaas met zijn Pieten op het afge-

sproken punt stond waar we ze met 

Showkorps Oefening en Volharding 

konden verwelkomen. Omdat Sint Ozo-

snel nog niet bij zich had, was de fami-

lie Smulders van Boord bereid gevon-

den om met hun paard Cupido Sint 

weer veilig over het Eeneind te loodsen 

naar ons Enodegebouw. 

Daar aangekomen liet Showkorps Oefe-

ning en Volharding nogmaals enkele 

liedjes horen, toen was het aan Sinter-

klaas met zijn pieten om  een gezellig 

feestje van te maken. Met veel dansen 

en pietendisco werd het feest ingezet. 

Sint zorgde voor een geweldige peper-

noot-bingo waaruit bleek dat elk kind 

dat meedeed had gewonnen. 

Hiermee was voor Wijk C, de dag ge-

slaagd. Hier doen we het elk jaar met 

heel veel plezier weer voor. 

Ook onze sponsoren: hartelijk bedankt! 

Op naar een volgende uitdaging in 

2023. 

 

Namens iedereen van Wijk C, Sinter-

klaas en zijn Pieten: blijf gezond en pas 

een beetje op elkaar. 

 

Louis Koenen 

SINTERKLAAS 

De sponsoren van het Sinterklaasfeest zijn: Sanders Mode, Strumade, Lijten Techniek, Riny van Kessel, 

Van Thiel infra Consultancy, TDN textieldruk en bewoners van Eeneind voor hun bijdrage. 
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JUBILARISSEN  

Eind september was er een speciaal 

feest gebeuren bij onze schut. Er wa-

ren enige jubilarissen. Frans van Geel-

kerken was 25 jaar en Paul Kemper 

was 40 jaar schutbroeder, maar nog 

niet bij ons. Paul is bij diverse gilden 

actief geweest, zoals Sint Catharina 

Tongelre en Sint Joris Zesgehuchten 

Geldrop. Het is traditie dat al je gilde 

jaren mee tellen.  

 

Echt een prestatie is de 50 jaar dat Leo 

Lijten het heeft volgehouden. Veel van  

 

zijn mede-leden waar hij in de jaren ‘70 

lid mee was zijn rond 1984 gestopt. 

Voor zijn werk is hij diverse malen ver-

huisd zoals naar Ysselsteyn en Neder-

weert-Eind voor zijn varkenshouderij. 

Eerst met zijn zwager Frans van Geel-

kerken. Hij heeft regelmatig zijn ge-

zicht nog laten zien. Zelfs aan zijn ver-

plichting van het schenken van zijn ko-

ningsschild is voldaan. Na het opspel-

den van de onderscheidingen en uitrei-

ken van de bloemen was het nog een 

geweldig feest. 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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GERRIT VAN GINKEL 

Het is helaas niet altijd feest. Na een 

geslaagde uitreiking van zijn koninklij-

ke onderscheiding was het bericht van 

het overlijden van Gerrit van Ginkel 

een harde domper voor  alle schut-

broeders en biljartmaten. Vele ande-

ren zullen Gerrit ook missen vanwege 

al zijn vrijwilligerswerk. Zijn inzet voor 

“Rond de Linde” is onvergetelijk. Ger-

rit namens velen, maar zeker ook per-

soonlijk van ondergetekende nog-

maals bedankt. 

 

MOSSELAVOND 

Door de jubilea eerder te vieren was 

er een mogelijkheid om de mossel-

avond toch in de Schuthut te houden. 

De vaste mosselcrew was weer bereid 

om het te organiseren. Vele schutbroe-

ders en partners waren enthousiast om 

hier van te komen genieten. De tafels 

waren perfect gedekt. De traditionele 

mosselwijn was zo goed dat er om 

“gevochten” werd. Zelfs vaste bier-

drinkers waren aan de wijn. Het duo 

dat voor live muziek zorgde, bracht 

mede door de gouwe ouwe muziek er 

een leuke stemming in. Deze avond 

was weer ouderwets gezellig.    

 

SCHIETWEDSTRIJDEN 

Het schieten is niet verlopen zoals we 

gewend waren. Door gezondheidsre-

denen is de bezetting in de korpsen 

de laatste maanden niet perfect ge-

weest. Dit heeft zijn invloed gehad op 

de uitslagen van de wedstrijden. Ho-

pelijk  zijn ze binnenkort weer inzet-

baar en zijn de 3 korpsen weer com-

pleet. 

 

 

HUWELIJKSFEEST 

Op 11-11 waren we uitgenodigd om 

de huwelijksdienst van Stella en Henk-

Jan Eikelenboom op te luisteren. Dit 

was al een jaar eerder gepland maar 

door Corona uitgesteld. Het was voor 

ons een uitzonderlijke ervaring. De 

dienst was in de Regenboogkerk en 

werd geleid door voorganger diaken 

Alain Verheije.  

Na een gezellige bijeenkomst in de 

ontmoetingsruimte, was er een ver-

volg in het kasteel van Heeze. Bij de 

feestavond waren ook de overige 

schutsbroeders aanwezig. De vuurkorf 

op de binnenplaats was zeer gezellig 

en werkte verbroederend voor de aan-

wezigen. 

 

  

Jonge Dekenschrijver 

Piet v. d. Laar 
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ROODBORST 
Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgie-

rig en goed van vertrouwen. Tegen 

soortgenoten zijn zowel het mannetje 

als het vrouwtje daarentegen heel 

agressief en ze verdedigen 's zomers 

en 's winters fel hun territorium. Ze 

tonen daarbij de rode borstveren. 

Meestal maken roodborsten hun nes-

ten goed verborgen op de grond. De 

jongen hebben overigens nog geen 

rode borst. In de winter trekt een deel 

van de roodborsten naar warmere 

streken in Europa waar meer eten te 

vinden is. Ook vogels uit noordelijke/

noordoostelijke streken trekken naar 

het zuiden en komen zo in Nederland 

terecht. U kunt roodborsten in de win-

ter helpen met gedroogde meelwor-

men, ongekookte havermout of een 

zadenmix. 

 

HERKENNING 

Kleine bruine vogel met kenmerkende 

oranjerode borst en gezicht en een 

lichte onderbuik. Leeft buiten de  

 

broedperiode solitair. Jonge vogels 

zijn lichtbruin gevlekt. Man en vrouw 

zien er hetzelfde uit. 

 

GELUID 

Tikkende roep, daarnaast minder be-

kende roepen. Zang waterig en vlug, 

loopt hele toonladder op en af. Ken-

merkend zijn verder de pauzes van 3 à 

4 seconden tussen de klaterende stro-

fes.  

 

BROEDEN 

Broedt van april tot in juli. Heeft in die 

periode twee legsels, met ieder 5-7 

eieren. De eieren zijn blauw-wittig van 

kleur met kleine rode vlekjes. Broed-

duur: 12-15 dagen. Half holen broeder, 

maar bouwt ook open nesten; broedt 

op of laag boven de grond in een 

boom, muur of in dichte klimplanten. 

Het is een slordig nest van grassen en 

bladeren. De jongen zitten 13-15 da-

gen op het nest. Als ze zijn uitgevlo-

gen, worden ze nog 2-3 weken ver-

zorgd. 

 

NATUUR OP HET EENEIND 
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LEEFGEBIED 

Roodborsten komen overal in Ne-

derland voor met uitzondering van 

landschappen zonder bomen. Vooral 

aanwezig in niet al te jonge bossen, 

tuinen, parken en kleinschalige land-

schappen. In de winter ook in stads-

tuinen. Als er veel struiken en krui-

den zijn, dan geeft dat de hoogste 

dichtheden roodborsten.  

 

VOEDSEL 

Insecten, spinnetjes en andere kleine 

diertjes, aangevuld met bessen en 

zaden. In de winter ook een vaak 

geziene gast op voedertafels. Rood-

borsten zoeken vaak op een bijzon-

dere manier naar voedsel, anders 

dan veel tuinvogels. Ze zitten dan 

stil, laag boven de grond en duiken 

dan naar hun prooi. Andere roodbor-

sten zijn daarbij niet gewenst. Rood-

borsten hechten aan een eigen terri-

torium, ook in de winter. Zelfs man 

en vrouw roodborst zitten elkaar in 

de weg en zijn alleen in het broed-

seizoen bij elkaar. Hun oranje borst 

gebruiken ze om elkaar te impone-

ren. De jongen moeten geen agres-

sie oproepen, vandaar dat die pas 

later in het jaar van gespikkeld bruin 

naar het echte oranje-rood van de 

roodborst kleuren. 

 

VOGELTREK 

Een deel van de Nederlandse broed-

vogelpopulatie trekt tussen augustus 

en november richting Spanje en Por-

tugal, zij keren in het vroege voor-

jaar weer terug. Het deel dat in Ne-

derland blijft, krijgt gezelschap van 

soortgenoten uit Duitsland, Polen en 

de Scandinavische landen. Voorjaars-

trek tot eind april. Nachttrekker. 

 

KIJKTIP 

Als u aan het tuinieren bent, jaagt u 

insecten op en komen er wormen 

omhoog. Dat wekt de interesse van 

roodborsten. 

 

IN EUROPA 

Enkel waar het écht koud en onbe-

schut is, laten roodborsten het afwe-

ten. Behalve dus in hooggebergte, 

op arctische toendra's en andere 

boomloze oorden zijn roodborsten 

in geheel Europa aan te treffen. 

 

BESCHERMING 

Roodborsten zijn in Nederland niet 

bedreigd, maar zij profiteren van 

vogelvriendelijk ingerichte tuinen en 

natuurlijk bosbeheer met rijke on-

dergroei en veel dood hout op de 

grond. 

 

VOGELBESCHERMING 

Vogelbescherming promoot het vo-

gelvriendelijk inrichten van tuinen op 

verschillende manieren. Via websi-

tes, nieuwsbrieven en magazines. 

Maar ook tijdens evenementen zoals 

de Nationale Tuinvogeltelling of de 

Jaarrond Tuintelling. Vogelbescher-

ming heeft verder een landelijk net-

werk van Tuinvogelconsulenten die 

tegen een gering bedrag deskundig 

advies geven over vogelvriendelijke 

tuinen en schoolpleinen. 

 

WAT KUNT U DOEN 

Roodborsten zijn graag geziene gas-

ten op de voedertafels. Vaak schar-

relen ze er juist onder, op zoek naar 

de zaden die door bijvoorbeeld vin-
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ken aan de kant zijn gesmeten. Er be-

staan speciale nestkasten voor rood-

borsten (zogenaamde balkonkasten; 

nestkasten met een voorzijde die half 

open is). Normaliter maken roodbor-

sten echter zelf een nest in dicht 

struikgewas, meestal op of dicht bij de 

grond, soms tot op enkele meters 

hoogte. In de herfst kunt u de blaadjes 

onder de struiken en in de borders 

harken. Daar schuilen insecten onder 

en zo helpt u de roodborst, die daar 

weer op afkomt. Naast het bijvoeren 

met gedroogde meelwormen, onge-

kookte havermout of een zadenmix op 

beschutte plekjes op de grond en een 

laag van blaadjes kunt u ook zorgen 

voor bessen in de tuin, die worden ook 

wel gegeten. Denk bijvoorbeeld aan 

kardinaalsmuts of hulst. Borders met 

vaste planten, enig struikgewas (liefst 

stekelig en besdragend, zoals mei-

doorn of sleedoorn) voorzien de rood-

borst ook van een prima leefgebied. 

 

Ton van Dijck 

Sponsors en adverteerders van het 

Enodeblad wederom bedankt voor jul-

lie financiële bijdrage in 2022. Dankzij 

die steun, kunnen we het Enodeblad 

steeds in een kwalitatief goede kleu-

rendruk uitbrengen. Voorwaar een 

fraaie prestatie voor zo'n kleine ge-

meenschap als het Eeneind is. Menig 

dorps- of wijkblad is jaloers op ons. 

 

We verspreiden ons Enodeblad ook 

regelmatig bij diverse bedrijven op de 

Eeneindse industrieterreinen. Mogelijk 

zijn er ook in deze turbulente tijd toch 

bedrijven die graag hun steentje bij 

willen dragen aan ons fraaie blad. Met 

die steun kunnen we dan het wijk-

nieuws in een mooi blad blijven delen.  

Door o.a. overlijden en verhuizingen 

raken we voor 2023 enkele sponsors 

kwijt. Zou u willen adverteren of op een 

andere manier een financiële bijdrage 

willen leveren, kunt u altijd contact op-

nemen met een van onze redactiele-

den. 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 bankre-

keningnummer 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 

SPONSORS BEDANKT 
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Het volgende blad verschijnt half februari.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 27 januari. 

ACTIVITEITENKALENDER 

18 DEC Wandeling Trots op Eeneind 

ZO 
Ir. Noordhofplaatse (Tip) 

Aanvang: 13.00 uur 
  

20 DEC Op de Koffie 

DI 
?? 

14.15-15.45 uur 
  

17 JAN Op de Koffie 

DI 
?? 

14.15-15.45 uur 
  

31 JAN Op de Koffie 

DI 
?? 

14.15-15.45 uur 
  

  

18 DEC AfsluitingTrots op Eeneind 

DO 
Ir. Noordhofplaatse (Tip) 

Aanvang: 14.30 uur 
  

3 JAN Op de Koffie 

DI 
?? 

14.15-15.45 uur 
  

26 JAN Deadline kopij Wijkblad 

DO 
Laatste inleverdatum 

 
  

• Sint Antoniusschut • Fam. Prinsen 

• Carpro Carwash • Fam. Rovers 

• Corvers Auto’s • Safety First Brandbeveiliging 

• Stichting Ezeltjes dag • Fam. Sloots  

• Ferplast • Smits Autoschade 

• Van Gennip Groententeelt • Spaan Metaal 

• Kiki & Remmet van Luttervelt • Fam. de Vries 

• Metselaars Makelaardij • Wijkraad Eeneind 

  Plantwerk   

20 FEB Kindercarnaval Eeneind  

MA 
Sint Antoniusschut 

Vanaf 13.30 uur 
  

  

ONZE SPONSORS 




