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VAN

DE REDACTIE
De – vroege – pasen is al voorbij en de
lente kondigt zich nu echt aan. Het Eeneind is weer van kleur aan het veranderen.
Veel bewoners van het Eeneind hebben
elkaar weer buiten ontmoet bij het paasfeest dat ook dit jaar een groot succes
was. In dit lentenummer van het wijkblad
laten we zien wat er nog meer buiten te
doen is en wat er in de natuur gebeurt.
Ook een heerlijk recept voor de lentegroente: asperges.
De wijkraad heeft een nieuwe website gemaakt, waar alles over het Eeneind mooi
wordt gepresenteerd. Dank hiervoor aan
Marcel Sloots. Ook uitgaven van het wijkblad zijn hier terug te lezen. Kijk dus regelmatig 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.

Veel leesplezier namens de redactie!
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VAN
AN DE
DE W
WIJKRAAD
IJKRAAD
V
7 maart hebben we ons halfjaarlijks overleg met de burgemeester gehad.
De gemeente belooft ons al jaren een agenda in de vorm van een participatielijst,
wat feitelijk inhoud dat wij, als officieel gekozen adviesorgaan, van elke mogelijke
wijziging welke het Eeneind aangaat, vooraf geïnformeerd dienen te worden.
Helaas is dit tot op heden nooit gelukt en moeten wij meestal zelf de gewenste
informatie vergaren. De burgemeester heeft hiervoor zijn verontschuldigingen
aangeboden.
Hieronder enkele van de besproken zaken met het antwoord van de Gemeente.
Gulbergen (Schoutse Vennen)
Het landgoed Gulbergen is eigendom van 21 gemeenten en het lukt niet om tot
een bestemming te komen. Gemeente Geldrop en Nuenen wachten tot de zomer
en gaan dan zelfstandig aan de slag.
Zwartboek overlast spoor
Er is intussen goed ambtelijk contact. Het advies hierbij zich aan te sluiten bij
een soortgelijke actie in de gemeente Eindhoven. De Wijkraad heeft zich inmiddels aangesloten bij de werkgroep Eindhoven (Hofstraat), ze trekken nu gezamenlijk op richting een oplossing. De wethouder van Eindhoven heeft hierbij toegezegd ook Eeneind te betrekken bij de discussies tussen Prorail en de gemeente Eindhoven. De Wijkraad houdt vast aan het opnieuw aanleggen van de sloot.
Dit naast nog aanvullende maatregelen.
Snel fietspad Helmond-Eindhoven
De burgemeester heeft kort aangeven wat hij als terugkoppeling heeft gehad
van afd. verkeer. Dat was duidelijk op één detail na:
“ProRail is nu op detailniveau aan het onderzoeken wat de mogelijkheden van
een verkeersregelinstallatie in combinatie met de overweg zijn en welke kosten
daarbij komen kijken.”
Dit is nieuw voor de Wijkraad, en verzoekt derhalve aan afd. verkeer om
dit per mail of mondeling toe te lichten.
Status plannen hernieuwde openstelling A270 bij Geldropsedijk
21 jan. hebben Hans en Igor een gesprek met afd. verkeer gehad.
Zij hebben wat ontwerptekeningen gezien en hebben onze zorgen, o.a. met betrekking tot veiligheid voor overstekende fietsers, uitgesproken.
Aanleggen definitieve weg Antoniusschutlaan/ de Spijkert
Er is inmiddels een toenemende belangstelling voor de bouwkavels.
De gemeente gaat over een half jaar opnieuw bekijken hoe het loopt en neemt
daarna pas een beslissing.
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Overige zaken van de Wijkraad
Op de afgelopen wijkraadvergadering waren enkele bewoners van de Collseweg
aanwezig om de veiligheid in hun straat te bespreken. Het doel is de veiligheid te
verbeteren door het o.a. laten aanbrengen van enkele snelheid verminderende
maatregelen. Naar aanleiding hiervan hebben wij een ongevraagd advies geschreven en ingediend bij B&W. Dit advies is te vinden op de onze website.
De bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.
De Wijkraad heeft zich een mening gevormd over de diverse scenario’s (fusie of
geen fusie met daarbij de nodige varianten) die de Raad heeft ontwikkeld en uitgebreid besproken. Met name stond hierbij centraal wat onze inbreng als Wijkraad op de inspreekavond zou moeten zijn.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige bestuur de afspraken die met
ons gemaakt zijn al jaren structureel niet nakomt.
Veel plannen die op het gemeentehuis gemaakt worden raken Eeneind, met name door haar ligging, direct of indirect. Wij moeten constateren dat wij praktisch
in alle gevallen onze inbreng achteraf moeten afdwingen veelal zonder resultaat.
Een prettige uitzondering was de periode waarin het IDOP plan vanuit de Provincie de regie had en de gemeente min of meer dwong haar bijdrage te leveren.
Na deze periode ging de gemeente weer over tot de orde van de dag. Diverse
gesprekken met de burgemeester brachten hierin geen verandering.
Wij hebben op de inspreekavond gemeld dat het huidige gemeentebestuur kennelijk kwalitatief en kwantitatief niet in staat is participatie vorm te geven. Dit in
combinatie met de zware taken die worden toegevoegd aan het gemeentelijk
takenpakket en een regelmatig disfunctioneren van het bestuur brengt ons tot
de conclusie dat het niet verstandig is om als zelfstandige gemeente verder te
gaan. Wij hebben in dit kader gepleit voor ons voorkeursmodel van een krachtige goed uitgeruste “centrale”-gemeente met een netwerk van dorps- en wijkraden met veel decentrale bevoegdheden.
Daarnaast hebben wij verteld dat de bewoners van Nuenen via een enquete hun
voorkeur moeten kunnen uitspreken of- en met wie moet worden verdergegaan.
De Brandweeractie
Door ziekte en zakelijke beslommeringen van de werkgroep moeten nog een beperkt aantal adressen worden bezocht. Hiervoor zal op korte termijn contact
worden gezocht met de betreffende bewoners voor het maken van een afspraak.
Vergaderschema
Het resterende vergaderschema voor dit jaar is
als volgt:
10 mei, 5 juli, 6 september, 25 oktober en
13 december.
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in het Enode gebouw aanvang 20.00 uur.

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

(foto: Marijke Rikze)

SAMENSTELLING EENEINDSE
Geboortejaren
2012 -2016
2007 -2011
2002-2006
1997-2001
1992-1996
1987-1991
1983-1987
1977-1981
1972-1976
1967-1971
1962-1966
1957-1961
1952-1956
1947-1951
1942-1946
1937-1941
1932-1936
1927-1931
1922-1926
1917-1921
Totalen
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BEVOLKING (PEILDATUM 01.01.2016)

Ongehuwd Gehuwd

Weduwe

M
V
M
V
8
8
0
0
16
15
0
0
18
20
0
0
15
25
0
0
23
22
0
0
12
15
0
2
17
10
3
6
2
2
5
5
11
6
11 14
13
4
22 16
3
3
13 21
4
3
28 37
6
0
32 26
2
0
27 25
1
0
24 20
0
0
11 11
0
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151 133 184 186
284
370

M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
3
0
1
0
9

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
4
4
3
5
2
0
1
22
31

Gescheiden
M
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
3
3
1
1
1
0
0
0
0
18

V
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
6
3
2
0
1
0
0
0
0
0
19
37

Partnerschap
M
V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
6

Totaal
M
V
8
8
16 15
18 20
15 25
23 22
12 17
20 16
8
11
24 22
39 24
22 30
35 44
42 30
31 29
26 25
14 14
11
8
0
2
1
0
0
1
365 363
728
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NIEUW

OP HET

EENEIND

Graag stellen wij ons even aan jullie voor.
We wonen hier al wel een tijdje maar beter laat dan nooit. Wij zijn Remco en
Raphke van Thiel en samen met onze kinderen Renske van 5 en Stijn van 3 jaar
oud, zijn wij sinds augustus vorig jaar hier
op het Eeneind komen wonen. Hiervoor
hadden we een leuk huisje aan de Heezerweg in het Eindhovense Stratum.
We wilden graag wat ruimer en rustiger
gaan wonen en waren in onze huizenoriëntatie op slag verliefd op dit huis aan de
Dilis Ariens Camp 4. Het was ons gelukkig
gegund dat we ons huisje in Eindhoven
binnen een week hadden verkocht en
hebben toen de grote stap genomen en
de stad verlaten voor Nuenen. Een hele
grote verandering maar we zijn heel blij
met onze keuze en hebben het enorm
naar onze zin.
Iedereen is heel vriendelijk en altijd in voor een praatje, hetgeen we heel gezellig
vinden. We voelden ons al vanaf de eerste dag erg welkom hier in de wijk. Ook
hebben wij en vooral onze kinderen flink genoten van alle leuke dingen die hier
in de wijk worden georganiseerd, zoals de Ezeltjesdag met de BBQ, carnaval en
de gezellige cultuurdag.
Remco komt oorspronkelijk uit het Brabantse Cuijk en werkt sinds twee jaar voor
zichzelf en laat zich inhuren als adviseur op het civiele vlak (op dit moment als
Contractmanager bij TenneT). Raphke komt uit het Limburgse Tegelen en werkt
parttime op de financiële administratie bij bouwbedrijf Strukton. Renske gaat
met veel plezier naar haar nieuwe school, de Crijns en Stijn speelt twee dagen in
de week op de kinderopvang bij Kids Society.
In onze vrije tijd trekken we er graag op uit, zoals lekker fietsen/wandelen met
de kinderen, terrasjes pikken, houden we van heerlijk eten en uit eten gaan. Verder kijken en bezoeken we graag voetbalwedstrijden, gaan we geregeld naar het
theater en vieren we graag vakantie in ons geliefde Italië.
Ook genieten we heel veel van ons nieuwe huis en sinds kort onze nieuwe tuin.
Remco is erg handig en klust graag. Samen met z'n vader heeft hij na het vele
klussen in ons huis nu ook een hele mooie tuin gemaakt waar we straks heerlijk
kunnen zitten. Dus nu is het hopen op vele mooie zonnige dagen.
Iedereen bedankt voor het warme welkom en we hopen nog lang en gelukkig
hier op het Eeneind te wonen. Groetjes, Remco, Raphke, Renske & Stijn
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BOEKBESPREKING
De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrimsjaren
Dit boek is door Haruki Murakami in 2013 in
Japan geschreven en in 2014 in het Nederlands vertaald en uitgegeven. Haruki Murakami heeft zich een westerse schrijfstijl eigen gemaakt, hij woonde o.a. in Italië en in
de VS waar hij docent in de Amerikaanse
literatuur was. In Japan had hij o.a. een Jazz
bar, hij weet dus ook veel van muziek. In
veel van zijn boeken speelt muziek een rol.
Hij had een verlangen om te gaan schrijven
en hij zegt: “Ik bedacht alleen hoe mooi het
zou zijn als ik zou kunnen schrijven alsof ik
een muziekinstrument bespeelde”.
In dit boek valt de keuze op een muziekstuk van List: “Le mal du Pays”. Dit sluit
naadloos aan bij de boodschap die hij wil uitdragen in de roman dat het leven van
de mens een mengsel is van twee verschillende werelden- het bewustzijn en het
onderbewustzijn.
Tsukuru Tazaki vormt samen met vier klasgenoten een hechte vriendengroep tijdens hun middelbare schoolperiode in Nagoya. De groep bestaat uit 3 jongens
en 2 meisjes. Binnen de groep heerst een perfecte harmonie. 'De leden stellen
zich als doel de speciale chemistry te beschermen die tussen hen was ontstaan' .
Vier van de leden hebben een kleur in hun naam: De Blauwe, De Rooie, Witje en
Zwartje. Tsukuru is de uitzondering, zijn naam betekent maker. Het is in dit geval
een toepasselijke naam, hij wordt namelijk bouwkundig ingenieur en maakt treinstations. Hij moet daarvoor in Tokio gaan studeren, in de semesters zoekt hij
weer contact met de groep. In het tweede studiejaar gaat dat mis, de andere
leden geven telkens niet thuis, hij begrijpt er niets van en uiteindelijk verteld De
Blauwe hem, dat ze geen contact meer met hem willen.
Zijn wereld stort hierdoor in. Hij begrijpt er niets van, leeft als een slaapwandelaar en denkt alleen nog maar aan de dood. Wat de vriendengroep hem heeft
aangedaan, is zo erg dat Tsukuru , in mentale zin, ophoudt te bestaan. Hij verandert ook fysiek: hij vermagert enorm. In deze toestand krijgt hij een droom die
hem leert, dat jaloezie de meest hopeloze gevangenis is die er is. De gevangene
sluit er namelijk zichzelf in op en niemand weet dat hij erin zit. Na die droom
komt er berusting en ook kalmere gedachten. Hierna kan hij ook weer andere
vrienden maken.
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Een van die vrienden is Haida, zij voeren soms diepgaande gesprekken (Haida
wordt ook leraar filosofie) en een van de conclusies is: 'Zelfs in het kalmste leven
komt wel eens een tijd van crisis voor, even kun je gek worden. Ik denk dat elk
mens zo'n keerpunt in zijn leven nodig heeft'.
Tsukuru droomt een keer dat hij met Witje en Zwartje bloot in bed ligt, hij glijdt
dan bij Witje naar binnen, maar Haida vangt zijn zaad op, terwijl in zijn hoofd de
klanken van Le mal du pays klinken. Als hij wakker wordt zijn er geen sperma sporen en Haida gedraagt zich ook gewoon, waarschijnlijk was er dus niets gebeurt
en gebeurde het allemaal in zijn onderbewustzijn. Korte tijd later laat ook Haida
hem in de steek, hij verdwijnt ook zomaar.
Twintig jaren zijn voorbij gegaan. Tsukuru heeft zijn vrienden nooit meer gezien.
Hij heeft kort geleden een jonge vrouw ontmoet van wie hij sterk onder de indruk is: Sala. Bij haar voelt hij de behoeft open te zijn en vertelt het verhaal van
zijn vrienden. Zij is verbaasd dat Tsukuru nooit een poging heeft gedaan om de
waarheid te achterhalen. Ze dringt erop aan dat hij zijn vier vroegere vrienden
gaat opzoeken, want ze voelt dat hij toch een soort emotionele blokkade heeft.
Zij helpt hem uitzoeken waar ze gebleven zijn. De Rooie is baas van een centrum
voor bedrijfstraining in Nagoya, De Blauwe is Lexus dealer ook in Nagoya, Zwartje is getrouwd en woont in Finland, Over Witje kan ze niets vinden.
Na enkele weken bezoekt Tsukuru De Blauwe, die vertelt hem dat Witje vertelde
dat Tsukuru haar verkracht had tijdens een verblijf bij hem in Tokio. Ze geloofden
het eigenlijk niet, maar Witje hield bij hoog en bij laag vol. Ze moest gekalmeerd
worden, anders ging ze rare dingen doen. Hierna werd Tsukuru zonder opgaaf
van redenen verstoten. Hij zoekt ook de Rooie op en gaat zelfs naar Finland naar
Zwartje. Het bezoek bij Zwartje en de beschrijving van de omgeving daar is het
mooiste stuk uit het boek. Ik ga daar nu even niet over uitweiden, maar Zwartje
vertelt wel aan Tsukuru dat zij eigenlijk verliefd op hem was, maar dat hij het niet
merkte.
Na dit bezoek dringt alles pas tot hem door: 'Toen pas accepteerde hij alles volledig. Tsukuru Tazaki begreep tot in het diepste hoekje van zijn ziel: mensen zijn
niet alleen met elkaar verbonden door onderlinge harmonie. Een misschien nog
nauwere band wordt geschapen door hun wonden'.
Na zijn terugkeer wil hij Sala weer zien, maar ze houdt even de boot af (Tsukuru
had haar voor zijn vertrek gearmd met een andere man zien lopen), ze wil 3 dagen bedenktijd, daarna zal hij antwoord krijgen. Tsukuru behoudt zijn geloof: Wij
waren mensen die rotsvast in iets konden geloven, zoiets kan niet zomaar zinloos
verloren zijn gegaan.
Het thema in het boek draait om verlies en vervreemding: De fantasie, de verbeelding kan zo sterk zijn, dat hij de realiteit verdring en wordt als een realiteit.
Het is een schitterend geschreven (gecomponeerd) boek. Een aanrader!!

Frans Kuijpers
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STRAATNAMEN EENEIND 11
Gulberg
Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 1955 als Geulberg,
bij raadsbesluit van 21 oktober 1971 gewijzigd in Gulberg.
De straat is genoemd naar de Gulberg, ook Gelberg, Galberg of Galgberg geheten. Waarschijnlijk heeft bij de straatnaamvaststelling in 1955 een verschrijving
van de naam plaatsgevonden in Geulberg. Naar aanleiding van een artikel in het
weekblad Groot-Eindhoven in augustus 1971, waarin de foutieve schrijfwijze van
de naam werd behandeld, verzoekt een bewoner van de toen nog Geulberg tot
wijziging van de straatnaam in Gulberg, waartoe door de gemeenteraad in oktober 1971 wordt overgegaan. De Gulberg ligt aan de grens van Nuenen c.a. en
Mierlo, waardoor het waarschijnlijk is dat de oorspronkelijke benaming Galgberg
zou zijn. Galgbergen lagen in de streek veelal aan de rand der gemeenten en waren plaatsen waar grote misdadigers berecht werden. Vaak ondergingen ze daar
de doodstraf.
Het eerste deel van de weg, vanaf de Collse-Hoefdijk is in 1976 opgebroken en
opgenomen in het industrieterrein Eeneind 2. Bij raadsbesluit van 20 januari 1977
is voor het nieuw aangelegde deel door het industrieterrein, alsmede het overige
deel van de weg, de naam Gulberg opnieuw vastgesteld.
Rijksmonument Gulbergven Archeologisch gebied nummer 2284
CAA 51G-009
Waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd ex artikel 6
van de Monumentenwet 1988
Gemeente Nuenen c.a. Plaats Eeneind Toponiem GULBERGSVEN
Omschrijving CAA: 51GN-27. Vennen met daartussen hoge stuifduinen.
`Opgraving' W. Begeman (predikant Nuenen) in 1863; situatieschets 1863 door
P.J. van Blarcum. Volgens brief R. Klok gaat het bij de grafheuvels om stuifduinen
met een dubbele podzol; info op basis boringen W. Verwers.
Complextype 1 Grafheuvel, onbepaald
Begin periode 1 Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
Eind periode 1 Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
Complextype 2 Urnenveld
Begin periode 2 Bronstijd laat: 1100 - 800 vC
Eind periode 2 Bronstijd laat: 1100 - 800 vC
Complextype 3 Grafheuvel, onbepaald
Begin periode 3 Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC
Eind periode 3 Bronstijd midden: 1800 - 1100 vC

Piet van de Laar

ť

8

Wijkblad Enode

Op bovenstaande kaarten is de geweldige verandering van het Eeneind te
zien. De bovenste is van 1970 de onderste van 2010. En de volgende plannen
voor nog meer industrie zijn al klaar. Dit word gerealiseerd aan de rechtse
kant van de Collse-Hoefdijk als men richting Geldrop gaat. Tussen de Wetering en het Eindhovens-kanaal.
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DE

JEUGDPEN:

ELINE JANSSEN

Wie ben je?
Ik ben Eline Janssen en ik ben 11 jaar. Ik woon in de Antoniusschutlaan samen
met mijn vader Roelof, moeder Esther, broer Bjorn van 13 jaar en zus Linde die 8
jaar is. Ik ben in Helmond geboren en woon nu 7 jaar in Nuenen. We hebben ook
dieren: 2 cavia’s Jip en Pim, bijen en bijna kuikentjes. Daarover vertel ik bij mijn
hobby’s.

Foto: Eline bij de broedmachine
Waar zit je op school en wat vind je leuk op school?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 7. Ik vind vooral gym leuk op school. We zijn
aan het oefenen voor het voetbaltoernooi. Bij het toernooi doen we allemaal
mee.
Het allerleukst op school vind ik de kinderen en alles wat we samen doen.
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Wat doe je na schooltijd?
Mijn hobby’s zijn: synchroon zwemmen, tennissen, saxofoon spelen, cavia’s knuffelen, de broedmachine voor de kuikens verzorgen en voetballen.
Ik heb dus veel te doen na school en ik zal er wat meer over vertellen.
In de broedmachine op mijn kamer zitten 51 eieren. Ze zijn er nu 1 week in en
over ongeveer 2 weken komen de kuikentjes uit het ei. Ik heb een slaap- en kuikenfeest met mijn vriendinnen in het weekend dat de kuikens uit het ei komen.
We gaan ze daarna in een doos zetten met een warmtelamp en ze krijgen kuikenvoer. Na een paar weken gaan ze terug naar de boer en gaan ze in de kippenren.
Een paar kuikens mogen misschien bij ons blijven.
We hebben in de tuin 2 bijenkorven. Ik doe het samen met mijn vader, we hebben ieder een 1 korf. De verzorging van de bijen gaat zo. De koningin en de bijen
zijn in de korf tot in het voorjaar als het warm wordt. Dan vliegen de bijen naarbuiten. Ik ga dan regelmatig kijken in de korf. Je moet dan een speciaal pak aan
en met rook houd je de bijen op afstand. Ik let dan op de koningin of er genoeg
jonge bijen zijn. En op de honingramen of ze vol zijn. Aan het einde van de zomer
gaan we de ramen slingeren. Dan komt de honing eruit en doen we die in potjes.
Als het kouder wordt in de winter stoppen de bijen met vliegen. Ze blijven dan in
de korf tot de zon weer gaat schijnen.
Synchroonzwemmen doe ik 2 keer in de week. We gaan eerst droogtrainen om
de bewegingen voor een dans te leren. Daarna gaan we in het water oefenen.
We hebben 1 keer per jaar een show en er zijn ook wedstrijden. Ik doe dit al vanaf mijn 5e jaar ongeveer en ik vind het heel leuk om te doen.
Ik ben ook bij de tennisvereniging. We hebben 2 keer per week les en 1 keer per
week spelen we competitie.
Verder vind ik het ook leuk om saxofoon te spelen. Ik doe dat 2 keer in de week
bij de Muziekschool. Op woensdag heb ik les en op dinsdag spelen we samen
met de andere kinderen die op les zitten. Thuis oefen ik niet zo vaak, maar daar
heb ik ook niet zoveel tijd voor.
Wat wil je later worden?
Ik wil boerin worden. Ik wil dan heel veel dieren hebben op een boerderij. Ik vind
het leuk om de dieren te verzorgen, zoals kippen, koeien, schapen, bijen, cavia’s
en konijnen.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?
Ik vind het hier leuk, omdat ze heel veel organiseren zoals paaseieren zoeken en
ezeltjesdag. Ik heb al 3 keer meegedaan met het wagenspel. Het leukste vond ik
het toen er een film is gemaakt.
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JEUGDPAGINA
LENTE KLEURPLAAT
Kleur hem zo mooi in als je kunt!
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

SUDOKU
Schrijf de cijfers 1 tot en met 9 elk 1 keer in alle horizontale rijen en verticale
kolommen en in negen vierkantjes van 3x3 vakjes.
Moeilijkheidsgraad

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

Moeilijkheidsgraad

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

9 1 5
3
4
5
8
2
6
2

1 4
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ONDERHOUD

SPOOR

Het onderhoud aan het spoor is zeer slecht, naast het ontbreken van de natuurlijke demping van de spoorsloten speelt het onderhoud ook een grote rol. Kijk via
onderstaande link maar eens naar de beweging van de rails. Dit verklaart veel
over de overlast bij bepaalde huizen.
https://youtu.be/PmpRGNzN5DA
De ondergrond van een groot gedeelte van de spoorbaan op het Eeneind is van
deze kwaliteit.
Dit heeft mogelijk met een leemlaag te maken, er is in het verleden niet voor
niets een steenfabriek geweest met diverse leemkuilen waar we achteraf blij mee
zijn zoals de visvijver. Maar ook gezorgd heeft voor diverse vuilstort zoals onder
Intratuin. Hopelijk word ook het geklapper van de rails in de toekomst opgelost.

Piet van de Laar.
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FAMILIEBERICHTEN

GEBOREN
Tijn
16 maart 2016
Zoon van Peter en Jantien Snoek
Broertje van Siem.
Dils Ariens Camp 6, Nuenen

OPENLUCHTMIS

OP

1 MEI
Op zondag 1 mei om 11.00 uur wordt bij het
kapelletje aan de Loostraat weer de traditionele
openluchtmis gevierd m.m.v. een gelegenheidskoor.
Dit jaar zal het Sint Martinusgilde aanwezig zijn,
die op deze dag ook hun jaarlijkse Koningsschieten houden.
Na de mis legt het Gilde de eed van trouw af en
volgt de vendelhulde. Daarna staat de koffie
klaar voor een gezellig samenzijn.

Mevrouw Ood Brans-Ketelaars zal voorwerpen verkopen waarvan de opbrengst
bestemd is voor Malawi.
Bij slecht weer zal de eucharistieviering in de Sint Martinuskerk plaatsvinden
m.m.v. het Sint Martinusgilde.
De hele meimaand wordt elke avond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden bij
het kapelletje.

Werkgroep openluchtmis, Ine Gerrits

ś

15

Wijkblad Enode

ST. ANTONIUSSCHUT
De afgelopen tijd stond natuurlijk in het teken van onze cultuurdag, 2e Paasdag.
Met man en macht is gewerkt om alles op orde te krijgen voor dit grote festijn
op ons terrein.
De schutshut werd van binnen en van buiten schoongemaakt en het omliggende
terrein kreeg ook een grote beurt zodat we met een gerust hart iedereen konden
ontvangen. Verderop in het Enodeblad zult u er het nodige over lezen.

Ook voor de hongerigen op de Cultuurdag wordt gezorgd door de schut
Maar ook de “gewone” zaken van de schut moesten doorgaan.
In februari was er een jaarvergadering waarin het afgelopen jaar qua activiteiten
met een jaarverslag en financiën met een jaarrekening werden doorgenomen.
Vooral het toenemen van het aantal leden is daarbij een goede zaak gebleken!
In maart was het tijd om te bonen m.b.t. het lidmaatschap van Gerrie Baselmans.
Met maar 1 bruine boon stemde de gilderaad in met het lidmaatschap van Gerrie.

ť
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In maart was het ook tijd om uit te gaan maken wie dit jaar het koningskruis dat
hoort bij het zijn van de beste schutter, zou gaan krijgen. Na een spannende
strijd werd het uiteindelijk Willy Smits die met de eer ging strijken, met Ad Kox
en Piet Meulendijks vlak daarachter.
Nu maar hopen dat Willy de regionale wedstrijd ook kan winnen!
En nu gaat het op naar 4 juni met het koningschieten en 5 juni met de kringgildedag in Steensel.

Leo Verspaget, deken schrijver
St. Antoniusschut Eeneind Opwetten.

DE

VELDLEEUWERIK

Bij een wandeling achter de
Collse Hoeve zag ik sinds
lange tijd weer een veldleeuwerik.
Het meest opvallende aan
een leeuwerik is de kleine
stompe kuif.
Hij is grijsbruin van kleur, de
borst is lichtgeel met strepen. Ze zijn ongeveer even
groot als een spreeuw.
De oorzaak van de achteruitgang van de veldleeuwerik is het veelvuldig gebruik
van pesticiden op alle bouw- en weilanden.
Door het gebruik van deze middelen komen er bijna geen insecten meer voor.
Door het veranderen in het gebruik van de weilanden, vroeger en vaker maaien
om meer mest uit te kunnen rijden, worden ook veel nesten vernield. Het aantal
veldleeuweriken is sinds 1970 met meer dan 90% afgenomen.
In april begint de broedtijd, ze maken meestal 2 broedsels per jaar en leggen 3-4
eieren.
De veldleeuwerik die in Nederland broedt trekt in de herfst richting Frankrijk.
Het meest opmerkelijke aan de vogel is zijn vliegkunst: hij stijgt loodrecht omhoog tot wel 100 meter hoogte waar je dan zijn mooie zangkunst kunt horen.
Hij maakt de meest rare capriolen om andere vogels te imponeren, van stil hangen tot salto en duikvluchten. Een ware vliegacrobaat!

Toon.
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GELE

TRILZWAM

Bij een wandeling door het bos bij het oude steenoventerrein, zag ik op een afgebroken tak dat daar een gele zwam opgroeide. Ik vond het wel de moeite
waard om er een foto van te maken, zeker wanneer de kleur zo opvallend is.
De gele trilzwam behoort tot de paddenstoelachtigen. Hele jonge exemplaren
zijn schijfvormig maar zijn al snel geplooid en gelobd. Oude exemplaren vloeien
gedeeltelijk samen. Deze trilzwam is opvallend goudgeel, de oudere zijn bleekgeel. Jonge exemplaren lijken veel op diverse druppelzwammen, maar door de
gele kleur en vorm zijn ze wel te onderscheiden, op de foto is dit ook goed te
zien.
De gele trilzwam komt vrij veel voor in ons land, er wordt nog veel onderzoek
gedaan, met name bij de productie van ethanol speelt de zwam een grote rol.
Bij een wandeling door het bos op het Eeneind zou je ze kunnen vinden.

Toon.
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TERUGBLIK CULTUURDAG EENEIND
De Cultuurdag is een jaarlijks terugkerend festijn op tweede paasdag. Door de
weersvoorspellingen was het nog twijfelachtig of het wel door zou kunnen gaan.
Maar de meeste trouwe bezoekers waren nu toch weer aanwezig.
Een groot gedeelte wordt ingevuld door activiteiten die niet direct als cultuur
gezien moeten worden. Er wordt gestart met een speurtocht over het Eeneind.
Daarna is er een muzikaal optreden. Dit jaar door familie Grambergen (door velen
bezocht voor hun muziekopleiding) met voor de meesten een kennismaking met
onbekende blaasinstrumenten. Daarna mochten de toneelspelers tonen dat hun
oefeningen toch een geweldig resultaat hebben gehad. Onder vakkundige leiding van regisseuse Elly Dijstelbloem werd er een zeer leuk stuk opgevoerd.
Na afloop werd er door de jeugd naar de paaseieren gezocht. Er waren enige
gouden en zilveren eieren verstopt die een grote chocoladepaashaas opleverden.
Gelukkig waren er voldoende eieren zodat iedereen tevreden was.
De prijzenregen van de loterij was onvoorstelbaar: wat was er weer veel geschonken! En zoals in Rond de Linde wordt geschreven: “Waarin een kleine kern groot
kan zijn: Cultuurdag Eeneind weer groot succes”.
Iedereen die bij dit geweldige evenement betrokken was bedankt. Zeker de
werkers, de artiesten maar ook het dankbare publiek. Het opbouwen en opruimen was weer zwaar, maar als je hoort
dat er kinderen gedroomd hebben van
de reuzen geeft het veel voldoening.
Daarom bedankt en tot volgend jaar!
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STATIONAIRE

MOTORENSHOW

Tijdens de pinksterdagen is er een zeer interessante stationaire motorenshow te
Vaarle. Ook diverse andere kramen tonen interessant materiaal. Bij mooi weer is
het vanaf het Eeneind makkelijk te voet te bereiken. Zoals over het terrein waar
Bloem en Tuin gehouden wordt, of langs zwembad en visvijver richting Vaarle en
dan naar de Schoutse Vennen. Hierbij een paar foto’s uit het verleden voor een
idee te krijgen wat er te zien is.
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OVER DE

NATUUR

Over de natuur blijven wij
ons verwonderen iedere
dag opnieuw.
Dat de zon schijnt, dat de
regen valt, dat de bloemen bloeien, dat de aarde
haar vruchten geeft.
Ook de mens is helemaal
natuur. Een van de belangrijkste boeken van de wereld, de Bijbel, is vol met
natuurverhalen en beschrijft de afhankelijkheid
van de mens in de natuur.
Elke tijd denkt anders over de natuur. We hebben een tijd gehad dat de mens
zich alles van de natuur toe-eigende en dacht dat alles voor hem was en hij kon
doen met de natuur wat hij maar wilde. Gelukkig is het bewustzijn van de mensen
gegroeid en vooral zijn verantwoordelijkheid en zorg zijn wezenlijk toegenomen.
Ook de kerk gaat zich met de natuur en de verantwoordelijkheid van de mens
bemoeien. Dat heeft de kerk trouwens altijd al gedaan. De huidige paus stelt dat
we de natuur met respect en liefde moeten behandelen. Alleen maar gebruiken
tot egoïstisch genot is niet menswaardig. Onze westerse welvaart is het gevolg
van gebruik en misbruik van de natuur.
De prijs die we betalen is de uitputting van de aarde en het klimaatprobleem.
Er zullen tekorten ontstaan, zodat de prijzen stijgen en de armen in de samenleving zijn dan weer degene die het gelag betalen. We leren als mensen gelukkig
hoe langer hoe meer dat we niet kunnen doen wat we maar willen met de natuur.
Er is meer aandacht aan het groeien, voor duurzaamheid. Verkwisting van wat de
natuur ons geeft is uit den boze. Schoolprogramma's spelen in voor de jeugd op
de schoonheid van de natuur en het zorgvuldig omgaan met de schatten der aarde.
Als de wereld naar meer bewustzijn van het menselijke bestaan groeit en de verantwoordelijk kan nemen, als politieke partijen en levensovertuigingen samen
denken en doen ter bescherming van de natuur, dan zal ze behouden blijven en
zal de kwaliteit van het menselijk bestaan toenemen.

Dolf.
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ENODEBLAD

RECEPT

ASPERGES MET GAMBA'S
UIT DE WOK (4 personen)
Ingrediënten
500 gram geschilde asperges
200 gram gamba's
1 oranje paprika
100 ml. olijfolie
woksaus voor kip
Bereidingswijze
Snijd de geschilde asperges schuin in stukjes van ongeveer 2 cm. Pel de gamba's
en verwijder het darmkanaaltje.
Houd de paprika boven een gasvlam tot de schil zwart geblakerd is (een oven
van 200 graden doet het ook). Verwijder de geblakerde schil van de paprika, verwijder de zaadlijsten en snij het vruchtvlees in reepjes.
Verhit de olijfolie in de wok en voeg er de gamba's aan toe. Gaar ze 1 minuut
onder voortdurend roeren. Voeg de stukjes asperges toe en gaar ze eveneens
onder voortdurend roeren (ca. 5 minuten).
Voeg kort voor het einde van de gaartijd van de asperges de reepjes paprika toe
en laat die even meegaren. Giet er een scheutje woksaus voor kip bij en breng
alles op smaak met wat zout en witte peper.
Smakelijk eten!

WIE LEVERT ONS HET VOLGENDE RECEPT?
mail naar: wijkblad.enode@gmail.com
Aspergetips
Bewaar uw pas gekochte asperges in een schone, vochtige theedoek om uitdrogen te voorkomen. Asperges doe je schillen door ze plat op een snijplankje te leggen, vasthouden en zorgvuldig schillen met een u-vormige aspergeschiller, soms ook wel komkommerschiller genoemd. Voorzichtig schillen zodat ze niet breken. Schil ze van net onder de kop naar beneden. Het
houtachtige uiteinde moet eraf gesneden worden (2 cm). Als asperges niet
goed geschild zijn, krijg je vezels onder het koken. Tegenwoordig kun je vrij
gemakkelijk geschilde asperges kopen en heb je deze rompslomp niet meer.
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MINIBIEB

OP HET

EENEIND: DOET U

MEE?

Mogelijk hebt u ook iets gelezen over het initiatief in Eindhoven om te komen
tot ca 100 Minibiebs verdeeld over de stad.
Het leek ons leuk om op het Eeneind ook zo'n initiatief te starten. Minibiebs zijn
kastjes met een paar planken gevuld met boeken. Ze hangen op openbare plekken of staan bij een bewoner in de tuin. Iedereen kan er boeken uit meenemen
en bijzetten, waarbij het de bedoeling is dat de kast redelijk gevuld blijft.

Heel veel mensen hebben boeken in de kast die daar maar blijven staan en verder niets mee gedaan wordt. Via de Minibieb kun je dan zo'n boek beschikbaar
stellen aan andere Eeneindenaren, die mogelijk wel eens getwijfeld hebben of ze
een bepaald boek nu wel of niet moeten kopen. We zijn benieuwd of er toevallig
iemand een geschikt kastje heeft staan of zou kunnen maken, want ook hier is de
uitdaging om met zo weinig mogelijk middelen iets te realiseren. De boeken
moeten uiteraard niet nat worden als ze buiten staan.
Bij voldoende steun voor dit initiatief
kunnen we dan op zoek naar een geschikte locatie.
We horen het graag!!

Namens de redactie,
Frans Kuijpers
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ACTIVITEITENKALENDER
1 MEI

ZO
10 MEI

DI
14 MEI

ZA
14 MEI

ZA

Openluchtmis
Loostraat
11.00 uur

4 JUN

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

4 JUN

EMK Penaltytoernooi
EMK terrein
http://emkpenaltytoernooi.nl

3 JUL

ZO

Schietwedstrijd
Schuthut Mulakkers
13.00 uur

Stationaire motorenshow

5 JUL

Wijkraad vergadering

ZA
ZA

Schoutse vennen

DI

t/m 16 mei

Koningschieten
Schuthut Mulakkers
14.00 uur
Open Brabantse
KUBB Kampioenschappen
10.00 uur op het EMK terrein

Eenodegebouw
20.00 uur

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

INGEZONDEN

FOTO DOOR

TON

VAN

DIJCK

Heeft u ook een mooie foto uit de buurt?
Dan zou de redactie dit graag willen plaatsen in het volgende wijkblad!
Stuur uw foto naar: wijkblad.enode@gmail.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

DANK

AAN ONZE SPONSORS

De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors:
•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. ACQUOY
ST. ANTONIUSSCHUT
CARPRO CARWASH
STICHTING EZELTJESDAG
FERPLAST
EDDY EN MONIQUE VAN GENNIP
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

HANS RIKZE (www.hansrikze.com)
FAM. ROVERS
SMITS AUTOSCHADE
FAM. PRINSEN
SPAAN METAAL
FAM. TELLEGEN
DE WIJKRAAD EENEIND
FAM. DE VRIES

Het volgende blad verschijnt eind juni 2016
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 juni.

ś

25

