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VAN

DE REDACTIE

Op tweede paasdag hebben we kunnen genieten van een mooie cultuurdag
met veel activiteiten voor jong en oud. Fijn dat er zoveel actieve mensen op het
Eeneind wonen, die dit mogelijk maken.
Nu de dagen langer worden en de temperatuur weer gaat stijgen, zullen we
elkaar weer steeds meer buiten ontmoeten.
In dit lentenummer van ons wijkblad weer diverse verhalen over en door Eeneindenaren.

Behalve in ons Enodeblad kunt u ook nog nieuws en informatie vinden 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 DE WIJKRAAD
Heel veel nieuws is er deze keer helaas niet te melden.
Uw Wijkraad heeft pas op 9 mei weer haar halfjaarlijks gesprek met de Burgemeester waar alle lopende zaken besproken worden.
Eventuele hieruit volgende ontwikkelingen zullen we in het volgende wijkblad
publiceren.
Opvang Statushouders
Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met
een verblijfsvergunning naar Nuenen. Het gaat om 81 (prognose) vergunninghouders die in 2017 moeten worden gehuisvest. Omdat er in Nuenen maar weinig
sociale huurwoningen zijn, wordt er zowel naar panden gezocht die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst.
De gemeente onderzoekt samen met woningcorporaties en Dorps en Wijkraden
de mogelijkheden en heeft middels een 3-tal inloopavonden alle bewoners de
gelegenheid geboden hun zegje te doen.
Bij het zoeken zijn drie dingen erg belangrijk:
•
•
•

de huisvesting van 81 zgn. 'vergunninghouders' mag niet ten koste gaan
van Nuenenaren op de wachtlijst;
het kiezen van de locaties gebeurt open en eerlijk - inwoners en gemeente
doen dat samen;
het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de
nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Na de Inloopavonden van maart Jl. worden alle reacties en suggesties bij elkaar
gevoegd. Er wordt vervolgens een realistische lijst opgesteld van geschikte locaties en mogelijkheden om vergunninghouders te huisvesten. Het streven is om
een uitgewerkt plan over huisvesting én inburgering op 6 juli aan de gemeenteraad voor te leggen. Waarna bij goedkeuring, wordt overgegaan tot uitvoering.
De gemeente zoekt geschikte locaties waar deze 81 mensen kunnen wonen.
Nuenen heeft maar weinig sociale huurwoningen. Het verloop is bovendien laag.
De kans is daarom groot dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd zal moeten worden om snel aan de plotseling toegenomen behoefte tegemoet te kunnen komen. Om er voor te zorgen dat deze extra behoefte aan sociale huurwoningen
niet ten koste gaat van Nuenenaren die al op de wachtlijst van een woningcorporatie staan, wordt de totale woningvoorraad vergroot. Het streven is om de extra
woonruimte 50-50 te verdelen over 'oude' en 'nieuwe' Nuenenaren.
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‘Permanente’ Groenkorf
Deze blijken een enorm succes, zodanig zelfs dat de gemeente besloten heeft
deze in de ‘snoei’ periode twee per week te ledigen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor blad en snoeiafval. Eventuele plastic zakken dienen in de korf leeggemaakt te worden en vervolgens te worden meegenomen.
Vergaderschema
16 mei - 4 juli - 5 sept. - 24 okt. en 12 dec.
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

DOORSTART ENODEKOOR
Al meer dan 35 jaar heeft het Enodekoor met veel plezier samen, met elkaar gezongen. Zeker in het begin tijdens de vieringen op Enode en later in het nieuw
opgerichte Enodegebouw. Door de jaren heen kwamen daar vieringen in de Clemenskerk in Nuenen en de Lambertuskerk in Nederwetten bij.
Ook "Lunet" is vaak een terugkerend moment geweest om de viering muzikaal
op te luisteren. Naast liturgische vieringen groeide er een ander repertoire en
hebben we ook andere muziekmomenten gehad. Twee keer hebben we een optreden in Carrat, de Waranda in Helmond verzorgd. Daar hebben we veel plezier
aan beleefd.
In die richting wilden we
graag doorgaan. Intussen is
de leeftijd van de koorleden
gestegen en hebben daardoor enkele dames besloten
om te stoppen. Wanneer ben
je dan nog een koor? Wordt
dat bepaald door het getal of
het plezier in samen zingen?
Daar het een Eeneindse vereniging is hebben een klein
aantal personen besloten tot
een nieuwe "doorstart". Vandaar! Vind je samen zingen een fijne bezigheid, spreekt een Nederlands- Engels
repertoire van vrolijke liederen je aan, kom dan op maandagavond naar onze vaste repetitieavond, om 20 uur in het Enodegebouw.
Onder bezielende begeleiding van Caroline Chamboné en Marianne van de
Griendt kunnen we dan ervaren hoe het samen zingen bijdraagt aan plezier beleven met elkaar. Weet je welkom, de koffie staat klaar.
Joke van Dinther
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STATIONAIRE

MOTORENSHOW

Tijdens de pinksterdagen is er een zeer interessante stationaire motorenshow
te Vaarle. Voor de nieuwkomers op het Eeneind tegenwoordig Landgoed Gulbergen. Op de parkeerweide van Bloem en Tuin. Behalve stationaire motoren
zijn er ook antieke gereedschappen en machines te zien. Een groot gedeelte
van de motoren staat te draaien, wat voor de ouderen onder ons bekend in de
oren klinkt, maar velen nog nooit gehoord en gezien hebben. Deze show
wordt al jaren in Nuenen georganiseerd maar het onderkomen is nu niet meer
te gebruiken dus zal er in de toekomst mogelijk een andere locatie gezocht
moeten worden en dan is het misschien niet meer op Vaarle maar mogelijk ook
niet in Nuenen.

Maar nu is het bij mooi weer 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 om
een idee te krijgen wat er te zien is. Ook in
de omgeving is het genieten van prachtig
natuurschoon zowel planten als dieren, er
zijn twee waterpartijen te bezichtigen. Dus
zeker de moeite waard om met de Pinksterdagen eens te gaan kijken.

Piet van de Laar
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TERUGBLIK

KINDERCARNAVAL

Beste allemaal,
Hebben jullie ook zo genoten van de kindermiddag met carnaval?? Het was
voor ons in ieder geval weer een plezier om het te organiseren. Iedereen had
zijn best gedaan om er leuk en carnavalesk uit te zien. Er kwamen heel wat
leuke verklede creaties voorbij, soms was het niet te herkennen wie in het
pak zat.
De Clown met zijn ballonnen en popcorn had een mooie show en ging ons
allemaal voor in de polonaise. Ook het kraampje met lekkers was druk bezocht en buiten bij de frietkraam was het goed uitrusten om weer energie op
te doen voor een volgende polonaise.
De Jeugdprinses “Guusje” met haar gevolg uit het naburige Nuenen bleef
wat langer hangen dan gebruikelijk en onder het motto Feesten als Beesten
bleven ze zeker niet stilstaan.
Zowel jong als oud(ers) hadden plezier, en de limonade en bier stroomde dan
ook rijkelijk. Als jullie het naar de zin hebben gehad is het voor ons geslaagd
en willen we graag volgend jaar weer op herhaling gaan.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de financiële ondersteuning. Peer bedankt voor het gebruik van de zaal. Alle handjes weer bedankt voor het gedane werk. En jullie als bezoekers harstikke bedankt voor jullie komst en enthousiasme. Tot volgend jaar!!!!!

De vrienden van het Eeneind.
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STRAATNAMEN EENEIND 17
De Huufkes. Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 januari 1977
De straten in het industriegebied Eeneind 2 zijn genoemd naar het gebied De
Huufkes, akkers die in de 14e eeuw toebehoorden aan de Collse Hoef. Het waren
lange, smalle akkers. De naam is een synoniem van hoeve. In de Huufkes ligt het
gebied de Muizenpoel.
In een ver verleden was er al bedrijvigheid in deze omgeving. Zie onderstaand
verslag.
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Cor van Acquoy was bewoner van de oude Eeneindseweg. Voor het realiseren
van de wijk Molvense Erven verhuist hij naar de Muizenpoel en bewoonde een
van de houten huisjes die daar stonden. Hij heeft later zijn huidige woning op
deze plaats gebouwd en woont nu dus op De Huufkes 28.

Het was een eeuwenlange traditie dat boeren het landschap bepaalden maar nu
vindt er reeds een grote aanpassing plaats waar eens de Tweka Nuenen was gevestigd. Het oude pand in Geldrop is nog eens niet afgebroken terwijl het ongeveer 40 jaar oude pand op de Huufkes reeds met de grond gelijk gemaakt wordt
om plaats te maken voor nieuwbouw. Dan deden boerderijen het toch beter: de
2 op de achtergrond zijn allebei nog in gebruik. En mogelijk overleven ze nog
vele bedrijfspanden van de huidige bouwstijlen en beroepen.
Piet van de Laar
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TERUGBEELD 25
Terugbeeld het verdwenen Nuenen-Gerwen-Nederwetten terug in beeld.
Heemkundekring De Drijehornick heeft een bijzonder project gerealiseerd: Terugbeeld. Ook het Eeneind is men niet vergeten. Er zijn 4 objecten op de speciaal ontworpen zuilen omschreven. Het vierde, volgens de flyer nummer 25 op het
Eeneind geplaatste zuil staat aan het eind van de parallelweg.
Hieronder een foto van de steenoven in 1966 met links de 2de. Locatie waar
EMK zijn voetbal terrein had. In het midden onder staat nu dit bordje bij de grote
poort van het oude terrein. In die perioden werd er via het Eeneind het vuil van
o.a. Den Haag naar de VAM gebracht. Toen was er nog een rangeerterrein, waar
ook in de nacht de treinen gelost werden.
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Op het huidige terrein vindt elk jaar Bloem en Tuin plaats. Verder gebruikt men
het als honden uitlaatterrein maar kijk dan wel uit voor de mountainbikers. Een
ander positief overblijfsel is o.a. de visvijver die is ontstaan is door de opgraving
van het leem voor de stenen.

Door de plannen van een snelfietspad en calamiteitenweg langs het spoor zal het
nooit rustig worden in deze mooie natuur. Ook dreigt de overweg bij de Schoutse vennen afgesloten te worden wat voor wandelaars en andere natuurliefhebbers ook weer minder leuk zou zijn en een wandel- of fietstocht naar o.a. het dierenrijk zou over industrieterren Eeneind moeten. Gedeeltelijk zonder voet of
fietspad maar tussen grote vrachtauto's. Het Terugblik project is mede gerealiseerd door de steun van Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts. En inzet
van Heemkundekring De Drijehornick.

Piet van de Laar

ś

9

Wijkblad Enode

DE

JEUGDPEN:

BASTIAAN THOMASSEN

Bastiaan bij EMK-voetbal

Wie ben je?
Ik ben Bastiaan Thomassen en ik ben 10 jaar. Ik woon op de oude Dijk samen met
mijn papa Henk, mama Anne-Marie en mijn broers Jasper van 8 jaar en Jurre van
5 jaar. We hebben geen huisdieren. Misschien krijgen we nog een woestijnratje.
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Waar zit je op school en wat is het leukste vak?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 6. Het leukste vind ik gym, drama en handenarbeid. En de pauze vind ik ook leuk.
Met drama doen we een klein toneelstukje. We moeten dat in een groepje zelf
bedenken en spelen. We trekken dan kaartjes en daar staan aanwijzingen op
waarmee je het verhaal maakt. Bijvoorbeeld: waar is het, hoe gedragen de mensen zich, welke voorwerpen worden gebruikt. Bij het optreden gaat de hele klas
kijken.
Wat doe je na schooltijd?
Ik voetbal bij EMK in de E3. We hebben een leuk team en we hebben nog alle
wedstrijden gewonnen. We worden dus misschien kampioen. We trainen op
maandag en woensdag en op zaterdag zijn de wedstrijden. Ook ben ik al twee
keer aanvoerder geweest.
Ik lees ook thuis hele dikke boeken. Het liefst van de series van de schrijver John
Flanagan. De serie De Grijze Jager heeft 13 delen en die heb ik allemaal al gelezen. Het gaat over avonturen van Will en zijn vrienden. Hij is een wees die leerling wordt van Halt, de meester-Grijze Jager. In het rijk Araluen vechten ze tegen
aanvallers en bedreigingen. Ook de Broederband-serie heb ik al gelezen. Er is
veel actie in deze boeken. Hierna ga ik beginnen met de Warrior Cats van Erin
Hunter. Dat is een spannende serie over vier groepen wilde katten.
Gamen vind ik ook heel leuk. Vooral het computerspel Minecraft. Je kunt steeds
hogere levels halen. Ook kun je op het online spelen op de website. Ik speel dan
soms met een vriendje. Het spel Clash Royale doe ik ook graag. Het is een spel
met kaarten waarmee je schatkisten kunt openen.
Ook ga ik vaak buiten voetballen met mijn broertjes of met vriendjes van school.
Wie zou je wel een dagje willen zijn?
Ik zou wel een heel rijk iemand willen zijn, want dan kan je bijna alles kopen wat
je wilt. Zoals een zwembad, huisdieren en vakanties.
Wat wil je later worden?
Ik zou het liefst profvoetballer worden want ik vind voetbal heel leuk.
Maar het beste voetbalteam vind ik mijn eigen team van EMK.
Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk?
Ik hou van gamen, voetballen en naar een pretpark gaan zoals Toverland of De
Efteling. Wat ik echt erg vind is als iemand op school gepest wordt. Ik probeer
dan te helpen. Ook praten we erover in de klas. Dan houdt het op, maar later
begint het meestal weer.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?
Heel leuk. We gaan altijd naar ezeltjesdag, sinterklaas, carnaval en paaseieren
zoeken. Mijn broertje heeft het gouden ei een keer bijna gevonden.
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HUISEIGENAREN

OPGELET!

Binnenkort valt bij u weer in de bus de gemeentelijke beschikking Waardering
Onroerende Zaken. De gemeente bepaalt welke WOZ waarde aan uw woning
wordt toegekend en vergelijkt uw huis met 3 andere huizen. Wordt het weer appels met peren vergelijken?
De waardering gaat altijd uit van 1 januari van het jaar voorafgaand aan de datum
van de beschikking. 1 januari is dan de peildatum. Concreet betekent dit bij een
beschikking gedateerd eind maart 2017, wat uw huis op 1 januari 2016 opgebracht zou hebben als het op dat moment verkocht zou zijn onder de beste voorwaarden.
De WOZ waarde is bepalend voor de onroerend zaak belasting ( OZB) die u betaalt, maar ook voor de waterschapsbelasting en het eigen woningforfait, het
fictieve inkomen dat u bij uw belastbaar inkomen moet optellen.
Van de 21 regio-gemeenten Zuid-Oost-Brabant betaalt de Nuenense huiseigenaar in 2017 het hoogste bedrag aan OZB namelijk 475 euro, terwijl in Son een
huiseigenaar aan ozb slechts 257 euro kwijt is, in Eindhoven 231 euro en in Geldrop/Mierlo maar 177 euro! Daarbij komt nog dat voor eigenaren van duurdere
huizen in Nuenen bij hun aangifte inkomstenbelasting het eigenwoningforfait ongunstiger uitpakt, zodat zij minder hypotheekrenteaftrek kunnen doorvoeren bij
hun aangifte en derhalve minder belasting terugkrijgen.
Ook voor de totale woonlasten in 2017 aan ozb,afvalstoffenheffing en rioolheffing samen staat Nuenen aan de top van de duurste gemeenten met 948 euro in
Zuid-Oost-Brabant.In Nederland bij de top tien met hoogste woonlasten.
Kortom: bezwaar maken loont. Wat moet u doen? Vraag de gemeente het taxatieverslag van uw woning en vergelijk de woz waarde van uw huis met die van de
drie huizen waarmee de gemeente uw woning heeft vergeleken. Dien het bezwaarschrift in binnen 6 weken na dagtekening beschikking.
Gebruik de volgende bezwaren: 1. Achterstallig onderhoud zoals gedateerde
keuken/badkamer, slecht schilderwerk,etc. 2.scheuren in muren, verzakkingen,
houtrot, asbest in daken,etc. 3. ontbreken van goedgekeurd energielabel met als
gevolg hogere energierekening. 4.onjuiste vergelijkingspanden.
Neem als voorbeeld het model bezwaarschrift OZB van de website
www.nuenensbelang.nl en de instructies van de website www.wozwaardeloket.nl
Heeft u meer tijd nodig dan 6 weken om bezwaar in te dienen, gebruik dan het
voorbeeld model pro-forma bezwaarschrift OZB van de website van Nuenens
Belang

Jacques Leemans
Voorzitter Nuenens Belang
Mulakkers 3
Eeneind
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JEUGDPAGINA
Kleur deze lente kleurplaat zo mooi mogelijk in!!!!
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NIEUW

OP HET

EENEIND
Hondentrimsalon Knip & Go
Bijna een jaar zit hondentrimsalon Knip & Go nu
op Eeneind. Na 8 jaar in Tongelre, aan een wat
drukkere weg, nu veel rust en groen op Den Binnen 16. Het wonen en werken hier is voor ons
een uitkomst. Mijn vriend en ik hebben beide
een eigen bedrijf, en we koesterden al langer de
wens om samen op 1 plek, te wonen en te werken. Dat is hier uitstekend gelukt.

Overdag is er de gezellige bedrijvigheid van de bedrijven en bedrijfjes om ons
heen, en in de avond en weekenden komt er een rust over dit stukje Eeneind
waarvan we heerlijk genieten.
Onze klanten waarderen de overstap
zeer. Nu kunnen ze ongehinderd en veilig hun honden laten uitstappen en naar
binnen brengen, omdat we op eigen terrein veel parkeerruimte hebben.
Knip en Go richt zich met name op kleine
en middelgrote honden. Daar is ook de
trimsalon helemaal op ingericht.
Veel mensen hebben het beeld van een
trimsalon, dat het een soort uit de hand
gelopen hobby is van hondenliefhebbers. Voor mij is het echt een vak. Ruim
20 jaar geleden heb ik er een opleiding
voor gevolgd, na enige tijd als dierenartsassistente gewerkt te hebben. In
zo’n opleiding leer je niet alleen hoe je
een hond moet knippen, maar ook hoe
je met honden moet omgaan. Met alle
ervaring die ik nu heb, is het gedrag van
de honden dan ook zelden een probleem. Ik werk bijvoorbeeld ook niet met
muilkorven, daarvan worden honden alleen onrustiger. Als een hond echt te
agressief is om te knippen, dan kan dat alleen met hulp van een dierenarts.
De meeste honden komen hier vrolijk binnen. Maar, in bad, vindt bijna geen enkele hond echt leuk.
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Het belangrijkste wat ik mensen kan meegeven, om hun
hond mooi geknipt te krijgen
is toch echt, dat ze zelf er
ook wat aandacht aan moeten schenken. Honden komen
soms met een vacht binnen
die nauwelijks onderhouden
is, of zelfs vervilt. Helaas zit
er dan voor mij niets anders
op, dan onder de vervilte
vacht door te scheren en dan
krijg je een nagenoeg kale
hond mee naar huis. Maar, dit
zijn gelukkig uitzonderingen.
Voor mensen voor wie het reguliere onderhoud moeite kost, bied ik sinds enige
tijd ook “kleine onderhoudsbeurten” aan. Wassen, uitborstelen en een beetje
bijwerken. Ik heb zelfs klanten die hiervoor nagenoeg iedere week komen.
Nu met het voorjaar in volle aantocht, het blad aan de bomen dat fris groen is,
met de honden lekker aan het rollebollen in onze tuin, kunnen mijn vriend en ik
heerlijk genieten van een wijntje in de namiddagzon. Voor ons is Eeneind, in korte tijd, echt een geweldig thuis geworden.

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
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ST. ANTONIUSSCHUT
Het lijkt altijd de wat rustige tijd voor de
schut, de maanden maart en april, maar
er gebeurt toch genoeg. Neem bijvoorbeeld het afronden van het koningskruis
schieten. Er wordt in 4 wedstrijden onderling tussen de schutsbroeders gekampt om uit te maken wie dit jaar de
beste schutter is en het koningskruis omgehangen krijgt. Met overmacht won Piet
Meulendijk deze schietwedstrijden en
kreeg hij van Dré Bemelmans, onze
hoofdman het schildje overhandigd.
Piet kreeg het daarna voor elkaar om in
een wedstrijd met alle houders van het
koningskruis van de gilden die meedoen in onze kringkorpscompetitie, ook daar
als beste schutter te eindigen: een zeer goede prestatie.
Ondertussen moest er een andere festiviteit worden voorbereid want op Paaszaterdag werd er voor 3 gildebroeders een jubileumreceptie gehouden: Frans Baselmans 50 jaar gildebroeder, Dré Bemelmans en Piet van de Laar, 40 jaar gildebroeder. Tijdens een gezellige en drukke receptie werden de broeders toegesproken door Gerrit van Ginkel, deken schatbewaarder en plv. hoofdman die kort
hun activiteiten voor de schut en voor Dré als raadsman voor het district Noord
en voor Piet als lid van de SAT commissie van de federatie aan de orde stelde.
Als dank voor hun activiteiten kregen zij de versierselen horend bij hun jubilea
uitgereikt en werden hun partners verrast met een boeket bloemen.
Een vertegenwoordiger van het Kringbestuur: de secretaris Gerard Gorselink
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sprak de jubilarissen ook nog even toe en speldde hen de versierselen op die
gebruikelijk zijn vanuit de Kring. Goud voor Frans vanwege zijn 50 jaren als
schutsbroeder, goud voor Dré vanwege zijn 40 jaren als schutsbroeder en langdurige bestuurlijke activiteiten en zilver voor Piet vanwege zijn 40 jaren als
schutsbroeder. Daarna kon iedereen de jubilarissen feliciteren en begon een gezellig samenzijn met een drankje en heerlijke hapjes, die Anita van de Laar had
verzorgd: een ware traktatie.
Maar ook daar kwam een einde aan en konden de laatste voorbereidingen worden getroffen voor het grote evenement op 2e Paasdag: onze cultuurdag. De
artiesten waren er al een heel jaar voor aan het trainen geweest maar nu moest
het toch maar gebeuren: het circus Net nie! De organisatie was weer in handen
van Willie van der Heijden met zijn broeder Paulus Aarts en die hebben er weer
heel wat tijd in gestoken. Het mocht er dan ook zijn.

Leo Verspaget, deken schrijver St. Antoniusschut Eeneind Opwetten.

Gasten van over de gemeente- en Europese grens genoten van de speurtocht, circussen, paaseieren zoeken, loterij en belegde boterhammen. Mede
met dank aan vrijwilligers van het Eeneind en ook hier over de gemeentegrens.
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RECEPT

SALADE MET ZALM UIT DE OVEN
(4 personen)
Ingrediënten
4 gr stukken zalmfilet a 125 gr
4 eetlepels roomkaas (naturel)
Handje paneermeel
Paar sprietjes bieslook (fijngesneden)
1 komkommer
250 gr tomaatjes
150 gr sla
1 eetlepel olie + om in te vetten
Dressing
Paar sprietjes bieslook (fijngesneden)
peper en zout
Sap van een halve citroen
Scheutje olie
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Vet een ovenschaal in met een beetje olie. Leg de zalmfilets hierin
en besmeer ze met een laagje roomkaas. Bestrooi ze
daarna met een snuf peper en zout. Meng het paneermeel met de bieslook en olie en verdeel over de
zalm en druk iets aan. Bak de zalm in ca 15 min gaar
in de oven (afhankelijk van de dikte).
Snijd ondertussen de komkommer in stukjes en de
tomaatjes in tweeën. Meng de ingrediënten voor de
dressing door elkaar en verdeel samen met de tomaatjes en komkommer over de sla en schep door
elkaar. Verdeel de salade over 4 borden en leg de
zalm hierop.
Dit gerecht is ideaal als uitgebreide lunch of lichte
avondmaal. Eet er eventueel wat brood, pasta of
aardappeltjes bij voor een complete maaltijd.
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LOPEND

DE

MONT VENTOUX OP

TEGEN

MS

Op 5 juni 2017 (…op een mooie pinksterdag) ga ik opnieuw de uitdaging aan de
Mont Ventoux lopend te bedwingen. Een flinke uitdaging met een afstand van
ruim 21 km, 1600 hoogtemeters en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%.
Eerder volbracht ik dit in 2014 samen met mijn team Walk4Gretel, nu is ons team
uitgebreid en gaan we met zijn achten, (Ad, Anita, Dorie, Henk-Jan, Lou, Mieke,
Paulie en Walter) onder de naam Stop MS (SMS) die kale berg op. We doen dit
met zijn allen om zoveel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen MS
(Multiple Sclerose). Ons team Stop MS (SMS) neemt, evenals vele teams, deel
aan het evenement ‘klimmen tegen ms’, een van de hoofdprojecten van de Stichting Moves. Zij zamelen geld in om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen,
op weg naar een MS-vrije wereld.
Zelf heb ik in mijn omgeving van kleins af aan de gevolgen van deze slopende
ziekte ervaren, een tante, mijn schoonzus en mijn goede vriendin zijn helaas alle
drie bekend met deze ziekte en met alle beperkingen die dit voor hen en hun
omgeving met zich meebrengt. Genezing is tot nu toe niet mogelijk.
Wij brengen als teamlid ieder minimaal 500 euro in, maar ons doel is natuurlijk
om hier dik overheen te gaan. We staan op rommelmarkten, koken voor vrienden, handwerken, geven workshops en …..zijn natuurlijk op zoek naar jullie, gulle
gevers. Wij gaan de berg op voor allen met MS, aan jullie de vraag om zoveel
mogelijk mensen met MS te ondersteunen en te doneren aan ons team.
Doneren is heel eenvoudig:
ga naar deelnemers.klimmentegenms.nl/projects/stop-m-s-sms-nl Of scan onderstaande QR code. Druk dan op doneren, zo komt het geld vanzelf bij ons team en
kunt u altijd nadat u de betaling heeft gedaan nog een persoonlijke boodschap
meegeven als u dit wilt. Bedankt alvast!!!
Op deze site (klimmentegenms.nl) en op onze facebookpagina Stop MS-SMS
kunt u ons volgen.
U kunt ook altijd contact opnemen met anita.haazen@hotmail.com

Bedankt
alvast!!!
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E-PARADE

WERELDRECORD
Op de A270 bij Helmond reed zondag 26 maart j.l.
de langste rij met elektrische voertuigen ooit. Het
doel van de E-Parade 2017 bij Helmond was om
het Guinness-wereldrecord voor de langste rij volledig elektrisch aangedreven voertuigen te verbeteren. Dat is gelukt. Er reden 746 elektrische voertuigen mee, waaronder ondergetekende van het
Eeneind, met de Streeter een elektrische bestelwagen. Het vorige record stond op 577 elektrische
voertuigen, in Berlijn in 2015. Het was een fantastische happening om mee te maken en met deze rit
werd in ieder geval geen geluidsoverlast veroorzaakt op het Eeneind.

In de stoet reden niet alleen veel Tesla's (ca. 175)
Nissans en Renaults mee, maar ook een elektrische Citroen DS, een racewagen, de zonnewagen Stella en de motor Storm van
de TU uit Eindhoven mee. Ook ca. 150 Segways en een 'elektrische aangedreven
ezel' reden over de Helmondweg tussen Helmond en Nuenen, die voor de EParade korte tijd afgesloten werd richting Eindhoven.
De E-Parade werd georganiseerd door Rotary Club Eindhoven Eeckaerde. De
positieve opbrengst van € 15.000,-- werd geschonken aan “de Ontdekfabriek”,
die daar lesprogramma's voor scholen mee gaat ontwikkelen.
Frans Kuijpers
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EMK/VAN

DE

MORTEL PENALTY TOERNOOI 2017

Op pinksterzaterdag vindt het
traditionele EMK penalty toernooi met minimaal 70 teams
plaats.
Het inmiddels ver buiten onze
gemeentegrenzen
bekende
gebeuren is een spannend
maar ook ludiek treffen van
leden, vrienden en bekenden
van onze Eeneindse club.
Het is een geweldige happening voor de deelnemers, maar ook voor toeschouwers. Ook is er aan de jeugd gedacht. En een regenbuitje is geen ramp. Dus tot
3 juni op het Wettenseind.

OPENLUCHTMIS

OP

7 MEI

Zondag 7 mei a.s. is er om 11.00 uur een openluchtmis bij de Mariakapel aan de
Loostraat, met medewerking van het St. Catharinagilde en het St. Martinusgilde.
Na afloop zullen de beide gildes
de vendelhulde brengen aan het
kerkelijk gezag. Aansluitend
staat de koffie en thee klaar
voor een gezellig samenzijn.
Zanggroep Boeremoeske zal de
muzikale omlijsting verzorgen.
Mocht het slecht weer zijn dan
zal de eucharistieviering in de St.
Martinuskerk plaatsvinden. De
eucharistieviering van 9.30 uur in
de St. Martinuskerk komt die
dag te vervallen.
De hele meimaand wordt elke avond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden bij
het kapelletje.

Werkgroep openluchtmis, Ine Gerrits
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ZELF

TUINBONEN KWEKEN

Nu de lente begint, zijn er in de moestuin weer volop dingen te doen om zelf
groente te kweken. Als je dit jaar eens tuinbonen wilt kweken, hier een paar tips.
Om te beginnen kun je de bonen eerst voorkweken Je neemt een kistje of stevige doos, vult die met potgrond, voor je de bonen gaat zetten kun je deze het
beste in lauw water leggen dan nemen ze genoeg water op om te kiemen. Leg
de bonen ongeveer 4 cm. diep in de potgrond, doe er dan plasticfolie over heen
en zet ze op een warme plaats. Na 8 tot 10 dagen beginnen de bonen te kiemen.
Als de plantjes ongeveer 10-15 cm. groot zijn kunnen ze in de volle grond geplaatst worden. De planten worden 60 tot 80 cm hoog afhankelijk van het ras. Als
de eerste jonge bonen er zijn mag je de top van de plant er uit knippen, dit is
vooral om de zwarte luis uit de plant te houden. Verder heeft de plant niet veel
last van insecten.
Wanneer je gaat oogsten moet je niet te lang wachten, jonge tuinbonen zijn het
lekkerst. Je kunt ze ook goed rauw eten. Tuinbonen zitten vol vitamines en eiwitten. Succes ermee!

Toon.
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DE BLAUWBORST

De blauwborst is door zijn kleuren en zang een opvallende verschijning, het gaat
goed met het aantal vogels, ieder jaar neemt het aantal toe. Het mannetje heeft
een blauwe kin en borst met in het midden een witte vlek, zijn staart is oranje
bruin, bij het vrouwtje ontbreekt de blauwe borst kleur maar heeft wel de zelfde
kleur staart.
De blauwborst broedt van april tot juni en legt 4-6 eieren, soms 2 broedsels per
jaar. Wat wel opvallend is, is dat de vogel zijn nest maakt op de grond, tussen
lage begroeiing. Het nest is bekleed met mos en paardenhaar.
De jongen blijven ongeveer 14 dagen in het nest. Ze eten vooral insectenlarven,
wormen, slakjes, kleine besjes en zaden.
De blauwborst komt in heel Nederland voor, maar heeft een voorkeur voor iets
nattere gebieden zoals het Dommeldal en de Collse zegge (waar deze foto is gemaakt). Eind augustus-september vertrekken de vogels naar de overwintergebieden zoals Zuid-Spanje en westelijk Afrika. Daar verblijven ze tijdens de winter.

Toon.
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ACTIVITEITENKALENDER
7 MEI

ZO
16 MEI

DI
3 JUN

ZA

Openluchtmis
Mariakapel, Loostraat
11.00 uur

3 JUN

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

3 JUN

Koningschieten
Antoniusschut Mulakkers
14.00 uur

21 JUL

ZA
ZA
VR

Stationaire motorenshow
Schoutse Vennen
t/m maandag 5 juni
EMK penaltytoernooi
EMK terrein

Bloem en Tuin
Landgoed Gulbergen
t/m zondag 30 juli

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

Weer beet, misschien toch een andere oplossing zoeken.
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Piet van de Laar
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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.

•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. RIKZE
FAM. ROVERS
SMITS AUTOSCHADE
FAM. PRINSEN
SPAAN METAAL
FAM. TELLEGEN
DE WIJKRAAD EENEIND
FAM. DE VRIES

Het volgende blad verschijnt eind juni 2017
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 juni.
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