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Van de redactie
De lente is weer begonnen. De natuur doet zijn best om ons als vanouds te laten
genieten van alles wat bij het voorjaar hoort.
De corona-pandemie gaat gewoon door en we moeten ons nog steeds aan veel
maatregelen houden. Pasen hebben we inmiddels in huiselijke kring moeten doorbrengen.
Over de mensen en de natuur en op het Eeneind is natuurlijk altijd veel te vertellen. Daarover meer in deze april-uitgave.
Zullen we bij het verschijnen van het volgende wijkblad op weg zijn naar een
‘open’ wereld en ons kunnen verheugen op de evenementen op het Eeneind ?
Voor nu is het genieten van een hopelijk zonnige lente.
Veel leesplezier namens de redactie !
Overige informatie en actualiteiten zijn te lezen op: www.eeneind.net. Voor
reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van de
redactieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com.
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Wijkraad
Kavelruil / trapveldje
Zoals in het vorige wijkblad al is geschreven heeft de gemeente tijdens de
raadsvergadering van 4 februari Jl.
besloten voor een gedeeltelijke kavelruil, dit wil zeggen dat de kavel aan de
Kleine Heiakker definitief bestemd zal
worden als speelterrein voor de wat
oudere jeugd en volwassenen, en op
het terrein aan de Hoge Mikkert zal
één woning worden gebouwd en één
speeltuintje voor de ‘kleintjes’ worden
gerealiseerd.
Naast een teleurgestelde wijkraad zijn
ook tal van bewoners het niet eens
met deze keuze en is er inmiddels een
initiatief ontstaan om deze plannen om
te buigen naar een volledig behoud
van deze kavel t.b.v. het speeltuintje.
Tijdens het vervolg van de raadsvergadering op 26 maart Jl. is een motie
aangenomen waarin de grootte van de
bouwkavel wordt beperkt tot maximaal 320m2, waardoor er nog ruim
350m2 overblijft voor het speeltuintje.
De PvdA heeft aangekondigd in de
komende raadsvergadering van 29
april een nieuwe motie in te dienen,
met als doel de gehele kavel te behouden als speeltuin.
Flexcampus
Inmiddels hebben we een advies geschreven, dit advies is te lezen op onze
website http://www.eeneind.net/
wijkraad-adviezen.html.
Ook hebben we reeds een eerste reactie van de gemeente hierop ontvangen:
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‘Dank voor uw advies namens de wijkraad over het project Flexcampus aan
de Collse Hoefdijk 24 te Nuenen.
De oorspronkelijke aanvraag om een
omgevingsvergunning is inmiddels ingetrokken door de initiatiefnemer.
Voor het project zal nu eerst een bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Uw uitgebracht advies zal onderdeel vormen van de verdere besluitvorming.’
Vergaderschema 2021
De Wijkraad vergadert op 1 juni, 7
september en 9 november.
De vergadering van 1 juni is openbaar
(onder voorbehoud van de RIVMregels), de overige niet.
Heeft u vragen en/of verzoeken kunt u
deze schriftelijk, bij voorkeur per email, indienen op onderstaand adres.
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com
Website: www.eeneind.net/wijkraad
Wijkraad WhatsApp mededelingengroep
U kunt zich voor deze WhatsApp
groep aanmelden via de volgende link:
https://chat.whatsapp.com/
DnpXyny5d7u2fQJSdMWkfP
Deze link kunt u ook terugvinden op
onze website.
Eerder geplaatste mededelingen zijn
terug te vinden op de websitepagina
http://www.eeneind.net/wijkraadmededelingen.html

Wijkblad Enode

In memoriam Lucas Lijten
07-03-1939 - 04-02-2021

Wie aan het Eeneind denkt, denkt aan
Lucas Lijten. Het Eeneind was het thuis
van Lucas en zijn vrouw Ria. Daar lag
de basis voor vele vriendschappen,
werd gefeest, gebouwd, geleefd. Als
je op ‘t Eeneind kwam, had je een goede kans door hem aangesproken te
worden. Lucas, klein van stuk, visserspet op zijn hoofd, kwam je dan tegemoet met een gulle lach en altijd een
grap. ‘Ik heur da ge me kent’, antwoordde hij als je beleefd vroeg naar
meneer Lijten.
Met hun kinderen Jolanda, Esther en
Gert-Jan was het gezin Lijten compleet. Samen waren ze actief met muziek, toneel, Sinterklaas en de wijkvereniging. Ze stonden midden in het leven en lieten geen activiteit onbenut
om plezier te maken. Lucas was als
trompettist betrokken bij Oefening en
Volharding, de Uffels, C’est la vie, het

ROC-orkest en Vierkant Rond. Ook
speelde hij jaren bij het concert carnavalesk. Hij speelde graag toneel: in het
paastheater, als zwarte piet of in tal
van rollen met carnaval.

Lucas was altijd in voor een leuke
streek en maakte van ieder feestje een
evenement. Waar hij was, gebeurde
wat. Toen hij werd uitgeroepen als
‘skonste boerke’ werd dat goed gevierd. En zoals het een echt boerke
betaamt, ging hij in de kruiwagen naar
huis.
Op 4 februari 2021 overleed Lucas. Hij
laat warme herinneringen achter aan
een rijk leven dat getekend werd door
nuchterheid, liefde, humor en levensvreugde.
Gert-Jan Lijten
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Natuur op het Eeneind

boomschors. Spitse, dunne snavel.
Boomklever
Boomklevers lopen zowel omhoog als
omlaag over een boomstam, vandaar
z'n naam. Het zijn holenbroeders die
erom bekendstaan de opening van
hun broedholte te verkleinen door te
'metselen' met modder. Deze metseldrang is vaak zo sterk dat ook wanneer het gat al de juiste grootte heeft,
er in de omgeving toch nog een metselwerk gemaakt wordt.
Herkenning
Rug, vleugels, staart en kop zijn opvallend blauw gekleurd. De borst en de
buik zijn oranje/roestbruin van kleur.
Tijdens de broedperiode is het mannetje extra opvallend gekleurd. Korte
poten met relatief lange tenen, met
lange nagels voor goede grip op de
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Geluid
Vaak luidruchtig. Luide fluittonen en
trillers. Ook kenmerkende, stuiterende
roepjes en hoge pieptonen.
Broeden
Boomklevers hakken of metselen hun
nestopening precies op maat met
modder zodat grotere soorten vogels
er niet in kunnen. Ze broeden vaak in
oude spechtennesten. Bodem van het
nest wordt bedekt met schilfers dennenschors en blaadjes.
Boomklevers die in nestkasten broeden, maken soms een dakje boven de
invliegopening. Ze leggen één of twee
keer eieren vanaf april met per legsel
6-9 eieren. Boomklevers broeden vaak
meermaals in hetzelfde nest.

Wijkblad Enode

Leefgebied
Soortenrijke oudere bossen met loofbomen met veel stamoppervlakte en
enkele open plekken zijn uitstekend
geschikt voor de boomklever. Onder
andere rondom de Enode visvijver en
het Steenoventerrein en ook in onze
tuin.
Voedsel
Insecten, zaden en noten. De zaden en
noten zetten boomklevers vast tussen
de bast van de boom, of ze houden
die vast in hun poot om met hun krachtige snavel kapot te kunnen pikken.
Vaak te vinden op voedertafels en
daar assertief aanwezig.

Vogeltrek
Boomklevers verblijven het gehele jaar
in hun territorium. Jonge boomklevers
zwerven rond. Zijn ze gesetteld, dan
zijn boomklevers honkvast.
Verspreiding en aantal.
De landelijke broedpopulatie is in het
laatste kwart van de twintigste eeuw
ruim verdubbeld, dankzij ouder en gevarieerder bos.
Aantallen in Nederland
Aantal broedparen 31.000-38.000 (in
2015).
Geschat maximum aantal overwinteraars 90.000-110.000 (2015).
Doortrekkers: Broedvogel - jaarrond
aanwezig.

Kijktip
Ouder loofbos, parken en tuinen.
Valt op doordat hij zowel naar boven
als naar beneden kruipt over boomstammen.
In Europa
Boomklevers komen voor in de gematigde delen van Europa; in het hoge
noorden en uiterste zuiden komt de
boomklever niet voor.
Bescherming
De boomklever is één van de eerste
soorten die profiteert van een meer
natuurlijk bosbeheer, zoals dat de laatste decennia is toegepast. Daardoor is
meer structuur in bossen ontstaan, iets
wat boomklevers bijzonder waarderen.
Oudere bomen, en dan vooral inheemse eikensoorten, leveren de boomklever volop voedsel. Bovendien zijn natuurlijke bossen rijk aan dode en afstervende bomen en spechten, waardoor er voldoende broedholten zijn.
Wat kunt u doen
Vetbollen, pinda's en ander vogelvoer
eet de boomklever graag. Een stuk
boomstam met enkele gaten waarin
vet met zaden, of pindakaas wordt
gesmeerd, oefent grote aantrekkingskracht uit op boomklevers. Er bestaan
speciale boomkleverkasten.
Ton van Dijck

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland
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Hobby op het Eeneind
Vrijheid in creativiteit
Wat weten we eigenlijk van Freerunnen? Nou weinig denk ik. Maar Floris
van Soest kan hier alles over vertellen
want het is zijn hobby. Naast zijn hobby muziek (want hier besteedt hij ook
veel tijd aan).
Al op jonge leeftijd zag Floris iemand
uit een staande positie een salto
maken. En dat was voor hem een uitdaging die hij voor zichzelf wilde aangaan. Beginnend met trampoline les
en vervolgens naar de freerunning training bij Dynamo. Als snel bleek dat
freerunning wel iets was waar Floris
goed in was en stroomde hij door naar
de hogere groep.
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Wat is freerunnen eigenlijk?
Het is een parcours afleggen met obstakels op een zo’n creatief mogelijke
wijze. Je gaat zelf uitvogelen welke
route en met name hoe je de route
gaat afleggen.
Freerunnen gaat ook om techniek. Het
is nog geen Olympische wedstrijdsport. Maar wel een sport waarbij je je
creativiteit laat zien. Freerunnen is ook
soort van levensopvatting ‘urban culture’.
Je gaat een gebouw of obstakel anders bekijken: hoe kun je dit object
gebruiken? Als er een parcours wordt
afgelegd gaat het om de flow en de
moeilijkheidsgraad tezamen met de
creativiteit van de sprongen. Snelheid

Wijkblad Enode

is niet perse het belangrijkste. Je
maakt een sprong met een salto: Dit is
creativiteit en snelheid tezamen. Je
moet het zelf beleven.
Training
Bij “Commit 040” op Strijp-S heeft
Floris veel geleerd zoals o.a. hoe je
moet vallen, hoe je jezelf kunt opvangen. Want met name de schenen hebben het vaak zwaar te verduren tijdens
het freerunnen.
Als freerun groep bij Commit 040
train je met de groep en probeer je
elkaar uit te dagen en je eigen grenzen te verleggen om zo mentaal sterker te worden. Je voelt je vrij en je
doet wat je kunt. Floris traint ongeveer 3x per week en is nu ook zelf docent voor jeugdgroepen van 7 tot 14
jaar. Hij werd gevraagd om een docentenopleiding voor freerunnen te
volgen bij Jump (aangesloten bij de

Gymnastiekbond). De opleiding is er
met name op gericht hoe je lesgeeft
(methodiek) maar ook BHV en EHBO
komen aan bod, net als een didactische cursus.
Wat betekent het voor je
Op de vraag wat Freerunnen voor Floris betekent geeft hij aan dat het een
passie is. Jezelf in alle vrijheid kunnen
uiten in creativiteit tijdens het afleggen van een parcours. Zijn droomparcours ligt op Santorini, dè freerunstad
van de freerunners. Als hij daar een
run gaat afleggen zouden wij dat natuurlijk graag zien! Floris z’n capriolen
kun je volgen via florispk_ op Instagram.
Dank je Floris voor deze leuke kijk in
de wereld van Freerunnen.
Nicolle Visschers

Gedicht
Kinderen
Laat ze springen
in de tuin
laat ze spellen
laat ze zingen

Laat ze leven
tussen luchten
met de glijbaan
als domein!

Blote voeten
in het gras
zwarte tenen
niet te boenen
of het altijd lente was

Laat ze klimmen
laat ze lachen
laat het altijd
maar zo zijn.
Frans Kuijpers
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Voorlees verhaal

Gerard is terug
Sssst, stil eens, zeggen de mensen van
het Eeneind. Wat hoor ik nou? Is dat
geklepper van ooievaars? Is het echt
waar, zijn ze terug uit Afrika? Ja, hoor,
ze zijn er weer. Gerard, zijn ouders en
vriendje Tuur wonen weer bij de spoorlijn op de hoge palen. De mama van
Gerard heeft twee eieren in het nest
gelegd, dus moet Gerard in een boom
vlakbij gaan slapen. Dat vindt hij helemaal niet erg, hoor, juist leuk. Hij is al
groot!
Soms vliegt hij met Tuur naar Helmond,
een stadje in de buurt. Daar is een
treinstation en daar vinden ze soms een
lekker stukje kroket of een hapje brood
op de grond, wat mensen hebben laten
vallen. Op een dag zien ze een grote
trein stilstaan op het perron. Ze vliegen
er naartoe en net als ze op het dak landen begint de trein te rijden. Ze vallen
allebei om. Help, ik ben bang, gilt Tuur.
Blijf liggen, roept Gerard, anders val je
eraf, hou je vast aan de rand met je poten, dan kan er niks gebeuren. Maar de
trein gaat steeds harder rijden, hun veren wapperen alle kanten op. Ze komen
langs hun woonpalen op het Eeneind
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en ojee, papa ziet dat ze op de trein
liggen, hij kijkt niet blij. Maar ze kunnen
er nu niet af, ze moeten helemaal mee
naar Eindhoven, daar stopt de trein pas
weer. Als Gerard en Tuur voelen dat de
trein daar begint te remmen, durven ze
er af te springen. Ze leunen tegen elkaar om even bij te komen van de
schrik.
Ik wil naar huis, huilt Tuur, maar ik weet
niet meer waar dat is. We moeten gewoon boven de spoorrails terug vliegen, dan komen we er vanzelf. Wat ben
jij toch slim, Gerard, zegt Tuur. Samen
volgen ze de spoorrails en ja hoor, daar
is Eeneind.
Als ze er overheen zoeven zien ze een
speeltuintje. Zullen we daar even uitrusten en rondkijken, vraagt Tuur. Goed
idee, knikt Gerard, dat doen we. Er
staat een wip-kip, een klimrek met glijbaan en een stenen heuveltje om met
stepjes en fietsjes op te rijden. Niet op
de glijbaan of de wip-kip poepen ,
hoor, waarschuwt Gerard, dan krijgen
de kinderen vieze kleren. Aan de ogen
van Tuur merkt hij dat het te laat is, en
ja hoor, er ligt al een ooievaars poepie
op de glijbaan. Oeps! Sorry! Spelen hier
veel kinderen, vraagt Tuur? Ja, zegt
Gerard, er wonen wel 60 kleine kinderen op het Eeneind. Dat is veel, zegt
Tuur verbaasd, is de speeltuin dan eigenlijk niet te klein? Nou, ze spelen er
natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maar
mama hoorde dat het ook nog kleiner
wordt omdat er een huis gebouwd gaat
worden. Nou, dat hoop ik toch niet
voor de kinderen, kleppert Tuur. Kinderen moeten toch fijn kunnen spelen
met elkaar, net als wij. Natuurlijk, dat
vind ik ook!
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Kom, zullen we naar huis gaan, zegt
Gerard. Als ze aan komen vliegen staat
papa al boos te wachten. Dat wil ik
nooit meer zien, jongens, dat was levensgevaarlijk op die rijdende trein. Ze
knikken allebei heel braaf, we gaan dat
echt niet meer doen, hoor.
Vanmiddag zijn er een paar ooievaars
van Dierenrijk hier op bezoek geweest,
vertelt papa dan. Ze vroegen of we op
bezoek wilden komen bij het pasgeboren olifantje Rashmi. Door corona mogen de mensen nog niet binnen bij de
dierentuin, maar wij kunnen gewoon
over de poort vliegen. Jaaa, roept Gerard blij, ik ga mee, Tuur wil ook wel,
en mama blijft thuis, zij moet de eieren
warm houden in het nest. Rashmi vindt
het heel leuk dat die grote zwart-witte
vogels komen kijken, maar als ze vrolijk

klepperen om hem te begroeten kruipt
hij achter zijn mama en houdt haar
staart stevig vast met zijn slurfje. Hij
moet nog een beetje wennen. De oppasser vertelt nog dat Rashmi
“Zonlicht” betekent.
Als Gerard en papa later die middag
thuis komen zijn de twee eieren uitgekomen en heeft Gerard er ineens twee
zusjes bij: Margo en Cato. Wat een
leuke, spannende dag was het, zucht
hij. En dan kleppert hij nog maar een
keertje van plezier, wel zachtjes, om
zijn zusjes niet te laten schrikken.

Rian van Dijck
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Laag frequent geluidsoverlast
Klachten van bromtonen zijn in heel
Nederland bekend en worden vaak
geschaard onder psychisch/medisch
met alle onbegrip en frustraties van
dien. Steeds vaker blijkt namelijk dat
dit lang niet altijd het geval is, ondanks
dat lang niet iedereen ze hoort.
Zware bromtonen kunnen van vele
bronnen afkomstig zijn (toenemend
aantal warmtepompen, airco’s , waterpompen, hoogspanningskabels, elektriciteitscentrale, industrie, windmolens
etc.) en de bron is daardoor vaak ook
niet snel op te lossen.
Onlangs stond er een oproep op Facebook van een Nuenenaar die flinke gezondheidsklachten heeft van geluidsoverlast in Nuenen. Hij vroeg zich af of
meer mensen daar last van hebben.
Het gaat met name om zware bromtonen (laag frequent geluid). Helaas zijn
er ook in Nuenen meer mensen die zich
herkennen in de klachten en overlast
die worden beschreven door bijvoorbeeld de stichting Laag Frequent geluid.
Op het Eeneind is in december ook een
oproep geplaatst in de groepsapp omdat mensen een zware bromtoon hoorden en zich afvroegen waar dat vandaan kon komen. Enkele bewoners
hebben er ook klachten van helaas. Het
geluid blijkt er na rondvraag onder bewoners van het Eeneind al jaren in
meer of mindere mate te zijn en is er
lang niet altijd. Ook horen veel mensen
het niet of zacht en zij hebben er gelukkig geen last van. Het geluid lijkt samen te hangen met b.v. de weersomstandigheden en weinig begroeiing in
de winter waardoor bromtonen verder
en beter hoorbaar zijn.

ť

10

Naar aanleiding van beide oproepen
heb ik o.a. contact gehad met de GGD.
Zij geven aan dat focus op het geluid
de klachten versterkt. Een zacht achtergrondgeluid kan helpen. Onderzoek
naar de bron in huis om zaken uit te
sluiten is ook belangrijk. Mocht dat niet
voldoende helpen en blijkt het probleem van buitenshuis te komen, dan
zijn zij bereid om samen met betrokkenen in Nuenen te denken over een gezamenlijk plan van aanpak rond een
overlastsituatie, het meetnet, enz.
Mensen die last hebben van gezondheidsklachten (ook als het af en toe is)
verzoeken zij contact op te nemen met
de GGD via telefoonnummer 09003686868 en milieu@ggdgmv.nl. Zo krijgen zij een beter beeld van wat er
speelt in Nuenen en kunnen zij deze
mensen alvast tips en adviezen geven.
Voor meer informatie kun je ook de
openbare GGD-richtlijn bekijken op
https://www.rivm.nl/bibliotheek/
rapporten/2016-0014.pdf.
Ook kun je een melding doen van
klachten op:
https://meldingleefomgeving.samen
melding.nl/melding/doen.
https://www.laagfrequentgeluid.nl/
wordpress/meldingsformulier.
Mogelijk zijn er weinig meldingen en
blijkt de overlast in Nuenen klein of is
ermee te leven.
Maar voor wie de last wel te groot is
biedt de GGD een luisterend oor en
advies. En het is een mogelijkheid van
Nuenenaren om elkaar te vinden hierin
en gezamenlijk naar een oplossing te
zoeken.
Linda Prinsen
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Geboren: Jelle, 19-02-2021

Jelle van der Leegte
3840 gram
53 cm
De trotse ouders:
Bas en Lieke van der Leegte.

Grote zus:
Gwen
Hoge Mikkert 7

Paasverrassing
Helaas nog geen activiteiten op
het Eeneind (of waar dan ook)
met Pasen.
Toch geweldig dat Stichting
Ezeltjesdag aan ons denkt en
een zakje paaseitjes komt afgeven.
Wij hopen met hen dat we binnenkort weer gezellig met zijn
allen kunnen samenkomen in
onze mooie wijk.
De positieve energie die we
met deze paaseitjes hebben
ontvangen doet ons goed.
Dankjewel
dag!

Stichting

Ezeltjes-

De Redactie
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De jeugdpen

Wie ben je?
Stijn van Thiel en ik ben 8 jaar. Ik woon
met mijn zus Renske van 10 jaar en mijn
ouders. We wonen hier al 5 ½ jaar op
de Dilis Arienscamp. Ik ben in Eindhoven geboren maar daar weet ik niets
meer van. Als dieren hebben we vissen
in de vijver in de tuin.
Waar zit je op school en wat is het
leukste vak ?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 5. Bij
meester Koen, die vind ik heel grappig.
Ik vind het erg leuk op school en alle
vakken doe ik graag. Als ik moet kiezen
vind ik gym het leukst. We gaan dan
naar de Hongerman, hebben 3 zalen
met spellen, voor sporten bv hockey,
klimmen en klauteren en wedstrijdjes.
Voor iedere zaal hebben we 20 minuten. Ik vind het wel fijn dat we nu weer
naar school gaan. Thuis zit je de hele
dag achter een scherm en zie ik mijn
vrienden niet echt. Online ging wel heel
goed want de meester kon je de hele
dag zien en vragen stellen. Verder hebben we rekenen, spelling, engels, toetsen en alles-in-1. Bij alles-in-1 moet je
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eerst een tekst lezen en vragen opschrijven. Met de meester en de hele
klas gaan we dan antwoorden bedenken. Het thema is bijvoorbeeld planten.
Wat we ook doen is: foto van de dag.
We moeten dan bij een foto raden wat
het is, bijvoorbeeld tulpenvelden, een
gondel in Venetië of de Niagarawaterval. Ik heb veel vrienden op
school en mijn beste vriend komt nu op
het Eeneind wonen.
Wat doe je na schooltijd? .
Ik voetbal bij RKSV Nuenen, omdat papa daar ook voetbalde. Hij is nu ook
trainer van mijn team. Op dinsdag heb
ik keeperstraining en op donderdag
gewoon trainen. Op zaterdag hebben
we wedstrijd of een toernooi.
Ik doe nog een sport en dat is tennissen. Een keer per week trainen we en
soms hebben we een clinic. Ook doe ik
wel met Sjors Sportief mee. Daarop kun
je inschrijven voor sportclubs uit Nuenen en die organiseren dan wat. De
laatste keer heb ik laser game gedaan
in het bos.
Verder spreek ik vaak met vrienden af
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of ik speel buiten op de trampoline of
ga voetballen op het veldje. Als ik binnen ben dan lees ik meestal de Donald
Duck. Of doe ik spelletjes en gamen.

gaan daar dan zwemmen, op het
strand voetballen of stadjes bezoeken.
Wat ik niet leuk vind is tomaten eten.

Wie zou je wel een dagje willen zijn ?
Ik zou de beste keeper ter wereld willen zijn. De beste is nu Manuel Neuer.
Hij speelt bij Bayern München, net als
Arjan Robben vroeger.
Wat wil je later worden?
Ik wil profkeeper worden of piloot.
Piloot is wel een lange opleiding. Je
moet dan heel veel oefenen met elektronische simulatie. Dat heb ik gezien
in Aviodrome, het luchtvaartmuseum.
Waar word je blij van en wat vind je
echt niet leuk?
Ik word blij van op vakantie gaan met
het gezin. We gaan vaak naar Italië en

Hoe vind je het om op het Eeneind
te wonen?
Op het Eeneind is het leuk, want ik
heb al heel veel vrienden. En achter
mijn huis is een voetbalveld. We doen
ook aan de activiteiten mee zoals carnaval, ezeltjesdag pasen en sinterklaas.
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Jeugdpagina’s
Reken de sommen uit en vind het woord
Reken de sommen uit, het goede antwoord staat in een van de blauwe
vakjes. Neem de letter van het goede antwoord over in het oplossingsbalkje dat bij het nummer van de som hoort. Als alles goed is ingevuld verschijnt er een woord.
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Zoek de 10 verschillen

Mopjes
Twee slakken zijn aan het wandelen. 'Doei, ik ga hier oversteken', zegt de een.
Zegt de andere: 'Nee, niet doen! Morgen komt de bus!'
Door welke Pokémon word je verkouden?
Antwoord: Pikhatsjoe!

Twee wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander: 'Je hebt
daar een vlekje.' Zegt de andere pot: 'Hoe kun jij dat nou zien? Je hebt je bril
niet eens op!'
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Lenterecept: Scholfilet à la meunière
Hoofdgerecht voor 4 personen
Wat heb je nodig:
- 500 gr. Scholfilet
- 4 el bloem
- zout en zwarte peper
- 50 gr. roomboter plus 3 el
- 3 el olijfolie
- 2 el kappertjes (20 gr.), uitgelekt en
grof gehakt
- 1 citroen, de helft uitgeperst en de
helft in partjes
- 10 gr. Peterselie, fijn gehakt
- 1 grote sjalot, fijn gehakt
- 1 kg krieltjes
- gemengde sla
- 100 gr. doperwten (diepvries)
Voor de dressing:
- 1 tl Franse mosterd
- 1 tl honing

- 2 el olijfolie
- 1 el witte balsamicoazijn
- zwarte peper

Bereiding:
Kook de krieltjes gaar en laat ze na het
afgieten uitstomen in de pan.

het sap van de halve citroen (naar
smaak). Breng deze saus op smaak met
peper en zout en bewaar tot straks.

Kook de doperwten volgens de verpakking en bewaar ze tot straks.

Spoel de scholfilets onder de kraan en
dep ze daarna droog. Bestrooi ze met
peper en zout en wentel ze daarna een
voor een door de bloem (gaat het beste in een platte schaal). Klop het overtollige bloem van de filets, zodat er
slechts een dun laagje bloem achterblijft.
Verhit de boter in een pan en voeg als
deze niet meer bruist, de olijfolie toe.
Bak de scholfilets hierin gaar en bruin
aan beide zijden. Houd ze warm totdat
alle filets gebakken zijn.

Klop alle ingrediënten voor de sladressing tot een homogeen mengsel en
bewaar deze ook tot straks.
Verhit 50 gr roomboter in een steelpan
tot hij gaat bruinen en een nootachtige
geur afgeeft (duurt ca 5 minuten). Zet
vervolgens het vuur uit en voeg de fijngehakte sjalotten aan de nog hete boter toe. Roer het goed om tot de boter
niet meer pruttelt. Doe dan de fijngehakte peterselie en kappertjes erbij en
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Serveer de scholfilets met de (lauw)
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warme botercitroensaus. Meng de sla
en doperwten met de dressing en serveer deze met krieltjes als bijgerecht.

Hebt u als lezer een leuk recept dan
zou het fijn zijn als u dat naar ons
mailt. (liefst in combinatie met een
mooie foto).

Eet smakelijk.
Frans Kuijpers

Carnaval op het Eeneind

Dit zagen wij op het Eeneind tijdens
de Carnavalsperiode 2021.
Door de corona-pandemie waren er
geen festiviteiten.

De Redactie
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Sint Antoniusschut
Elk nadeel heeft zijn voordeel
Men zegt wel eens dat er niks meer
gebeurt. En inderdaad men zou het wel
denken door al een jaar lang Corona
lock downs. Bij een bezoek aan het
Schutterrein was het toch verschieten.
De door de letterzetter veroorzaakte
kaalslag heeft ook zijn goede invloed
op ons Schuts-park. De uitspraak van
Johan Cruijff ‘elk nadeel heeft zijn voordeel‘, is hier ook van toepassing. Het
grastapijt lijkt wel een biljartlaken en de
andere beplantingen maken er een
uitstraling van een park van. Hopelijk
mogen daar in de toekomst nog wel de
geweldige BBQ-kunsten van onze jeugdige schutbroeders getoond en genuttigd worden.

Digitaal vergaderen
We vergaderen tegenwoordig als bestuur via Teams. Deze besprekingen
duren maar 40 minuten. Sommigen beginnen 10- minuten te vroeg en zijn er
al 10 minuten om voordat de echte besprekingen beginnen. Als er hier en
daar dan ook nog iets fout gaat bij het
inloggen, blijft er weinig tijd over.
Hopelijk weer zo spoedig mogelijk gewoon bij elkaar desnoods buiten.
Afgelaste activiteiten
Voorlopig gaat er niets door. Er zouden
alweer enkele schut evenementen hebben plaatsgevonden, zoals het prinsen
schieten en de jeugdmiddag met carnaval. Enige jaren geleden was daar zelfs
Omroep Brabant bij aanwezig.

Een compliment voor onze onderhoud
ploeg. Voor de inrichting en het onderhoud. Het begint er steeds professioneler uit te zien. En nu begrijp ik ook
waarom er professionele apparatuur
aangeschaft en geplaatst is. Binnenkort
wordt er ook gebruik gemaakt van een
professionele zitmaaier.

Cultuurmiddag
De Cultuurmiddag op tweede Paasdag
was een geweldig gebeuren, waar jong
en oud op af kwam.
Helaas hebben we een geweldige
gangmaker door gezondheidsredenen
af moeten geven. Jarenlang was Lucas
een van de hoofdrolspelers.
Niet alleen Lucas was onvergetelijk, de
inzet van de hele familie Lijten was ge-
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weldig. Zijn kleinzonen als spelers, Ria
en kinderen voor de hulp bij de decorverzorging, schminken en versnaperingen tijdens oefenavonden. Ook niet te
vergeten Bert, onmisbaar als regisseur
op de oefenavonden en bij uitvoeringen een dankbare toeschouwer.
Familie Lijten nogmaals bedankt, en
sterkte met het verwerken van dit voor
iedereen te vroeg overlijden van deze
echte Eeneindenaar.
Wat zal de toekomst ons bieden
Hopelijk mogen we binnenkort net
zoals vorig jaar weer starten met het
oefenen met schieten. Misschien
mogen we het biljarten weer opstarten. Om het niet te druk te laten worden, misschien verdelen: biljarten op
dinsdag en schieten op donderdag. Er
kan zelfs aan een middag gedacht wor-

den. Een andere activiteit voor enkele
schutsbroeders kan een archief samenstellen zijn. Er is best wel veel materiaal maar veel moet nog worden voorzien van naamgeving en indeling en
digitaal opgeslagen worden.
Dan kan het misschien ook op een
website ter inzage gemaakt worden.
Maar ook op een computer of met
beamer beter doorzoekbaar te maken
zijn. Thuis kan men dan eventueel met
familie of kennissen genieten van de
interessante en gezellige momenten
van ons schut.
Als er eventuele geïnteresseerden zijn,
laat het even weten.
Jonge Deken Schrijver
Piet van de Laar
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Nieuw op het Eeneind
Hallo allemaal,
Inmiddels wonen wij alweer een klein
half jaartje op Eeneind 8. Het werd
dan ook hoog tijd dat we ons via dit
medium even voorstellen aan het
“buurtschap Eeneind”.
Wij in dit geval zijn Michael (45), Elise
(12), Julian (10), Natasja (42), Roos (11)
en Sam (9). Samen hebben wij het geluk gehad om op deze prachtige plek
te mogen gaan wonen. En wat een
mooie plek is het, niet alleen Eeneind
8 maar de gehele wijk voelt als een
hele fijne en warme omgeving. Vanaf
het moment dat we de sleutel kregen
hebben wij ons meteen thuis gevoeld.
Mede ook door de vele lieve en harte-
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lijke reacties van buren, mensen in de
straat en zelfs mensen aan de andere
kant van het spoor. We hebben allebei
al heel wat jaren in Nuenen gewoond
en vinden Eeneind een hele leuke plek.
Wel Nuenen, maar net ook weer even
anders. Toen “het huis met de grote
voortuin” (zoals we inmiddels heel
vaak gehoord hebben) in beeld kwam
hebben we dan ook niet lang getwijfeld.
Iets persoonlijks over onszelf:
Michael van de Berg, geboren en getogen in Limburg, gestudeerd in Tilburg, en na enkele omzwervingen nu
geland in Eeneind. Ikzelf ben werkzaam bij De Lage Landen in Eindhoven, momenteel in de rol van Enterpri-
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se Risk manager West Europa. De Lage landen is een dochter van de Rabobank en verstrekt lease gebaseerde
financieringsoplossingen aan partners / vendoren waarmee wij zaken
doen. Het leuke aan De Lage Landen
is dat het een mondiaal bedrijf is met
een eigen cultuur en DNA, heel veel
drive, kennis en ondernemerszin. Ik
heb het er al 19 jaar uitstekend naar
mijn zin. Verder vind ik het leuk om
een balletje te slaan op de tennis- of
golfbaan, buiten actief en sportief te
zijn of heerlijk in de tuin te werken.
Natasja Eerens, In Eindhoven geboren
en heel veel verhuizingen later (door
heel zuid Nederland) in 2009 naar
Nuenen gekomen. Ik werk al 13 jaar bij
Brainport Eindhoven. Heel leuk dat
twee actieve leden van dit wijkblad
jaren mijn directe collega’s zijn geweest (Marijke Rikze en Mirjam van
Riel). In mijn werk ben ik vooral bezig
met de (inter)nationale branding van
het merk Brainport Eindhoven. Sinds 2

jaar ben ik verantwoordelijk voor alle
projecten die wij doen als hoofdsponsor van PSV in samenwerking met
6 grote bedrijven uit deze regio. En
ben ik verantwoordelijk voor de Koningsdagcampagne van dit jaar in
samenwerking met Gemeente Eindhoven. Kijk maar eens voor wat leuke
tips en activiteiten op:
www.koningsdageindhoven.nl .
Ik ben heel graag actief buiten. Wandelen, fietsen, hardlopen op zo veel
mogelijk nieuwe plekken. Daarnaast
vertoef ik ook graag in het gezelschap
van (fijne) mensen en ga ik veel op pad
met de kinderen. Door de corona
maatregelen is er minder mogelijk
maar dat maakt je in zekere zin ook
creatiever. We maken er altijd iets gezelligs van.
We kijken er naar uit om nog meer
mensen te leren kennen en ontmoeten
hier op Eeneind!
Groetjes, Michael en Natasja

Groenbak Spijkert verplaatst

De permanente groenbak is per 2 april verplaatst van De Spijkert
naar de Eeuw Driessenstraat bij het Enode
wijkgebouw.

Petro van den Bos
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Houtkachel stoken
gen. Als ze veel rook inademen, kunnen de klachten lang aanhouden, ook
als het vuur uit is. Daarnaast zijn er ook
mensen die last hebben van de geur
van houtrook. Bovendien is het niet
klimaatbewust om je huis te verwarmen met een open haard of houtkachel: een groot deel van de warmte
vliegt via de schoorsteen naar buiten.
Een brandend haardvuurtje
Veel mensen vinden het gezellig. Helaas is de rook ongezond voor jezelf en
je omgeving. Ook ontstaat er soms
onenigheid tussen buren over het stoken. Hieronder wat tips om ervoor te
zorgen dat je toch kunt genieten van
het stoken met zo min mogelijk overlast voor anderen.
Gezondheid
Hout stoken is ongezond voor iedereen. De rook van een houtvuur bevat
namelijk altijd schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde
lucht, niet alleen buiten maar ook in je
eigen huis. Hoeveel last iemand heeft
of welke klachten hij krijgt, hangt van
verschillende dingen af: de hoeveelheid rook, hoe lang je het inademt,
hoe gezond je bent en welke stoffen
er precies in de rook zitten.
Mensen met een longziekte (astma,
COPD, bronchitis), ouderen en kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door de rook. Deze mensen
kunnen benauwd worden, veel hoesten, of krijgen (blijvend) een slechtere
longfunctie. Ook bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij klachten krij-
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Aandacht voor de buren
Wil je rekening houden met je buren?
Uit onderzoek blijkt dat 2 van de 3
houtstokers rekening willen houden
met de buren. Wil jij dat ook? Fijn!
Laat dan de open haard of houtkachel
uit, zowel bij het stoken binnen als buiten, als het windstil of mistig is.
En kijk ook eens naar de 10 stooktips
voor het stoken met zo min mogelijk
overlast en gezondheidsrisico.
Hoeveel schadelijke stoffen er in de
lucht komen, hangt bijvoorbeeld af van
het soort kachel, het hout dat je gebruikt en de manier waarop je stookt.
Stooktips
10 Stooktips voor houtkachel en open
haard:
1. Steek de open haard of houtkachel
alleen bij speciale gelegenheden voor
de sfeer aan. Zo blijf je vrienden met
de buurt.
2. Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij dit weer blijft de rook namelijk lang hangen waardoor de lucht
om je huis erg ongezond wordt. Check
de Stookwijzer of je verantwoord kunt
stoken.
3. Stook alleen droog hout, dat geeft
de minste fijnstof en rook. Droog hout
herken je aan barsten of een schors
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die loslaat. Hout dat je zelf gehakt
hebt moet je minstens 2 jaar laten drogen. Met een vochtmeter kun je checken of het hout droog genoeg is: onder de 20 procent is goed.
4. Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd: bij de verbranding komen zware metalen vrij
(daarom is het zelfs verboden). Ook
gelijmd hout -zoals spaanplaat, vlokkenplaten en laminaatvloeren - hoort
niét in de haard of kachel. Papier en
karton verbranden is verboden: het
geeft namelijk veel rook en vliegas.
5. Maak het vuur aan met de Zwitserse
methode: leg de kleinste houtjes bovenop de stapel en steek het vuur van
bovenaf aan. Dit is dus anders dan je
misschien gewend bent. Stapel het
hout kruislings op elkaar, begin met
dikke blokken onderin en eindig met
dunne houtjes en een aanmaakblokje
bovenop. Gebruik geen spiritus of andere brandbare vloeistoffen om het
vuur aan te steken, dat is gevaarlijk.
6. Laat de schoorsteen minstens één
keer per jaar goed vegen, zodat de
rook goed naar buiten kan. Dat is ook
veiliger: je hebt minder kans op een
schoorsteenbrand.
7. Zorg voor goede luchttoevoer. Laat
het hout dus niet smoren en laat het
vuur vanzelf uitbranden. Er komen dan
minder schadelijke stoffen vrij. Hoe
regel je de luchttoevoer? Zet bij een
open haard de klep in de schoorsteen
helemaal open, en bij een oudere
houtkachel de luchttoevoerklep van de
kachel. Nieuwere houtkachels regelen
de luchttoevoer automatisch.
8. Houd de ventilatieroosters in huis

tijdens het stoken open, of zet een
raampje open. Het vuur kan dan lucht
(zuurstof) aantrekken en de rook kan
via de schoorsteen naar buiten. Wordt
het binnen te warm met de houtkachel
aan? Stook dan met minder hout.
9. Controleer of je goed stookt: een
goed vuur heeft gele, gelijkmatige
vlammen en er komt bijna geen rook
uit de schoorsteen. Oranje vlammen
en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zet dan een
raampje open.
10. Gebruik haardhout met het FSC- of
PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat
het uit verantwoord beheerd bos
komt.
Vuur moet branden, niet smoren
Vuur heeft zuurstof nodig om te branden. Daarom moet je altijd voor volledige luchttoevoer zorgen. Misschien
schuif je de luchttoevoerklep weleens
dicht om het vuur te 'smoren', bijvoorbeeld als het te warm wordt of als je
naar bed wilt. Dit kan je beter niet
doen: het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan (zoals kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s ) en
koolmonoxide). Laat een houtvuur dus
vanzelf uitbranden. En als het te warm
wordt, kan je beter een raampje open
zetten en minder hout op het vuur
gooien.
Alvast bedankt dat je rekening wilt
houden met je omgeving en veel verantwoord stook plezier gewenst!

Linda Prinsen
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Nieuw: Fabriq-S

Nieuwsgierig? Bekijk dan nu de webshop: www.fabriq-s.nl
Benieuwd naar verdere ontwikkelingen in de toekomst? Volg ons dan op onze
Social Media kanalen:
Instagram & Facebook: @fabriq_s | LinkedIn: FABRIQ-S
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Nieuw: Automaat

Even geen eieren, aardappels of
uien in huis?
Geen probleem. U kunt ze kopen
uit de automaat bij van Gennip,
Collse Hoefdijk 26 en contactloos
betalen.
De Redactie

Onze sponsors
• Sint Antoniusschut

• Fam. A. M. Rovers

• Carpro Carwash

• Safety First Brandbeveiliging

• Corvers Auto’s

• Fam. Sloots

• Stichting Ezeltjes dag

• Smits Autoschade

• Ferplast

• Spaan Metaal

• Metselaars Makelaardij

• Fam. de Vries

• Fam. A. M. Prinsen

• Wijkraad Eeneind

Het volgende blad verschijnt half juni.
Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 1 juni.
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