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DE REDACTIE

In het zomernummer van het wijkblad
aandacht voor alles wat er op het Eeneind gebeurt.
Bloem en Tuin in de natuurlijke omgeving van het Landgoed Gulbergen is
een uniek evenement dat vele bezoekers trekt.
Ook het Strandbad Nuenen is een
prachtige plek om de zomerse dagen
door te brengen. Volop natuurpracht op
het Eeneind !
In dit blad ook aandacht voor het overlijden van Maria Arts. Maria was jarenlang
trouwe bezorgster van ons wijkblad. Wij wensen haar familie veel sterkte.
Overig nieuws en informatie is te 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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Openstelling A270
De wijkraad is door de gemeente benaderd om advies te geven over de openstelling van beide busbanen bij de A270. In een overleg heeft de gemeente twee
varianten gepresenteerd.
Variant 1: Verkeer dat de A270 verlaat kan alleen richting Nuenen afdraaien en
verkeer dat de A270 op wil kan dit alleen vanuit Nuenen. Net voor het viaduct
(vanuit het Eeneind) zal dan een verkeersregel installatie komen om mogelijk te
maken dat verkeer, komende van de A270, veilig kan afslaan richting Nuenen.
Variant 2: Verkeer dat de A270 verlaat kan zowel richting Nuenen als Geldrop
afdraaien, en verkeer dat de A270 op wil kan dit zowel vanuit Nuenen als vanuit
Geldrop. Aan beide zijden van het viaduct zullen dan verkeersregel installaties
komen.
Vanuit de visie die omschreven is in het Verkeer Structuur Plan 2, de rapporten
waarin berekend worden wat voor invloed deze maatregelen hebben en om de
toekomstige bereikbaarheid van Nuenen te waarborgen, snapt de wijkraad dat er
gekeken wordt naar het openstellen van deze busbanen.
De wijkraad heeft als standpunt dat variant 1 zorgvuldig en kritisch bekeken
moet worden maar de wijkraad staat, in het kader van de toekomstige verkeersafwikkeling en het niet laten dichtslippen van alle wegen in en rondom Nuenen,
op dit moment niet afwijzend tegenover variant 1. Deze variant zal in de ogen
van de wijkraad wel wat extra verkeer geven vanuit Nuenen maar we verwachten
dat de hinder daarvan voor het Eeneind niet heel erg groot is. In onze ogen zal
sluipverkeer vanuit Geldrop langs het Eeneind in deze variant dus niet substantieel toenemen.
Voor variant 2 geldt een heel ander verhaal. Deze variant is onbespreekbaar voor
de Wijkraad. De wijkraad voorziet dat deze variant in feite gebruikt zal gaan worden als een nieuwe op- en afrit Nuenen én Geldrop. In deze variant zal in onze
ogen het (sluip)verkeer van en naar Geldrop, het Dierenrijk en Intratuin wel aanzienlijk toenemen. Ook kan het verkeer vanuit Geldrop de neiging hebben via
deze oprit meer vooraan in de file op de A270 te komen. Dit betekent voor het
Eeneind dus een enorme toename van het aantal voertuigbewegingen langs onze
wijk en dat vinden we onacceptabel.
Tijdens het overleg heeft de Wijkraad ook aangegeven zich zorgen te maken
over de vaak te hoge snelheid van het verkeer op de Geldropsedijk. Op dit moment vormen de fietsoversteken op de Geldropsedijk (bij de toegang van het
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Eeneind) al een groot risico voor de overstekende fietsers, vooral in de ochtendspits als vele fietsende kinderen proberen over te steken. Daarom hebben we de
gemeente gevraagd sterke verkeersremmende maatregelen aldaar te nemen, het
liefst in de vorm van verkeerslichten en of ‘stevige’ drempels. Het huidige traject
nodigt namelijk teveel uit om het gaspedaal te ver in te drukken. De gemeente
heeft gezegd dit mee te nemen in de verdere plan uitwerkingen.
De wijkraad blijft betrokken bij alle overleggen en zal gevraagde en ongevraagde
adviezen geven op de door gemeente voorgestelde maatregelen of infrastructurele inrichtingen om zo de belangen van de Eeneindse bewoners te behartigen.
Vergaderschema
Het resterende vergaderschema voor dit jaar is
als volgt:
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

FAMILIEBERICHTEN
GEBOREN
Eric
3 juni 2016
Zoon van Sorina Gherasim en
Jeroen Nederlof
Eeneind 4, Nuenen

IN

MEMORIAM
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BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID-OOST-BRABANT
Op 31 mei j.l. vond een raadsbijeenkomst plaats waar het Bidboek ZuidNederland gepresenteerd werd, waarover de Tweede Kamer een besluit heeft
genomen onder het motto: Samen, Slim en Robuust. Het gaat over acht taken.
Een daarvan is de bereikbaarheidsagenda Z.O. Brabant. Daarover is overleg
gaande tussen Gemert, Laarbeek, Nuenen en Eindhoven. Het gaat - na het niet
doorgaan van de Ruit - over betere doorstroming van de A270 (Helmondweg),
de ontsluiting van de Beeksebrug (Beek en Donk) op de N279 en de cofinanciering d.w.z. meebetalen door de provincie en de betrokken gemeenten
van de bereikbaarheidsmaatregels. Deze omvatten voor Nuenen de fiets, de
auto en de leefbaarheid.
Ten aanzien van de auto is onder meer een onderdoorgang opgenomen onder het spoor van de Collse Hoefdijk. Voor de toekomstige fietsverbinding tussen Helmond en Eindhoven betekent dit een vrije oversteek langs het
spoor.
Voor de auto wordt verder gedacht aan een omleiding om Nuenen-Oost heen
vanaf Stiphout tot aan de A270 en aan de busbaan bij Eeneind. Voor de leefbaarheid worden o.a. maatregels getroffen die overlast voor bewoners tot het
minimum beperken zoals geluidsschermen, zacht asfalt etc. Er zal nog veel
overleg moeten plaatsvinden met de 21 regiogemeenten, alvorens alle plannen door de verschillende raden aangenomen en uitgevoerd zijn. Of dat gaat
lukken zal onder meer afhangen van verkiezingsuitslagen in de verschillende
gemeenteraden. De bereikbaarheidsagenda gaat over een periode van ca 20
jaar.

Jacques Leemans, Mulakkers 3, Eeneind
Voorzitter en burgerraadslid van Nuenens Belang

NIEUW

OP HET

EENEIND

Maar voor ons geldt dat niet helemaal, want 17 jaar geleden zaten we al samen
in Noboru's studio op de Stationsweg. Noboru speelde toen al met de gedachte om ooit in de toekomst op Eeneind te gaan wonen maar ik was nog
samen met mijn man druk doende met de verbouwing van ons huisje in Stiphout. Na een tijd sloeg het noodlot toe en overleed John. Hierbij willen we het
voorlopig laten en sluiten we onze rugzak.
Vanaf begin 2014 groeide het plan om aan onze "toekomst" te gaan denken.
Dus toch maar ons huis te koop zetten. En jawel, al na 8 maanden, midden in
onze vakantie, was het verkocht. Wat nu! Werk aan de winkel! Al gauw kwam
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De Hofstad in beeld. Toen we Eeneind inreden was niet alleen het huis maar ook
wij waren al bijna verkocht.
Oh ja, bijna vergeten...we willen ons ook nog voorstellen!
Wij zijn Noboru Fujimura
(geboren in Japan) en Elly Kellenaers (geboren in Bergen
Limburg) en we zijn samen 137
jaar. We hebben samen 2(stief)
kinderen: Manno woont in
Eindhoven en Mai met haar
Spaanse man Juan en dochtertje Kae in Japan.
Elly werkt al heel lang (46 jaar)
in het Elkerliek Ziekenhuis in
Helmond. Eerst als analiste op
het AKL(algemeen klinisch laboratorium)en de laatste jaren
op de trombosedienst en de
logistiek van het lab.
Noboru werkte als zelfstandig
ontwerper en binnenhuisarchitect. Sinds zijn pensionering
heeft hij een nieuwe baan,
voornamelijk als klussenman en
kok op De Hofstad 2a.
Elly houdt vooral van restaurantjes en hotelletjes "onderzoeken en testen" met
collega's en vriendinnen. Ze kan ook uren puzzelen. Van legpuzzels, doorlopers,
sudoku of wat dan ook. Het maakt niet uit!
Noboru vindt het nog steeds leuk om creatief bezig te zijn, vooral heel fijn werk.
Hij vindt het ook leuk om onze planten te vertroetelen.
Echter, onze grootste hobby is samen in het vliegtuig stappen richting Japan.
Dit willen we blijven doen zolang we de koffers kunnen sjouwen.
Daar heeft Elly veel gezien over de leefwijze en tradities van het land en het respect waarmee mensen met elkaar omgaan.
We willen nog even zeggen dat het hier voelt als een warme deken en we hopen
hier nog lang te kunnen wonen.

Heel veel groetjes,
Noboru en Elly.
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TERUGBEELD 22
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 eerste, volgens de flyer nummer 22 op het
Eeneind geplaatste zuil gaat over het oude bruggetje over het Eindhovens kanaal
bij de Heikrekelbrug.
Vanaf 1991 is het kanaal de grens van Nuenen c.a. met Geldrop. Voorheen werd
de gemeentegrens door paal Vaalrevoort op honderd meter afstand aan de overzijde van het kanaal In 1846 werd het Eindhovens kanaal aangelegd. In 1851
bouwde de Geldropse fabrikant Hendrik Eijken aan de overzijde van het kanaal
twee woonhuizen, met daarin een herberg, en drie jaar later een grote boerderij.
In 1910 werd het geheel eigendom van de familie van Tuyll van Serooskerken.
Vanaf 1926 woonde Karel Klomp hier. De beide huisjes hebben er gestaan tot
1975, de boerderij is enkele jaren geleden herbouwd, maar staat nu op Geldrops
grondgebied. De oude smalle brug over het kanaal is in 1978 vervangen door de
huidige Heikrekelbrug.
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De zuil zoals hij op diverse plaatsen te vinden is.
De Heikrekel brug is uitgebreid beschreven o.a. in het boek
Nuenen op het randje…
In een volgend wijkblad zal ik de andere zuilen over het
Eeneind en omgeving beschrijven.

Dit geweldige project is mede gerealiseerd door de steun van Cultuurfonds Nico
en Zingra Nagtegaal-Geerts.
En inzet van o.a.:
Heemkundekring De Drijehornick.
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STRAATNAMEN EENEIND 12
Hanenven
Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 januari 1977.
In drie bij mij bekende straatnamenboeken over de Nuenense straatnamen wordt
het beschreven.
1. Noordbrabantse plaatsnamen Monografie 2 Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 1987.nummer 390.
Hanenven, V. – C267 (wa; 53.20)
Het Hanenven, aan de grens van Nuenen en Mierlo herinnert, volgens mededeling van Dr. Hermans in Noordbrabantse Oudheden, p. 100,101, aan de vroegere
liefhebberij der hanengevechten.
Hij schrijft in 1965, dat de burgers van Eindhoven en Helmond in de 18e eeuw
van tijd tot tijd bij dit ven bijeen kwamen tot het houden van hanengevechten,
waarvan het de naam Hanenven zou hebben gekregen (Frenken – 95-96).
2. De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten inclusief Eeneind en
Eckart van Aardaappeleterssteegje tot Zwanenstuck.
De naam Hanenven zou herinneren aan de aldaar door inwoners van Eindhoven
en Helmond gehouden hanengevechten in de 17e en 18e eeuw. Regelmatig kwamen Eindhovenaren en Helmonders bij dat ven samen om hanen te laten vechten, het zogeheten hanenplukken. Het Hanenven wordt ook het Schooiersven
genoemd. De straatnaam is door de raad vastgesteld maar tot op heden niet in
werking getreden.
3. De straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten inclusief Eeneind en
Eckart Roland van Pareren. Zie tekst bij 2.
Er is na wat zoeken aan het einde van de Gulberg tegen het golfterrein een pad
naar rechts dit heet tegenwoordig Hanenvenpad, vroeger woonde in het huis
links in het bos de familie Tellegen op Gulbergen nummer 1. Van oudsher werd
het gedeelte van het pad dat uitkomt bij de Heikrekelbrug het Hanenven genoemd. Voorbij het huis van familie Tellegen is links op een stukje heide het
prachtige ven Hanenven te vinden. Jammer genoeg op particulier terrein, maar
toch is dit stukje natuur het zoeken waard.
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Op onderstaand kaartje staat de naam Schooiersven.

Dit is het uitzicht waarvan de familie Tellegen van vader op zoon jarenlang heeft
genoten maar ook verzorgd heeft (ook een stukje Eeneind).

Piet van de Laar
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DE

JEUGDPEN:

JUSTIN SCHENKELS

Wie ben je?
Ik ben Justin Schenkels en ik ben 10 jaar. Ik woon op de Collse Hoefdijk met mijn
broer Joshua van 13 jaar en mijn vader en moeder. Ik woon al mijn hele leven op
het Eeneind.
Waar zit je op school en wat vind je leuk op school ?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 6. Het leukst vind ik lezen en gym. Op schooll
lezen we boeken. Soms mag je zelf een boek kiezen om alleen te lezen. Of we
lezen samen in een groepje. Je moet dan om beurten hardop lezen. Het mooiste
vind ik de boeken uit de serie Fantasia van Geronimo Stilton. Het zijn boeken met
veel plaatjes en met teksten. Ze gaan over de fantastische reizen naar het rijk
Fantasia. Thuis lees ik ook veel. We gaan dan naar de bibliotheek in Nuenen om
boeken uit te zoeken.
Bij gym op school doen we niet zo vaak voetbal. Dat doen we meestal in de pauze. In de gymles gaan we touwklimmen of over de bok springen met een trampoline. Ook wel trefbal.
We maken ook presentaties over een thema. Dat thema is nu: dieren. Samen met
een vriendje hebben wij de wolf gekozen. We presenteren dan 12 dia’s voor de
klas op het digibord. Het digibord gebruikt de juffrouw ook om iets uit te leggen.
Je kunt er op schrijven en ook presentaties uit de computer laten zien.
Wat doe je na schooltijd ?
Als ik niet naar school ga, wil ik buiten spelen (bij mooi weer) of computeren
(vooral in de winter). Mijn hobby's zijn voetbal en taekwondo.
Voetbal speel ik bij EMK in de E2. Ik vind het heel leuk om te doen. We trainen
2x per week en op zaterdag is er een wedstrijd. Ik ben ook fan van PSV. Ik heb er
veel spullen van, maar ik ben nog niet in het stadion geweest. Ook kijk ik altijd
naar de TV als Nederland speelt. En ik doe een voetbalgame, het computerspel
FIFA Football. Hierdoor ken ik heel veel namen van voetballers.
Sinds 1½ jaar doe ik Taekwondo net als mijn broer. Taekwondo is een verdedigingssport waarbij je handen en voeten gebruikt. Het is een sport uit Korea en je
gebruikt ook Koreaanse woorden. Bij de training oefenen we 3 onderdelen: Stijl,
Breektesten en Sparren. Bij sparren moet je je tegenstander raken met de hand,
dan heb je 1 punt; of met de voet dat zijn 2 punten. Tijdens het sparren draag je
een pantser. Bij de breektesten ga je planken en zo breken. Je doet dat met een
techniek die we geleerd hebben. Stijl heeft te maken met de uitvoering van de
technieken volgens 7 standen. Je kunt ook examen doen en je haalt dan een
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graad. Dan mag je een gekleurde band om. Je begint met de witte gordel en de
hoogste is de zwarte.
Wie zou je wel een dagje
willen zijn ?
Arjen Robben omdat hij
goed kan voetballen en ik
voetbal vaak.
Waar word je blij van ? en
wat vind je echt niet
leuk ?
Ik word blij van voetballen.
Wat ik niet leuk vind is naar
de bouwmarkt of Ikea
gaan.
Hoe vind je het om op het
Eeneind te wonen ?
Ik vind het hier leuk, omdat
ik met mijn vrienden kan
spelen. Er wonen veel
vrienden uit de klas in de
buurt.
Met pasen heb ik meegespeeld met het wagenspel.
Ik vond het optreden voor
het publiek wel leuk. Maar
bij het oefenen moest je
lang wachten tot je aan de
beurt bent.
Het leukste vind ik Ezeltjesdag en dan vooral de loterij.

Justin in zijn taekwondo kleren.
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JEUGDPAGINA

VAKANTIETIP: AUTOBINGO
Download gratis autobingo spelkaarten op
http://www.gratispuzzelen.nl/kids/bingo/bingo2.htm
Print ze in kleur en knip ze uit voor onderweg.
Superleuk!!!
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VERVOLG

OP

DE

JEUGDPEN VAN

ELINE JANSSEN

In het april-nummer van het wijkblad
stond Eline Janssen met haar broedmachine. Daarin zaten 51 kippeneieren. Bij
deze eerste broed zijn 35 kuikens geboren. Daarna is ze direct doorgegaan en
zijn 40 kerngezonde kuikens geboren.
Haar (tot nu toe enige) klant Willie Smits
van Smits Autoschade op Collse Hoefdijk
is zeer tevreden met zijn nieuwe kuikenleverancier “ik ben er blij mee en betaal
graag voor zulke mooie kuikens”.
Op dit moment is Eline 40 fazanten en 12
krielkippen aan het uitbroeden voor haar
klant. Waarschijnlijk is ze hiermee de
jongste ondernemer/kippenboertje op
het Eeneind. Van de opbrengst gaat Eline
voer kopen voor haar eigen drie kippen
en de eitjes van deze kippen worden natuurlijk weer verkocht deze zomer……

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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DOLF

VAN DER

LINDEN 50 JAAR PRIESTER
Zondag 12 juni vierde Dolf dat
hij 50 jaar geleden priester werd
gewijd. Om 10 uur was er een
plechtige Heilige mis met vele
gasten en familie, in de Paterskerk te Eindhoven, met daarna
een receptie en een diner.

Dolf werd voor de oorlog op
het Eeneind geboren als oudste
van het gezin met zes kinderen.
Op het roomse Eeneind met
veel grote gezinnen, groeide
Dolf op, in een eenvoudige en
beschermende omgeving. De
mensen moesten hard werken
met een karig inkomen, ze hadden allemaal even veel of even
weinig. De boerengezinnen hielpen elkaar om de oogst van het land te halen. Hooien koren maaien opbinden en
dorsen deden de boeren gezamenlijk, ook als er een koe moest kalven hielpen de
buren mee. In de wintermaanden rond de kolenkachel werd gezamenlijk het rozenhoedje gebeden.
Toen Dolf 12 jaar was besloot hij naar het klein seminarie in Venlo te gaan om
voor priester te leren. Dit was intern dus Dolf kwam alleen nog met vakanties
naar huis. Daarna volgde het groot seminarie in Witmarsum, met studie theologie, Grieks en Latijn.
Dolf werd op 11 juni 1966 in Nijmegen door Bisschop Bluysen tot priester gewijd.
Daarna werd hij kapelaan in Maastricht. Na enkele jaren keerde hij terug naar het
Augustijnenklooster en ging in de Jan de Wit kliniek als pastoraal werker aan de
slag bij ernstig zieke mensen. Ook verzorgde hij op vaste tijden de H.mis in de
paterskerk.
Dolf zijn hobby's zijn: schilderen en tekenen, waarin hij ook les geeft in de kelder
van het klooster, maar zijn grootste hobby is Italië en met name het kleine dorpje
Sansimiliano waar hij in een eeuwenoud klooster graag vertoeft. Hij is speciaal
Italiaans gaan studeren om de H.mis in het Italiaans te doen . Ook spreekt hij vanaf de preekstoel de kerkgangers in het Italiaans toe.
Dolf is ook vaak op het Eeneind om de familiebanden aan te halen. Ook bij de
teerdag van de Antoniusschut verzorgt Dolf de H.mis. Paters gaan niet met pensioen maar gaan het rustiger aan doen. Toon.
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ONZE DANAE WINT!

De kleindochter van familie Leemans wint eerste prijs met ontwerp voor
t-shirt. Uit de honderden inzenders kwam haar ontwerp op de eerste plaats!

ś

15

Wijkblad Enode

ST. ANTONIUSSCHUT
Het waren weer drukke dagen voor de schut.
Voor zaterdag 4 juni stond het koning schieten op het programma en de volgende dag gingen we naar de kringgildedag in Steensel.

Op de dag van het koning schieten beginnen we traditioneel met de optocht
naar de “oude”koning. Vanaf de schutshut liepen we door de nieuwe wijk achter
het Enode gebouw naar het huis van Willy Smits. Daar werd Willy door de hoofdman bedankt voor zijn bijdrage als koning het afgelopen jaar en moest hij zijn
koningsketting inleveren. Daarna werd door Willy aan iedereen een drankje en
hapjes aangeboden.
Vervolgens werd in optocht teruggelopen naar de schutshut en driemaal rond de
schutsboom gelopen. Tenslotte mocht de “oude” koning de vogel op de schutsboom zetten.
Die vogel, een arend op een blok, diende naar beneden geschoten te worden.
Na een imposant aantal van 120 schoten viel de vogel en kon Henk Jan Eikelboom als nieuwe koning worden geïnstalleerd.
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Daarvoor werd in optocht naar de St. Antoniuskapel, weer keurig verzorgd door
Fried Strijbos, gelopen, waar Henk Jan de versierselen kreeg omgehangen en
hem door Willie van der Heijden een vendelhulde werd gebracht.
In optocht weer terug naar de schutshut, waar ondertussen een chinees buffet
was neergezet. Daar werd volop van gesmuld en daarna werd een gezellige
avond gevierd.
De volgende dag moesten de koning: Henk Jan Eikelboom en de hoofdman Dre
Bemelmans al vroeg uit de veren om een mis bij te wonen in Steensel die begon
om 09.00 uur, gevolgd door een koffietafel en afgesloten door een ontvangst
door Burgemeester en wethouders van de gemeente Steensel die een erewijn
hebben aangeboden.
Om 13.00 uur startte de optocht van de kringgildedag met 54 gilden die werd
afgesloten met een massale opmars en een vendelhulde. Onze koning reed met
een paard van Martien Smits voor onze schut uit met zijn koningsketting om. Dat
komt niet vaak voor een koning te paard en werd door iedereen toegejuicht. De
St. Antoniusschut zorgde tijdens de optocht nog voor een unicum: vlak voor de
tribune stopten de tamboers met trommen en begonnen de schutsbroeders het
laatste gedeelte van ons St. Antoniuslied te zingen. Dit werd met applaus ontvangen door de genodigden op de tribune.
Daarna was het tijd om deel te nemen aan voor onze schut voornamelijk schietwedstrijden.
Het lukte Piet Meulendijk om als eerste te eindigen bij het individueel schieten.
Bij het schieten met viertal op de wip en met het Brabants schieten door het andere viertal werd een verdienstelijke derde plaats gehaald.
Een paar prachtige dagen werden daarmee goed afgesloten.
Op naar de volgende wedstrijd op 3 juli op ons terrein.
Kom gerust eens kijken!

Leo Verspaget,
deken schrijver
St. Antoniusschut Eeneind
Opwetten.
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BLOEM & TUIN 2016
23e Internationale editie Landgoed Gulbergen.
vrijdag 29 juli tot en met zondag 7 augustus 2016

Twee kilometer inspiratie!
De bossen op Landgoed Gulbergen laten naast de nieuwste tuintrends en tuininspiratie ook bijzonder veel bloemen, planten en traditionele tuinproducten zien.
De grote kracht van Bloem & Tuin blijft immers het samenbrengen van specialisten op het gebied van tuinieren, bloemen en planten. Op het prachtige Landgoed Gulbergen, maken de bezoekers een wandeling van twee kilometer over
kronkelige bospaden geplaveid met boomschorssnippers. De bezoekers uit binnen- en buitenland lopen langs allerlei modeltuinen, kwekers, kunstenaars en productstands. Een kleurrijk en inspirerend dagje uit in de Eeneindse natuur.
Zeer bijzondere planten en de klimaat-neutrale tuin
Er zullen bijzondere bloemen en planten op het tuinevenement te vinden zijn.
Plantenspecialisten willen zich profileren op het succesvolle evenement. Het
wordt een kleurrijke wandeling in de bossen van Gulbergen, aldus organisator
Geven. Ook zal er een nieuwe geur de neuzen strelen. Namelijk de geur van de
David Austin roos. De geur van een roos is ‘als de adem van de liefde’, schreef de
Griekse dichteres Sappho al. De bekendste rozenkweker en veredelaar David
Austin slaagde erin volle en sterkere soorten te kweken die lekker geuren en eindeloos doorbloeien. Met de introductie van de bekende rozenserie is de Nederlandse tuin een ‘koningin van de bloemen’ rijker. Ook zal er een inspiratietuin
aangelegd worden die bijdraagt aan een betere en schonere leefomgeving. Klimaatneutraal, maar toch met luxe en sfeer.
De eetbare tuin: niet meer weg te denken!
De eetbare tuin blijkt meer en meer populair te worden. En in veel gevallen niet
meer weg te denken. Tuincentra spelen er helemaal op in. Menigeen dacht dat
deze trend tijdelijk zou zijn, maar men plukt dus letterlijk de vruchten en het is
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ook nog eens kostenbesparend. Diverse kwekers bieden eetbare planten en
bloemen aan om een diner spannender te maken.
Trend 2016: Buiten wordt binnen
Er wordt steeds meer in de tuin geïnvesteerd om het leefplezier en leefgeluk te
vergroten. Kleine creatieve veranderingen en kleur-switches kunnen heel veel
doen om een nieuwe sfeer te creëren. Op het tiendaagse tuinevenement Bloem
& Tuin staan de nieuwste trends op het gebied van tuininrichting centraal. Buiten
wordt nog belangrijker voor onze woonbeleving. Ook de smart technologie
neemt zijn intrede in de tuin. Diverse meubelfabrikanten richten zich op luxe en
trendy tuinmeubelen. De tuin is tegenwoordig echt een onderdeel van het leven
in huis. Het nieuwe binnen is het buitenleven.
Kinderen
Ook aan de kinderen is gedacht. Zoals ieder jaar zal er een speeltuin zijn en dit
jaar zullen er leuke kleine boerderijdieren te zien zijn. Kinderen tot en met 14 jaar
mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene.
Opening en entree
Van vrijdag 29 juli tot en met zondag 7 augustus is Bloem & Tuin dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Voor volwassenen is de entree € 12,-- per persoon. Parkeertarief op bewaakt terrein: € 5,-- per auto, of € 0,50 per fiets of
bromfiets. Alle info en een sfeerimpressie vindt u op www.bloementuin.nl
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ZORGATELIER
Het Zorgatelier Nuenen heeft een mooie plek gevonden hier op het Eeneind. We
zijn nu bijna een jaar open. Met veel enthousiasme bieden we steun en een passende dagbesteding aan volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) .
Naast de lichamelijke beperkingen zijn het vooral de onzichtbare gevolgen op
het gebied van emotie, gedrag en persoonlijkheid die ‘normaal’ functioneren belemmeren. De informatieverwerking is verstoord, concentratie en energie zijn
beperkt. Onmacht, frustraties, isolement en verborgen leed zijn vaak het gevolg.
NAH leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en het aangewezen zijn
op hulpverlening.

Mensen met een NAH hebben vaak baat bij een prikkelarme omgeving en dat is
precies wat wij bieden. Het zorgatelier is een kleinschalige, toegankelijke en stimulerende plek, gelegen in een rustige omgeving. Wij houden rekening met de
individuele beperkingen, maar spelen zeker ook in op de mogelijkheden en behoeften van onze cliënten. Hier mag je op een ongedwongen manier doen wat
voor jou haalbaar is.
Op het zorgatelier kan veel en moet niets!
Ons uitgangspunt is dat je zelf jouw eigen ‘creatieve’ bezigheid bepaalt en wij er
alles aan doen om hier op in te spelen. Het is een ontmoetingsplaats waar je rust,
ontspanning en afleiding vindt. Hier kunnen mensen die gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving ervaringen delen, samen zijn, samen doen en vooral gelijkwaardig zijn. Dit mag op een creatieve wijze maar uiteraard aard ook recreatief,
lekker lezen, zitten, rusten. Het streven is om een vertrouwde plek te zijn waar
we met elkaar zorgen voor mooie en ontspannen momenten. Ook willen we op
deze manier bijdragen aan het ontlasten van de mantelzorger(s); al is het maar
voor even.
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Wij bieden

•
•
•
•
•



Creatieve dagbesteding
Een overzichtelijke dagindeling
Structuur
Ruimte voor eigen inbreng
Ontspanning
Rustruimtes
Steun en een luisterend oor
Afleiding

•
•
•
•
•
•

Inspiratie
Een zangclub
Gezelschap
Een grote tuin om heerlijk in
te toeven
Koffie, thee
Lunch

Het Zorgatelier wordt geleid door Drs. Jos Taheij (neuropsycholoog), die veel
kennis heeft van NAH en ervaring heeft met het begeleiden en coachen van mensen. Samen met een aantal vrijwilligers zorgt hij voor een prettige sfeer en een
stimulerende omgeving. Hierin wordt hij gesteund door zijn vriendin Irene. Omdat het een kleinschalige organisatie is, blijft de groep beperkt tot maximaal zeven deelnemers per dagdeel.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur
NAH Zangclub op donderdag van 10.00 – 12.00 uur
NAH Café, eerste donderdagavond van de maand van 19:30 – 22:00 uur
Kosten
Veelal kan de dagbesteding worden bekostigd vanuit de WMO ten behoeve van
begeleiding groep. Zorgatelier Nuenen is onderdeel van de Zorgcoöperatie Brabant (ZCB) en heeft zorgcontracten met Nuenen C.A. en alle naburige gemeenten.
Aanmelden – Informatie
Voor meer informatie of aanmelding kunt u ons bellen of een emailbericht sturen.
Wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen met u bekijken we of uw wensen en behoeften aansluiten op de mogelijkheden die het zorgatelier biedt.
We draaien goed. Steeds meer mensen vinden hun weg naar het zorgatelier,
maar er is zeker nog plaats voor nieuwe deelnemers. Gezien de groei zijn we ook
op zoek naar vrijwilligers.
Zorgatelier Nuenen
Den Binnen 5, 5674 TW Nuenen
T
040-8437515 / M. 06-20820526
E
zorgateliernuenen@gmail.com
W
www.zorgatelier-nuenen.nl
Fb
zorgateliernuenen
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ENODEBLAD

RECEPT

MAKKELIJKE ASPERGE ZALMTAART
4 PERSONEN
De ingrediënten
6 plakjes deeg voor hartige taart
ontdooid
12 à 13 witte of groene dunne
asperges, geschild
sap van ½ citroen
200 ml crème fraiche
water om de saus mee aan te lengen
2 el verse dille
2 stukjes verse zalm, in stukken
gesneden
peper en zeezout uit de molen
Bereiding
•
Verwarm een oven voor op 180 °
•
Vet een ronde ribbelvormige bakvorm in met een beetje boter
•
Bedek de bodem en zijkanten met bladerdeeg en druk alles aan
•
Verdeel de asperges in de bakvorm en snijd waar nodig is bij
•
Leg de stukken zalm op de open plekken
•
Vul de open plekken nu op met de overgebleven asperges
•
Dit hoeft niet te netjes. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk is opgevuld en
snij waar nodig is de stukjes asperges nog bij
•
Doe de crème fraiche in een bakje en schenk het citroensap erbij
•
Leng de crème fraiche verder aan met een beetje water totdat de saus net
dun genoeg is om over de taart te schenken
•
Schep de verse dille door de saus en breng op smaak met peper en zout
•
Schenk de saus gelijkmatig over de taart

Plaats de taart in de oven en bak deze in ongeveer 45 à 50 minuten gaar
en goudbruin

Heeft u ook een lekker recept? Mail naar: wijkblad.enode@gmail.com

TIPS
Om te checken of de taart gaar is kun je met een scherp mes in de asperges prikken. Wanneer deze beetgaar is kun je de taart uit de oven halen.
Strooi eventueel ook nog een beetje verse dille over de hartige taart wanneer deze uit de oven komt.
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MINIBIEB

OP HET

EENEIND

DEEL

2

In het vorige nummer heb ik een verhaal geschreven over
de Minibieb zoals ze in Eindhoven willen neerzetten.
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.
Helaas hebben we tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen van Eeneindenaren die dit een leuk idee vinden. Dat is jammer, we hadden gehoopt dit idee
ook hier op het Eeneind te kunnen verwezenlijken. Mocht u dit idee willen ondersteunen met boeken of een mooi kastje, dan horen we dat graag.

Namens de redactie, Frans Kuijpers

GEZOCHT: KANDIDATEN

VOOR

EENEIND GOT TALENT ’17

Heb jij altijd al mee willen doen aan een talentenjacht voor jong en oud?
Maar vind jij “Holland's Got Talent” nog een beetje eng of een té grote stap?
Dan is "Eeneind Got Talent" de ideale talentenjacht om aan mee te doen!

Kun jij ontzettend goed zingen, dansen, acteren, jongleren, goochelen, turnen of
iets anders waar je ontzettend goed in bent? En wil je dit aan het Eeneind en omstreken laten zien? Meld je dan voor 1 september 2016 bij één van onderstaande
contactpersonen aan zodat we je of jullie kunnen voorbereiden om op 2e paasdag 2017 op het schutsterrein van de Sint Antonius Schut, op een echt podium,
te schitteren!
En wie weet ben jij dan de nieuwe winnaar van ‘Eeneind Got Talent 2017’!
Voor aanmeldingen of eventuele vragen kun je contact opnemen met Roelof
Janssen (e-mail: roelof@complus.nu of 06-28211179) of Willie van der Heijden (email: willievanderheijden@outlook.com of 06-44540372).
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ACTIVITEITENKALENDER
3 JUL

ZO
5 JUL

DI

Schietwedstrijd
Schuthut Mulakkers
13.00 uur
Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

8 JUL

VRIJ
29 JUL

VRIJ

Kermis
Nuenen
t/m dinsdag 12 juli
Bloem en Tuin
Landgoed Gulbergen
t/m zondag 7 augustus

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

JOHN

VAN DEN

ELSEN

Op de foto staat een boomklever, gefotografeerd bij de visvijver op het Eeneind.
De boomklever dankt zijn naam aan zijn vermogen zowel omhoog als omlaag te
klimmen, waarbij de vogel als het ware blijft kleven zonder te vallen. Boomklevers
maken hun nest het liefst in een holle ruimte van een boom. Hij staat bekend om
zijn metselwerk: een te grote opening wordt vakkundig dicht gemaakt zodat er
nog een kleine opening overblijft waar hij precies door kan. Als het een goed jaar
is, met veel insecten, hebben ze twee legsels met 6-7 eieren.
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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 augustus 2016
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 augustus.
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