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VAN DE

REDACTIE

Dit is weer het zomernummer van het
Wijkblad Enode. Een uitgave waarin we
weer veel activiteiten kunnen aankondigen.

Op zaterdag 25 juni om 13 uur wordt
het startschot gegeven bij het Enodegebouw en iedereen is van harte uitgenodigd.

We zijn erg blij met de wandelroute
‘Trots op Eeneind’.
De route gaat langs informatiepanelen
die verspreid staan over het Eeneind.
Op deze panelen staan historische foto’s, wat informatie en korte interviews
met een aantal bewoners. De informatieve en vooral leuke wandelroute kan
de hele zomer op eigen gelegenheid
gelopen worden. Dit prachtige initiatief
is mede mogelijk gemaakt door 200
jaar Nuenen Gerwen Nederwetten .

We wensen iedereen op het Eeneind
een mooie zomer.

IN

Veel leesplezier namens de redactie!
Overige informatie en actualiteiten zijn
te lezen op: www.eeneind.nl.
Voor reacties, artikelen en sponsoring
van het wijkblad kunt u terecht bij een
van de redactieleden of via de mail:
wijkblad.enode@gmail.com.
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VAN

DE

WIJKRAAD
juli komt het onderwerp ‘Verkeer’ aan
de orde en op 18 juli het onderwerp
‘Landschap en stedenbouw’.

INSTALLATIE
Op 7 juni is door de burgemeester
afscheid genomen van de vorige wijkraad en zijn de leden van de nieuwe
wijkraad officieel geïnstalleerd.
OPENBARE VERGADERING
De wijkraad wil regelmatig openbare
vergaderingen/bijeenkomsten organiseren waarop inwoners van het Eeneind welkom zijn. De eerstvolgende
openbare vergadering is gepland op
maandag 27 juni, om 19.30 uur in het
Enodegebouw. Hierin kunnen wijkbewoners en wijkraadsleden verder kennis met elkaar maken en is er gelegenheid om vragen te stellen en wensen
of aandachtspunten kenbaar te maken.
Daarnaast komt mevrouw Janine Rissenbeek van de gemeente Nuenen
aan het begin van de avond om uitleg
te geven over het project ‘Afkoppelen
regenwater’.
KAVELAARS
Op 9 mei en 30 mei hebben vertegenwoordigers van de wijkraad geparticipeerd in de klankbordgroep Kavelaars
over het bouwproject Kavelaars aan
de noordkant van Eeneind. Deze bijeenkomsten gingen over de te volgen
processtappen en het onderwerp
‘Sociale verbinding en ecologie’. Op 4
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ZONNEWEIDE
Op 9 mei heeft een beeldvormende
raadsvergadering ‘Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie’
plaatsgevonden. Hierbij was de wijkraad vertegenwoordigd om in te spreken, ook omdat er verschillende initiatieven voor grootschalige zonneparken lopen rondom Eeneind, waaronder
‘Groenpark De Kleine Dommel’ tussen
Eeneind en Eindhoven. In 2030 zal
Nuenen een behoefte hebben aan ongeveer 60 GWh aan elektrische energie. Dit komt overeen met zo’n 90 ha
aan zonneparken of 8 windturbines.
Door ruimteschaarste zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden.
De gemeente heeft het voornemen
om in het kader van zonnepanelen/
zonneparken gebruik te maken van de
zogenaamde zonneladder. Dit houdt in
dat in eerste instantie (trede 1) zonnepanelen moeten worden geplaatst op
daken, gevels en infrastructurele werken. Pas daarna (trede 2) langs infrastructurele werken, op industriële plassen en in pauzelandschappen. Bij trede
3 komen minder efficiënte landbouwgronden, niet-industriële plassen en
buffers rondom natuurgebieden in
aanmerking. Pas in de laatste plaats
(trede 4) komen productieve landbouwgronden in aanmerking.
De wijkraad steunt deze benadering
en stelt daarmee dat een zonnepark
grenzend aan Eeneind nog niet aan de
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orde kan zijn. Verder werd de raad
onder andere geattendeerd op het
risico dat in geval van overproductie
van energie (op zonnige dagen) de
panelen van particulieren worden afgeschakeld ten gunste van de parken,
hetgeen ongewenst is.
Gebiedsontwikkeling Gulbergen
Vertegenwoordigers van de wijkraad
hebben op 25 april deelgenomen aan
het klankbordgesprek over de gebiedsontwikkeling Gulbergen. Hierbij
is vooral de waardering voor en de
wens tot het behoud van het groene,
recreatieve karakter van het gebied
naar voren gebracht; veel bewoners
van Eeneind maken gebruik van het
gebied om er te wandelen, de hond
uit te laten, te fietsen en te sporten.
Of dit gebied daadwerkelijk ontwikkeld moet worden is een bestuurlijke
keuze van de betrokken 21 gemeenten in de MRE. Momenteel kost het
gebied de gemeenten behoorlijk wat
geld. Naast de mogelijkheid om de
kosten uit een ontwikkeling terug te
halen, is er vanuit de gemeenten ook
behoefte een meer aantrekkelijk gebied voor de regio te kunnen creëren.
Via een enquete konden omwonenden
hun voorkeur aangeven ten aanzien
van vier verschillende ontwikkelvarianten. De projectgroep zal naar aanleiding hiervan een nieuwe bijeenkomst
organiseren. Zodra meer informatie
bekend is, wordt deze gedeeld.
DAGSTRAND ENODE
Op dinsdag 12 april 2022 is de klankbordgroep van dagstrand Enode bij
elkaar geweest. Ook de wijkraad parti-

cipeert in deze klankbordgroep. In het
overleg zijn de resultaten uit de vragenlijst, die ook op het Eeneind was
verspreid, over het toekomstperspectief voor dagstrand Enode besproken.
Een nadrukkelijke wens die naar voren
kwam uit de antwoorden op de vragenlijst is het voortzetten van de
(gratis) toegankelijkheid van het
dagstrand voor iedereen, ook buiten
het
zomerseizoen
(bijvoorbeeld
‘ijszwemmen’), waarbij er ook ruimte is
voor activiteiten op het gebied van
bewegen en sporten. De flexibiliteit
die dit de bezoeker geeft, is zeer prettig. De klankbordgroep vindt dat in de
afweging tussen natuur en evenementen, de natuur op deze plek belangrijker is dan het faciliteren van evenementen. De klankbordgroep is zeer
terughoudend als het gaat om het
toestaan van evenementen op het
Enode strand in verband met overlast,
met name geluids- en parkeeroverlast.
PROMSFESTIVAL@THELAKE
Aansluitend op het vorige punt, hebben vertegenwoordigers van de wijkraad onlangs een gesprek met de organisatie
van
het
PromsFestival@TheLake gehad, voornamelijk om
zich te laten informeren. Het festival is
een evenement dat plaatsvindt op het
Enode strand op vrijdagavond 9 september en zaterdagavond 10 september, voor 3000 bezoekers per keer, tot
24.00 uur. Maar het opbouwen begint
al in het weekend ervóór, dan is er een
generale repetitie op woensdagavond,
op de donderdagavond mogelijk een
extra uitvoering als de vrijdag en zaterdag uitverkocht zijn, en op de zon-
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dagmiddag na het festival is er nog
een afterparty. Zo kan een evenement
van twee dagen al op vier of vijf dagen
voor overlast zorgen. Het is de bedoeling dat één rijstrook van de Geldropsedijk als lange parkeerstrook gebruikt
gaat worden, zodat alleen de andere
rijstrook nog over is om Eeneind aan
de noordzijde te ontsluiten in één richting. Veel inwoners van Nuenen zijn
enthousiast over dit evenement, maar
de overlast komt vooral bij de inwoners van Eeneind terecht. De wijkraad
heeft
de
klankbordgroep
van
dagstrand Enode en de gemeente hier
inmiddels over geïnformeerd.

komt in een volgende vergadering aan
de orde.

SNELFIETSPAD
Op 18 mei vond de oordeelvormende
raadsvergadering plaats over het bestemmingsplan fietspad HelmondEindhoven. Dit betreft het deel rondom Gulbergen waarover positief werd
besloten. Het tracé door Eeneind

OVERIGE ZAKEN
Over de onderwerpen ‘Distributiecentra op Eeneind West’ en de
‘Flexcampus’ bij de Collse hoeve is
nog geen nieuwe informatie bekend.
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Erfgoedkaart
Een vertegenwoordiging van de wijkraad heeft meegedaan in de eerste
bijeenkomst van de klankbordgroep
‘Erfgoedkaart’ op 24 mei. Het onderwerp is het actualiseren van het Nuenense erfgoedbeleid en de erfgoedkaart door de aanwezige kennis
te ontsluiten en informatie te geven
over de wettelijke verplichtingen. Hiermee kan erfgoed meteen een plaats
krijgen bij ontwikkelingen in onze gemeente.

Steven van Raalte

Wijkblad Enode

TUINBEURS

GROENEXPO BLOEM & TUIN
Nuenen, 22 t/m 31 juli
Hartje zomer naar een tuinbeurs? Ga
naar Groenexpo Bloem & Tuin.

laten inspireren door de nieuwste tuintrends, allerlei bloem- en plantsoorten
ontdekken en kennis maken met
kunstobjecten, tuinornamenten en ander moois voor in de tuin.

Tijdens een wandeling door natuurgebied Gulbergen kom je langs bijzondere bloemen en planten en kun je je

Daarnaast kun je deelnemen aan leuke
workshops en in contact komen met
talloze specialisten.
Even tot rust komen en iets lekkers
eten kan op de pleintjes in het bos.
Datum: 22 t/m 31 juli van 10.00 tot
18.00 uur.
Entree: vanaf € 15. Parkeren auto € 6
en fiets € 1.
Adres: Landgoed Gulberg, Schoutse
Vennen 15, 5674 TK Nuenen, 0402831231, www.bloementuin.nl
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NATUUR OP

HET

EENEIND

GROTE GELE KWIKSTAART
De sierlijke grote gele kwikstaart is te
vinden langs stromende beken, maar
ook wel aan stilstaand water.
HERKENNING
Mannetjes hebben een gele borst en
een helder gele onderzijde. Bij vrouwtjes blijft het geel beperkt tot de onderzijde. Daarnaast hebben mannetjes
in de broedtijd een zwarte kin en keel,
die bij vrouwtjes lichter is. In alle kleden zijn de vleugels zwart, de mantel
grijs en de stuit groengeel. Witte oogen mondstreep vallen nog op. Juveniel
ziet eruit als adult in winterkleed, maar
heeft een bruine zweem op de borst.
In vlucht brede witte vleugelstrepen te
zien. Heeft verhoudingsgewijs een lange dunne staart. Wipt constant met
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staart en achterlichaam. Bruinroze poten in tegenstelling tot andere gele
kwikstaarten. Diepe golvende vlucht.
GELUID
Roep hoog en scherp "tzip" of "tzidip", lijkt op witte kwikstaart, maar
harder en metaliger.
BROEDEN
Legt tussen eind maart en half juli de
eieren, meestal 4-6. Vaak twee legsels
per jaar. Nestelt graag vlak bij stromend water in een nis in een muur of
onder een brug of bij boomwortels in
oevers. Ze maken ook gebruik van
speciale nestkasten. Broedduur 11-14
dagen. De jongen worden na het uitvliegen door de man verzorgd, terwijl
de vrouw bezig gaat met het tweede
broedsel.

Wijkblad Enode

LEEFGEBIED
De grote gele kwikstaart broedt en
foerageert vrijwel uitsluitend aan de
oevers van beken en rivieren, liefst
met loofbos of loofbomen omzoomd.
VOEDSEL
Allerlei kleine ongewervelde dieren
die in of bij het water leven; vooral
insecten, maar ook spinnen, vlo
kreeftjes en kleine slakjes. Als insecten worden met name vliegen, muggen, kokerjuffers, haften, steenvliegen en kevers in het voedsel aangetroffen.
VOGELTREK
De najaarstrek vindt plaats in september en oktober, als kleine aantallen doortrekken, meestal alleen of
hooguit met enkele vogels. Deze
grote gele 'kwikken' zijn afkomstig
uit Duitsland, waar grote populaties
leven die deels westelijk en noordwestelijk trekken. Ook trekken er
vogels door uit het zuiden van Scandinavië en vermoedelijk uit Polen. In
de winter zijn de aantallen een stuk
lager. Onze eigen broedvogels trekken deels weg, naar het zuiden, tot
aan de Pyreneeën.

VERSPREIDING EN AANTAL
Schaarse broedvogel, wegtrekkend,
doortrekker en wintergast in klein
aantal.
De laatste decennia zijn de aantallen
langzamerhand verdubbeld van ongeveer 110-175 paren (jaren '70) tot
240-300 paren in 1998-2000. Het
opnieuw laten meanderen van voorheen gekanaliseerde beken en de
verbeterde waterkwaliteit speelden
de grote gele kwikstaart in de kaart.
De laatste jaren is er flink de klad
gekomen in de opmars en gaat de
vogel weer achteruit in traditionele
broedgebieden. Hetzelfde geldt
voor het aantal doortrekkende vogels. Oorzaken daarvan zijn nog niet
duidelijk.
KIJKTIP
Bij de Dommel kun je hem zien. De
IVN vogelwerkgroep Nuenen heeft
bij alle watermolens en bruggen
over de Dommel nestkasten opgehangen.
Ton van Dijck
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EZELTJESDAG

ZONDAG 4 SEPTEMBER
Wat hebben we er lang op moeten
wachten, maar het is eindelijk zover,
Ezeltjesdag kan dit jaar weer plaatsvinden! Zondag 4 september is het weer
Ezeltjesdag op ’t Eeneind! We zijn blij
dat we alle kindjes met hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en vrienden en bekenden weer mogen verwelkomen op
het evenemententerrein Jo Arts.

Op 4 September vanaf 12.00 uur zijn
er weer ezels te zien, te aaien, te voeren en te berijden op het Eeneind.
Daarnaast kunnen de kinderen naar
hartenlust spelen, springen, geschminkt
worden en er kan er weer een ritje gemaakt worden op het karretje samen
met onze vaste gast Ruud met zijn
paard Bella.
Programma
12.00 Vertrek ezelhouders met ezels
en van het ing. Noordhofplaetse
voor het
Enodegebouw naar
het Jo Arts evenemententerrein
aan de Mulakkers.
12.15 Aankomst ezels op het evenemententerrein, gevolgd door de
officiële opening van Ezeltjesdag.
12.30 Start kinderspelen en ezel rijden
en aaien.
16.15 Einde kinderspelen
16.30 Ezeldiner en officiële sluiting.
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Mocht je een handje willen helpen op
die dag, dan ben je ook van harte
welkom!
Bij de verschillende spelletjes kunnen
we altijd begeleiding gebruiken. Heb
je altijd al vrijwilliger willen zijn meld je
dan aan! Stuur je naam, e-mailadres en
telefoonnummer naar ezeltjesdag@
gmail.com en wij nemen contact met je
op.

Sponsoring
Zouden jullie willen sponsoren dan
kunnen wij prijsjes voor onze loterij
altijd goed gebruiken. Mocht je vragen
daarover hebben kun je ons mailen
naar ezeltjesdag@gmail.com
De Ezelvrienden!

BUITENDAG KWEKERIJ PLANTWERK - UITGESTELD
De eerder aangekondigde Buitendag
bij kwekerij Plantwerk op 18-6-2022 en
de avond voor de buurt op 17-6-2022
gaan niet door.
Zodra er een nieuwe datum is gepland
laten we het jullie weten.
Plantwerk Eeneind 32A
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RECEPT - SUSHI

RIJSTBOWL

2 eetlepels sushi gember
wat olie
sojasaus en zout naar behoefte.

SUSHI

RIJSTBOWL

(LUNCHGERECHT 1 PERS.)
Benodigdheden:
100 gram sushirijst
1 eetlepel appelazijn
1 eetlepel poedersuiker
1 bosui fijngehakt
1 stengel bleekselderij
50 gram peultjes
½ courgette
½ mango
½ paksoi
4 kerstomaatjes
75 gram gekookte kipfilet

Bereiding:
Kook de sushirijst volgens de instructie
op de verpakking gaar.
Was de bleekselderij en schaaf met
een dunschiller dunne lange linten van
de stengels. Doe ze in een kom met
ijskoud water in de koelkast, ze gaan
dan mooi krullen.
Kook de peultjes in 4 minuten knapperig en spoel ze koud af.
Schaaf met een kaasschaaf lange plakken van de courgette. Gril ze in een
hete grilpan tot ze mooie streepjes
krijgen.
Snijd de mango in blokjes.
Haal de bladeren los van de paksoi en
roerbak ze 2 minuten in wat olie. Voeg
wat sojasaus toe tijdens het bakken en
schep ze uit de pan.
Halveer de kerstomaatjes.
Doe de sushirijst in een schaal en voeg
de appelazijn, poedersuiker, mespunt
zout en de bosui toe. Meng met de
vingertoppen alles voorzichtig door de
rijst.
Haal de kom met de bleekselderij uit
de koelkast.
Doe de rijst in een kom en schik alle
groentes en kipfilet erop.
Garneer met de sushi gember en krullen bleekselderij.

Frans Kuijpers
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GARAGESALE GESLAAGD!
Alles was perfect geregeld voor de geweldige Garagesale.
Alhoewel er diverse informatiebronnen
waren waaruit bleek dat er op tijd ingeschreven moest worden, waren er toch
nog vragen om na de opgegeven datum nog ingeschreven te worden. Hierin werd door de organisatie meegedacht, maar de ruimte voor de organisatie werd wel korter.
De PR was ook goed geregeld. Zelfs
flyers langs de weg zorgden voor de
nodige aandacht. Het zou om 10:00 uur
beginnen, maar de eerste kijkers reden
om 7:00 uur al door de wijk.
Er werd een overzicht van de deelnemers uitgereikt. En de speurtocht naar

leuke koopwaar kon beginnen. Het
werd gezellig druk.
Er waren diverse bekende gezichten
van de vorige Garagesale onder de kopers. En de verkoop ging goed. Dus
iedereen tevreden.
Laat dit voor de organisatie een bewijs
zijn om het zeker te herhalen.
Het weer was ook voortreffelijk.
Het idee van een afscheidsborrel was
leuk, maar kwam te laat. Een aandachtspuntje voor (een) volgend jaar
om dit in de planning mee te nemen.
Dit kan zeker uitgroeien tot een mooie
traditie.
Een bedankje voor de organisatoren
Anita, Elma en Anja!
Piet van de Laar
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DE

JEUGDPEN

WIE BEN JE?
Ik heet Janske Braam en ben 10 jaar. Ik
ben geboren in Nuenen en woon nu
sinds 1 jaar op Den Binnen.
Ik woon hier met mijn vader Dirk, mama Chantal en broertje Tim van 9 jaar.
We hebben nu als huisdieren 3 vissen
en we krijgen nog 2 konijnen. Die ga ik
zelf verzorgen en hokken schoonmaken.
WAAR ZIT JE OP SCHOOL EN WAT IS HET
LEUKSTE VAK ?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 7.
Handvaardigheid en gym vind ik de
leukste vakken. Bij handvaardigheid
gaan we knutselen of iets ontwerpen.
Laatst hebben we een chipszak ontworpen. Ook hebben we een schuifpuzzle getekend en gemaakt.
Bij gym doen we iedere keer verschil-
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lende dingen. Bijvoorbeeld touw slingeren en dan is de vloer lava, dus je
mag de grond niet aanraken. Maar ook
bokspringen, basketbal en voetbal.
Verder hebben we vakken zoals lezen,
schrijven, rekenen, topografie. Ook
hebben we alles-in-1, dat gaat over 1
thema bijvoorbeeld het menselijk lichaam. We hebben ook een muziekleraar, meester Freek.
We zijn nu een mini-musical aan het
oefenen met juf Joyce die drama-les
geeft.
Volgend jaar in groep 8 gaan we een
grote musical doen.
WAT DOE JE NA SCHOOLTIJD?
Meestal spreek ik af met vriendinnen.
We spelen dan op het veldje bij de
school of gaan snoep kopen in het
Kernkwartier.

Wijkblad Enode
Als ik binnen ben, vind ik het leuk om
lekkere dingen te bakken. Gamen doe
ik niet zo veel.
Ik voetbal bij EMK. Nu in een team
met jongens. Volgend seizoen ga ik
naar een meisjesteam met mijn
vriendinnen Britt en Ilse. Het liefst ben
ik verdediger, want je kunt de bal dan
heel hard wegschoppen.
Ik hou ook veel van zwemmen, buiten
bij Enode of disco zwemmen in het
binnenbad.
Met mijn vader ga ik ook rondrijden in
Cheffie, dat is onze mooie oldtimer
auto. Ik maak hem soms ook schoon.
WIE ZOU JE WEL EEN DAGJE WILLEN
ZIJN?
Ik zou wel een dag huizen willen inrichten. Ik vind het leuk om huizen te teke-

nen met de meubels en andere spullen
erin.
WAT WIL JE LATER WORDEN?
Binnenhuisarchitect.
WAAR WORD JE BLIJ VAN EN WAT VIND
JE ECHT NIET LEUK?
Ik word blij van afspreken met vrienden. Van klusjes in huis hou ik niet.

HOE VIND JE HET OM OP HET EENEIND
TE WONEN?
Het is hier veel rustiger dan in ons oude huis op de Opwettenseweg. Aan
het sinterklaasfeest en ezeltjesdag heb
ik meegedaan. Het is fijn dat er een
speeltuintje is en dat je naar paarden
kunt kijken.
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JEUGDPAGINA’S
WOORDZOEKER
Kan jij alle verborgen fruit vinden in deze woordzoeker?

· ABRIKOOS

· BOSBES

· BRAMEN

· DADEL

· KIWI

· PEER

· ROZENBOTTEL

· SINAASAPPEL

· VIJGEN

ť
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

MOPJES
Twee waarzeggers komen elkaar tegen
op de markt. Zegt de ene waarzegger
tegen de andere: 'Je ziet er mooier uit
dan volgende week!'
Een muis en een olifant lopen door de
woestijn. Zegt de olifant: 'Poeh, wat is
het heet hier!' Zegt de muis: 'Je mag
wel in mijn schaduw lopen, hoor!'
Twee oenen staan allebei aan een kant
van de weg. Vraagt de ene oen aan de
andere: 'Hoe kom ik aan de overkant?'
Zegt de andere oen: 'Hoezo? Daar sta
je toch al?'

Twee oenen doen verstoppertje. Zegt
de ene oen tegen de andere: ‘Verstop
je in de kast. Daar vind ik je nooit!’ De
andere oen doet wat hem gezegd
wordt. Na tien minuten hoort hij de ene
oen roepen: ‘Kom maar uit die kast. Ik
kan je niet vinden!’
Een giraf en een muis gaan zwemmen.
Ze komen bij het meer en de giraf
plonst direct het water in. ‘Is het diep?’
vraagt de muis. ‘Nee, helemaal niet’,
antwoordt de giraf. 'Ik kan met mijn
voeten bij de grond, dus spring er maar
in!
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ST. ANTONIUSSCHUT
JO ARTS TERREIN
De werkzaamheden aan het Jo Arts
terrein vorderen gestaag. Mede door
de inzet van Martien Smits, werd er
wat zwaarder materiaal ingezet. Er is
met dat zwaar materiaal restanten van
takken en wortels verwijderd en het
terrein gevlakt voor het inzaaien van
het middenterrein. Door het zonnige
weer moest het terrein regelmatig gesproeid worden.
Mede door de regenval van de laatste
weken ziet het er steeds groener uit.
Hopelijk kunnen in het najaar weer de
bekende evenementen plaats vinden.

gen doorgebracht in de “Boerderij”
aan de Beekstraat. De reünie zorgde
voor veel bezoekers en een prettige
sfeer op het voor velen onbekende
schutterrein. Er was onverwacht bar
personeel.

ZIEDENIE
Een activiteit op een zaterdag zorgde
voor een probleem. Een aantal schutbroeders wilde zich aan tradities houden. Maar ze moesten toch het traditionele bonaken staken. Er was besloten
dat een reünie van jeugdsoos Ziedenie
op zaterdag gehouden mocht worden.

TEERDAG
De voor de reunie geplaatste tent was
meteen een mogelijkheid om een
Teerdag te organiseren. Geen patroonsdag dus ook geen mis. Dit was
een gemiste kans voor het al enige
malen geoefende “Koortje teerdag”.
Verder waren we nog niks verleerd.
Het lopen was niet echt in de maat.
Maar het varken en kip schieten was
zoals voorheen. De gelukkigen waren
Yolanda Weijnen en Piet van de Laar.
Het eten was ook weer goed. Gelukkig
was de zanger van de avond ook goed
in “Gouwe ouwe”, want een groot
deel jeugdigen had een ander feestje
gepland.

Een deel van de schutbroeders was
vroeger lid of gast bij Ziedenie. Ontstaan in een kippenhok op het
“Boord” te Nuenen, maar de glorieda-

Leo Lijten mocht de plaquette voor
veroordeling als winnaar van de kandi-
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daten voor de schandpaal in ontvangst
nemen. Verder was het een gezellig
feest.
PASEN
Pasen vierden we weer als voor de
Corona. De oud gedienden waren
weer gevraagd en uiteraard genegen
om dit weer op zich te nemen.
De traditionele speurtocht was op enkele kleine meningsverschillen na weer
goed uitgezet. Bij terugkomst was er
een voor vele personen bekende
clown in de tent aan het inrichten. Hij
zorgde mede door zijn zeer gewilde
ballonnen voor vele blije gezichten.
Door aanpassingen op schutsterrein en
werkzaamheden op het Jo Arts terrein
waren de paaseieren elders verstopt.
En de kleine jeugd was nogal vlug
door de eieren heen.
Door de overvloed aan prijzen was de
loterij zeer geslaagd (gulle schenkers
nogmaals bedankt).
Dankzij ons vaste koppel in de bakkerij
kon iedereen tevreden en voldaan
naar huis. Ook broer en zus van Geffen
bedankt namens de gasten.
INBONEN
De vorig jaar op zijn 18 e verjaardag
aangemelde aspirant lid Bjorn Jansen
was kandidaat om ingeboond te worden. Dit kon door de te laat verschenen hoofdman toch nog geregeld
worden.
De bonen waren helaas niet allemaal
wit. Toen er een schutsbroeder de uitslag zag begreep hij dat hij een fout
gemaakt had en dacht dat voor lid-

maatschap een zwarte moest zijn. Hij
wilde deze fout corrigeren. Dit werd
geaccepteerd. En was Bjorn met allemaal witte bonen ons, voor zover we
na kunnen gaan, jongste lid in onze
bijna 550 jarig bestaan. Proficiat Bjorn.
OVERLEDEN
Jammer genoeg is het niet altijd een
prettig bericht wat we moeten mededelen.
Op 18 mei werden we opgeschrikt met
het bericht dat Ine Smits-van Spreuwel
overleden was. Na een lange periode
van ziekte met vele ups en downs was
Martien al eerder komen vertellen dat
het niet lang meer zou duren want er
was geen genezing meer mogelijk. Ine
hoorde door haar inzet voor onze
schut en ook het “Schutje van niks” tot
de vaste kern. Ik denk dat als vrouwen
ook lid hadden mogen worden dat ze
nog eerder lid was geworden dan Martien. Martien veel sterkte, ook voor je
kinderen en kleinkinderen de komende
tijd.
Jonge Dekenschrijver
Piet v. d. Laar
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GROENPARK DE KLEINE DOMMEL
dien heeft Vattenval aangegeven het echt als één project te
willen zien, waardoor de vergunning in beide gemeentes relevant is.

OFWEL HEEL WAT HECTARES ZONNEPANELEN OP HET EENEIND / LOOSTRAAT.
Vattenval/de familie Rovers hebben
het voornemen om zo’n 13 hectare van
de landerijen tussen Eindhoven (Loostraat) en Nuenen (’t Eeneind tussen
de Mulakkers en de kleine Dommel)
om te zetten tot zonnepark.
Een aantal bewoners heeft de handen
ineen geslagen om zich hierin te verdiepen en te kijken wat het voor ons
betekent (los van de klankbordgroep).
Vanuit ’t Eeneind denken Loes Karremans en Annemarie ThomassenBrouwers mee, beiden woonachtig aan
de oude Dijk.
Dit stukje is bedoeld om jullie te informeren. Wil je meer weten of je zorg
uiten? Laat het ons weten via zonnepark.eeneind@gmail.com.
NUENEN EN EINDHOVEN SAMEN?
Een groot deel van onze zorgen zijn
vergelijkbaar. De Loostraat in Eindhoven heeft ook nog cultuurhistorische
waarde, met monumentale boerderijen. We trekken samen op, omdat we
met meer mensen meer weten. Boven-
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STATUS VOORSTEL VATTENFAL/
ROVERS
Er ligt nog geen concreet voorstel. In februari zijn de klankbordgroepsessies geweest. Dit
heeft geresulteerd in meer dan
180 ideeën, vragen, zorgen en
wensen. Op basis van deze input
hebben Vattenfal/familie Rovers een
eerste schetsontwerp en een visiedocument opgesteld voor Groenpark De
Kleine Dommel. Dit eerste resultaat,
het schetsontwerp en de andere documenten worden getoond op een inloopavond/klankbordgroep op 7 juni.
De reacties hierop zullen dan waar mogelijk meegenomen worden in het ontwerp richting de vergunningsaanvraag.
Vanuit Groenpark De Kleine Dommel
zullen diverse leden van het projectteam aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.
STATUS VERGUNNING
Omdat zonnepanelen geen landbouw
zijn en het om landbouwgrond gaat,
moet de gemeente een vergunning
verlenen. De gemeente Nuenen is bezig haar standpunt te bepalen over het
grootschalig opwekken van duurzame
energie. Natuurlijk heeft de gemeente
ook een belangrijke taak in het verduurzamen en moeten zij serieus kijken
naar alle opties. Onlangs is hier een
beeldvormende bijeenkomst over geweest, waarbij ook de Wijkraad Eeneind zijn zorgen en bezwaren heeft
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uitgesproken tegen een zonnepark van
deze orde op deze locatie. De eerste
uitgangspunten vanuit de gemeente
zijn wel dat de zonneladder, zoals geformuleerd door het rijk gevolgd moet
worden en dat er voldoende draagvlak
vanuit de omgeving moet zijn.
ONZE ZORGEN/BEZWAREN
Het past niet in het natuurbeleid
Er lopen prachtige initiatieven ‘Dommeldal uit de verf’, natuurnetwerk Brabant waarbij geprobeerd wordt het
dommeldal te verbinden en te zorgen
dat het wild de natuurgebieden in de
omgeving kan blijven vinden. Een hek
om een groot aantal zonnepanelen
past natuurlijk niet in dit beleid, niet
qua uitzicht/natuurbeleving en niet qua
toegankelijkheid voor fauna.
https://tinyurl.com/ewxnpmyv
Het past niet in de natuurbeleving
Als je nu over het Elmdepad loopt,
loop je tussen akkerbouw door (prei,
afrikaantjes, …). Zelfs als er rood fruit
onder staat of er schapen tussenlopen,
is het gevoel van natuur ver weg tussen hectares vol zonnepanelen achter
hekken.
Niet volgens de Zonneladder
In de zonneladder staat dat we landbouwgrond pas moeten gebruiken als
alle overige mogelijkheden (daken,

leegstaande terreinen ed) niet kunnen.
https://tinyurl.com/2pctwsjj
Kostbare landbouwgrond gaat verloren
Potentiële hinder
Geluid: De omvormers maken geluid
en onduidelijk wat het effect is van
weerkaatsing van treingeluid op dit
grote aantal glazen muurtjes. Stof: Onder zonnepanelen verschraalt de
grond, waardoor er veel meer stof te
verwachten is. Hitte: warmte blijft
meer hangen.
Particulieren kunnen bij pieklevering mogelijk niet meer leveren
Het net zit al behoorlijk vol, waardoor
er bij heel veel zon voorrang gegeven
wordt aan grote leveranciers en particulieren hun zonne-energie niet meer
terug kunnen leveren.
MEER INFO
Van de bewoners Loostraat en omgeving en ’t Eeneind, verzamelde
info:
https://www.hofke -tongelre.info/
groenpark/index.htm
Van de initiatiefnemers (hier kun je je
inschrijven voor een nieuwsbrief):
https://groenparkdekleinedommel.nl/
TOT SLOT
Bedankt voor het lezen. Hopelijk helpt
deze informatie jullie. We gaan op 7
juni naar de klankbordbijeenkomst.
Heb je concrete vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via zonnepark.eeneind@gmail.com, of bel of
app of loop even langs.

Loes Karremans
Annemarie Thomassen-Brouwers
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BOEKBESPREKING: GEMMETJE VICTORIA
Ze begon met het schrijven van gedichten en verhalen en bewerkte romans
van andere schrijvers voor de televisie.
Ze brak door met 'Jan Rap en zijn
maat' in 1977.
Inmiddels is ze al ruim 90 jaar oud en ze
heeft zeer veel boeken geschreven.

INLEIDING
Dit boek is geschreven door Yvonne
Keuls. Yvonne is geboren in Nederlands-Indië als dochter van een Nederlandse vader en een Javaanse moeder.
Ze kwamen in 1938 terug naar Nederland. Haar vader maakte een eind aan
zijn leven toen Yvonne 12 jaar was. Ze
wilde naar de toneelschool, maar dat
mocht niet, het werd de kweekschool
en op haar negentiende was ze al onderwijzeres, waarmee ze stopte toen ze
kinderen kreeg (3 dochters).

ť
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GEMMETJE VICTORIA
Gemmetje Victoria is haar 98-ste publicatie.
Yvonne ontmoette Gemmetje ergens in
1972 in een opvanghuis voor jongeren,
waar Yvonne als vrijwilligster werkte.
Gem kwam daar terecht nadat ze al 17
kindertehuizen, 8 pleeggezinnen en
een paar psychiatrische inrichtingen
van binnen gezien had. Ze was op verschillende plaatsen misbruikt en op
haar dossier stond een stempel
'onhandelbaar'. Victoria is een bedachte achternaam, ze is als baby al meteen
bij haar moeder weggehaald. Gem
heeft kleptomane neigingen en gooit
graag met schoenen e.d.. Toch krijgen
Yvonne en zij een band samen.

Na de eerste ontmoeting zegt Gem al
dat Yvonne ooit een boek over haar
gaat schrijven, ook al heeft Yvonne die
intentie helemaal niet.
Het opvanghuis wordt opgeheven wegens geldgebrek, waarna ze terecht
komt bij Zuster van der Mast (kortweg
Zus), een non van de Zusters van Liefde, die in de Haagse Schilderswijk hulp
en onderdak biedt aan daklozen en
verslaafden. Yvonne en Zus blijven haar
samen steunen, ook al blijkt Gem zwan-
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ger. Ze kan door haar wispelturigheid
niet voor de baby zorgen en laat die
achter bij de vader.

Het boek is maar ten dele een roman,
omdat Yvonne alleen wat kleinere aanpassingen in het verhaal gedaan heeft.

Dankzij Zus krijgt Gem haar leven een
beetje op de rails, in zelfs een eigen
huisje. Ze krijgt daar een baantje en
maakt daarin kennis met een aantal
Turkse en Marokkaanse vrouwen voor
wie ze activiteiten bedenkt en organiseert.

Gelukkig heeft Yvonne deze trieste
geschiedenis met de nodige humor
doorspekt zodat je dit boek toch
graag wil lezen en soms zelfs met een
glimlach op je gezicht. Zoals de scene
waarbij de fiets van Gem gestolen
wordt en ze daarover erg boos is, terwijl ze vroeger zelf alles meenam wat
los en vast zat zonder te betalen.

De Turkse Sevda lijkt haar te begrijpen
als geen ander en doet veel werk voor
Gem. Ze blijft wel ellende over zich
afroepen als ze nagenoeg gelijk met
haar vriendin Priscilla een “schijnhuwelijk” afsluit met een Turk voor
veel geld.
Als ze het geld op vakantie kwijtraken,
belooft een kennis het op te lossen,
maar hij gebruikt de meisjes voor een
drugstransport. Hierbij worden ze opgepakt en moeten de gevangenis in.
Het blijft veel ellende, het ene probleem is nog niet opgelost en het volgende is er al weer. Ze belazert de
kluit regelmatig, maar ze is ondernemend en vermoedelijk beschikte Gem
over genoeg charisma.

Het is een schrijnend verhaal, waarbij
het goed is, dat Yvonne Keuls wel wat
gewend was, anders had ze haar handen misschien ook van Gemmetje afgetrokken. Op dit moment ligt Jeugdzorg nog steeds heel erg onder vuur
omdat er zoveel verkeerde keuzes gemaakt worden, waarbij ook de bureaucratie belangrijker is dan de mensen.
Gemmetje kreeg ook pas de naam van
haar moeder en familie op het einde
van haar leven, na veel speurwerk en
doorzetten van mensen die het goed
met haar voor hadden.
Frans Kuijpers

Tot overmaat van ramp wordt Gemmetje ook nog eens ziek, vliegt het
huis van Sevda (haar buurvrouw) in
brand enzovoort.
NABESCHOUWING
Yvonne Keuls heeft met “Gemmetje
Victoria' in feite een belofte ingelost
aan Gem, al had ze in eerste instantie
niet gedacht dat ze er ooit een boek
over zou schrijven.

P.S.
Ik weet via onze Minibieb dat er op
het Eeneind vrij veel boeken gelezen
worden. Deze lezers wil ik graag wijzen op de website van onze oudste
dochter Marieke IJsendoorn-Kuijpers:
www.mariekeleest.nl, hier vind je veel
boekrecensies. Mogelijk kun je hier
ideeën opdoen voor een volgend leesboek.
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TROTS OP EENEIND!
Misschien had je al iets over ‘Trots op
Eeneind!’ gehoord via de Eeneind app,
website of van een buurtgenoot.
We willen met dit project laten zien dat
we trots kunnen zijn op ons Eeneind.
Omdat het een fijne plek is waar heel
veel mooie mensen wonen. Dat hebben
we met de voorbereidingen van dit
project ook weer volop mogen meemaken.
WANDELROUTE MET 24 PANELEN
Eeneind barst van de mooie verhalen
en historische gebeurtenissen. Zo was
er een station, een postkantoor, meerdere winkeltjes, café’s en zelfs een eigen pompstation.
De meeste zijn inmiddels al lang weer
verdwenen, maar als je iets beter kijkt
dan zie je dat er minder is veranderd
dan op het eerste gezicht zou lijken.
Dat zit hem niet in de stenen maar
vooral in de mensen.
Het Gilde, Showkorps O&V, Ezeltjesdag, De Cultuurdag en het Sinterklaasfeest zijn enkele van de vele mooie activiteiten die nog elk jaar te bewonderen zijn op het Eeneind. Sommige al
meer dan 100 jaar en dat is best bijzon-
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der in een tijd waarin alles steeds beter en sneller lijkt te gaan.
De wandelroute met 24 fotopanelen
geeft een mooi beeld van Eeneind

door de jaren heen.
Met herinneringen van families die er
al generaties lang wonen tot verhalen
van de nieuwkomers. We hopen mensen te inspireren en met andere ogen

ś

23

Wijkblad Enode

naar het Eeneind te laten kijken. Want
Eeneind is een buurtschap waar je met
recht trots op kunt zijn!

WAT:
Opening wandelroute ’Trots op Eeneind’ met gezellige picknick.

OPENINGS PICKNICK VOOR IEDEREEN
Zaterdag 25 juni om 13.00 uur openen
we Trots op Eeneind met een gezellige picknick op het veldje bij het Enodegebouw. We hopen dan dat jong en
oud ‘aanschuift’ om bij te kletsen of
elkaar misschien voor het eerst te ontmoeten.

WIE:
Voor iedereen die het Eeneind in zijn
hart heeft zitten.

Wij zorgen voor de broodjes, de koffie
en de thee. Je hoeft dus niets mee te
nemen, behalve een stoel mocht je dat
fijn vinden.
Als je wilt kun je aansluitend de route
lopen.

WANNEER:
Zaterdag 25 juni, 13.00 uur
WAAR:
Veldje bij Enode gebouw.
Dank aan alle bewoners van het Eeneind die een bijdrage hebben geleverd
aan de totstandkoming van Trots op
Eeneind.
Trots op Eeneind is mede mogelijk
gemaakt door:

Dus wees vooral welkom!
Marcel Sloots, Piet van der Laar,
Marijke Rikze, Jos van de Munckhof

SUDOKU

PUZZELS
Normaal

Moeilijk

2
7 9 3
9 1

9
6
8
1
7
3

4
3 5
8
5 6 8 1
2
8
4 6
5
2
1
5
6
3 4
7
9 2
1
4 3 7
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ACTIVITEITENKALENDER
25 JUN

ZA
22 JUL

VR

30 JUN

Groenexpo Bloem & Tuin
Landgoed Gulbergen
22 t/m 31 juli 2022

4 SEP

DO
ZO

Grip-wagen
Wijkgebouw Enode
13.00 - 14.00 uur
Ezeltjesdag
Schutsterrein Mulakkers 23
Vanaf 12.00 uur

PromsFestival@TheLake
Strandbad Enode
9 t/m 10 september 2022

9 SEP

VR

ONZE

Trots op Eeneind!
Veldje Wijkgebouw Enode
Aanvang 13.00 uur

SPONSORS

• Sint Antoniusschut

• Fam. Prinsen

• Carpro Carwash

• Fam. Rovers

• Corvers Auto’s

• Safety First Brandbeveiliging

• Stichting Ezeltjes dag

• Fam. Sloots

• Ferplast

• Smits Autoschade

• Van Gennip Groententeelt

• Spaan Metaal

• Kiki & Remmet van Luttervelt

• Fam. de Vries

• Metselaars Makelaardij

• Wijkraad Eeneind

Plantwerk

Het volgende blad verschijnt half augustus.
Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 29 juli.
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