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VAN

DE REDACTIE

De augustus uitgave van ons wijkblad verschijnt middenin de schoolvakantie. De
Eeneinders die elders van een vakantie aan het genieten zijn, kunnen bij thuiskomst nog alles lezen, over wat er gebeurd is op het Eeneind.
Voor de Eeneinders die thuis zijn, hebben we ruim van te voren veel informatie
en aandacht voor de altijd gezellige Ezeltjesdag op het Eeneind op zondag
4 september.
Helpt u ons mee het wijkblad te
maken?
Wij ontvangen en plaatsen graag
foto’s, recepten en artikelen over
alles wat uw interesse heeft, mooi
vindt, meegemaakt hebt enz.
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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Op de laatste openbare wijkraad vergadering (5 juli) waren een viertal wijkbewoners aanwezig. Zij waren nogal verontrust over de mogelijke komst van een AZC
op Gulbergen en vroegen zich af wat de wijkraad hiervan wist.
De wijkraad is hierover helaas tot op heden nog niet officieel geïnformeerd door
de Gemeente. Wel heeft de gemeente Nuenen inmiddels een website opgezet
om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren:
www.nuenen.nl/opvangvluchtelingen
U kunt zich via deze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Openstelling A270
In het vorige wijkblad hebben we uitgebreid geschreven over de openstelling van
de A270. Inmiddels hebben we een advies hierover geschreven, dit advies kunt u
vinden op onze website pagina www.eeneind.net/wijkraad
Ondertunneling spoor
Ruim ’n jaar geleden hebben we een advies geschreven over de drukte op de
Collse Hoefdijk en de aanleg van een flitsfietspad tussen Helmond en Eindhoven,
de inzet was het ondertunnelen van het spoor bij de Collse Hoefdijk. De gemeente was het wel met ons eens maar kwam tot de conclusie dat een ondertunneling
van het spoor te duur zou worden.
Onlangs is er een Bidbook “Bereikbaarheid Zuid-Nederland” verschenen met
daarin besproken de herverdeling van de ‘vrijgekomen’ gelden van ‘de Ruit’
De wijkraad heeft daarom besloten het advies nogmaals in te sturen, dit advies+bidbook kunt u vinden op de website.
Nieuwe Eeneind website
Helaas blijkt dat men de nieuwe Eeneind website nog niet altijd goed weet te
vinden, het adres is www.eeneind.nl of www.eeneind.net
Heb je een idee, berichtje, oproep of andere bijdrage schroom dan niet om dit te
delen, bezoek de website om te zien hoe.
Veiligheid Collseweg
De in het wijkblad 2 besproken veiligheid van de Collseweg heeft inmiddels geleid tot enkele gesprekken tussen de belanghebbende bewoners, wijkraad en
gemeente. Er zijn hier enkele varianten m.b.t. snelheidsverminderende maatregelen besproken. Dit heeft evenwel nog niet tot consensus tussen bewoners en Gemeente geleid.
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Rest mij niets anders dan u een fijne maar vooral veilige en gezonde vakantie toe
te wensen.
Vergaderschema
Het resterende vergaderschema voor dit jaar is
als volgt:
6 september, 25 oktober en 13 december

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

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in het Enode gebouw aanvang 20.00 uur.

FAMILIEBERICHTEN
GEBOREN
Noah Phaff
21 juni 2016
Spijkert 4, Nuenen
Gewicht 4200 gram
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Na mijn 2e oproep in het vorige wijkblad is er nu gelukkig
een positieve reactie gekomen om boeken beschikbaar
te stellen. We gaan dus verder met het project.
Ik had gehoopt dat er ook iemand zou zijn die nog wel
een eenvoudig kastje zou hebben of er een zou willen
maken. Als we een net kastje hebben zouden we dat mogelijk ergens kunnen plaatsen bij het Enodegebouw?
Of zijn er andere suggesties? Ik hoor het graag.
Wordt vervolgd.

Namens de redactie,
Frans Kuijpers
f.kuijpers@onsnet.nu
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ZONDAG 4 SEPTEMBER: EZELTJESDAG 2016

Natuurlijk is het ook dit jaar weer Ezeltjesdag op ’t Eeneind! Zoals gebruikelijk
op de eerste zondag van september en dat valt dit jaar op 4 september. Dat
is de laatste zondag van de schoolvakantie.
Elk jaar zijn we weer blij met de ezelhouders die met hun ezels onze Ezeltjesdag tot een groot succes maken. Zonder ezels, geen Ezeltjesdag!
Maar ook zonder kinderen geen Ezeltjesdag! Dus we nodigen u met uw (klein)
kinderen weer heel graag uit om samen gezellig te komen genieten van een
heerlijke familiemiddag. Voor een klein bedrag kunt een spelletjeskaart kopen
waarmee de kinderen de hele middag leuke spelletjes kunnen doen en waarvoor zij ook een pannenkoek en ranja krijgen en mogen grabbelen in de grabbelton. Naast de spelletjes kunnen de kinderen natuurlijk ezel rijden, zich laten
schminken, aan ballonnenentertainer Tijn Mandarijn weer een creatief figuurtje
vragen en zich lekker uitleven op het springkussen.
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Omdat we Ezeltjesdag heerlijk op het Jo Arts evenemententerrein vieren, is het
weer mogelijk om onder deskundige begeleiding te schieten op de vlakschietbaan van de Sint Antoniusschut. En natuurlijk hebben we weer een loterij met
hele mooie prijzen, die u direct na het kopen van uw loten kunt meenemen.
Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur

12.15 uur
12.30 uur
16.15 uur
16.30 uur

Vertrek ezelhouders met ezels en Showkorps O&V van het
Ir.Noordhofplaetse voor het Enodegebouw via een korte tocht door
de wijk naar het Jo Arts evenemententerrein aan de Mulakkers naast
de schut.
Aankomst ezels en Showkorps O&V op het evenemententerrein
gevolgd door de officiële opening van Ezeltjesdag door de koning
van de Sint Antoniusschut.
Start kinderspelen en ezelrijden.
Einde kinderspelen.
Het grandioze Ezeldiner en officiële afsluiting van Ezeltjesdag 2016.

We verheugen ons erop om u (weer) te mogen begroeten op zondagmiddag
4 september en we zullen er alles aan doen om er weer een gezellige, onvergetelijke en mooie Ezeltjesdag van te maken!

De organisatie van de Ezeltjesdag
P.S. Als je het gezellig en leuk vindt om (een uurtje of iets langer) te komen helpen, dan zijn we daar erg blij mee! Loop in dat geval op zaterdag 3 september
even naar het evenemententerrein, zodat we je even bij kunnen praten.

DIT JAAR GEEN BUURT BBQ
De afgelopen jaren was het gebruikelijk om de avond voor Ezeltjesdag een heerlijke en gezellige buurt BBQ te organiseren. Vanwege de teruglopende belangstelling en het feit dat het eerste weekend van september dit jaar het laatste
weekend van de zomervakantie is, hebben we er voor gekozen om de buurt BBQ
niet door te laten gaan.
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TERUGBEELD 23
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 tweede, volgens de flyer nummer 23 op
het Eeneind geplaatste zuil gaat over het oude station.
Het station is in 1866 tegelijk met de opening van de spoorlijn Eindhoven-Venlo
in gebruik genomen. Aanvankelijk heette het station ‘Nuenen-Tongelre’. In 1915
is de naam gewijzigd in ‘Nuenen‘. Het station Nuenen was van het type vijfde
klasse. In het gebouw was een kantoor voor de chef, een wachtruimte tevens
plaatskaartenverkoop, een opslagruimte en de woning van de stationschef en zijn
gezin. Op 15 mei 1938 werd het Station-Nuenen voor de reizigersdienst gesloten. Toen het in 1972 ook voor goederenvervoer gesloten werd, is het gesloopt.
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Links stations koffiehuis, midden station en rechts huis stationsweg.

Het stations koffiehuis waarvan het linker gedeelte herbouwd is.
De zuil zoals hij op diverse plaatsen te vinden is.
Het station en omgeving is uitgebreid beschreven o.a. in het
boek Nuenen op het randje…
In een volgend wijkblad zal ik Terugbeeld 24 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 Heemkundekring De Drijehornick.

Piet van de Laar
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STRAATNAMEN EENEIND 13
Heikrekel
Vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 1979
Weg lopend over een klein deel van de gemeente Nuenen c.a. Te vinden langs
het Eindhovens kanaal. Aanvankelijk de toegangsweg naar het kompostbedrijf
V.A.M. (Vuil Afvoer Maatschappij) op het grondgebied van de gemeente Mierlo.
Bij de inbedrijfstelling werd de weg in de gemeente Mierlo bij besluit van de gemeenteraad van Mierlo van 29 november 1954 V.A.M.-weg genoemd. Toen de
plannen bekend werden om in de nabijheid het stortterrein van de Regionale Afvalverwerking Zuidoost Brabant (RAZOB) gedeeltelijk op het gebied van de gemeente Nuenen c.a. aan te leggen, werd besloten de weg ook op Nuenens gebied van een naam te voorzien.
De Heikrekel is de naam van een stuk grond aan de toegang van de weg. Benoeming naar het insect met die naam, veel voorkomend bij woeste gronden ,,Krekel” kan ook een verbastering zijn van ,,krakeel” dan zou de betekenis
kunnen zijn een perceel waarover een (grens)betwisting bestond. Niet alleen de
ontsluiting via de weg, maar ook per spoor was op het Eeneind gevestigd. Dus
niet alleen bij het dierenpark is Mierlo zo slim. Wel de lusten maar niet de lasten.
De VAM was nog een aantrekkelijk terrein voor de wat oudere jeugd van het
Eeneind. Nu praat ik over mijn jeugd tussen 1960 en 1970 werd er regelmatig op
vrijdag avond met de luchtbuks op ratten jacht gegaan, het krioelden van de ratten die op het vuil dat uit de VAM-treinen werd gestort. Het vuil werd toen al
gerecycled het kleine ijzer e.d. werd door magneten gescheiden en op een hoop
gestort. Daar gingen wij het kleingeld zoals dubbeltjes en kwartjes zoeken. De
Directeur van de VAM kwam regelmatig kijken om ons weg te jagen, maar we
werden steeds brutaler want het leverde goed op. Op het Hofke in Tongeren
was een bakkerij met frietzaak uit de bij behorende automaten waren met het
oude VAM geld nog artikelen te halen. Ook Dora van de IFA nam het geld aan
maar we kregen dan niet de volle waarde ze hield een deel om het te reinigen,
want het was nogal beschadigd en vuil.
Foto’s:
Vroeger stond op de Gaswinning de boerderij van Stoutjesdijk.
VAM met transportband voor afvalproduct naar het kanaal.
En een oud straatnaambordje dat nu nog langs de weg te vinden is.
Op onderstaand kaartje staat de naam Schooiersven.

ť

8

Wijkblad Enode

Piet van de Laar
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DE

JEUGDPEN:

BIBI SLOOTS

Bibi met haas Bob en konijn Bo.
Wie ben je?
Ik ben Bibi Sloots en ben 10 jaar. We wonen in de straat Eeneind met mijn papa
en mama, zus Nina van 12 jaar en mijn broer Sil van 8 jaar. We hebben ook veel
dieren: 2 schildpadden, 4 kippen, een cavia, vogels, een haas en konijn. De haas
heet Bob en het konijn Bo. Bo is een vlaamse reus die nog jong is, maar heel
groot wordt. Ze zitten samen in een hok, dat gaat goed samen.
Waar zit je op school en wat vind je leuk op school?
Ik zit op de Mijlpaal en begin na de vakantie in groep 7. Ik vind bijna alles wel
leuk op school, maar vooral tekenen en knutselen. Onze schooldag ziet er zo uit:
we beginnen om half 9 met de kring. Dan vertellen de kinderen iets bijvoorbeeld
over het weekend. Of de juf vertelt iets. Ook doen we spelletjes in het Engels.
Daarna gaan we rekenen of werken aan de weektaak. De weektaak zijn opdrachten zoals over spelling of topografie. Iedere maandag krijg je de weektaak en die
moet je op vrijdag af hebben. Als de weektaak af is, mag je zelf weten wat je
doet. Meestal heb ik de opdrachten snel af en ga ik zelf wat doen. Zo ben ik nu
een tijdschrift aan het maken. Natuurlijk gaan we tussendoor buitenspelen. Tus-
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sen de middag eten we een boterham met z’n allen. ’s-Middags gaan we sporten
of knutselen en tekenen. Om half 3 gaat de school uit.
Op vrijdag hebben we 1 keer per maand vieringen. We doen dan allerlei optredens. Deze maand gaat het over boeken. Elke week hebben we huiswerk over
spelling of rekenen.
Wat doe je na schooltijd?
Als ik niet naar school ga, speel ik met mijn beste vriendin Sofie. We logeren vaak
bij elkaar en zitten ook samen in de klas. We doen dan spelletjes, soms op de
computer. Of we gaan buitenspelen in de speeltuin op het Eeneind. Ook ga ik
vaak de hondjes van de overburen uitlaten.
Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen en paardrijden. Ik heb tekenles van Stan
Groenland in het Enodegebouw. Op donderdag ga ik paardrijden. Ik doe ook
mee aan wedstrijden, springen en dressuur. Mijn lievelingspony is Elonia. Dat is
een bokkende pony, maar samen met mij gaat het goed. Verder ben ik thuis altijd
aan het knutselen en tekenen. Ik teken vaak dieren, zoals laatst een ijsbeer.
Wie zou je wel een dagje willen zijn?
Mijn juf, want ik zou willen weten hoe het is als juf. Later wil ik liefst paardrij-juf
worden of juf op school. Ook dierenarts of iets met dieren lijkt me leuk.
Waar word je blij van? En wat vind je echt niet leuk?
Ik word blij van dieren. Niet leuk vind ik mijn kamer opruimen.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?
Ik vind het hier fijn zoals met pasen eieren zoeken. En met Ezeltjesdag kun je
ezeltje rijden. Ook heb ik geholpen bij de spelletjes.

IJsbeer getekend
door Bibi
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JEUGDPAGINA
Kleur deze zomerkleurplaat zo mooi mogelijk in!
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Zoek de
zeven
verschillen...

Zomermopje
Eén Nederlander en een heel vliegtuigje vol met Belgen gaan met
het vliegtuig op vakantie, onderweg zegt de piloot de bodem valt
uit het vliegtuig, allemaal aan de bagage rekken gaan hangen, dat
gaat een hele tijd goed tot de bagage rekken het gaan begeven. Zegt de piloot
één iemand moet springen dan houden de rekken het weer. De Nederlander
springt, en alle Belgen klappen.

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

9
5
6
4
3
8

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

Moeilijkheidsgraad

2
5
6 7

5
8 6
9 2
5

9
4 7
2
4

3

2

8
3

4
1 4

7
5 1 4 9

7
3
4 8 9

2
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ZONNEPARK EENEIND

IN BEDRIJF!

Het rode knipperlicht ging aan: gedeputeerde Annemarie Spierings verbond
met één druk op de knop de zonnepanelen met de lamp! Zonnepark Eeneind
is sinds 12 juli echt in bedrijf. Energiecoöperatie Morgen Groene Energie levert hiermee zonnestroom voor haar leden (ook nieuwe) zonder panelen op
het eigen dak.

Provinciebestuurder Spierings heeft zojuist het knipperlicht aangesloten op
Zonnepark Eeneind. Voorzitter Ernst van de Leij van Morgen Groene Energie
kijkt tevreden toe.
Het zonnepark is tot stand gekomen door samenwerking van Morgen Groene
Energie met de twee bedrijven bNRGY en Eigenenergie.net. bNRGY heeft haar
dak op bedrijventerrein Eeneind beschikbaar gesteld voor de zonnepanelen, Eigenenergie.net installeerde ze. Gedeputeerde Spierings roemde de unieke samenwerking tussen de drie innovatieve partijen en het vele pionierswerk , dat
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samen met de vrijwilligers van Morgen Groene Energie is verzet. Zij zei, dat de
provincie zich zal inzetten om meer zonneparken mogelijk te maken, iets waar de
ook aanwezige wethouder Pero van Nuenen zich bij aansloot.
Goedkope, groene stroom voor iedereen
Leden van Morgen Groene Energie krijgen een
gratis paneeldeel voor
ieder jaar dat zij lid zijn.
Ook kunnen zij paneeldelen kopen, mits zij wonen
in de zogenaamde postcoderoos. Dit gebied omvat alle postcodes die
grenzen aan de code van
het zonnepark (5674), zie
het kaartje. Ook nieuwe
deelnemers zijn welkom,
als zij lid worden van Morgen Groene Energie.

Een paneeldeel kan maximaal 45 kWh stroom leveren en kost een deelnemer
eenmalig € 70,-. Per jaar is € 1,70 nodig voor onderhoud, beheer en verzekering.
Het economisch rendement op deze investering bedraagt ongeveer 5 %, veel
meer dan dat van een spaarrekening. De opbrengst van de gekochte panelen
kan, incl. de energiebelasting, van de eigen energierekening worden afgetrokken. De overheid garandeert, dat je dit tenminste 15 jaar lang mag blijven doen.
Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 3500 kWh stroom per jaar. Om hierin
volledig te voorzien, zijn 75 paneeldelen nodig. Maar ook deelname met een kleinere investering is al een goede bijdrage aan een betere wereld. Zo levert die
investering meteen een hoger ecologisch rendement op.
Meer daken nodig
Omdat Morgen Groene Energie veel belangstelling verwacht, is de coöperatie op
zoek naar meer daken om zonnepanelen op te installeren. Welke ondernemers in
dezelfde postcode als bNRGY (5674 in Nuenen, Gerwen of Nederwetten) zijn
geïnteresseerd in deelname aan een zonnepark?
www.morgengroeneenergie.nl, email: hein.eeneind@gmail.com
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ST. ANTONIUSSCHUT
Ik weet niet of het u gelukt is om te komen kijken bij de schietwedstrijd op 3 juli
bij onze schutshut. Want dan had u kunnen zien dat het soms ook wat minder
druk is met schutters. Door een slechte planning van de schietleiders kon het gebeuren dat tegelijkertijd met de schietwedstrijd bij onze schut, in Eindhoven een
districtsgildedag werd gehouden waar een groot aantal van de schutters die normaal bij ons komen schieten, naar toe moesten met hun gilde. Jammer!

Het hoogte punt vorig jaar augustus in Peine Duitsland, nog 2 jaartjes wachten in Leudal
Op 9 juli hebben we als schut meegedaan aan het aanzeggen van de kermis in
Nuenen. Dan wordt er in optocht gelopen van de verzamelplaats vooraan in de
kermis naar het oude gemeentehuis samen met de brassband en 2 andere gilden.
De voorman van het Sint-Catharinagilde, Nuenen-Boord sprak de burgemeester
en de jeugdburgemeester toe en deed het verzoek om een straat of plein te vernoemen naar hun gilde, want dat was ook al gebeurd met het St. Annagilde, Nuenen Centrum en de St. Antoniusschut Eeneind Opwetten. In zijn reactie zei de
burgemeester dat zij zelf daarvoor een verzoek konden doen bij de straatnamencommissie van Nuenen en dat het dan wel geregeld zou worden. Mooi!
Daarna werd er een vendelhulde gebracht door onze vendelier Willie van der
Heijden, een muziekstukje gespeeld door de brassband en konden we weer in
optocht terug naar de kermis. De route die we liepen was een ander dan normaal
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via de Weverstraat en voorlangs bij de HEMA en de Jumbo omdat het eerste café waar we het bier moesten testen café Rene was. Toen dat was gebeurd is er
nog in opmars de kermis rondgelopen om op het terras bij café ons Dorp voor de
tweede keer bier te testen. Het werd goedgekeurd!
Na deze gezellige plichtplegingen kon iedereen weer huiswaarts keren.
Nu gaat ook de vakantieperiode in voor de schut: geen activiteiten meer tot 28
augustus. Dan is onze districtsdag aan de beurt die dit jaar wordt gehouden in
Mierlo bij het St. Catharina-St Barbaragilde.
We zijn nog wel open op zaterdagmiddag. Dus als u zin heeft…

Leo Verspaget,
deken schrijver St. Antoniusschut Eeneind Opwetten.

PAPRIKA’S TELEN
Wie zelf paprika's wil kweken kan het beste bij een tuincentrum wat jonge plantjes kopen, zelf zaaien is erg moeilijk en het duurt erg lang voordat het zaad
kiemt. Kies een grote pot voor op terras of een beschutte plaats, plant er 2 of 3
jonge plantjes in.
Paprika,s zijn er in verschillende kleuren rood, oranje of geel, in het begin van de
vrucht zijn alle paprika,s groen van kleur en dus nog niet rijp.
Paprika is een zelfbestuiver, maar meer dan 10 paprika's per plant is al een goede oogst.
Bijmesten van de planten gaat het beste met vloeibare plantenvoeding dat je bij
het water doet. Zijscheuten bij de plant moeten gesnoeid worden, zodat alle
energie naar de vruchten gaat. Wanneer het eerste bloemetje verschijnt moet je
dit verwijderen om de groei van de plant te bevorderen. De plant heeft weinig
last van ziektes, soms wat bladluis maar die kun je gemakkelijk verwijderen met
wat zeepsop. Niet te veel water geven want daar houdt de plant niet van.

Toon.
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PARALLELWEG 9
De hondenuitlaters, de wandelaars, de fietsers en de trein- en kippetjes-spotters
van de Parallelweg, allemaal hebben ze kunnen zien dat ons 90-jarig huis er afgelopen winter na 35 jaar weer een kleintje bij heeft gekregen. Het fundament, de
buitenmuren en het dak heeft Jos Maas voor ons opgetrokken, met het binnenwerk zijn we zelf aan de slag gegaan. Nu nog wat plinten, lampjes en gordijnen
en het schilderwerk buiten en dan is het klaar.

Dit najaar gaat Jelle met pensioen. Zelf werk ik zo af en toe nog een beetje, maar
veel is dat niet meer. Werken in dienstverband is ook voor mij een wijkend perspectief. Misschien wil ik nog wel wat voor mezelf gaan doen, maar veel zal dat
niet zijn. Met de jaren werd voor Jelle en mij duidelijk dat wij allebei geen globetrotters zijn. Hoewel we allebei erg geïnteresseerd zijn in en meeleven met wat
er in de wereld gebeurt, roept de wereld ons niet van alles daadwerkelijk ook te
komen bekijken. En zo kwamen we dan uit op een voor ons beiden nieuw perspectief dicht bij huis.
Met het kleintje hebben we verschillende dingen voor ogen. Daarvoor hebben
we het een grote open ruimte gegeven met veel licht en weinig inrichting. We
hebben ideeën om er te gaan exposeren, mediteren, musiceren ……
Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar hoe het er binnen uitziet, nodigen wij
zaterdagmiddag 27 augustus van harte uit om alleen, met hond, met wandelwagen of met (klein-) kind te komen kijken. En heb je leuke ideeën wat we nog meer
met de ruimte zouden kunnen gaan doen, we horen graag!

Cilly Persoon - Elfering
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DE

KLEINSTE KONING VAN HET EEINEIND

“Hier ben ik dan een jonge winterkoning, 5 weken oud en de jongste uit een

nestje van 4. Ik zit hier op een balkje wat uit te rusten en kan nog niet zo goed
vliegen omdat ik het laatst uit het ei kwam, en mijn broers en zussen meer eten
hebben gekregen. Ik ga nu met mijn ouders de tuin verkennen. Zij geven mij nog
eten totdat ik dat zelf kan.”
De winterkoning komt bijna in geheel Europa voor en is het meest te vinden in
grote tuinen en parken. De winterkoning eet hoofdzakelijk kleine insecten, die ze
met hun dunne scherpe snavel makkelijk uit boomschors kunnen vangen
Het koepelvormige nest bestaat uit mos, bladeren en gras. Het mannetje is de
bouwvakker en maakt in zijn eentje meerdere nesten, waarna het vrouwtje een
nest uitkiest om in te broeden.
Als het vrouwtje op de eieren zit te broeden probeert het mannetje een ander
vrouwtje te lokken in een van de andere nestjes, dus heel erg trouw is hij niet.
Het vrouwtje legt meestal 5 eieren en soms 2 broedsels per jaar. De winterkoning is bruin van kleur, en het meest opvallende is zijn kleine rechtopstaande
staartje, dat steeds in beweging is.
Hij vliegt altijd laag bij de grond en met een beetje schokkende beweging gaat
hij van struik naar struik. Het is een heel leuk vogeltje om waar te nemen in je
tuin.

Toon
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BOEKBESPREKING: DE HELLEVEEG
Ik neem nu een boek, dat ook in 2013 in
Nederland uitgegeven is: De Helleveeg
van A.F.Th. Van der Heijden. A.F. Th. Van
der Heijden werd in de buurt geboren en
wel in de Poemastraat te Geldrop.
De Helleveeg maakt eigenlijk deel uit van
de cyclus “De tandeloze tijd” over het
leven tussen de 50er en 80er jaren van
de vorige eeuw. Het boek kan echter
heel goed zelfstandig gelezen worden.
Het grootste gedeelte speelt zich af in
de wijk Tivoli in Eindhoven. In de kleine
arbeiderswoningen met kleine kamers,
drank en haat, wonen de grootouders
van Albert Egters, de hoofdpersoon uit
de eerder genoemde cyclus. Terugkerende thema's zijn incest, impotentie en de
wrange humor.
Het verhaal begint met de introductie
van tante Tiny, bijgenaamd Tientje Poets,
door haar neef Albert Egberts. Hij zet
haar neer als een vrouw, gewapend met
een gele stofdoek, voorzien van een serveersterschortje en een scherpe tong.
Tiny is getrouwd met Koos Kassenaar en
ze wonen in Breda. Tante verscheurt foto's, liegt over zwangerschappen en onvruchtbaarheid al naar gelang de omstandigheden. Elke zaterdag brengt ze een
bezoek aan haar ouders in Eindhoven om hen het leven zo zuur mogelijk te maken. Nadat tante Tiny haar ouders het graf in had gepest richtte ze haar pijlen op
haar zus Hannie, de moeder van Albert. Vele jaren later ontdekt Albert hoe het
komt dat zijn tante zo'n door en door vals karakter heeft gekregen.
Toen hij klein was, liep Albert als een eendje achter zijn tante aan. Ze waren namelijk geboren in hetzelfde huis aan de Lynxstraat in Eindhoven omdat de ouders
van Albert toendertijd bij opa en oma inwoonden. Tiny werkte in een schoenfabriek en moest haar loon thuis afstaan. Ze moest ook helpen met het huishouden.
Ruzies waren er regelmatig, want ze werd korter gehouden dan haar broers en
zussen. Tiny protesteerde hevig tegen die houding van haar ouders, met als enig
resultaat dat ze haar herinnerden “aan dat hele erge” een eens begane misstap.
Wat dat precies was, daar spraken ze nooit over.
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Zus Sjaan vertrok met haar echtgenoot naar Australië en broer Freek werd zeeman. De twee jongste kinderen Tiny en Hasje werden grootgebracht door Hannie, zo werd Hannie zus en moeder tegelijk. Hoewel tante Tiny er goed uitzag,
lukte het haar niet om langere tijd een relatie te hebben. Ze behandelde haar
vriendjes als oud vuil, beledigde ze en sloeg ze. Beter ging het met politieagent
Henneman, haar ouders zagen die wel zitten. Tiny verruilde hem voor Peter Walraven een portier bij een hotel. Zij wilden zich verloven en trouwen (maar dat
mocht pas als ze twintig werd), maar Peter kwam er via haar vorige vriend achter
dat ze onvruchtbaar was. Hierna was het uit met de pret.
Tiny trouwde met Koos Kassenaar, maar ze hadden echter meteen slaande ruzie,
omdat iemand de bruidegom in het oor gefluisterd had dat ze onvruchtbaar was.
Zij verteld echter na een bezoek aan het ziekenhuis van beiden dat Koos onvruchtbaar is.
Het bleef een huwelijk met ups en downs. Ze gaan ook iedere zaterdag naar huis
om pa en ma het leven zuur te maken. Op het 40 jarig huwelijksfeest gooit ze de
ouders voor de voeten dat ze hypocriet zijn want Hannie is dan al 42 jaar. Ze richt
haar woede ook op zus Hannie, maar die snapt er niets van, want ze deed alleen
maar wat haar was opgedragen. Voor Tiny waren haar ouders geen ouders maar
werkgevers. Ze dreigden haar met haar misstap, maar die gebeurde onder Hannie. Opa was zo boos dat hij Tiny niet meer als zijn dochter wilde kennen. Tiny
speelde een machtsspelletje met Hannie en gaf haar dure kleren waardoor ze
zich ongemakkelijk ging voelen. Ik ga niet het hele verhaal prijs geven, want dan
hoef je het boek niet meer te lezen of de film te kijken, maar Koos is zaaddonor
geworden enz.
De roman bestaat uit 8 genummerde hoofdstukken, zonder titel, die onderverdeeld zijn in kleinere eenheden- eveneens genummerd- vol dialogen die bol staan
van gekissebis. De roman in zijn geheel is een flashback. Wat opvalt is dat Tientje
Poets de hele roman door lawaai maakt.
De kern van het verhaal is het veertigjarige huwelijksfeest van de ouders. Dat
feest wordt door Tiny verpest. Het tweede kernverhaal is de confrontatie tussen
Tiny en Hannie in het rusthuis, waarbij Hannie zich niet meer kan verdedigen,
doordat ze ernstig ziek is.
In deze twee episodes legt van der Heijden de Brabantse familieverhoudingen
bloot, maar ook het verstikkende katholicisme en de dubbele moraal als het gaat
om kuisheid en verplicht inwonen. Van der Heijden heeft eens de uitspraak gedaan: “Familie, dat is een groot loyaliteitsconflict” (Elsevier). Hij heeft dat in de
Helleveeg uitgeroepen tot het centrale thema. Albert vraagt zich in het boek regelmatig af, wat hij met zijn familie aan moet.

Frans Kuijpers
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RECEPT

COURGETTESOEP
4 PERSONEN
Een goedkoop en snel voorgerecht (20-30 minuten)
Ingrediënten

600 gram courgette

1 ui

1 1/2 liter water

bouillonblokjes voor 1 1/2 liter water

1 deciliter melk of room

zout en peper

boter

Verder nodig: een staafmixer
Bereiding
Snij de courgette en de ui in grove stukken en breng het water aan de kook
Bak de boter bruin in een braadpan en gooi er dan de gesneden ui en courgette
bij. Laat dit alles 10 minuten smoren.
Als het water aan de kook is, voeg dan de bouillonblokjes toe, zodat er een lekkere krachtige bouillon ontstaat.
Voeg de gesmoorde courgette en ui toe en laat dit alles ongeveer 20 minuten
koken. Pureer de soep na 20 minuten en voeg de melk toe. In het weekend of
op een feestdag: vervang de melk door room.
Voeg naar smaak peper en zout toe.
Lekker!

SERVEERTIP
VOOR DE NIET-VEGETARIERS KAN DE SOEP GESERVEERD WORDEN
MET EEN PAAR GARNAALTJES ERIN.

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

GEZOND ZIJN COURGETTES?

De courgette is licht verteerbaar, zit boordevol vezels en mineralen en is makkelijk te verwerken in vele gerechten. Bovendien bevat de groente weinig calorieën.
Deze afstammeling van de komkommerachtigen is dus een echte aanrader.
De courgette komt oorspronkelijk uit het zuiden van de Verenigde Staten en uit
Mexico. In de 16e eeuw maakte Europa kennis met deze groene rakkers. Vooral
Zuid-Europa smulde ervan en pas vrij recent zijn courgettes ook in de noordelijke
streken bekend. Courgettes worden ook wel eens aangeduid als zomerpompoenen omdat ze jong en onrijp geoogst worden. Als je courgettes laat groeien, worden ze net zo groot als pompoenen. Augurken, meloenen en komkommers zijn
allemaal familie van de courgette.

Licht
Een portie van 150 gram courgette levert slechts 50 calorieën, terwijl het toch
een grote hoeveelheid vezels bevat. Een courgette heeft oplosbare en onoplosbare vezels, die goed door de darmen worden verdragen. Als de groente nog
jong is, zijn de vezels zachter en zitten er binnenin nog geen of heel weinig zaadjes.
Mineralen
Courgettes zijn als verse groente bijna onverslaanbaar als het aankomt op het
hoge gehalte aan mineralen. Ze zijn rijk aan kalium en arm aan natrium. Ook bevatten ze veel magnesium, vitamine B1 en, met name veel vitamine B9. Hierdoor
hebben ze een bloeddrukverlagend effect en helpen ze bij de preventie of bij de
behandeling van hart- en vaatziekten. Onderzoek toont aan dat vitamine B9, ook
wel foliumzuur genoemd, vrouwen beschermt tegen darmkanker. Ook verkleint
het slikken van extra foliumzuur de kans op een aantal ernstige aandoeningen bij
de baby. Daarom is de courgette een ideale groente voor vrouwen die aan kinderen denken of die net zwanger zijn geworden.
Ellie
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ACTIVITEITENKALENDER
4 SEPT

ZO
6 SEPT

DI
16 SEPT

VRIJ

Ezeltjesdag
Jo Artsterrein
12.00 uur

25 SEPT

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

16 OKT

Kringkorps 2
St. Antoniusschut
13.00 uur

25 OKT

ZO
ZO
DI

Open Dag Showkorps O&V
Lonu terrein Wettenseind
11.00-15.00 uur
Schietwedstrijd
St.Antoniusschut
13.00 uur
Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur

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

INGEZONDEN

FOTO DOOR

PIET VAN

DE

LAAR:

UIT EIGEN TUIN

Heeft u ook een mooie foto uit de buurt? Dan zou de redactie dit graag willenplaatsen in het volgende wijkblad! Stuur naar: wijkblad.enode@gmail.com
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HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!
VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TARIEVEN
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:
WIJKBLAD.ENODE@GMAIL.COM

DANK

AAN ONZE SPONSORS

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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