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Wijkblad Enode

Van de redactie
De natuur krijgt zijn herfstkleuren weer en ons leven verplaatst zich meer en meer
naar binnen. Alles lijkt weer vertrouwd als altijd, maar we zitten helaas nog steeds
midden in de coronacrisis.
Het Sinterklaasfeest zal dit jaar ook anders dan anders zijn. Hierover meer in dit
wijkblad.
Verder hebben we weer berichten over de mensen op het Eeneind, als ook over
de natuur die zo uitbundig was deze zomer en herfst.
De redactie hoopt dat onze lezers ook een keer iets willen schrijven over een leuke
hobby of vakantie.
Veel leesplezier namens de redactie !
Overige informatie en actualiteiten zijn te lezen op: www.eeneind.net. Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van de redactieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com

Agenda
Onze agenda voor dit jaar en mogelijk ook begin 2021 is leeg.
Alle activiteiten zijn of worden afgelast. Ook voor onze kinderen kan niets georganiseerd worden. Sport wedstrijden gaan niet door zoals schietwedstrijden en biljarten bij de schut. Het voetbal en tennis mag nog uitgevoerd worden maar wel
zonder publiek of buiten de omheining. Door het herfst achtig weer is wandelen of
bezoek aan Dierenrijk ook geen pretje. Waar moet dat heen? Misschien kunnen er
wat verhalen over een leuke bezigheid die bijvoorbeeld thuis gedaan kan worden
ingestuurd worden om in het volgende wijkblad geplaatst te worden.
Piet van de Laar
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Van de Wijkraad
Zoals u mogelijk al via het ED of Facebook heeft gelezen, heeft de wijkraad het
zomerreces gebruikt om eens goed na te denken over hoe we nu verder willen.
Na rijp beraad hebben we besloten om met alle wijkraadleden weer door te gaan,
tenslotte zijn we door jullie gekozen en hebben we derhalve een verplichting aan
onze achterban.
We zijn ervan overtuigt dat we als officieel adviesorgaan van de gemeente toch
gehoord worden en zelfs af en toe het verschil kunnen maken, al moeten we vaak
veel geduld hebben en worden alle verzoeken nu eenmaal niet altijd ingewilligd
zoals dat gewenst is.
Wel hebben we besloten dat vanaf nu de rol van voorzitter zal worden ingenomen
door ondergetekende (Petro van den Bos)
De functie van secretaris zal worden overgenomen door Piet van de Laar. Echter
alle communicatie zal via mij blijven lopen.
In het verleden hield de wijkraad jaarlijks zes openbare vergaderingen, dit zal in
de toekomst worden beperkt tot één, hooguit twee per jaar.
Vragen en verzoeken voor deze openbare vergaderingen zullen vooraf schriftelijk,
bij voorkeur per e-mail, moeten worden ingediend.
Uiteraard is er tijdens openbare vergaderingen ook gelegenheid tot het stellen
van vragen, echter is er geen garantie dat deze dan direct kunnen worden beantwoord.
Voor de niet openbare vergaderingen (4 of 5x per jaar) kunt u natuurlijk ook altijd
schriftelijk vragen stellen.
De wijkraad zal zich in de toekomst alleen nog maar bezig gaan houden met zaken
die het algemeen nut/belang van het Eeneind dienen, dus geen persoonlijke of
kleinschalige problemen meer.
Vergaderschema 2020
De laatste twee geplande vergaderingen van dit jaar worden door agenda issues
verplaatst naar een andere datum en zijn niet openbaar.
Heeft u vragen en/of verzoeken kunt u deze schriftelijk, bij voorkeur per e-mail,
indienen op onderstaand adres.
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com
Website: www.eeneind.net/wijkraad
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Hallo Allemaal,
Het zijn gekke tijden vandaag de dag.
Veel (leuke) evenementen mogen niet doorgaan vanwege onze gezondheid.
We begrijpen dat wel, maar vinden het niet leuk.
Daarom zijn wij druk bezig om contact te zoeken met Sinterklaas.
Of hij naar het Eeneind komt dit jaar is onduidelijk maar we doen er alles aan om
het Sinterklaasfeest op Eeneind ook dit jaar samen te kunnen vieren. We kunnen
hier in het boekje nog geen programma zetten en omdat er ook geen Enodeblaadje meer komt tot aan Sinterklaas zullen we jullie via de buurt-app en posters
op de hoogte houden. Houd die dus goed in de gaten!
Zoals gezegd doen we er alles aan om de prachtige Sinterklaastraditie op Eeneind
doorgang te laten vinden, maar we kunnen daarin nog geen beloftes doen. Dat
houdt ook in dat we nog niet weten of Wijk C dit jaar langs komt voor een bijdrage.
Blijf gezond en pas een beetje op elkaar.
Namens Wijk C,
Louis Koenen
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Natuur op het Eeneind
De spreeuw.
Spreeuwen nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in
gebouwen. Ze tasten de bodem van weilanden en grasvelden af op zoek naar
insectenlarven, zoals van de langpootmug (emelten). Na de broedtijd verzamelen
spreeuwen zich op grote slaapplaatsen. In het najaar komen er vanuit Noord- en
Midden-Europa veel spreeuwen naar onze omgeving. Rond de slaapplaatsen vormen zich dichte wolken van duizenden spreeuwen die prachtig op en neer
'golven' in de lucht.
Herkenning
In de wintermaanden een zwart verenkleed met
een paarsgroene gloed en opvallende witte
spikkels. In broedkleed zijn spreeuwen zwart
gekleurd met een gloed van paarse, blauwe en
groene kleuren. Jonge spreeuwen hebben tot in
september een bruin, onopvallend verenkleed.
Leeft in groepen, na het broedseizoen soms
zeer grote groepen.
Zijn vrij luidruchtig. Spitse snavel die geel is in
het broedseizoen, daarbuiten donker grijs/
zwart.
Geluid
Zeer gevarieerd en lang aangehouden. Met veel
imitaties en fluittonen.
Broeden
Spreeuwen zijn een van de meest voorkomende
broedvogels van Nederland. Broedt van half
april tot in juni. Heeft één, soms twee legsels
met gewoonlijk 4-6 eieren. Broedduur: 11-13
dagen. Is geen koloniebroeder, maar broedt wel graag met meerdere soortgenoten bij elkaar in de buurt. De jongen zitten 19-24 dagen in het nest. Als ze zijn
uitgevlogen, worden ze nog zo'n 4-5 dagen gevoerd.
Leefgebied
Spreeuwen broeden in holtes van bomen, in nestkasten en in gaten en kieren van
gebouwen. Spreeuwen zijn opportunisten en je komt ze dan ook op veel plaatsen in ons land tegen, ook in dorpen en steden. Op Eeneind zitten ze ook vaak
onder dakpannen.
Voedsel
Spreeuwen zijn alleseters, maar ze eten voornamelijk insecten en insectenlarven
in grasland. In zomer, herfst en winter ook veel bessen en fruit, zoals appels. Op
grasvelden en golfbanen zijn zij natuurlijke bestrijders van emelten in de grasmat.
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Vogeltrek
Een deel van de broedvogels trekt in de winter weg, maar blijft relatief dicht bij
huis: België, Noordwest-Frankrijk en Zuid-Engeland. Uit noordelijke en oostelijke
streken van Europa trekken grote aantallen spreeuwen door Nederland, waarvan
een groot deel in ons land overwintert. In de winter zijn er daarom nog meer
spreeuwen in Nederland dan tijdens het broedseizoen. Voorjaarstrek vooral in
maart, najaarstrek van juni (jonge vogels) tot in november.
Aantallen in Nederland
De spreeuw heeft grote delen van de wereld toegevoegd aan zijn verspreidingsgebied, maar sinds de jaren '70 van de vorige eeuw loopt het aantal spreeuwen in
Nederland terug. Aantal broedparen 450.000 (in 2015) Geschat aantal overwinteraars/doortrekkers 1.000.000-3.000.000
Bescherming
Het aantal spreeuwen in ons land neemt dramatisch af. Oorzaken worden gezocht
in de intensivering van de landbouw (verdroging) en het verdwijnen van geschikte
nestplaatsen in stedelijk gebied. Te veel jonge vogels overleven hun eerste jaar
niet. Vogelbescherming staat een ander soort landbouw voor. Natuurlijker en bijvoorbeeld met een hoger waterpeil. Dat doen we onder meer via de campagne
Red de Boerenlandvogels. Spreeuwen zouden op die manier gemakkelijker aan
voedsel kunnen komen. Daarnaast brengen we actief mogelijkheden onder de aandacht om tuinen en parken vogelvriendelijk in te richten, waar ook de spreeuw van
profiteert.
Wat kunt u doen?
Het Nederlandse platteland
verdroogt door de intensieve
landbouw, met uitzondering van
bepaalde plekken waar met hart
en ziel natuurlijk wordt geboerd. Die verdroging in combinatie met andere intensiveringsmethoden is funest voor het
bodemleven en lijkt ook voor
spreeuwen een oorzaak voor
hun grote achteruitgang. Een
meer natuurlijke landbouw biedt insecten, bijen, vlinders, bloemen en vogels een
kans om te overleven. Het aanbieden van nestgelegenheid is een belangrijke beschermingsmaatregel voor spreeuwen. Denk aan nestkasten in bomen of ouderwetse spreeuwenpotten tegen de gevel.
Golfbanen en voetbalverenigingen kunnen de hulp inroepen van spreeuwen bij het
bestrijden van emelten en engerlingen die de grasmat kaalvreten. Plaats daarvoor
nestkasten op het terrein.
Ton van Dijck

ś

5

Wijkblad Enode

In memoriam Janus Jansen
Janus Jansen, op 26 november 1924 geboren te Eindhoven, is 11 september
2020 te Bakel overleden. Maar iedereen zou denken die heeft toch altijd op het
Eeneind gewoond. En de meesten denken zelfs dat hij altijd in de Eeuwdriessestraat woonde. Voor hij op het Eeneind woonde had hij al op diverse plekken in
Eindhoven gewoond. Aan het begin van de oorlog woonde ze op het Dwarseindje nu het “Eindje” in Eindhoven. Vandaar moest Janus naar Duitsland om er te
gaan werken. Deze periode heeft hij op papier gezet. Daaruit blijkt dat zijn ouders tijdens de oorlog verhuisde naar het Eeneind naar De Mulakkers. Janus
mocht op verlof want er was een telegram gekomen van dokter Wolters dat zijn
moeder ernstig ziek was. Daarna keerde hij niet meer terug naar Duitsland. In
1945 ging hij als O.V.W. er (oorlogsvrijwilliger) naar Nederlands Oost-Indië. Over
deze periode was hij minder te spreken. Na zijn terugkomst naar Nuenen woonde hij bij zijn ouders in, die woonde ondertussen in de Eeuwdriesestraat 6, met
zijn vrouw An. Hier werd Wim geboren. Daarna verhuisde hij naar Gulberg 5 daar
is Ad geboren. Het volgende adres was Parallelweg 7 daar is Mia geboren. En
Toon werd op de Mulakkers geboren. Daarna zijn ze naar de Eeuwdriessestraat
toen nummer 1 nu 9 verhuisd en heeft Janus tot zijn laatste maanden genoten
van diverse hobby’s. Ook heeft hij veel betekend voor de Eeneindse gemeenschap waarvoor hij een Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen. Een
aantal wil ik speciaal vermelden. We beginnen met E.M.K. daar was hij penningmeester, trainer, leider en grensrechter van diverse elftallen, verzorgde jarenlang
de contactavonden in de serre bij familie van Geffen, en verzorgde ook heel lang
clubblad “Het Schakeltje”. Daarvoor werd hij tot erelid benoemd.

Daarnaast heeft hij met Hans Verheggen de geschiedenis van het Eeneind uitgezocht en vastgelegd.
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De Sint Antoniusschut was vanaf
zijn pensioen een nieuwe uitdaging hij werd tamboer en vendellier, werkte mee aan de bouw
van vele “Schuthutten’ en was
mede bouwer van de Sint Antoniuskapel op ware grote en
maakte hij er 1 op schaal. Bij de
Riefels zorgde hij voor diverse
attributen zoals de grote klepper, maar was ook de gangmaker als kabouter bij de kindercarnaval. Ook voor ons Wijkblad
Enode heeft hij vele jaargangen
als redactielid voor de inhoud en opzet gezorgd. Hij heeft heel Brabant en België
doorkruist om kapelletjes te fotograferen met zijn An en Frans en Door Baselmans. Zelfs heeft hij met Henk Deelen een bezoek gebracht aan het klooster
van Sint Antonius in Egypte. De laatste jaren fietste hij nog vele kilometers op zijn
hometrainer om fit te blijven. Zelfs voor diverse schilderstukken en kerststallen
heeft hij nog tijd gehad. Hij heeft vele reizen gemaakt, maar hij was blij dat hij aan
zijn laatste reis naar zijn Anneke kon gaan beginnen. En dat was hem gegund.
Janus bedankt.
Piet van de Laar
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Minibieb en Kinderzwerfboekstation
Minibieb en Kinderzwerfboekstation Eeneind Parallelweg.
Op zaterdag 19 september was het de landelijke dag van de Minibieb.
Het was die dag schitterend weer, zodat ook Minibieb Eeneind een extra tafel
vol boeken naast de Minibieb kon zetten. Het was daardoor extra druk en er zijn
zeker 75 boeken meegenomen die dag. Ik hoop dat de boeken met veel plezier
gelezen worden door mensen van het Eeneind en directe omgeving. Ik heb een
paar mensen gesproken en het blijkt dat sommige boeken o.a. Doorgegeven
worden aan familie in Uden en Rotterdam. Terugbrengen naar de Minibieb Eeneind mag natuurlijk ook en hebt u boeken over leg ze in of bij de Minibieb.

Minibieb met wat extra’s Stationsweg.
Boeken voor jong en oud.
Met ooit noten, eieren en
tomaten deze hoeven niet
geruild te worden.
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Minibieb Syn in lezen Eeuwdriessestraat.
Deze minibief heeft geen kinderboeken,
maar wel hele mooie boeken voor literatuurliefhebbers.

Een goede start van Eeneind Actief 10 jaar geleden
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De jeugdpen
Wie ben je ?
Ik heet Zev Sleegers en ben 8 jaar. We wonen op de Grote Heiakker. Ik woon
hier met mijn vader Sander, moeder Nancy, broers Ollie van 9 jaar en Ibbe van 6
jaar en zusje Pomme van 2 ½ jaar.
We wonen hier pas sinds begin van dit jaar. Eerst woonden we in Dordrecht.
Daar ben ik ook geboren. We woonden daar heel anders. Midden op een plein in
de stad en zonder tuin. Hier hebben we eerst een tijdje bij opa en oma op het
Eeneind gewoond.
Daarvoor zijn we een paar maanden in Bali geweest. Daar is het heel warm en we
hadden een mooi huis met een zwembad. Maar ik moest ook wel huiswerk maken.
Waar zit je op school en wat is het leukste vak ?
Ik zit op de Crijnsschool in groep
5. Het leukst vind ik de pauzes.
Dan doen we zombie tikkertje.
De tikker is zombie en als je getikt wordt ben je ook zombie. Je
mag dan ook tikken. Wie het
laatst overblijft heeft gewonnen.
In de klas vind ik dramales heel
leuk. We moeten dan bijvoorbeeld dieren nadoen. We hebben
een keer per 2 weken drama en
de andere week muziekles.

Onze schooldag ziet er zo uit. We
pakken de i-pad waar de weektaak op staat. Dat zijn opdrachten
waar je alleen aan werkt. Daaraan
werken we 30 minuten. Als je
klaar bent lever je de weektaak in
met een druk op de knop.
We lezen ook op de i-pad in een
eigen boek. Het boek mag je zelf
kiezen. Je moet er een verslag
van maken met een tekening.
Verder hebben we ook gym wat ik heel leuk vind.
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Wat doe je na schooltijd ?
In het weekend gaan we naar ons huisje vlakbij het strand in Hoek van Holland.
Het is een houten huisje met een tuintje. Er zijn 2 slaapkamers met een stapelbed.
We gaan dan naar het strand om te surfen of boarden. Bij surfen sta je op je plank
en bij boarden lig je erop. We hebben het surfen van papa geleerd en soms hebben we surfles. We mogen zwemmen in de zee als er geen stroming is. Als er een
rode vlag is mag je niet zwemmen.
Thuis speel ik vaak in het speeltuintje en met mijn vrienden Nina, Luca of Robin.

Verder kan ik al een beetje gitaar spelen. Ik heb het van papa geleerd en ik ga
ook naar gitaarles. Ik wil ook zelf liedjes gaan maken.
Wie zou je wel een dagje willen zijn ?
Ik zou wel Spiderman willen zijn. Hij is een superheld in films. Ook ben ik fan van
Mortis, dat is de hoofdpersoon in een computerspel.
Wat wil je later worden ?
Ik wil eigenlijk 3 dingen: politieman, hippie of kok. Een hippie kan lekker rondreizen over de wereld en andere landen ontdekken. Verder hou ik van schieten en
lekker eten.
Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk ?
Ik word blij van
sporten zoals surfen en steppen. Ik
vind het niet leuk
als ik straf heb en
naar mijn kamer
moet gaan.
Hoe vind je het
om op het Eeneind te wonen ?
Ik vind het hier
fijn. We wonen
hier ongeveer een
jaar. Ik mag naar
het
speeltuintje
en ik kan zelf naar
vriendjes in de
buurt.
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Voorlees verhaal Rian van Dijck
GERARD GAAT NAAR AFRIKA
Wakker worden, Gerard, opstaan, we gaan vandaag op reis. Joepie, denkt Gerard,
we gaan nu echt. Gaan we met het vliegtuig, papa? Nee, jongen, niet met het
vliegtuig. Dan gaan we zeker met de trein, want Gerard en zijn ouders wonen in
een nest op een hoge paal vlak bij het spoor op het Eeneind, dat is makkelijk.
Nee, lacht papa, ook niet, we gaan zelf vliegen. Zelf vliegen? Maar Afrika is toch
heel ver weg, ik kan dat toch niet. Luister, Gerard, zegt papa, wij zijn ooievaars en
wij kunnen dat, jij ook. Toen jij in het voorjaar uit je ei bent gekropen hebben we je
een stoere naam gegeven. We hebben je geleerd hoe je moet vliegen en voorgedaan hoe je kikkers en muizen en visjes moet vangen, zodat je goed zelf hebt kunnen eten en nu groot en sterk bent geworden om mee naar Afrika te gaan. Want
op het Eeneind wordt het in de winter te koud voor ons, daarom vertrekken we
naar warmere landen.

Maar hoe moet het dan met mijn vriendje Tuur, zie ik die dan nooit meer? Tuur is
ook een ooievaar, woont ook bij het spoor, in een nest op een andere hoge paal.
Jawel, zegt mama nu, Tuur en zijn ouders gaan ook naar Afrika. Oke, dan is Gerard
gerustgesteld. Hij moet nu nog ineens heel veel doen, een rondje over de straten
en grasvelden en de dierentuin vliegen om afscheid te nemen van alle mensen en
dieren. En hij moet ook goed eten om de lange reis vol te houden. Met een volle
buik vliegt hij zijn laatste rondje en kleppert er flink op los: tot volgend jaar! tot
volgend jaar! Hij is vrolijk, want papa heeft beloofd dat ze volgend jaar weer terugkomen als de winter voorbij is. Dan gaat mama weer een ei leggen en krijgt hij een
broertje of zusje, dat is leuk.
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De volgende dag gaan ze vroeg op weg. Het is nog lekker weer, dan kunnen ze
zweven op de warme lucht en worden niet zo moe. Blijf goed bij ons, Gerard,
roept mama, dan kun je niet verdwalen en heb je geen last van tegenwind. Onderweg zien ze nog meer ooievaars en andere vogels die naar Afrika gaan. Dat is wel
gezellig. Na een tijd wordt Gerard toch wel moe. Hij begint een beetje te klagen:
mama, ik heb honger, ik heb dorst, mijn vleugels doen pijn. Niet zeuren, jongen,
zegt papa streng, als we over Frankrijk en Spanje heen zijn gevlogen gaan we uitrusten en lekker eten. Nou, dan wil Gerard nog wel even volhouden. Als ze bij de
zee aankomen eten ze visjes en rusten ze goed uit bij het water. Dan zijn ze weer
fit om de volgende dag verder te vliegen.

Maar nu het wordt spannend. Boven zee is de lucht niet warm en moeten de ooievaars zelf heel hard met hun vleugels slaan om vooruit te komen. Gerard merkt
het meteen, het gaat een stuk moeilijker nu, maar hij doet dapper zijn best. En net
als hij denkt: ik kan echt niet meer, roept papa ineens: land in zicht, ik zie Afrika.
Hoera! Nu zijn ze alle drie heel moe van het vliegen geworden. Papa weet de weg
naar een groot meer, waar ze weer kunnen rusten en eten: kikkers aan de waterkant en muizen in het gras. Jammie. En nu vlug gaan slapen want morgen gaan ze
over de woestijn, weer een heel avontuur. Gelukkig is de lucht daar weer lekker
warm boven het gele zand en kunnen ze weer zweven. Gerard krijgt erge dorst
van de warmte, maar in de woestijn is geen water. Ze moeten nog een stuk verder
om bij een brede rivier te komen. Gerard klapt en klapt met zijn vleugels om snel
door te vliegen en zijn ouders bij te houden. Hij slaakt een diepe zucht als hij de
rivier ziet liggen. Eindelijk!
Gerard, zeggen papa en mama, we zijn heel trots op je. Je hebt het super gedaan.
Hier blijven we nu tot de winter in Nederland voorbij is, en dan gaan we terug
naar het Eeneind. Dat vindt Gerard fijn natuurlijk, maar weet je wat hij nog fijner
vindt? Dat hij opeens zijn vriendje Tuur bij de rivier ziet staan, en ze weer samen
kunnen optrekken.
Rian van Dijck
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Sint Antoniusschut
Begin augustus leek alles weer mogelijk bij de schut. Op de dinsdagen waren diverse schutters weer volop aan het oefenen. De biljarters speelden weer diverse
oefenwedstrijden. De 55 plus schutters hielde de 3e woensdag in augustus zelfs
weer een wedstrijd bij het Sint Martinusgilde waar verder geen enkele activiteit
doorgang heeft plaats gevonden. Eind augustus vond de prijs uitreiking van de
competitie van de biljartclub “Ons Genoegen” plaats. Door de voortijdige stop in
maart werd besloten om de stand van dat moment als eindstand te gebruiken.
Maar op dat moment stonden Piet Meulendijk en Frans van Geelkerken gelijk dus
moest er een remise volgen. Dit werd op de jaarlijkse feestmiddag gehouden en
werd door Frans gewonnen. Mede door het prachtige weer waren er op de zaterdagen weer diverse gildebroeders aanwezig. Ook diverse leden van het Schutje
van niks hadden een bijeenkomst geregeld. Daar was ook Ine Smits bij aanwezig
die na diverse onderzoeken en behandelingen gelukkig weer eens goed nieuws
kon komen vertellen. Er werd zelfs al weer gesproken over een reisje naar Deinze
om afspraken te maken over het aanstaande EST in 2021.

De verblijfslocatie in Deinze
In september eindelijk weer eens een vergadering. De indeling was afgestemd op
de Corona eisen en de grote opkomst, want er moest geboond worden voor 2
aspirant leden. Dit zijn Erik Engels en de oud bewoner van het Eeneind Hans Manders. Hans woonde in zijn jeugd op de Oude Dijk, maar heeft ook nog in Gerwen
gewoond waarna hij het zelfs tot kasteelheer in Frankrijk heeft gebracht. En verstand komt met de jaren zegt het spreekwoord, en probeert hij toch weer de banden met het Eeneind te herstellen. Erik Engels slaagde erin om met alleen witte
bonen bij de schut welkom te zijn. Hans Manders had 1 bruine boon en dus toch
welkom als schutsbroeder. Na het tekenen van de statuten werden ze geïnstalleerd door het omhangen van de sjerp, wat door de nieuwe leden zelf moest gebeuren, in verband met corona, normaal doet de hoofdman dit.
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Erik Engels

Hans Manders

Ook zijn er ooit minder leuke momenten in het gilde gebeuren. Helaas moesten
we afscheid nemen van onze oudste schutsbroeder Janus Jansen. Na een periode
van gezondheidsklachten was zelfs Janus blij om op “Reis” te kunnen naar zijn An
waar hij reeds in 2009 afscheid van moest nemen. Zijn laatste tocht was ondanks
de Corona gelukkig zoals Janus wenste met gilde eer. Janus nogmaals bedankt
voor al je inzet bij de schut.

Janus schoot zich twee maal koning op de foto de eerste keer in 1990.
Jonge Deken schrijver Piet van de Laar
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Jeugdpagina’s
Spellingwoord: zijn de woorden goed of vout geschreven.
Kijk eerst of de woorden goed of fout geschreven zijn en zet een kruisje in het
goed of fout vakje. Neem dan de eerste letter van de goed geschreven woorden
in volgorde over in de oplossingsvakjes. Er zijn dus vijf woorden goed en vijf
woorden fout gespeld.
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Zoek de 7 verschillen

Zin om een goocheltruc te leren !!

Wij zijn een superleuke site tegengekomen. Hier staan allemaal gave trucs op. Zo
kan je makkelijk en snel het goochelen onder de knie krijgen. Pak snel het pakje
kaarten, het doosje lucifers of het pakje paperclips erbij en ga aan de slag. Voor
je het weet heb je zo je ouders, broertje of zusje voor de gek gehouden. Veel
goochelplezier!

www.goochelaar.nl/leuketrucs
Mirjam van Riel
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Mededelig bestemmingsplan Eeneind

Ontwerpbestemmingsplan ‘Eeneind 2018’.
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage
Het bestemmingsplan ‘Eeneind 2018’ heeft in 2018 in ontwerp ter inzage gelegen. Naar aanleiding van dit ontwerp werd door enkele bewoners van de wijk
Eeneind Oost gevraagd de bestemming van een nog niet bebouwde bouwkavel
voor twee woningen aan de Kleine Heiakker in heroverweging te nemen. Het uiteindelijke voorstel is om de bouwkavel voor twee woningen te handhaven. Wel wil
het gemeentebestuur gelegenheid geven hierover alsnog formele (positieve of
negatieve) zienswijzen in te dienen.
Daarnaast is het gewenst om een aantal, relatief kleine aanpassingen elders in het
plan aan te brengen.
In verband hiermee is besloten het bestemmingsplan opnieuw in ontwerp ter inzage te leggen.
Alle ingekomen zienswijzen zullen via een ‘Nota van zienswijzen’ aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Eerder ingediende zienswijzen zullen daarbij worden
meegenomen, zodat de indieners daarvan niet genoodzaakt zijn dezelfde zienswijzen opnieuw in te dienen.
De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over het plan.
Inhoud van het plan
Het plangebied omvat de woongebieden Eeneind en Eeneind Oost en ook het
bedrijventerrein Eeneind, met uitzondering van Eeneind II Zuid en Eeneind West.
Het bestemmingsplan heeft voornamelijk een conserverend karakter; veel regels
blijven hetzelfde.
Het gebied Molenkamp/Kruisakker/Eeneind/Den Binnen heeft de bestemming
‘Gemengd’ gekregen vanwege het gemengde karakter van bedrijvigheid met
(bedrijfs) woningen. De huidige mogelijkheden van de bedrijven zijn daarbij overgenomen.
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Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eeneind 2018’ ligt met ingang van vrijdag 25 september tot en met donderdag 5 november 2020 op het gemeentehuis, Jan van
Schijnveltlaan 2 in Nuenen, voor iedereen ter inzage.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook raadpleegbaar via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eeneind 2018’ kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende link:
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenEeneind2018-C002
Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan.
Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus
10.000, 5670 GA Nuenen. U kunt een brief per post of online naar ons sturen. U
kunt dat doen via de website.
www.nuenen.nl/digitale-brief
Een elektronische brief wordt als een officiële brief in behandeling genomen.
Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met mevrouw J. de Vrees van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040- 2631631).
Nuenen, 24 september 2020
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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ACTIVITEITENKALENDER

Helaas geen activiteiten door het corona virus

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

Net niet in Nuenen op het randje
Oud kantoor NEMI nu woonhuis nabij kapel.
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RABO steun club’s en verenigingen

RABO geeft RABO leden weer de mogelijkheid om clubs,
verenigingen en activiteiten te steunen.
Hieronder enkele Eeneindse deelnemers:
E.M.K. van oudsher de Eeneindse voetbalvereniging.
Showcorps O&V ontstaan uit Oefening en Volharding van het Eeneind.
De organisatie van de Ezeltjesdag.
Stichting Actief Eeneind o.a. dit Wijkblad Enode
Zeker in deze moeilijke tijden is elke steun welkom.
Bij voorbaat dank voor uw eventuele steun.

Dank aan onze sponsoren
•
•
•
•
•
•
•

Fam. Acquoy
Sint Antoniusschut
Carpro Carwash
Stichting Ezeltjes dag
Ferplast
Corvers Auto’s
J. Leemans voorzitter Nuenens Belang

• Metselaars Makelaardij

•
•
•
•
•
•
•

Fam. Sloots
Fam. A. M. Rovers
Smits Autoschade
Wijkraad Eeneind
Spaan Metaal
Fam. A. M. Prinsen
Fam. de Vries

• Safety First Brandbeveiliging

Het volgende blad verschijnt half december.
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 december.
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