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Van de redactie
De dagen zijn weer korter en de herfst
laat zich zien. Ook dan is het mooi wonen op het Eeneind, zoals te zien is op
de foto’s in dit wijkblad.
In deze uitgave een uitgebreide bijdrage van de wijkraad over enkele nieuwe
ontwikkelingen.
Verder vertellen bewoners van het Eeneind waar zij mee bezig zijn.
Hoe het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas aan het Eeneind eruit zal zien?

Dat is nog een verrassing. Dus spannend !!!!!
Een mooie herfst en 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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Wijkraad
De Eeneind website is weer in de
lucht, echter is de URL gewijzigd in .nl
in plaats van .net. De nieuwe URL is
dus https://www.eeneind.nl/.
Wijkraadvergadering 7 sept. 2021
Aanwezig waren 6 wijkraadleden en 11
bewoners. Van de aanwezige bewoners kwamen er 7 specifiek voor het
voorgenomen bouwplan Kavelaars.
Er is 2 uur constructief en plezierig
met elkaar van gedachten gewisseld.
Voor- en tegenstanders van het plan
hebben respectvol geluisterd naar elkaars standpunten en vragen. In het
algemeen zijn er veel zorgen over alle
ontwikkelingen rondom Eeneind en
m.n. over de ontsluiting van plan Kavelaars en de mogelijke afname van leefbaarheid, rust en groen. Er is verder
ook veel behoefte aan meer verbinding en gezelligheid op het Eeneind.
Bij deze delen wij graag een samenvatting van wat er is besproken en danken wij de betrokken bewoners voor
hun aanwezigheid en openheid!
Rol van de wijkraad
De wijkraad neemt een neutrale houding aan en organiseert om die reden
zelf geen informatieavonden. De wijkraad adviseert zowel de gemeente als
de projectontwikkelaar om zo vroeg
mogelijk wijkbewoners te informeren
over plannen en ontwikkelingen, en
omwonenden te betrekken bij de plannen. De wijkraad is een adviesorgaan
van B&W en speelt wensen en zorgen
door naar de gemeente, maar kan niet
actief een standpunt innemen/bezwaar
maken omdat ze het nooit iedereen
naar de zin kan maken en omdat zij die
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bevoegdheid niet heeft. De wijkraad is
immers geen rechtspersoon.
Zoveel mensen zoveel meningen. De
wijkraad denkt wel altijd actief mee
tijdens studies bundelroutes, verkeersveiligheid en leefbaarheid, ontsluiting
enz. en probeert het Eeneind op de
kaart te houden bij de gemeentelijke
plannen.
Standpunt Wijkraad t.a.v. plan Kavelaars
• Wijkraad heeft grote zorgen over
de ontsluiting van het plan. De bestaande wegen zijn te smal en kleinschaligheid moet blijven op Eeneind.
• Zij pleit voor behoud van (oer)
bomen en veel groen. Als de nieuwe wijk er komt moet het wel passend zijn bij Eeneind.
• Er is behoefte aan doorstroommogelijkheden van Eeneindse senioren naar (kleinere) levensbestendige woningen op het Eeneind.
• Het plan op zich lijkt een mooie
combinatie van woningen. Het
moet wel voldoen aan een aantal
eisen van de gemeente omdat het
een uitbreidingslocatie is: 20%
(mogelijk zelfs 30%) sociale woningbouw, zorgwoningen en woningen
voor jongeren.
Hieraan voldoet het plan grotendeels en anders zal de projectontwikkelaar het hier wel op aanpassen, gaan we van uit.
• Betrek bewoners in vroeg stadium
bij de plannen.
De projectontwikkelaar organiseert
een informatieavond ergens in oktober. Hiervoor kunnen belangstel-
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lenden zich aanmelden via: https://
kavelaars-eeneind.nl

Hoe is het ongevraagd advies m.b.t.
ontsluiting
Kavelaars
ontstaan?
Vanuit studie verkeersleefbaarheid en
bundelroutes is o.a. besloten om de
busbanen te gaan openen. Vanuit
Eindhoven naar Nuenen centrum
(alleen linksaf) en vanuit Nuenen Centrum naar Eindhoven.
Gezien het plan Kavelaars en de ontsluitingsproblematiek heeft de Wijkraad verzocht om de ontsluiting hiervan, en dat van het mogelijk in de toekomst andere bouwkavel naast plan
Kavelaars, mee te nemen in de ontsluitingsplannen van de Geldropsedijk/
busbanen. Dit om te voorkomen dat
Ontsluiting van Kavelaars via Geldropsedijk onmogelijk wordt gemaakt in de
toekomst en verkeer alsnog via de te
smalle wegen van Eeneind de nieuwe
wijk uit moeten.
Kavelaars komt namelijk na de mobiliteitsplannen. We willen Nuenen-West
problemen (eerst bouwen en dan pas
over ontsluiting nadenken) voorkomen.

Er is door de werkgroep verkeersveiligheid en leefbaarheid aan ons verzocht om een suggestie te doen hoe
die ontsluiting naar de Geldropsedijk
eruit zou kunnen zien.
De tijdsdruk was hoog, er moest binnen 1 week een advies komen, in de
vakantietijd, omdat de werkgroep
door moest met hun advies aan het
college. Er was geen ruimte om te
overleggen met aanwonenden.
We hebben ons advies geschreven op
de op dat moment beschikbare informatie. Om die reden hebben wij ook in
onze adviezen geschreven grote zorgen te hebben over deze ontsluiting
en de enorme toename van verkeer
door alle ontwikkelingsplannen rondom Eeneind (dus ook over plan Flexcampus, Bouw Distributiecentra, Kavelaars, Enode e.d.).
Het ongevraagd advies Kavelaars is
evenals het ongevraagd advies van juni
een “haakje” zodat ontsluiting Eeneind
meegenomen wordt in de plannen
voor de studie “bundelroutes, verkeersveiligheid en leefbaarheid”.
We hebben een zo elegant mogelijke
variant voorgesteld met zo min mogelijk sluipverkeer door Eeneind of belasting voor omwonenden. Verkeer vanaf
de Geldropsedijk komt niet voorbij de
huizen op de Oude Dijk en gaat op
een zo kort mogelijke manier weer
terug naar de Geldropsdijk. Ook hebben we een fietsersbrug van Mulakkers
naar Wettenseind geadviseerd zodat
fietsers veilig zijn en niet meer over de
Geldropsedijk langs de opengestelde
busbanen naar Wettenseind e.d. hoeven, en om Eeneind met Nuenen-Zuid/
West verbonden te houden. We heb-
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ben aangegeven dat de verkeersimpact voor bewoners aan het eind van
de Mulakkers zeker enorm zal zijn en in
alle adviezen hebben we vermeld omwonenden meteen en nadrukkelijk te
betrekken bij de plannen en om naar
het totaalplaatje en de lange termijn te
kijken.

Ons voorstel was vooral gericht op het
voorkomen dat in de toekomst de
plannen van de Bundelroutes een ontsluiting via de Geldropsedijk onmogelijk zouden maken. Het dient natuurlijk,
mocht Kavelaars doorgang vinden,
verder beschouwd en uitgewerkt te
worden in samenspraak met omwo-
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nenden en op basis van alle gegevens.
De rol van de gemeente
Wat is de rol van de gemeente en in
hoeverre wordt gekeken naar de Lange termijn qua ontsluitingsproblemen?
Door middel van de Bundelroutestudie
en studie verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt gekeken naar mobiliteitsontwikkelingen op de lange termijn. Plannen van Kavelaars, EeneindWest en eventuele nieuwbouw naast
Kavelaars zijn hierin nog niet meegenomen.
Het plan voor de distributiecentra Is
gekoppeld aan oude bestemmingsplannen waar Nuenen aan vast zit.
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Eeneind-West is niet de beste plek
i.v.m. veel vrachtverkeer door de wijk,
maar om miljoenen verlies te voorkomen wil Nuenen toch de bouw door
laten gaan.
De wijkraad heeft zich ervoor hard gemaakt al deze plannen op de een of
andere manier aan te haken aan de
reeds lopende studies. Mogelijk worden die apart behandeld, maar de gemeente is zich bewust van de problematiek van ontsluiting rondom het
Eeneind maar moet ook kijken naar
het totaalplaatje. De gemeente Nuenen is ook afhankelijk van de medewerking van de regio.
Wat kunnen bewoners doen?
• T.a.v. Kavelaars
Wacht de informatieavond van projectontwikkelaar af (ergens in oktober). Verkeersdeskundigen hebben
dan ook hun onderzoek afgerond.
Bezwaar maken kan nu sowieso nog
niet.
• T.a.v. belangen Eeneind
Eventueel een belangenvereniging
oprichten als betrokken bewoners
om mee te denken over ontsluiting,
bouwplan Kavelaars, Eeneind-West,
Flexcampus en algemeen opkomen
belangen Eeneind.
• Advies
Ga uit van echte informatie en
wordt geen actiegroep. Ga in overleg en probeer constructief mee te
denken, niet alleen te protesteren.
Denk aan het totaalplaatje, niet alleen aan je eigen belang. Wat zijn
de waarden van de wijk Eeneind
(groen, rust, verbinding, kleinschaligheid) en passen plannen binnen

die waarden? Informeren naar mogelijkheden voorrang mensen uit
Nuenen/Eeneind voor plan Kavelaars. Deel de zorgen over toename
verkeer plan Kavelaars door busjes
leveranciers, dagbesteding, hulpdiensten t.b.v. o.a. zorgwoningen,
maar ook over snelfietsers op fietspad Oude Dijk en over de ontsluiting van alle plannen rondom
Eeneind.
De wijkraad doet dit natuurlijk ook in
de vorm van (on)gevraagde adviezen
en het meedenken in vele werkgroepen en gesprekken met de ambtenaren en de burgemeester. Voor meer
informatie hierover kun je kijken op de
website: https://tinyurl.com/4hujm8s7.
Hebben bewoners nog invloed?
Bij het college kun je nu als bewoners
geen bezwaar maken, dat kan pas na
de uitspraak over bestemmingsplanwijzigingen van gemeenteraad van Nuenen.
Wel kun je voordat de gemeenteraad
een besluit neemt inspreken en je belangen behartigen. Verder kun je op
het moment dat een bestemmingsplanwijziging ter inzage ligt, binnen de
daarvoor geldende termijn een zienswijze (bezwaar) indienen. Een zienswijze indienen heeft doorgaans alleen zin
als je belanghebbend bent (aanwonende binnen bepaalde straal, of
woonachtig aan een van de ontsluitingswegen).
Mocht de gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging goedkeuren dan
kan bezwaar maken alleen nog maar
via de Raad van State.
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Behoefte meer verbinding bewoners
De wijkraad geeft aan dat er veel initiatieven zijn op Eeneind zoals Ezeltjesdag, Sint, Pasen, buurtborrels, garagesale en diverse verenigingen.
Door Corona ligt alles stil en komen
mensen helaas minder met elkaar in
contact. Ook is er via diverse (sociale)
media en wijkapps veel onrust ontstaan over zaken die spelen op en
rondom het Eeneind. Het is aan de
wijkbewoners zelf om actief elkaar op
te zoeken, vriendelijk te blijven op
wijkapps, om als vrijwilliger te helpen
bij activiteiten als daar een oproep
voor wordt gedaan of om iets te organiseren. Het komt vaak op dezelfde
mensen neer die het werk moeten
doen dus alle hulp en initiatieven zijn
welkom.
De buurtborrel is bv een spontaan initiatief geweest van een wijkbewoner,
gewoon een moment geprikt, paar
flyers opgehangen, ieder brengt eigen
drank en hapjes mee en wie wil die
komt. Zo simpel kan het zijn.
De wijk dat zijn wij allemaal en samen
moeten we de verbinding en gezelligheid opzoeken en maken. Gelukkig
gebeurt dat op kleine schaal onderling
echt wel.
De wijkraad is ervan overtuigd dat het
Eeneind ondanks alles wat er speelt
nog steeds een prachtige groene plek
is om te wonen en samen te leven!
Vergaderschema 2021
• 9 november (onder voorbehoud)

Heeft u vragen en/of verzoeken kunt u
deze schriftelijk, bij voorkeur per e-
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mail, indienen op onderstaand adres:
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com
Website: www.eeneind.nl/wijkraad
Wijkraad WhatsApp mededelingengroep
U kunt zich voor deze WhatsApp
groep aanmelden via de volgende link:
https://tinyurl.com/48s34kts
De uitgebreide link kunt u terugvinden
op onze website.
Mededelingen wijkraad
Eerder geplaatste mededelingen zijn
terug te vinden op de websitepagina
https://tinyurl.com/4hujm8s7.

BESTEMMINGSPLAN
Vanaf vrijdag 1 oktober, ligt
gedurende 6 weken, het bestemmingsplan Eeneind 2018
opnieuw ter inzage.
Hierin is ook het realiseren van
één woonhuis op het speelterrein aan de Hoge Mikkert opgenomen.
Onderstaand de link naar de
pagina met de officiële bekendmaking:
https://tinyurl.com/4ynj9jbn
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Sinterklaas

Hallo Allemaal,
Het blijven gekke tijden vandaag de
dag. Veel evenementen mochten vanweze onze gezondheid niet doorgaan.
We begrijpen dat wel, maar vinden
het niet leuk.
Maar er is hoop !!!!!!!!!
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 Enode-blaadje 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, in welke vorm dan ook,
doorgang te laten vinden.
Wijk C zal ook dit jaar weer bij jullie
op het Eeneind aankloppen voor een
kleine bijdrage, om zodoende van
het Sinterklaasfeest een waar festijn
te kunnen maken.
Blijf gezond en pas een beetje op elkaar.
Namens Wijk C,
Louis Koenen
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Natuur op het Eeneind

Merel
De merel is de meest algemene en een
van de bekendste vogels van ons land.
Het is zelfs de talrijkste broedvogel
van Nederland. Merels zijn luidruchtig.
Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig andere vogels met
hun luide alarmroep.
Herkenning
Mannetje geheel zwart en vrouwtje
donkerbruin van kleur met iets lichtere
borst, die bruin gestreept is. Snavel is
geel of oranjeachtig van kleur.
Jonge merels lijken veel op vrouwtje
maar zijn vaak donziger en lijken daardoor groter dan volwassen vrouwtjes,
ook is het verenkleed iets lichter.
In de herfst kleuren de jongen naar
een kleed dat veel lijkt op dat van de
volwassen vogels.
Geluid
Prachtig fluitende en rollende zang
van de man in het voorjaar. Verder
schel alarm en zeer hoge andere roepen.
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Broeden
Broedt van eind maart tot in juli. Heeft
twee legsels (soms drie) per broedseizoen, met elk 4-5 eieren. Broedduur:
11-15 dagen. Broedt in bossen en bosrijke landschappen, maar in Nederland
vaak ook daarbuiten, geregeld in houtwallen en lanen, soms in solitaire bomen in open landschap en zelfs wel
eens op de grond. Ook veelvuldig in
steden, in tuinen en groenstroken. Het
nest is een relatief grote kom, gemaakt van droog gras en kleine takjes.
De binnenkant is bekleed met modder, fijner gras en plantenstengels. De
eieren zijn groen van kleur met kleine
bruinrode vlekjes. Het liefst maken ze
hun nest in dichte struiken of lage bomen, in klimop en andere lage beplantingen. De nesten zijn vaak makkelijk
te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi
vallen. Ze compenseren dit natuurlijke
verlies door veel jongen groot te brengen. Jongen zitten 12-15 dagen op het
nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden
ze nog 2-3 weken verzorgd door soms
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alleen het mannetje, terwijl het vrouwtje alweer aan een nieuw broedsel begint.
Leefgebied
Waar grasvelden zijn (hoe klein ook) en
bomen en struiken, daar zijn merels.
En in bijna geheel Nederland is zo'n
biotoop voorhanden. Van weilanden
tot wegbermen, merels weten er hun
voedsel te vinden. Het talrijkst in groene buitenwijken en in vochtige bossen
met veel ondergroei.
Voedsel
Het voedsel bestaat uit wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.
Vogeltrek
Het grootste deel van de Nederlandse
merels is standvogel, een ander deel
overwintert in Engeland of zuidelijker
tot in Spanje en Portugal. In september tot november trekken veel NoordEuropese vogels door ons land, met
name 's nachts. Tussen half maart en
half april vindt de trek in omgekeerde
richting plaats.
Verspreiding en aantal
Uiterst talrijke broedvogel, jaarrond
aanwezig, doortrekker en wintergast in
uiterst groot aantal.
Kijktip
In uw eigen tuin of straat zit vast een
merel. Merels zingen in het voorjaar
vanaf hoge uitkijkposten.
Wat kunt u doen
Grasveldjes aanleggen in combinatie
met bes dragende struiken, fruitbomen en sierbeplanting om voedsel te

zoeken. Struiken, hagen, klimop of
lage bomen aanplanten om in te broeden of dekking te zoeken. In de herfst
kunt u de blaadjes onder de struiken
en in de borders harken. Daar schuilen
insecten onder en het is goed voor
wormen; zo helpt u de merel, die daar
weer op afkomt.
Eeneind
Wij hebben al een paar jaar een merel
in de tuin met een paar witte veren. Het is natuurlijk gek opkijken wanneer je ineens een merel ziet die niet
geheel zwart of bruin is, maar wit gevlekt of zelfs geheel wit.
Een speling der natuur? Nee, een leucistische merel. De kleuring van de
veren bij vogels wordt veroorzaakt
door melanine. Dit is het natuurlijke
pigment van het lichaam. Bij dieren
met leucisme wordt melanine wel aangemaakt en is het pigment dus wel
aanwezig. Het komt alleen niet tot uiting in de veren door een gemis aan
bepaalde eiwitten. Het gevolg van deze aandoening zijn kleurloze (witte)
veren. Kenmerkend is dat elke veer of
geheel gekleurd of geheel wit is.
Misschien zit deze merel ook wel eens
bij u in de tuin.
Een andere 'wittige merel'
Wees alert wanneer je een 'wittige
merel' ziet want het kan zomaar zijn
dat het een zeldzame andere vogel is.
De beflijster bijvoorbeeld lijkt qua
grootte en postuur namelijk sterk op
de merel, is zwart en heeft een opvallende brede witte streep op de borst,
de 'bef'.
Ton van Dijck
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‘De straat oversteken is nog gevaarlijker’

Het gezin van Soest op de Grossvenediger_2021

Vandaag een interview met Annetje en
Geert-Jan van Soest over hun hobby
‘berg beklimmen’.
Zij beiden zijn al op jonge leeftijd in
aanraking gekomen met de diverse
vormen van bergsporten: Annetje trok
met haar vader al op jonge leeftijd de
Alpen in. Geert-Jan begon op de middelbare school met huttentochten.
Later is hij tot instructeur opgeleid.
Wandelen, klimmen, toppen, verticale
wanden, ijs wanden, bevroren watervallen. Beiden hebben al diverse bergsporten ondernomen.
De uitdaging van bergsport/bergklimmen is niet zozeer de top halen (dat is
natuurlijk wel een mooi doel) maar het
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zit hem in de route naar de top. Je
hebt een goede conditie nodig. En
niet de steilheid van de route is belangrijk, het is meer de complexiteit
hoe aan de top te komen.
Geert-Jan geeft aan dat hij altijd blij is
als hij aan de top is. Bijvoorbeeld de
top de van Eiger in Zwitserland die hij
behaalde. Daar boven kijk je 1000 meter loodrecht naar beneden. Beneden
zie je de wereld van de toeristen en
daar op de top is het een heel andere
wereld. Dat grote contrast, dat voelt
goed.
Het klimmen geeft Annetje een vrij
gevoel. Met name als zij zelf de route
naar boven kan bepalen. Dus geen
gebruik maakt van een route die al is
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uitgezet (met bijv. erkenningspunten),
maar wanneer zij zelf de haken in de
berg slaat om te bepalen hoe ze de
volgende stap gaat doen. Annetje
geeft aan dat het ook een uitdaging is
om weer heelhuids beneden te komen.
Vooral nadat de vermoeidheid toeslaat, er soms niets meer te eten of
drinken is en je minder controle hebt,
je gaat immers nu met de zwaartekracht mee.
Geert-Jan’s voorkeur gaat uit naar een
route waarvan de haken al in de berg
zitten. Geeft hem meer het gevoel van
veiligheid. Want bergbeklimmen is niet
iets waar je zo maar aan begint. Je
moet rekening houden met o.a. de
weersomstandigheden, of het een
drukke route is, komt er loszittend
steen naar beneden, zit er ergens een
gletserspleet, lawines etc. Je kunt altijd voor verrassingen komen te staan.
En dan nog de berg die je beklimt zelf:
Graniet, sterk maar je heb weinig grip,
Kalksteen, veel grip maar de route is
vaak meer uitgesleten en gladder. En
wat te denken van de verschillende
soorten ijs (als je een bevroren waterval wilt beklimmen) wat kan variëren
van splinterijs tot softijs.
Bergbeklimmen doe je niet alleen maar
altijd met een klimmaatje. Waar GeertJan en Annetje eerst vaak samen klommen, zijn ze afgelopen jaar met hun
kinderen gaan klimmen: Klettersteigen
in Frankrijk. Het leuke hiervan is dat je
niet samen aan 1 touw vastzit maar dat
je jezelf vast zekert aan de wand. Dit is
een makkelijke manier van instappen in
de wereld van bergsport. Op deze manier heb je zelf de controle over wat je

gaat doen en hoe.
Bij de vraag wat er nog aan uitdaging
is voor Geert-Jan geeft hij aan dat hij
de bergen van 4 km of hoger wil gaan
beklimmen. De top halen is leuk, maar
de manier hoe er te komen is en blijft
de mooiste uitdaging voor hem.
Annetje wil graag in de voetsporen van
de Nederlandse vrouwelijke bergbeklimster Jeanne Immink (uit de 19e
eeuw) treden en zo de Zugspitze of
de Eiger beklimmen: Zonder kabelbaan. Gewoon direct vanuit het dorp
omhoog.
Ze geven beiden aan dat bergbeklimmen een leuke uitdagende sport is
waarbij je ook wel eens voor een uitdaging kunt komen te staan. Zo heeft
Geert-Jan bij het zich omhoog hijsen
ooit zijn schouder uit de kom getrokken en deze ook weer zelf teruggezet!
Want tja, een dokter kan niet even
langskomen op 3 km hoogte.
Dank je wel Annetje en Geert-Jan voor
dit leuke gesprek zodat wij een klein
kijkje konden nemen in de wereld van
de bergsporten.
Nicolle Visschers
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De jeugdpen
andere vakken op mavo-niveau.
We hebben geen schoolboeken, want
alles staat op de laptop. Iedere les is
er eerst 20 minuten uitleg en daarna
kun je nog 30 minuten zelf werken aan
de opdrachten.
Je hebt dus alleen huiswerk als je iets
niet af hebt in de les.
Wat doe je na schooltijd?
Na school ga ik het liefst dansen met
mijn 3 beste vriendinnen. Ik heb 2 keer
per week les bij een dansschool en dat
doe ik al 6 of 7 jaar. Thuis dansen we
veel samen of oefenen voor de lessen.
Wie ben je?
Ik ben Roos Henze en ben 12 jaar. We
wonen sinds een jaar op de weg Eeneind. De helft van de tijd woon ik hier
met mijn broer Sam, moeder Natasja
en haar vriend Michael. Soms zijn de
kinderen van Michael – Elise en Julian
– er ook.
Het bevalt hier goed. En binnenkort
krijgen we een hondje. Daar zijn we
allemaal heel blij mee.
Waar zit je op school en wat is het
leukste vak ?
Ik heb altijd op de Crijnsschool gezeten, maar zit nu in de eerste klas van
het Strabrecht College in Geldrop. Tot
nu toe heb ik het goed naar mijn zin.
Het is een mooie school in een nieuw
gebouw en het is niet ver op de fiets.
Ik heb voor het Strabrecht College
gekozen omdat ze een eigen leermethode hebben. Na de brugklas van 2
jaar, volgen de leerlingen de vakken
op het eigen niveau. Wat je goed kunt
doe je bijvoorbeeld op havo-niveau en
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Of we gaan leuke dingen doen zoals
laatst naar de Formule 1 in Zandvoort.
We hebben 22 km gelopen om er te
komen. Dat was heel ver maar het was
wel heel leuk om een keer in het echt
te zien.

Wijkblad Enode

Verder zet ik in mij vrijetijd veel op
TikTok. Ik maak dan dingen of zet er
dansjes
op.
Mijn
account
is:
@ikweetgeenleukenaam00, met al 73
volgers. Ik heb een privé account. Dat
betekent dat je er zelf controle over
hebt. Je kunt ook een openbaar account hebben, dan wordt je veel bekender. Sommige TikTokkers zijn heel
beroemd. Een van de beroemdste is
Charli D’Amelio. Ze heeft 124 miljoen
volgers en verdient er veel mee.
Wat wil je later worden?
Ik wil presentator van het Jeugdjournaal worden. Je moet dan al het
nieuws bijhouden en mag dat op TV
presenteren. Ik weet nog niet precies
welke opleiding je moet volgen om dit
te kunnen.

Wie zou je wel een dagje willen zijn?
Dus zou ik wel een keer het Jeugdjournaal willen presenteren. Ik kan dan ook
kijken hoe ze het allemaal maken. En ik
zou ook wel een keer een interview
willen doen voor het wijkblad.
Waar word je blij van en wat vind je
echt niet leuk?
Ik word blij van dansen en met
vriendinnen afspreken.
Wat ik niet leuk vind zijn karweitjes
zoals de vaatwasser doen en opruimen.
Hoe vind je het om op het Eeneind
te wonen?
Op Eeneind vind ik het fijn. Het is rustig en met iedereen is goed contact.

Roos samen met Elise
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Jeugdpagina’s
Woordrekenen
Reken de sommen uit, het goede antwoord staat in een van de blauwe vakjes.
Neem de letter van het goede antwoord over in het oplossingsbalkje, in het vakje
dat bij het nummer van de som hoort. Als alles goed is ingevuld verschijnt er een
woord.
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Zoek de 10 verschillen

Oplossing woordrekenen: allerlei

ś

15

Wijkblad Enode

Herfstmopjes
Hoe noemt men in België een ruitenwisser ? Een haal-de-regen-vanje-voorruit-heen-en-weer-stang.
Een mevrouw komt een warenhuis
binnen, loopt naar de toonbank en
zegt tegen de verkoper: "Kijk
meneer deze paraplu heb ik vorige
week gekocht en hij is nu al versleten. De stof is versleten en het ijzer
verroest". De verkoper kijkt er even
naar en zegt: "Ik zie het al u heeft
er te lang mee in de regen gelopen".

Er lopen twee zakken cement op
straat. Zegt de een tegen de ander:
"We moeten schuilen het begint te
regenen". Zegt de ander: "nee joh,
daar worden we hard van".
"Waarom
gaan
ooievaars
in
de herfst naar het zuiden?" vraagt
de juf.
Antwoordt Annie : "Omdat de Afrikanen ook kinderen willen hebben".

Sudoku puzzels
Normaal

8 3

6

2

9
7

5

Moeilijk

2
3
2

4 5
1

1

4

1
9

5 4

1
7
8
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Herfstrecept
Herfstsalade met peer en walnoot
(Lunch)gerecht voor 4 personen
Wat heb je nodig:
• 2 conference peren
• 300 gr. champignons en/of paddenstoelen
• ca. 100 gram sla melange
• 1 ui
• 100 gram blauwe kaas
• 250 gram spekblokjes
• 50 gram walnoot
• 2 el balsamico azijn
• 1 el olijfolie
• peper en zout naar smaak

Bereiding:
Was de peren, halveer ze en verwijder
de klokhuizen. Snijd in partjes.
Snijd de ui in halve ringen.
Verhit de olie in een koekenpan
Bak de spekblokjes in 3-4 minuten
knapperig.
Voeg de ui en de champignons (en / of
paddenstoelen) toe en bak 4-5 minuten.
Neem de pan van het vuur en voeg de
azijn en peper en zout naar smaak toe.
Verdeel de sla melange en het champignonmengsel over 4 borden.
Steek de partjes peer ertussen en verdeel de walnoten.

Lekker met versgebakken grof bruin
brood.

Eet smakelijk
Hebt u als lezer een leuk recept dan
zou het fijn zijn als u dat naar ons
mailt. (liefst in combinatie met een
mooie foto).
Frans Kuijpers
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Boekbespreking: Ik ben er niet

Dit boek is geschreven door Lize Spit.
Dit is een Belgische schrijfster. Haar
debuut: Het Smelt verscheen als een
van de eerste boeken bij uitgeverij Das
Mag en werd een groot succes. Het
was het bestverkochte boek in Vlaanderen in 2016 en werd in 10 talen vertaald. Voor dit boek won ze onder andere de Bronzen Uil en stond ze op de
shortlijst voor de Libris prijs.

De auteur heeft een master in scenarioschrijven en dat is zowel in haar eerste
boek als in dit boek te zien. Spit roept
beelden op en heeft daarvoor geen
ingewikkelde woorden of ingenieuze
zinsconstructies nodig. Ze gebruikt wel
mooie zinnen in haar boek zoals bijvoorbeeld: “Hoop is de lucht die je
door de feiten heen klopt om ze iets
lichter en draaglijker te maken, zodat
je kunt blijven ademen, maar het is precies dat wat straks allemaal kan inzakken”.
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Leo is tien jaar samen met haar vriend
Simon, beiden kenden een moeizame
jeugd en ze zijn onafscheidelijk. Ze
hebben niemand anders nodig, totdat
Simon een keer midden in de nacht
thuiskomt met een nieuwe tattoo in
zijn nek en hij vanaf dat moment een
heel ander mens lijkt te zijn.
Hij zegt zijn baan op, ziet overal samenzweringen en verliest zichzelf in
nieuwe obsessies. Leo's zorgvuldig
opgebouwde wereld valt uit elkaar en
wordt langzamerhand steeds gevaarlijker.
De echte spanning in dit boek zit in de
opbouw van het verhaal (niet in de
wrede scenes, die er wel in zitten). Al
vanaf de eerste pagina weet de lezer
dat er iets gebeurd is, iets ernstigs,
maar het hoe en waarom blijft tot de
laatste pagina's een raadsel.
De paar minuten van Leo van de winkel
naar huis, nadat ze een telefoontje
kreeg over de daden van Simon, worden door het hele boek verspreid en
steeds minuut voor minuut uitgewerkt.
Deze kleine fragmenten worden afgewisseld met langere hoofdstukken, die
in chronologische volgorde het verhaal
van Simon door de ogen van Leo vertellen: van hun gelukkige beginjaren
tot zijn eerste ziekenhuisopname en de
medicijnenmix die daarop volgt.
Leo heeft het zwaar en vertrouwt Simon niet meer, maar tegelijkertijd vertelt ze het verhaal van Simon ook anoniem in de Libelle zonder zijn medeweten, opvallend verwijtloos.
De liefde van Leo voor Simon blijft
overeind en daarmee het belangrijkste;

Wijkblad Enode

zij is net zo afhankelijk van hem, als hij
dat van haar is.

mijdelijke verraad maar vooral ook de
liefde zien.

Ik ben er niet, is meer dan een verhaal
over iemand die kampt met een bipolaire stoornis en juist het perspectief
van Leo laat de ontwrichting van de
omgeving, de toewijding en het onver-

Het is een mooi boek, goed opgebouwd, waardoor je als je het boek
gaat lezen door wilt naar het einde.
Frans Kuijpers

Rabo ClubSupport

Wij doen mee met Rabo ClubSupport!
Je kunt Wijkblad Enode als RABO lid
steunen.
Kunnen wij op jouw stem rekenen?
Stem nu direct in de Rabo App of
online op rabobank.nl/clubsupport
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Sint Antoniusschut
Op een andere manier actief
Op 11 en 12 september zijn er Monumentendagen in Nuenen geweest. Op
het Eeneind was er aandacht voor de
Sint Antoniuskapel aan de Stationsweg. Enige schutbroeders waren bij de
kapel aanwezig om informatie hierover
te geven. We hadden op meer geïnteresseerde bezoekers gehoopt. Er waren tijden dat er alleen de schutbroeders zaten.

Klussenploeg
De klussenploeg is ook zeer actief geweest. Dit uit zich in de zorgvuldig onderhouden groenvoorziening. Ook de
buitenverlichting bij de schutsbomen is
uitgebreid met ledlampen. Dit heeft
een geweldige uitstraling.
De containers worden elke keer beter
ingericht.
Er zijn alweer plannen voor de vlakschietbaan. die tijdelijk als oefenruimte
voor de tamboers dienst gaat doen.
De klussenploeg is goed bezig en een
compliment is zeker op zijn plaats.

Jubilarissen
Op 18 september zijn er drie jubilaris-
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sen gehuldigd. Onduidelijkheid over
de Coronaregels zorgde voor misverstanden. Dit probleempje is snel opgelost met het geweldige weer. Er zou
gestart worden met het maken van
een nieuwe groepsfoto. Door afzeg-
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ging van een te groot aantal leden is
dit uitgesteld.
Op de afgesproken tijd is gestart met
koffie en zijn de drie jubilarissen met
hun vrouwen door onze Hoofdman
uitbundig toegesproken. De onderscheidingen zijn door de vrouwen van
de jubilarissen opgespeld.
Martien Smits is 40 jaar lid van onze
schut, maar was eerder lid in Gerwen.
Martien was bij de start als schutbroeder wel inwoner van het Eeneind. Hij
heeft zich altijd ingezet voor alle mogelijke activiteiten. Zo was hij zelf tamboer, regelde trommen, en opleiding
van nieuwe tamboers. Was zeer nauw
betrokken bij de bouw van de
Schuthut en leveren van materialen
hiervoor.
Er is weer een Standaardruiter bij optochten en dergelijken. Hij was grondlegger van de EGS reizen van Polen tot
België en nu naar Oostenrijk. Maar nu
hij weer in Gerwen woont horen we
regelmatig “bij ons in Gerwen doen ze
dat zo”. Het koningschieten is voortaan bij ons op zijn Gerwens. Hij bedoelt het goed.
De jubilarissen Ad Kox en Henny zijn
25 jaar lid. Ze zijn allebei geboren op
het Eeneind waar ze allebei lid waren
bij v.v. E.M.K.
Ad was ook lid van Oefening en Volharding als tamboer. Bij de schut was
hij dus ook al vlug tamboer. Nu is Ad
ook nog schutter. Als lid van kringkorps 1 is hij meerdere malen als eerste geëindigd. Het koningschap is hem
net als Henny niet gelukt. Ze zijn allebei vaste kaarters op zaterdagmiddag
maar zijn ook bij andere activiteiten.

Ook het weer aanwezig zijn van Ine
Smits en Gerrit van Ginkel deed velen
goed. We hopen nog vaak van jullie
aanwezigheid genieten.
Wie weet zien we hier eventuele toekomstige leden. Ze vermaken zich nu
al.

Organisatie
De nieuwe leden, benoemd tot organisatiecomité, hebben voor friet en
snacks gezorgd, wat zeer welkom was.
Enkele personen die voor echtgenote
of kleinkinderen zorgden hoorden opmerkingen dat ze nogal veel meenamen bij de frietkraam maar zorgzaamheid hoort er ook bij.
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Gezellige avond
In de avond waren het de klanken van
de muzikanten die de aanwezigen naar
binnen lokten en er een gezellige
avond van maakten, met zelfs onze
standaard artiest met zijn Manuela.

in de vlakschietbaan en de zangeressen van het Schutje van niks in de
Schuthut. Door de vakkundige begeleiding wordt ook dat een succes.

Een zeer geslaagde dag die zeker voor
herhaling vatbaar is. Hopelijk komt er
ook nog een geslaagde mosselavond.

Voor de toekomst zijn er al commissies
opgestart voor het EGS 2014 in Oostenrijk, de kringgildendag 2024. En is
het NBSF koningschieten hopelijk
goed afgerond.

Tot slot
Ondertussen wordt er volop op muziek en zang gestudeerd. De tamboers

Jonge Dekenschrijver
Piet v. d. Laar

Weetjes over de wijk Eeneind
Gegevens 2020. Bron: https://allecijfers.nl

Kenmerken van 340 woningen in Eeneind

Eeneind heeft afgerond een totale oppervlakte van 469 hectare, waarvan
456 land en 13 water. De gemiddelde

dichtheid van adressen is 235 adressen
per km2.
Gerda Hekker
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Buitendag Kwekerij Plantwerk
In september was weer de halfjaarlijkse buitendag van Kwekerij
Plantwerk.
PLANTWERK is een kwekerij van
vaste planten en siergrassen.
Om zo veel mogelijk informatie
over de groei en bloeiwijze van
onze planten te vergaren, planten wij alle planten die we verkopen uit in onze tuin van zo’n
5000 m2 groot.
Dat doen we niet alleen voor
onszelf, maar ook voor de massa’s insecten (o.a. vele soorten
bijen en vlinders) die hier op af
komen. Omdat wij op een natuurvriendelijke manier kweken
(we gebruiken GEEN bestrijdingsmiddelen op de gewassen),
is dit fantastisch voor de natuur.

Liefhebbers weten ons te vinden,
afgelopen jaar is zelfs Piet Oudolf
(een van de meest bekende tuinontwerpers van de wereld) een
dag bij ons op bezoek geweest en
hebben we veel gedachten en ervaringen uit kunnen wisselen. Dit
was voor ons een geweldige dag.
Door met anderen kennis te delen
leer je zo ontzettend veel. Onze
planten vinden hun weg inmiddels
naar tuinen door het hele land.
Maar ook over de grenzen, zoals
in België en Ierland weet men ons
te vinden.
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Buitendag
Twee zaterdagen per jaar (rond 18 juni
en 18 september) organiseren we samen met Eeneindenaren Marjan en
Marcel (Mengelmoes groentafels) een
Buitendag. Er wordt dan koffie met
gebak bereid en er zijn andere standhouders, veelal lokale ondernemers
die passen in de setting van de tuin.
We doen dit omdat we het leuk
vinden als mensen onze kwekerij
ontdekken en een mooie dag kunnen beleven. Dit is geen groot
evenement, maar een leuke dag
met een ontspannen sfeer.
Voor de volgende Buitendag, die
gepland staat op 18 juni 2022,
lijkt het ons leuk om iedere inwoner op Eeneind op vrijdagavond
17 juni van tussen 18.30 en
21.00 uur uit te nodigen om eens
te komen kijken hoe wij dit doen
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en elkaar in onze tuin te ontmoeten.
Dus noteer deze datum alvast in uw
agenda en houd rond die tijd het Wijkblad Enode in de gaten voor de officiële uitnodiging.
Caroline van Heeswijk

Tuinontwerp: Piet Oudolf

Activiteitenkalender
1 OKT

6 WK
23 OKT

1 WK
31 OKT

Bestemmingsplan Eeneind
t/m 11 november ter inzage
Herfstvakantie
t/m 31 oktober
Halloween

3 WK
???

9 NOV

DI

ZO
???

4 OKT

Sinterklaas in Eeneind?

1 DEC

WO
25 DEC

Kerst

1 JAN

Rabo ClubSupport
tot 25 oktober stemmen
op je favoriete club
Informatiebijeenkomst
Nieuwbouwplan Kavelaars
Vergadering Wijkraad
onder voorbehoud
Sluitingsdatum Kopij
Wijkblad Enode
Nieuwjaarsdag

ZA

ZA
Onze sponsors
• Sint Antoniusschut

• Fam. Rovers

• Carpro Carwash

• Safety First Brandbeveiliging

• Corvers Auto’s

• Fam. Sloots

• Stichting Ezeltjes dag

• Smits Autoschade

• Ferplast

• Spaan Metaal

• Metselaars Makelaardij

• Fam. de Vries

• Fam. Prinsen

• Wijkraad Eeneind

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