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In dit kleurrijke lentenummer 

van ons wijkblad staan weer 

diverse verhalen over en door 

jong en oud op het Eeneind.  

 

We kijken in het 40-jarig jubi-

leumjaar terug op het 2e num-

mer van het wijkblad.  

 

Door de uitstekende opkomst 

bij de verkiezingen hebben 

we voor de komende jaren 

weer een nieuwe wijkraad ge-

kozen. Veel succes voor alle 

leden en actieve mensen.  

 

En …. zal de Rabobank ons wijkblad gaan sponsoren? Kijk op blz. 16 hoe u daar-

in een rol kunt hebben. 

 

Veel leesplezier namens de redactie! 

Voor reacties, artikelen, foto’s 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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De belangrijkste gebeurtenis de afgelopen periode was uiteraard de gemeente-

raadverkiezingen, maar ook allerlei discussies rondom het pand Eeneind 47 ging 

niet aan ons voorbij. 

 

Politiek Café 

Afgelopen 9 maart was het dan zover, het eerste, door de wijkraad georganiseer-

de, Politiek Café. 

Alle politieke partijen waren met minimaal 2 personen aanwezig. Het was een 

bijzonder nuttige avond omdat we met alle aanwezigen hebben kunnen spreken. 

Het was helaas jammer dat er maar minimale interesse was vanuit de bewoners 

van het Eeneind. 

Verkiezingen 

21 maart vond de gemeenteraadverkiezing en tegelijkertijd de Dorps en Wijk-

raad verkiezingen plaats. 

Het opkomstpercentage voor de wijkraad was 55.13% (328 stemmen), ruim vol-

doende om het adviesorgaan van het college te laten bestaan! 

Onze dank voor deze uitstekende opkomst. 

 

 

VAN DE WIJKRAAD VAN DE WIJKRAAD 
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De gekozen leden zijn: 

Piet van de Laar, Igor Paulussen, Linda Prinsen, Joan Ummels, Roelof Janssen, 

Petro van den Bos en Marcel Sloots. 

Steven van Raalte zal de wijkraad vertegenwoordigen als commissielid. 

 

Wim van Zantvoort was niet verkiesbaar voor een nieuwe periode en wij bedan-

ken hem zeer voor zijn inzet de afgelopen 4 jaar. 

 

Eeneind 47 

26 februari Jl. vond de hoorzitting van de beroeps & bezwaarcommissie van de 

gemeente Nuenen omtrent Eeneind 47 plaats. 

Hierbij waren twee leden van de wijkraad aanwezig. 

 

Omdat de wijkraad niet wordt gezien als partij, mochten we niet deelnemen aan 

de discussie, en konden we dus onze adviezen over openbare orde en veiligheid 

niet delen met; de bezwaarmakers, de gemeente, de vergunninghouder & initia-

tiefnemer en de bezwaarcommissie. 

 

Enkele dagen later vond er echter een unicum plaats. De gemeente heeft ons 

voor het eerst sinds het bestaan van de wijkraad, over dit dossier, om een offici-

eel advies gevraagd. 

 

De wijkraad heeft hier gehoor aan gegeven door het indienen van een uitgebreid 

advies dat gaat over openbare orde en veiligheid. 

Nu is het wachten welk besluit het College van B&W over dit dossier gaat ne-

men. 

 

 

 

 

 

Vergaderschema 2018 

5 juni, 21 augustus, 9 oktober en  

11 december. 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden 

plaats in het Enode gebouw.  

Aanvang 20.00 uur. 

 

 

 

 

 Secretariaat Wijkraad 

 Dilis Ariens Camp 26  

 Telefoon: 06 24658368 

 petrovandenbos@gmail.com 

 eeneind.net/wijkraad 
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Wie ben je? 

Ik ben Renske van Thiel en ik ben 7 jaar 

oud. Ik ben in Eindhoven geboren en 

heb daar ook op school gezeten. We 

wonen bijna 3 jaar in de Dilis 

Arienscamp. Ik woon hier met mijn pa-

pa, mama en mijn broer Stijn van 5 jaar. 

We hebben geen huisdieren, maar wel 

veel vissen in de vijver in de tuin. 

 

Waar zit je op school en wat is het 

leukste vak?  

Ik zit in groep 4 op de Crijnsschool. 

Sinds dit jaar doen wel alles op de iPad. 

We hebben allemaal een eigen tablet. 

Die gebruiken we bij rekenen en taal. 

Je kunt sommen maken en ook reken-

spelletjes doen. Bij taal moeten we bij 

spelling veel woordjes zoeken. Soms 

hebben we een ‘rommelkwartiertje”. 

Dan mogen we zelf een spelletje kiezen 

op de tablet. Bijvoorbeeld op spelle-

tjes.nl of gynzykids.nl 

We hebben nu het thema techniek. We 

maken dan van alles zoals auto’s, fiet-

sen, vliegtuigen. We hebben ook een computer gesloopt; dat is heel interessant. 

Mijn vriendjes en vriendinnetjes heb ik in een vriendenboekje staan. Daar staan er 

al veel in, ook van mijn oude school.  

 

Wat doe je na schooltijd?  

Ik ga vaak buitenspelen met vriendinnetjes uit de wijk. Ik ga dan op de trampoli-

ne of skeeleren of op de space scooter. Met de space scooter kun je steppen of 

de voetplank naar voor en achter bewegen. Ik heb ook meegedaan met de kids-

run voor hardlopen en heb al 2 medailles gewonnen. Ook met de wandelvier-

daagse heb ik meegedaan. Verder ben ik bij tennisles en dansles. Bij dansles heb 

ik op Koningsdag met een uitvoering meegedaan. 

 

Wie zou je wel een dagje willen zijn?  

Ik zou wel juf Mieke willen zijn. Zij is er altijd op vrijdag en is heel aardig en kan 

goed lesgeven. 

 

DE JEUGDPEN: RENSKE VAN THIEL 
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Wat wil je later worden?  

Het liefst zou ik juf op de basisschool worden. Maar dan niet bij te kleine kin-

deren, maar bijvoorbeeld in groep 6. We hebben een hele leuke stagiair gehad 

en zij vertelde dat de opleiding voor juf 4 jaar duurt. 

 

Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk? 

Ik wordt blij van grapjes en cadeautjes. Ook de zon vind ik fijn, vooral als we op 

vakantie gaan naar Italië. Van zelf spelen wordt ik helemaal niet blij. Ik wil altijd 

met vriendinnetjes afspreken. 

 

Hoe vind je het  om op het Eeneind te wonen?  

Op het Eeneind wonen is heel leuk, omdat er veel vriendinnetjes zijn. We doen 

altijd mee met alle activiteiten zoals ezeltjesdag, carnaval en paaseieren zoeken. 

Ook is er een buurtfeest. 
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De meeste mensen die op het Eeneind wonen, kennen hem wel. En ook mensen 

die vaak via de Oude Dijk wandelen of fietsen, weten wie je bedoelt als je hem 

beschrijft. Die oudere man met zijn alpinopet die bijna altijd in zijn tuin aan het 

werk is. 

 

Piet Verhees woont al sinds 1969 op de Oude Dijk nummer 21 (heel lang geleden 

8a1) in het huis dat hij daar zelf bouwde. De siertuin en vroeger ook de moestuin 

zijn altijd een grote liefhebberij geweest. 25 jaar geleden kwamen in plaats van 

de moestuin de fuchsia's die met veel liefde door hem en zijn vrouw Joke werden 

verzorgd. In zijn 2 kweekkasjes achterom zaait, stekt en verpot hij allerlei plantjes 

en bloemen. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in het kweken van 

Sempervivum, beter bekend als huislook, in allerlei kleuren en vormen. Hij maakt 

mooie arrangementen in allerlei Römertopf-schalen en op dakpannen. De plantjes 

hebben weinig verzorging nodig en zijn zeer geschikt voor op het terras, de cam-

ping of voor op een graf. 

 

Hij verkoopt de plantjes en schalen tegen 

een hobbyprijsje om zodoende zijn eigen 

onkosten te dekken. Als je bij Piet naar de 

plantjes komt kijken, is er altijd tijd voor 

ook een praatje en een bakje koffie. Sinds 

zijn vriendin Nellie anderhalf jaar geleden 

is overleden, heeft hij erg veel steun aan 

de aanloop van de mensen die geïnteres-

seerd zijn in zijn plantjes. 

Dus spreek hem aan, loop achterom en 

geniet van zijn tuin en zijn plantjes. 

ACHTER DE VOORDEUR: PIET VERHEES, DE HOBBYTUINIER 
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Dit jaar wordt er op zondag 6 mei voor de 25e keer de Openluchtmis gehouden 

om 11.00 uur bij de Mariakapel in de Loostraat. Het St. Catharina- en het St. Mar-

tinusgilde zijn weer aanwezig en verzorgen na de dienst een vendelhulde. Aan-

sluitend staan er koffie en thee klaar. 

 

De zanggroep Het Boeremoeske zal de muzikale omlijsting verzorgen. Een kraam 

van bakkerij het Wasven, een kraam met diverse mooie dingen waarvan de op-

brengst ten goede komt voor Malawi, en ook "Kiske" met zijn nostalgische bak-

fiets mogen we hier weer allemaal ontmoeten. 

Bij slecht weer  is de viering in de St.Martinuskerk eveneens om 11.00 uur.  

 

De hele MEIMAAND wordt elke avond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden 

bij het kapelletje. 

 

Werkgroep "Openluchtmis', Trees Verhulst-Gudden 

Foto uit 1994 van het kapelletje Loostraat, een stukje geschiedenis 

Links is nog het originele glas in lood raampje te zien, met het raampje aan de 

rechterzijde beiden indertijd vernield.  

In 1994 kwamen er 2 nieuwe beelden. Rechts Onze Lieve Vrouw van Altijd Duren-

de Bijstand en links Onze Lieve Vrouwe van alle Volkeren (gefinancierd, giften en 

deels gesponsord). Ook het eerste Mariabeeld uit Banneux stond er nog. Maar is 

eens gestolen dus dit is het tweede exemplaar. 

OPENLUCHTMIS OP ZONDAG 6 MEI 
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TERUGBLIK: ENODEBLAD 1E JAARGANG 1979—NR 2 

Onderstaand verhaal stond in 1979 in ons Enodeblad. Neeltje Buis sprak toen de 

vrouwen van het Eeneind aan, maar veel uit het verhaal herken je in 2018 nog. 

Het zijn nu wel niet meer onze kinderen die hier zwart worden, maar onze klein-

kinderen. 



Wijkblad Enode 

ś  11 

Bij het 2e Enodeblad zat ook een extra bijlage over de ontwikkelingen op het 

Eeneind. De redactie heeft onderstaand stuk over de bouwkavels uitgelicht. 

Verder ging  het o.a. ook nog over het Industrieterrein en Razob/Gulbergen. 

Maar dit gedeelte leek ons het meest interessant, ook voor het “nieuwe ge-

deelte “ op het Eeneind. 
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Het 2e blad in 1979 werd gesponsord door Café Schellens, net zoals nu mocht de 

sponsor ook een royale pagina tekst aanleveren voor publicatie in het Enodeblad. 

Toentertijd werden er nog geen foto's geplaatst, maar werd het blad verfraaid 

met tekeningen. In dit geval door Henri de Haas. 

P.S. Ook nu zoeken we nog steeds sponsors  
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Zonder veranda, is het nog steeds heel herkenbaar op Eeneind 37. Er wordt nog 

steeds carnaval gevierd bij Peter Schellens. 
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Na een winterse periode was de verwachting op een grote opkomst zoals voor-

gaande jaren zeer twijfelachtig. Dus was er geregeld dat zelfs bij wat minder 

weer diverse activiteiten droog en zelfs enigszins verwarmd door konden gaan.  

 

De puzzeltocht over het Eeneind werd weer door diverse gezinnen tot een goed 

einde volbracht, er waren ook deelnemers die de vragen bij de ingang van het 

Schutterrein probeerde in te vullen en hebben niet veel meer dan de Mulakkers 

bewandeld. Wie er het minste interesse had vader (een zekere Bram) of zoon is 

niet bekend. Ook waren er deelnemers die zeer puntje precies waren zodat ze 

nog maar net op tijd terug waren voor het muziekspektakel. 

 

Vroeg op de middag kwam als verrassing Gerrit Smits ondanks zijn gezondheid 

op bezoek en werd hij door menigeen aangesproken en beterschap gewenst. 

 

Er was een grote muziekuitvoering gepland maar de band liet verstek gaan. Ge-

lukkig waren er enkele aanwezigen die een heel goed plan hadden en de kin-

deren in korte tijd muzikaal opleiden tot ware muzikanten. Ook de 

“Burgemeester” had er vertrouwen in en wachtte geduldig tot de uitvoering toch 

plaats kon vinden. 

 

Een geweldige uitvoering van De Fire Ball werd op verzoek van het publiek zelfs 

nog een keer opgevoerd. Enkele kinderen wisten niet van ophouden en bleven 

de grote blauwe trommels bewerken. 

TERUGBLIK CULTUURDAG EENEIND 
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Ondertussen werd bekend dat er op diverse plaatsen paaseieren verstopt waren 

en gingen de kinderen ze in diverse leeftijdsgroepen zoeken. Bij de kleinere 

jeugd werd er door de ouders wel enige hulp geboden. Maar ook hier was het 

weer nog geweldig en was iedereen weer gelukkig, zeker toen bij de prijsuitrei-

king nog paaseieren overbleven. 

 

Schutsbroeder Gert van Geffen met zijn zus Merie 

waren “traditie” getrouw al bezig met de voorbe-

reiding van de gebakken eieren, balkenbrij en 

bloedworst met brood. Hij moest tussen het bakken 

door zelfs nog prijzen ophalen van de grote loterij. 

 

De geweldige dag werd tegen 19:00 uur afgesloten 

en met hulp van de overgebleven bezoekers en or-

ganisatoren was nog net voor de bui de tent van de 

catering opgeruimd. 

 

De dank gaat uit naar O&V, Stichting Ezeltjesdag en 

de Sint Antoniusschut maar ook de trouwe bezoe-

kers die ondanks de mindere weersomstandigheden 

aanwezig waren en spontaan bijsprongen om waar 

nodig enige hulp te verlenen. 

 

“de Burgemeester”   
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Tot maandag 30 april 2018 kan iedereen met een rekening bij de Rabobank 

meedoen met de Clubkas Campagne. 

 

Door een stem uit te brengen op uw favoriete club, kan deze extra geld ver-

dienen. 

 

Ook Eeneind Actief, waarvan dit wijkblad onderdeel is, doet hieraan mee.   

Dus: geeft een stem aan Eeneind Actief en help het Wijkblad. De kosten van 

de 6 uitgaven per jaar worden betaald door de sponsors. Een extra bijdrage is 

bijzonder welkom.  

 

 

STEUN ONS WIJKBLAD EN STEM VOOR EENEIND ACTIEF! 
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Wat meestal de rustigste tijd van het jaar wordt genoemd is ook wel eens anders. 

Dit geldt wel voor onze Schut maar niet voor de berichten. Want er heeft onder-

tussen een bestuurswissel plaatsgevonden van vier nieuwe bestuursleden. Zo is 

Jos Kolsters de nieuwe penningmeester. Hans Chatrou houdt zich bezig met 

feesten, partijen en activiteiten. Willie Smits blijft het schieten regelen. En onder-

getekende gaat de Dekenschrijver Leo Verspaget ondersteunen, zoals met deze 

berichtgeving voor het wijkblad. Op bestuurlijk niveau wordt Willie Raadsheer 

Schieten van kring Kempenland met Henk Dekkers als secretaris. 

 

Door de voorjaarsstorm zijn ook bij de Schut en op het Jo Arts terrein diverse 

bomen omgewaaid die binnen een week opgeruimd zijn.  

 

Als officieel optreden zijn we met een kleine delegatie op palmzondag van de 

Regenboogkerk in processie met bewoners van het Eckartdal en communicanten 

naar de Clemenskerk gelopen. En na de diensten opgeluisterd te hebben werd er 

in de kerk genoten van koffie en een krentenbol. Een groot gedeelte van de aan-

wezigen was blij met het uit het verleden bekende Palmpasentakje, wat bij de 

ouderen nog achter het in huis hangende kruisbeeldje wordt gestoken. 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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Ook was er groot onderhoud uitgevoerd in de vorm van snoeien en dergelijke. 

Dit voor het Paaseieren zoeken tijdens de Cultuurdag. Alles zag er weer prima 

uit. Trouwens ondertussen heeft de Cultuurdag ook weer plaatsgevonden. Nu 

was het op een heel andere manier opgezet. De traditionele speurtocht, paaseie-

ren zoeken, loterij en eten en drinken was nog zoals voorheen. Maar de artiesten 

van het toneelstuk werden vervangen door een muziekgezelschap van zowat alle 

aanwezigen kinderen die door leden van O&V in een uur opgeleid werden tot 

muzikanten die nog lang lieten horen dat het een geslaagd evenement was ge-

worden. 

 

De komende tijd zijn er weer enkele speciale activiteiten voor de Schut zoals het 

organiseren en meestrijden voor het Nederlands kampioenschap opgelegd wip-

schieten. Waar gestreden zal worden door tweehonderd schutters. En eind au-

gustus is er het driejaarlijks Europees Schutters Treffen in Limburg aan de Maas, 

waar ongeveer 15.000 gildebroeders elkaar in feest en strijd ontmoeten om de 

eer te winnen koning van Europa te mogen zijn. Dus met de jaarlijks te houden 

activiteiten wordt het een extra druk seizoen. En mogelijk krijgen we er binnen-

kort weer een lid van het Eeneind bij namelijk Theo Rooijakkers.  

 

Piet van de Laar, Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten.  
 

 

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               Moeilijkheidsgraad  
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Wij willen graag alle sponsors en adverteerders van het Enodeblad ook dit jaar 

weer bedanken voor hun bijdrage. Dankzij u kunnen we nog steeds het Enode-

blad in een kwalitatief goede kleurendruk uitbrengen. Voorwaar een fraaie pres-

tatie voor zo'n kleine gemeenschap als het Eeneind is. Menig dorps- of wijkblad 

is jaloers op ons. 

 

We verspreiden ons Enodeblad ook regelmatig bij diverse bedrijven op de Een-

eindse industrieterreinen, mogelijk zijn er nog bedrijven die hun steentje bij wil-

len dragen aan ons fraaie blad. Met uw steun kunnen we dan het wijknieuws in 

een mooi blad blijven delen.  

 

Mocht u willen adverteren of op een andere manier een bijdrage  

willen leveren, kunt u altijd contact opnemen met een van  

onze redactieleden.  

 
U vindt hun telefoonnummers vooraan in dit blad. U mag uiteraard ook een mail 

sturen naar: wijkblad.enode@gmail.com. Wilt u een donatie doen? Ons bankreke-

ningnummer is: NL91RABO0302184554. 

 

Namens de redactie,                   

Frans Kuijpers -  06 53 39 37 81 

 

 

Ben je een beetje handig met  tekst en foto’s in documenten te zetten? Houd je 

van gezelligheid en vind je het leuk om een paar keer per jaar iets voor jouw 

buurt te doen? Kom dan onze redactie versterken! Wij zijn namelijk op zoek naar 

 

EEN VORMGEVER VOOR ONS WIJKBLAD 

 

die meedenkt met de redactie over de inhoud van het wijkblad en vervolgens de 

pagina’s gaat opmaken met de teksten en foto’s die jouw mede-redactieleden 

aanleveren. 

 

Wil je meer weten of je aanmelden? Mail dan naar wijkblad.enode@gmail.com 

Of bel met Mirjam van Riel 06 55 39 56 83. 

 

 

 

SPONSORS BEDANKT! 

!!!WIE WIL ONZE REDACTIE KOMEN VERSTERKEN?!!! 



Wijkblad Enode 

ť  22 

 

 

De Spijkert - Vastgelegd bij raadsbesluit van 29 april 1981 

 

Historische benaming voor het gebied. Een spijker is een schuur waarin belas-

tingtienden werden opgeslagen. De uitgang ‘ert’ duidt op een meervoud. In de 

16e eeuw viel het onderhavige gebied in de Colltiende.  

De opbrengst bestond toen voor 1/3 in rogge en voor 1/3 in gerst of haver. 

Naast de koren- en graantienden kende men in die tijd ook nog de smaltienden 

(lammeren, varkens en vlas) de zaad- en spurrie-tienden en de novale of kerktien-

den. 

 

“Spijkert” duidt op de aanwezigheid van een tiendschuur, zodat de afdracht van 

de tiendbelasting in verband kan worden gebracht met “canon”. Canon: een be-

drag, jaarlijks, althans periodiek door de bezitter of gebruiker van enig onroe-

rend goed uit hoofde van erfpacht of dergelijk recht te voldoen. Tiendrecht is 

ook een zakelijk recht, dat blijft rusten op een perceel grond. Aanvankelijk werd 

in natura, het tiende gedeelte van de opbrengst, of elke tiende schoof van een 

gemaaid korenveld, gereserveerd om aan de tiendheffer af te dragen. Later is 

jaarlijks een som gelds betaald te vergelijken met een canon. De tienden zijn aan-

vankelijk geheven voor onderhoud van kerk en armen van een parochie; later is 

het recht in particuliere handen gekomen. 

STRAATNAMEN EENEIND 22 
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De Spijkert met aan het eind van de straat de eerste rotonde van het Eeneind.  

Met de bouw van de reeds eerder geplande wijk verdween niet alleen de roton-

de maar ook een fietscrosterrein en een voetbalveldje. De doelen zijn toen door 

E.M.K. geschonken 

   

De Ir. Dirk Noordhofplaatse is reeds meer dan honderd jaar oud en werd ge-

vormd op de splitsing van een oude postkoets pad naar Helmond genaamd Hel-

mondsedijk en de oude Eeneindseweg op de oude kaart van 1908 is hij al inge-

tekend even als de oude boerderij van fam. Lijten het huidige Enode gebouw. 

 

 

 

      

Links een kaart uit 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dit bord met de nieuwe namen voor onze wijk en Gulbergen kwamen wij laatst 

tegen... 

Heeft u ook een bijzondere foto uit de buurt? Stuurt u deze dan naar  

wijkblad.enode@gmail.com. We plaatsen het heel graag! 

ACTIVITEITENKALENDER 

6 MEI  Openluchtmis Mariakapel 5 JUN Wijkraad vergadering 

ZO 
Loostraat Eindhoven 

DI 
Enodegebouw 

11.00 uur 20.00 uur 
    

19 MEI Stationaire Motorenshow 23 JUN NK Wipschieten 

ZA 
Schoutse Vennen 

ZA 
St. Antoniusschut Mulakkers 

 t/m maandag 21 mei t/m zondag 24 juni 
    

INGEZONDEN FOTO DOOR FERD GERICHHAUSEN 

2 JUN Koningschieten 21 AUG Wijkraad vergadering 

ZA 
Antoniusschut Mulakkers 

DI 
Enodegebouw 

14.00 uur 20.00 uur 
    

mailto:eeneindnuenen@hotmail.com
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De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors: 

 

DANK AAN ONZE SPONSORS 

• FAM. ACQUOY • FAM. RIKZE  

• ST. ANTONIUSSCHUT • FAM. ROVERS 

• CARPRO CARWASH • SMITS AUTOSCHADE 

• STICHTING EZELTJESDAG • FAM. PRINSEN 

• FERPLAST • SPAAN METAAL 

• FAM. LEEMANS • DE WIJKRAAD EENEIND 

• METSELAARS MAKELAARDIJ B.V. • FAM. DE VRIES 

• CORVERS AUTO’S   

Het volgende blad verschijnt eind juni 2018 

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 juni. 




