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VAN

DE REDACTIE

In het zomernummer van het Wijkblad Enode staan weer de bekende rubrieken
zoals over het Schut, de jeugdpen en nieuwe bewoners op het Eeneind.
Verder een vooruitblik op de belangrijke evenementen op het Eeneind: van 12 t/m
21 juli is Bloem en Tuin er weer en op zondag 1 september Ezeltjesdag.
Het Wijkblad staat ook op de website www.eeneind.net en verder staat daar het
laatste nieuws over het Eeneind. De problemen met het openen van de website
zijn inmiddels opgelost.
De website is voor en van de Eeneinders. Dus heb je een idee, berichtje, oproep,
aanvulling of foto stuur het naar: marjan@volle-kracht.nl
Een mooie zomer en veel leesplezier namens de redactie !

Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van
de redactieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com.

Herhaling spontane buurtborrel ?
De zomer start niet zo spontaan als in 2018, maar misschien is het idee van de
spontane buurtborrel toch weer een goed plan. Een datum kan nog gekozen worden. En mogelijk proberen we ook heel het Eeneind te informeren of het is echt
alleen de buurt van het pleintje dat uitgenodigd wordt. Ook goed.
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VAN DE WIJKRAAD
Integrale controle bedrijventerrein Eeneind
Hier is in het ED een artikel aan gewijd met een verkapt sorry zoals er was opgetreden bij een particulier pand. Maar verder is regelmatige controle niet verkeerd.

Tunnel onder spoor
Is nog steeds afwachten. Ondertussen een nieuwe proef tegen trillingen?
Op een plek waar regelmatig werkzaamheden plaatsvinden aan het spoor, ter
hoogte van Parallelweg 9 baan richting Helmond. Is drainage slang aangelegd.

Helaas is er mede door het doorschuiven van lopende zaken op gemeente niveau,
niet meer te melden, dus rest niets anders dan een ieder een fijn zomerreces te
wensen.
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com
Website: www.eeneind.net/wijkraad
Vergaderschema 2019
20 augustus, 8 oktober en 10 december
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Enode gebouw aanvang
20.00 uur.
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Zomerrecept
Zomerrecept: Zoete rijstsalade met marshmallows en fruit
Deze keer een recept wat bijvoorbeeld als bijgerecht kan dienen bij een barbecue.
Bereidingstijd ca. 25 minuten. Hoeveelheid voor 6-8 personen
Ingrediënten:
300 gram basmatirijst

1 groot blik fruitcocktail
1 zak marshmallows
1 limoentje
200 ml crème fraiche
250 gram aardbeien
eventueel eetbare bloemetjes.

Bereiding:
Kook de rijst gaar volgens de
aanwijzingen op de verpakking.
Knip de marshmallows in kleine stukjes
Giet de fruitcocktail af en vang
het sap op.
Giet de rijst af en meng de
warme rijst met de marshmallows, de fruitcocktail vruchtjes,
de helft van de siroop van de
vruchten, de crème fraiche en
het sap van een limoen.
Schep de rijstsalade in een
mooie schaal, garneer met
plakjes aardbei en eventueel
de eetbare bloemblaadjes.

Smakelijk eten, Frans Kuipers
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EMK activiteiten
Ereleden
Aan het eind van het seizoen was er het moment aangebroken dat de uitspraak
van Henk Janssen “als ik 70 word stop ik met sport en spel” werkelijkheid werd.
Maar dat zorgde er voor dat ook zijn broer Jan Janssen zou stoppen. Samen hebben ze er voor gezorgd dat het voetbal bij EMK door opleiding van de kleinste
jeugd op een hoger peil is gekomen. Maar ook dat er vele leden een geweldige
herinnering hebben aan de sfeer van EMK. Het was niet alleen voetbal opleiding
waar Henk en Jan aan werkte ook aan andere activiteiten hadden zij hun bijdragen. Ze organiseerde jarenlang het paaseieren zoeken. Ze waren leiders op de
jeugdkampen. En het onderhoud van de accommodatie was bij hun en hopelijk
nog jaren in goede handen. Samen zijn ze al 100 jaar lid van de vereniging. Er
hoefde niet lang over gedacht te worden wat er als dank voor al deze inzet minimaal hoorde. Dus regelde onze huidige voorzitter op zijn manier dat ze tot Erelid
werden benoemt. De laatste door Henk en Jan verzorgde Sport en spel morgen
werd bezocht door diverse spelers die hun start via de Ereleden hadden gemaakt.
Er volgde een ware receptie en het was nog een gezellig samenzijn in de kantine.
Henk en Jan welkom bij het clubje van ereleden.
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Kantine
De leiding van onze kantine heeft reeds enige tijd aangegeven om het stokje over
te willen dragen. Maar het overdragen is nog niet gelukt. Dus nu ligt het nog bij
EMK.
Maar dat wil niet zeggen dat we Els Smits en Mark van de Velden niet hartelijk bedanken voor hun inzet voor de kantine. Hopelijk blijven ze de vereniging een warm
hart toedragen. En misschien krijgen ze in de toekomst nog spijt en komen ze toch
weer een taak binnen EMK vervullen.

Bedankt namens EMK en vele anderen.
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Jeugdpagina’s

LETTERZOEKER
Zet de juiste letter uit de blauwe balk in een van de gele vlakjes van
de woorden. Neem de gele genummerde vakjes over in het oplossingsbalkje. Als je alles goed heb ingevuld, verschijnt de grootste
sport.
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REBUS: WAT STAAT HIER?

PUZZELEN

Antoord: D

Uit deze puzzel is één stukje gevallen. Er liggen echter vier stukjes.
Weet jij welk stukje in de puzzel past? Inkleuren mag ook!

ś

7

Wijkblad Enode

De jeugdpen
Wie ben je ?
Ik heet Evie Brekelmans en ben 8 jaar. We wonen op de Grote Heiakker met mijn
mama en zusje Nola van 6 jaar. We hebben geen huisdieren meer. Ik ben geboren
in Valkenswaard en was 6 maanden toen we hier kwamen. Er zijn veel vrienden en
vriendinnen, zoals Rose, Bob, Renske, Ilse en Lara. Ik vind het ook heel fijn dat opa
en oma op het Eeneind wonen.

Waar zit je op school en wat is het leukste vak ?
Ik zit in groep 5 op de Crijnsschool. Onze juffen heten Maria en Miekie. Als ik bij
papa ben ga ik te voet naar school en bij mama met de auto.
Deze week hebben we CITO gedaan. Dat zijn toetsen over rekenen en spelling. Er
staan dan vragen en daar moet je het goede antwoord bij zoeken. Ik denk wel dat
ik het goed gemaakt heb.
Het leukst vindt ik op school de dinsdag en de vrijdag. Op dinsdag hebben we
gym en tip-kaarten. Bij de tip-kaarten moeten we in groepjes opdrachten doen.
We zoeken dan bijvoorbeeld bloemen en blaadjes en drogen die tussen een boek.
In het groepje waarin je werkt zitten 6 of 7 kinderen. Na iedere vakantie heb je
een nieuw groepje.
Op vrijdag hebben we knutselen, sociale kring en engels. Met engels zingen we leuke liedjes, zoals I like
the flowers. Bij knutselen doen we allerlei verschillende dingen, bijvoorbeeld kleien, jezelf tekenen en daar
een vriendschapsslinger van maken. In de sociale
kring bespreken we wat er deze week goed is gegaan
en wat niet. We hebben ook een ‘yell’: hier, hier, hier
in groep 5 doen we alles met plezier !

Wat doe je na schooltijd ?
Ik zit onder hockey bij HC Nuenen. Op woensdag trainen we en op zaterdag is er een wedstrijd. Vorig jaar
zijn we kampioen geworden.
Ook ben ik bij IVN Kids. We gaan dan visjes vangen
bij de Schoutse Vennen en larven en torretjes. Ook
thuis zoek ik vaak insecten en pluk ik bloemen.
Verder ben ik thuis ook vaak aan het knutselen, tekenen en boekjes maken.

Wat wil je later worden ?
Kok wil ik worden. Ik heb thuis met een vriendinnetje
een restaurantje gemaakt en voor 6 mensen gekookt.
We hadden tomatensoep, pizza en wraps.

ť

8

Wijkblad Enode

Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk ?
Als we naar de Efteling gaan samen met mama en papa ben ik echt heel blij. Wat
ik soms vervelend vind is mijn zus Nola.

Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen ?
Het is leuk om hier te wonen. We hebben vlakbij een speeltuinje. Daar zijn altijd
veel kinderen en ik ga vaak skeeleren. We gaan ook meestal naar ezeltjesdag en
paaseieren zoeken. Ook zijn er leuke dingen in onze straat, zoals een speurtocht
en Halloween.

ś

9

Wijkblad Enode

Garage sale op het Eeneind

GARAGE SALE OP HET EENEIND
Binnenkort wordt er in de woonwijk Eeneind een garage sale georganiseerd voor
en door de bewoners van het Eeneind.

De datum van de garage sale is op zondag 18 augustus
van 10.00 tot 13.00 uur.
Het idee hierbij is dat iedere bewoner haar/zijn oprit of parkeergelegenheid voor
het huis inricht voor de verkoop van spullen. Geen gesjouw dus, gewoon bij jou
voor de deur.
Om hier voldoende bekendheid aan te geven zal er op het Eeneind worden geflyerd en komen er aankondigingen in de Rond de Linde en de Nuenense Krant.

Het zou leuk zijn als je mee doet.
Wij vragen voor de deelname een bijdrage van € 3,00 per adres. Deze bijdrage
wordt gebruikt voor de vergunningsaanvraag en reclamekosten. Als er onder aan
de streep geld overblijft dan komt dit ten goede aan een van de vele activiteiten
die er op het Eeneind worden georganiseerd.

Je kunt je tot 10 juli aanmelden per e-mail:
garagesale.eeneind@gmail.com
Meer informatie is te vinden op de site www.eeneind.net
Vriendelijke groet, Alice, Elma en Monique
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Puzzels
Sudoku
Normaal
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Woordzoeker
AAP
BEER
BIJ
DOLFIJN
EEKHOORN
EZEL
GORILA
HAAS
HAGEDIS
HAMSTER
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KANARIE
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Bloem en tuin

Van 12 t/m 21 juli
Van 10.00 tot18.00 uur
Landgoed Gulbergen
Nuenen Eeneind
Tuininspiratie in een sfeervolle omgeving
De meest bijzondere planten, prachtige bloemen, Tuin design en sfeervolle tuinen;
je vindt het allemaal bij Bloem & Tuin. Tijdens dit tiendaagse evenement wordt al
het moois op het gebied van buitenleven samengebracht op een prachtige locatie,
midden in de bossen van Landgoed Gulbergen in Nuenen. Laat je inspireren door
de nieuwste trends, ontdek unieke bloem- en plantsoorten en maak kennis met de
mooiste producten en beste leveranciers om jouw buitenomgeving om te toveren
tot een droomtuin.
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Kom genieten en inspiratie opdoen!
Dit jaar bestaat Bloem & Tuin 26 jaar. We nodigen je uit om te komen genieten
van een bijzonder programma boordevol tuininspiratie. Tijdens een wandeling
door het prachtige natuurgebied Gulbergen kom je langs prachtige en bijzondere bloemen en planten en ontdek het laatste tuindesign, de allerlaatste tuintrends kunstobjecten en tuinornamenten. Daarnaast kun je deelnemen aan leuke workshops en in contact komen met talloze specialisten op het gebied van
bijvoorbeeld tuinarchitectuur. En ook dit jaar hebben we diverse internationale
en nationale kwekers op Bloem & Tuin die hun kennis heel graag met u delen
over alle bijzondere bloem- en plantsoorten. Even uitrusten doe je met een lekker hapje en drankje bij een van de sfeervolle eetkraampjes en gezellige zitjes
die Bloem & Tuin rijk is. Kortom: de 26 e editie van Bloem & Tuin biedt alle ingrediënten voor een heerlijk, ontspannen dagje uit!

Voor iedereen
Bloem & Tuin is hét evenement voor iedereen die van het buitenleven houdt en
zich wil laten verrassen door de schoonheid van de natuur. Of je nou je tuin wil
veranderen of gewoon inspiratie wil opdoen, zelf groene vingers hebt, of vooral wil genieten van je tuin de gezellige ambiance en het uitgebreide programma maken van Bloem & Tuin het perfecte dagje uit! Voor kinderen is er volop
plezier te beleven. Er zijn verschillende speelmogelijkheden, workshops en er is
een leuke wandeling waardoor je van alles kunt ontdekken over bloemen en
planten. Kinderen tot en met 14 jaar zijn bovendien gratis welkom. Daarnaast is
Bloem & Tuin ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Alle looppaden zijn
namelijk bestrooid met speciale langere houtschaafsel. Met een elektrische rolstoel of scoot mobiel is dit prima begaanbaar. Een handbewogen rolstoel heeft
wat hulp nodig.
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Nieuw op het Eeneind

IL TEATRO

Eindelijk is het statige huis uit ca. 1868 aan de Stationsweg 1 in Eeneind sinds
vorig jaar zomer weer bewoond. Ons theater!
Wij – Pieter en Jacqueline Stout - zijn de gelukkige en trotse bewoners. Samen
met onze kat Sjorsje genieten wij volop van het spannende, historische huis en de
grote, bijzondere tuin.
Natuurlijk moest en moet er nog steeds heel veel worden gedaan, maar dat vinden wij ook wel weer een uitdaging. Uiteraard respecteren we de authentieke
details van het huis.
Het leuke van het wonen in Eeneind is onder andere dat je aan de rand van een
gezellig dorp woont, maar ook wat bedrijvigheid hebt rondom het huis én je bent
zo met de fiets in Eindhoven of Geldrop. Beetje binnenstebuiten gevoel dus.
In het kort wat over ons: wij hebben een passie voor muziek, Pieter speelt al een
halve eeuw cello; Jacqueline is de uitdaging aangegaan met haar contrabas. Jacqueline werkt vanuit huis (stoutmediation.nl & stouttrouwt.nl). Verder houden wij
van dansen, opera, kunst, vreemde talen, geschiedenis,schrijven, filosofie, reizen,
buiten zijn, een goed glas wijn, fotografie, lekker koken en lang tafelen met familie en vrienden.
Om in de kunstsfeer te blijven: onderstaande “zielenspiegel” zegt wat over ons.
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Cultuurdag
Op tweede paasdag was er weer de traditionele cultuurdag. Wel waren er een
aantal vreemde gezichten, maar door de steun van enkele medewerksters uit het
verleden hadden buitenstaanders nog niet in de gaten dat er e.e.a. door vervangers geregeld werd. Er werd gestart met de traditionele speurtocht over het
Eeneind. Uit voorzichtigheid was besloten om niet over het spoor te gaan. En na
controle door deskundige jury werden de winnaars bekend. Onze jeugd was
sprakeloos van verbazing over de poppenkast. Maar leefde wel mee met Jan
Klaassen en Katrijn.

Sorry dat ik zo over het gebeuren van tweede paasdag vertel maar het was weer
net zo geweldig als de voorgaande jaren met een iets meer Schuts gebeuren
zelfs onze traditionele koks duo en de Paashazen waren in nieuwe kledij.
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ST. ANTONIUSSCHUT
Deze periode was er een Schutbroeder die van de Schuthut gebruik maakte en
tevens van de reeds op het terrein opgestelde tenten. Dit feestje had een speciaal tintje. De jarige was Gerrie Baselmans die zowat elk moment van zijn vrije tijd
besteed heeft aan muziek. Van muzikant bij Oefening en Volharding tot muziekleraar voor vele jeugdige en oudere leerlingen en op zijn top dirigent van O&V wat
nog regelmatig op het Wereld Muziek Concours Kerkrade speelt. Maar nu was er
een verjaardag feestje met een speciaal tintje. De muziek zou verzorgt worden
door een band waar zijn zoon Jordi het drumwerk voor zijn rekening neemt. Maar
als verrassing speelde zijn echtgenote Karin op de saxofoon mee waar de “yoga”
lessen al niet goed voor zijn. Ook zijn zoon Damian heeft nog plaatsgenomen
achter het drumstel. Dus echt een muzikale familie. En de jarige geeft regelmatig
les aan de tamboers van de schut.

Ook bij de Schut was er een heugelijk feit want van familie van de Laar werd het
derde lid op rij ingeboond. Onze laatste aanwinst als Schutsbroeder was al in zijn
jeugd als gildebroeder gekleed. Ook met de kruisboog wist hij in zijn jeugd de
eerste prijs te winnen met zijn vrienden en vader als korps.
Het varken met zijn kroost werd
met sokkel en al door de metselaar van de sokkel verplaatst naar
zijn nieuwe plaats
25 mei werd niet alleen het terrein opgeschoond maar ook
werd er bij de Kapel groot onderhoud gedaan want er zou de
volgende zaterdag een nieuwe
Koning geinstalleerd moeten
worden.
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Op 1 juni werd er gestart met een fotosessie voor de nieuwe groepsfoto.

Ondanks zijn gezondheid was onze vaandeldrager ook aanwezig voor de foto.
Daarna was er weer het traditionele koningschieten. Dat begon met de oude
koning Toon Cooijmans zijn versierselen in te laten leveren. Hij had nog wel gezorgd voor een speciaal Konings pilsje. Na het 106e schot wist Gert van Geffen
het laatste stuk naar beneden te schieten. Hij was echt blij. En toonde zich op de
Kringgildedag, de volgende dag een waardig Koning. Er kwamen vele familieleden, vrienden en kennissen hem proficiat wensen.
In het volgende wijkblad meer hier over

Jonge Deken schrijver Piet van de Laar
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Straatnamen 29 Grote Heiakker
Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders 18 augustus
2009.
De naam van het perceel wijst op een ontgonnen akker in het voormalige heidegebied de Collse Heide.
Ook de Grote Heiakker maakt onderdeel uit van het project dat mede door de
jeugd van het Eeneind is opgestart. Er was in het verleden al woningbouw gepland op deze braakliggende grond. Bij de gemeente is enige tijd nog het idee
geweest om er Intratuin te vestigen, maar daar was de gehele buurt op tegen. Er
waren reeds eerder straten ingepland. Maar door de jeugdige starters van het
Eeneind de mogelijkheid te geven om betaalbare huizen te bouwen is er een projekt opgestart om in eigen beheer als CPO project de uitbreiding te starten.
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De straat heeft een gevarieerde invulling gekregen Zo zijn er 15 starters woningen
enige alleenstaande, geschakelde blokken van 2 en zelfs senioren woningen gerealiseerd. De meeste bewoners vinden het een geslaagd plan van een op het Eeneind wonende architect. Ook is het een vruchtbare straat gebleken want er zijn al
diverse kinderen geboren. Dit zorgt voor doorstroming want het zijn voornamelijk
de starters woningen waar de geboortes plaatsvinden.

Het is juist in deze straat waar veel Eeneindse bewoners een plaatsje gevonden
hebben. Maar ook nieuwe bewoners voelen zich in de buurt al vlug thuis en zijn
actief in Eeneindse verenigingen of sluiten aan bij de buurt activiteiten.
Zelfs Sinterklaas en zijn pieten zijn al op bezoek geweest op de Grote Heiakker.
Het is jammer dat we zoiets niet al jaren geleden hadden kunnen bouwen, nu zijn
er veel Eeneindse jongeren op een heel andere locatie hun eerste woonplekje
moeten gaan zoeken. En zijn ze voor diverse verenigingen en festiviteiten voor het
Eeneind verloren. Alle personen die zich hebben ingezet voor deze prachtige
buurt, nogmaals bedankt.
Piet van de Laar.
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Activiteitenkalender
12-21 JULI Bloem en tuin
Steenoventerrein Eeneind
VR-ZO 10:00 - 18:00

13 JULI

ZA
20 AUG

DI

7 JULI

ZO

Opening kermis Antoniusschut 14 JULI
Nuenen
ZO
19:00
Wijkraadsvergadering
Enode gebouw
20:00

1 SEP

ZO

Schietwedstrijd Antoniusschut
Mulakkers 23 Schutsterrein
13:00 tot 18:00
Schietwedstrijd Vriendenkring
Mulakkers 23 Schutsterrein
13:00 tot 18:00
Ezeltjesdag
Mulakkers Jo Arts terrein
12:00– 18:00

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

Start zomer 2019
Dinsdag 4 juni zorgde een hevige onweersbui voor zeer veel schade aan diverse
bomen maar ook aan gebouwen 1 gebouwtje was ondanks de omgewaaide
boom er zonder schade vanaf gekomen. Men spreekt wel eens over een engelbewaarder op je schouder of doellat. Maar hier heeft het op het dak gezeten.
Een paardenstalletje langs de Oude Dijk.
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Foto van Toon v. d. Linden

Dank aan onze sponsors
•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. ACQUOY
ST. ANTONIUSSCHUT
CARPRO CARWASH
STICHTING EZELTJESDAG
FERPLAST
CORVERS AUTO’S
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. SLOOTS
FAM. ROVERS
SMITS AUTOSCHADE
WIJKRAAD EENEIND
SPAAN METAAL
FAM. PRINSEN
FAM. DE VRIES

Het volgende blad verschijnt eind augustus
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 augustus
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