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Deze uitgave van het wijkblad komt 

midden in de zomer in uw brievenbus.  

De schoolvakanties zijn halverwege en 

ook zijn er nog bedrijven die vakantie 

hebben. 

 

Op zondag 4 september wordt weer 

als vanouds Ezeltjesdag georganiseerd. 

Een geweldig festijn voor jong en oud, 

voor Eeneinders en niet-Eeneinders. 

Het kan gelukkig weer en we kijken 

ernaar uit te kunnen genieten van deze 

prachtige dag met de ezels en de kin-

derspelen op het Schutsterrein.  

 

De Clarissen willen geen worst meer, 

dus die hoeven we niet te brengen, 

maar we hopen toch op mooi weer die 

dag. 

 

Een mooie zomer 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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OPENBARE VERGADERING 

De wijkraad heeft op 27 juni een open-

bare vergadering/bijeenkomst gehou-

den. Dit was voornamelijk een kennis-

makingsbijeenkomst in combinatie 

met een presentatie over het onder-

werp “Regenwater afkoppeling” door 

Janine Rissenbeek van de gemeente. 

De opkomst was enigszins teleurstel-

lend: zes wijkbewoners en Simon Rood 

van het ED. Desalniettemin was er re-

gelmatig sprake van een levendige 

discussie bij de uitleg over de status 

van de momenteel lopende dossiers. 

De wijkraad hoopt op een grotere op-

komst bij een volgende openbare ver-

gadering.   

 

MOBILITEITSVISIE/BUNDELROUTES 

Op 23 juni heeft een beeldvormende 

vergadering plaatsgevonden met Rick 

Godtschalk waarbij de actuele pro-

jecten aan de raad zijn gepresenteerd. 

Er is subsidie beschikbaar, maar alleen 

bij een zeer snelle realisatie, waarbij, 

ondanks eerdere toezeggingen aan de 

raad, ook geen aanpassingen van de 

plannen meer mogelijk zijn; het is alles 

of niets. Hier is al uitgebreider over 

gerapporteerd in de plaatselijke huis-

aan-huis kranten. 

 

SNELFIETSPAD 

Op 18 juli heeft een gesprek plaatsge-

vonden met Arie Ras en Twan van Dijk 

van de gemeente Nuenen over het 

traject van het snelfietspad Helmond-

Eindhoven door Eeneind. Eerder werd 

het traject langs landgoed Gulbergen 

al vastgelegd. Het traject is als volgt, 

komende vanaf Helmond, over de Pa-

rallelweg: 

 Bij de Collse Hoefdijk steekt het 

fietspad recht over; hier komen ver-

keerslichten, die ook gesynchroni-

seerd worden met de slagbomen. 

De aanleg hiervan start al in okto-

ber dit jaar in verband met een 

reeds lang geleden afgesproken 

treinvrije periode die hiervoor no-

dig is.  

 Het fietspad volgt verder de Paral-

lelweg, waarbij het deel tot aan de 

Spijkert opnieuw in rood wordt ge-

asfalteerd, en er ook een wandel-

strook wordt aangelegd.  

 De provincie wil dat vanaf de Spij-

kert de kasseienstrook in de bestra-

ting van de Parallelweg wordt ver-

vangen door iets dat veiliger is voor 

fietsers. Hierbij zal de wijkraad nog 

om advies worden gevraagd.  

 Bij de kruising met de straat Een-

eind komen haaientanden. Het ver-

keer op Eeneind heeft voorrang. 

Nogmaals is uitdrukkelijk verklaard 

dat er geen sprake is van sluiting 

van deze spoorwegovergang.  

 Vervolgens gaat het fietspad verder 

achter de tuinen van Eeneind 34 en 

32 (kwekerij Plantwerk) richting de 

Dommel. Hiervoor is nog een be-

stemmingsplanwijziging nodig; de 

VAN DE WIJKRAAD 
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wijkraad zal een verzoek krijgen om 

advies uit te brengen. 

 Er komt een fietsbrug over de Klei-

ne Dommel, waarna het fietspad 

uiteindelijk aansluit op de Loostraat 

in Eindhoven. 

 

STRANDBAD ENODE 

Binnenkort verspreidt de gemeente 

een informatiebrief over het gebruik 

van dagstrand Enode. Op het moment 

dat u dit leest heeft u die misschien al 

ontvangen.  

De gemeente heeft ook een website 

geopend, waar deze informatie is te-

rug te vinden: www.nuenen.nl/enode.   

Kortweg komt het er op neer dat: 

 Er is geen toezicht aanwezig. 

 Honden zijn niet toegestaan op het 

dagstrand. 

 Barbecues, kampvuren of ander 

open vuur zijn niet toegestaan. 

 Alcohol is niet toegestaan. 

 In het weekend is het strandpavil-

joen ’t Strandhuys geopend. 

 Er zijn geen openbare toiletten 

aanwezig op het dagstrand 

 

PROMSFESTIVAL@THELAKE 

Dit festival zal plaatsvinden op het 

Enode strand op vrijdagavond 9 sep-

tember en zaterdagavond 10 septem-

ber, voor maximaal 3000 bezoekers 

per keer, tot 24.00 uur. Met opbou-

wen/afbreken en after-party zal er mo-

gelijk geluidsoverlast zijn gedurende 

meerdere dagen. Houd ook rekening 

met verkeersoverlast; het is de bedoe-

ling dat één rijstrook van de Geldrop-

sedijk als lange parkeerstrook ge-

bruikt gaat worden, zodat alleen de 

andere rijstrook nog over is om Een-

eind aan de noordzijde te ontsluiten in 

één richting.  

 

KAVELAARS 

Na verschillende bijeenkomsten van 

de klankbordgroep gaat de project-

ontwikelaar zich bezinnen op een aan-

gepast plan. Wordt vervolgd.  

 

ZONNEWEIDE 

 De zonneweide heeft momenteel 

geen support van de gemeente en ligt 

voorlopig stil.  

 

Gebiedsontwikkeling Gulbergen 

De uitkomst van een enquête en 

klankbordgroepen met betrokkenen is 

dat het hele landgoed Gulbergen een 

‘regionaal stadspark’ moet worden, 

waarbij (vakantie-) woningen onge-

wenst zijn. Wordt vervolgd. 

 

Distributiecentrum 

Van de nieuwe verantwoordelijke wet-

houder (Bertje van Stiphout) is op-

nieuw vernomen dat de distributiedo-

zen op Eeneind West formeel niet zijn 

tegen te houden. 

 

WEBSITE VAN DE WIJKRAAD 

Het is de bedoeling dat de nieuwe 

website van de wijkraad binnenkort 

beschikbaar komt op www.eeneind.nl/

wijkraad.  

 

Tot slot wenst de wijkraad iedereen 

een fijne vakantie toe! 

 

 

Wijkraad Eeneind 
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GAAI 
De wetenschappelijke naam van de 

gaai, Garrulus glandarius, is te vertalen 

als 'voortdurend krassende eikel-

zoeker'. Dat typeert de gaai alleen in 

de winter, want tijdens het broedsei-

zoen is hij opvallend stil. Van oor-

sprong vrij schuwe bosvogel, maar 

inmiddels ook volop in het stedelijk 

gebied te vinden. Gaaien hebben in 

het bos de functie van indringer-alarm; 

veel dieren reageren op hun alarm-

roep en verbergen zich. Gaaien zijn 

bekend om de opvallende blauw-zwart 

gestreepte tekening op de vleugel. 

De naam (vlaamse) gaai komt vermoe-

delijk van het Franse Geai of Gai. Het 

Vlaamse komt van het Franse flam-

mant wat betekent vlammende kleu-

ren. Tegenwoordig wordt Vlaamse niet 

meer gebruikt.  

 

HERKENNING 

Beigebruine vogels, met een licht ge-

streepte kruin, een lichte keel en on- 

 

derkant, een lichtblauw vleugelveld 

met een fijne zwarte bandering. Ver-

der heeft de gaai een brede zwarte 

baardstreep, een zwarte staart en wit-

te stuit. In het voorjaar en zomer na-

drukkelijk aanwezig met luidruchtige 

roep. Witte stuit en zwarte staart val-

len op tijdens de vlucht. Gaaien heb-

ben een stevige donkere snavel.  

 

GELUID 

Hees, schreeuwend. Zingt gevarieerd 

met veel imitaties. 

 

BROEDEN 

Van half april tot in juni. Heeft meestal 

1 legsel met 5-7 eieren. Broedduur 16-

21 dagen. Het nest van de gaai is ge-

maakt van takjes en is komvormig. Het 

bevindt zich vaak tussen de stam en 

een dikke tak. Gaaien bekleden de 

binnenkant met bijvoorbeeld mos. 

Jongen zitten 19-21 dagen op het nest 

en zijn na 6-8 weken zelfstandig.  

 

LEEFGEBIED 

Leven in bossen, kleinschalig boeren-

land en in parken en tuinen in de stad. 

Daar zoeken ze ook hun voedsel. Waar 

loofbomen als eik en beuk aanwezig 

zijn, kunnen gaaien worden gevonden. 

De gaai was vroeger een uitgesproken 

bosvogel, maar ondanks schuw gedrag 

steeds vaker in de stad te zien. Ont-

breekt alleen in gebieden zonder bo-

men. 

 

VOEDSEL 

Gaaien eten vooral insecten, aange-

vuld met eieren en jongen van zangvo-

gels. 's Winters eten gaaien vooral ei-

NATUUR OP HET EENEIND 
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kels, maar ook beukennootjes, gra-

nen (mais), fruit en ander eetbaars. 

In het najaar hamsteren gaaien de 

eikels en verstoppen die in de 

grond. Bij voedselgebrek worden ze 

opgegraven. De eikels die ze niet 

opgraven, kunnen uitgroeien tot bo-

men. Weet een gaai dat hij in de ga-

ten wordt gehouden tijdens het ver-

stoppen, dan komt hij later terug om 

de eikel elders te verstoppen . 

 

VOGELTREK 

De Nederlandse gaaien blijven in 

Nederland in de buurt van hun 

broedgebied. Geregeld zijn er in het 

najaar 'invasies' van hoge aantallen 

gaaien die in groepjes uit Oost-, 

Midden- of Noord-Europa (zoals in 

2010) ons land bereiken. Als ze op 

de kust stuiten, lijken ze zich over 

het land te verspreiden. Dit gebeurt  

gemiddeld eens in de acht jaar. 

 

VERSPREIDING EN AANTAL 

Talrijke broedvogel, jaarrond aanwe-

zig, doortrekker en wintergast in 

groot aantal. Sinds 1975 neemt de 

gaai in aantal toe als broedvogel en 

heeft hij zich uitgebreid over het 

westen en noorden van Nederland. 

Houtsingels, (recreatie)bos en groen-

voorzieningen zorgden voor goed 

leefgebied. In het oosten en zuiden 

bleven de aantallen en verspreiding 

ongewijzigd. Vanaf 1990 zijn er geen 

significante aantalsveranderingen 

geweest.  

 

KIJKTIP 

Ook op het Eeneind kom hij regel-

matig voor in tuinen en het speel-

tuintje aan de Hoge Mikkert. 

BESCHERMING 

Het aantal gaaien in Nederland als 

broedvogel is jaren stabiel. Vanaf 

1975 hebben ze geprofiteerd van de 

aanleg van recreatiebossen en 

groenvoorzieningen.  

 

WAT KUNT U DOEN 

Gaaien zijn alleseters. Maar in win-

ters, als er weinig eikels en beuken-

nootjes te vinden zijn, kunnen ze het 

moeilijk hebben. Zo zullen ze zich  

vaker op voederplekken laten zien, 

waar ze zaden en fruit meesnaaien. 

In het voorjaar staan er, naast insec-

ten, ook kuikens en eieren op het 

menu van de gaai. Niet altijd leuk 

om te zien hoe zij nesten plunderen 

van zangvogels, maar het is niet zo 

dat zij aan zangvogelpopulaties 

schade berokkenen. 

 

Ton van Dijck 
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De eerste zondag van september is het 

weer Ezeltjesdag op ’t Eeneind! 4 Sep-

tember vanaf 12.00 uur zijn er weer 

ezels te zien, te aaien, te voeren en te 

bewonderen op het Eeneind. Daarnaast 

kunnen de kinderen naar hartenlust 

spelen, springen, geschminkt worden.  

Voor een klein bedrag kunt u een spel-

letjeskaart kopen waarmee de kinderen 

de hele middag leuke spelletjes kunnen 

doen en waarvoor zij ook een pannen-

koek en ranja krijgen. Om het bedrag 

van de spelletjeskaart zo laag mogelijk 

te houden hebben we ook weer een 

loterij met hele mooie prijzen. 

                               

PROGRAMMA 

12.00 Vertrek ezelhouders met ezels en 

van het ing. Noordhofplaetse 

voor het   Enodegebouw naar het 

Jo Arts evenemententerrein aan 

de Mulakkers. 

12.15 Aankomst ezels op het evene-

mententerrein, gevolgd door de 

officiële opening van Ezeltjesdag.  

12.30 Start kinderspelen en ezel rijden 

en aaien. 

16.15 Einde kinderspelen  

16.30 Ezeldiner en officiële sluiting. 

 

HANDJES 

Mocht je een handje willen helpen op 

die dag, dan ben je ook van harte wel-

kom! Bij de verschillende spelletjes kun-

nen we altijd nog wat begeleiding ge-

bruiken. Wij nemen zo spoedig moge-

lijk  contact  met  u  op als u uw naam, 

e-mailadres en telefoonnummer naar 

ezeltjesdag@gmail.com stuurt. 

 

Hopelijk tot ziens op het Jo Arts terrein 

op zondag 4 september! 

 

SPONSORING 

Zouden jullie willen sponsoren dan kun-

nen wij prijsjes voor onze loterij altijd 

goed gebruiken. Mocht je vragen daar-

over hebben kun je ons mailen naar 

ezeltjesdag@gmail.com. 

 

De Ezelvrienden 

EZELTJESDAG  
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De NGN 200–activiteit “Trots op Een-

eind”  was erg geslaagd. Van de geza-

menlijke lunch en de gezelligheid op 

de Ir Noordhofplaatse werd goed ge-

bruik gemaakt. Dit verdient navolging. 

  

VOOR JONG EN OUD! 

Op zaterdag 24 september houden 

we op de Ir. Noordhofplaatse (veldje 

bij Enodegebouw) een gezellige mid-

dag voor jong en oud. 

Wij zorgen voor wat activiteiten op het 

veld waaraan belangstellenden vrijblij-

vend kunnen deelnemen. Ook prijsjes 

regelen we. 

 

SAMEN ZORGEN VOOR ETEN EN DRINKEN 

Gezelligheid maken we samen. De ge- 

 

 

dachte bij deze middag is om samen 

voor zelfgemaakte lekkere hapjes te 

zorgen en zelf je drankje mee te ne-

men. 

 

In ieder gezin is wel iemand die in de 

keuken iets lekkers kan maken (cake, 

taart, koek, snacks, soep, snoep, 

broodjes, …..het maakt niet uit). Neem 

iets mee naar deze middag en stal het 

uit op tafel en laat iedereen ervan ge-

nieten.  Doe je mee? 

 

Voor vragen: stuur een email naar 

g.hekker@gainassist.nl 

 

Gerda Hekker 

GEZELLIG EENEIND BURENDAG 
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PASTA CAPRESE 
(VOORGERECHT 4 PERSONEN)  

 

Benodigdheden: 

 200 gram spaghetti 

 1 bakje aardbeien 

 200 gram kerstomaatjes 

 2 bollen mozzarella 

 100 gram Parmaham 

 1 zakje rucola 

 1 blikje ansjovis in olie 

 2 ciabatta broodjes 

 kruidenboter 

 75 gram gekookte kipfilet 

 Balsamicosiroop 

 Wat olijfolie 

 

Bereiding: 

1. Kook de spaghetti gaar en meng er 

2 eetlepels kruidenboter doorheen.  

Snijd ondertussen de aardbeien en 

de kerstomaatjes doormidden.  

2. Meng de rucola met eetlepels olie 

van de ansjovis en verdeel over een 

schaal. Schep de aardbeien en de 

tomaatjes er dakpansgewijs op. Leg 

er ook in repen de Parmaham bij en 

stukjes mozzarella. 

3. Maak kleine nestjes van de pasta 

met een vork en leg ze ertussen. 

Snijd 4 ansjovisjes klein en verdeel 

die over de salade. 

4. Halveer de ciabattabroodjes, be-

strijk ze met olijfolie en bak ze in de 

koekenpan knapperig. Besmeer ze 

daarna met kruidenboter en leg ze 

erbij. Geef de balsamicosiroop er-

bij.  

5. Voor de liefhebbers: serveer een 

gekoelde rosé erbij. 

 

Smakelijk eten! 

 

Frans Kuijpers 

RECEPT - PASTA CAPRESE 
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STATAFELS EN ZITJES SCHOON 
 

De statafels en zitjes op de Ir. Noord-

hofplaatse worden steeds meer ge-

bruikt. Ik zie er regelmatig mensen hun 

lunch opeten tijdens hun fietstocht of 

gewoon gezellig een praatje maken. 

Bij de “Trots op Eeneind”-lunch werden 

de statafels en zitjes ook goed ge-

bruikt. En wat zag dat er gezellig uit. 

 

Ik heb me voorgenomen er voor te zor-

gen dat deze gekleurde statafels en 

zitjes maandelijks (in het laatste week-

end van de maand) worden schoonge-

maakt.  

 

 

Ik ben er al mee begonnen.  Het kost 

maar weinig tijd als ze regelmatig wor-

den schoongemaakt. Het heeft mij nog 

geen 10 minuten gekost. 

Er zijn vast meer buurtbewoners die 

zich willen inzetten om de tafels en zit-

jes schoon te houden.  Als er 6 perso-

nen zijn, kost dit je maar 2x per jaar 10-

15 minuutjes werk.  Geef je op via 

email: op g.hekker@gainassist.nl met 

vermelding van je telefoonnummer of 

bel of app naar 0653676899. 

 

Gerda Hekker 
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DE JEUGDPEN 

WIE BEN JE? 

Ik heet Luuk Kokhuis en ben 11 jaar. Ik 

ben geboren in Eindhoven en woon al 

lang in Nuenen. Sinds een half jaar wo-

nen we op Eeneind in de Antonius-

schutlaan. Maar een beetje woon ik 

hier al mijn hele leven, want ik logeer 

vaak bij oma en opa die achter ons 

wonen. Mijn ouders heten Sem en 

Martje en mijn broer Sep is 6 jaar. We 

hebben geen huisdieren meer want 

onze 2 katten en de hond zijn dood 

gegaan. Dat vind ik natuurlijk wel ver-

velend. Bij mijn oma en opa in de tuin 

hebben mijn broer in ik ieder een ei-

gen kip: Julia en Roos. 

 

WAAR ZIT JE OP SCHOOL EN WAT IS HET 

LEUKSTE VAK ? 

Ik zit op De Rietpluim, want toen we 

verhuisden ben ik op mijn oude school 

gebleven. Ik vind het een fijne school 

en ik kan zelf naar school fietsen. In 

september ga ik naar de laatste klas, 

dus naar groep 8. 

Het leukst op school vind ik gym, knut-

selen en buitenspelen. Op vrijdag heb-

ben we vaak een leuke dag. Er komt 

dan een kunstenaar op school die ver-

schillende dingen met ons doet. Zoals 

muziek maken of iets bouwen of kleren 

oppimpen. 

We werken veel met de computer. Bij 

rekenen krijgen we eerst uitleg in de 

kring en daarna maken we een op-

dracht met de computer. Bij taal doen 

we spelling in een werkboek en ook op 

de computer. We werken ook met een 

weektaak. Vanaf groep 3 moet je zelf 

een planning maken voor je taken die 

je per week moet doen. Verder heb-

ben we thema’s zoals ‘waar is het van 

gemaakt’. We sluiten dan af met een 

viering en doen dan een optreden 

waar de ouders ook vaak bij zijn. 

 

WAT DOE JE NA SCHOOLTIJD? 

Ik ben voor het eerst met vriendjes 

naar de kermis in Nuenen geweest. Ik 

ben wel misselijk geworden want we 

zijn in alle attracties geweest. Toch 

vond ik het leuk en zou ik weer willen 

gaan. 

Sinds een jaar ben ik bij basketbal en 

dat doe ik heel graag. We hebben al 4 

wedstrijden gewonnen. Thuis basket-

bal ik vaak bij mijn opa en oma in de 

tuin. Verder ga ik na school bij vrien-
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den spelen, buiten spelen of zwemmen 

in de tuin. We doen ook het spel jacht-

seizoen. Dan gaan we met walkie tal-

kies met een politieteam boeven van-

gen. Als we binnen zijn, ga ik met mijn 

broer spelen en stoeien. Ook gaan we 

gamen of met lego spelen. 

 

WIE ZOU JE WEL EEN DAGJE WILLEN 

ZIJN? 

Ik zou wel een dag Spiderman willen 

zijn. Je kunt dan boven gebouwen vlie-

gen en mensen redden. 

 

WAT WIL JE LATER WORDEN? 

Profbasketballer. Of op computers 

mooie dingen ontwerpen. 

 

WAAR WORD JE BLIJ VAN EN WAT VIND 

JE ECHT NIET LEUK? 

Ik word blij van spelen met vrienden, 

van de kermis en zwemmen. Ook vind 

ik het leuk om naar een attractiepark 

te gaan en op vakantie. Meestal vind ik 

alles wel leuk wat ik doe. Mijn eigen 

kamer poetsen vind ik soms niet zo 

leuk, maar als ik ermee bezig bent valt 

het wel mee. 

 

HOE VIND JE HET  OM OP HET EENEIND 

TE WONEN?  

In het begin vond ik het wel moeilijk, 

omdat ik nog niet veel kinderen kende. 

Bij mijn oude huis woonden meer 

vrienden dichtbij, maar hier vind ik ons 

huis weer fijner. 

We zijn altijd naar ezeltjesdag gegaan. 

En meedoen met het kindercarnaval 

lijkt me ook leuk.  
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JEUGDPAGINA’S 

 

WOORDZOEKER 

Kan jij alle verborgen zomerse vakantiewoorden vinden in deze woordzoeker? 

De vakantiewoorden staan bovenaan de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZWOELE ZOMERRECEPTEN 

1. Romige marshmallowmilkshake 
* 10 marshmallows * 200 ml melk * paar bollen vanille-ijs 

 

Maak de melk warm in een pannetje op laag vuur. Los de marshmallows roerend 

op in de warme melk. Laat de marshmallow-melk afkoelen en giet het dan in een 

diepvriesbak. Zet de bak minstens een half uur in de diepvries om ijskoud te wor-

den. Doe het samen met het ijs in een blender en mix tot een milkshake. 

Tip: je kunt er als versiering voor het opdienen nog een extra marshmallow in 

plonzen. 
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ZOEK DE 8 VERSCHILLEN 

 

 

 

 
 

2. Fruitige watermeloenmix 

* Flinke part watermeloen * beetje snaasappelsap * stuk of 5 muntblaadjes 

 

Doe alles in de blender en shake away!  

Extra lekker als alle ingrediënten koud uit de koelkast komen. Een extra ijsblokje 

erbij maakt het nóg frisser.  

 

3. Aardbeien-banaansmoothie 

* 1 banaan * 10 aardbeien 

* 1 theelepel kaneel * 250 ml koude melk  

 

Doe alles in de blender en pureer tot een 

glad drankje. Als je het te dik vindt, doe je 

er gewoon wat extra melk bij.  

·  BADMUTS ·  CAMPING ·  DUIKEN ·  INSMEREN 

· UITSTAPJES  ·  VAKANTIE ·  WARM ·  WATERPARK 

·  ZWEMPAK ·  ZWOEL   
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DE NIEUWE KONING  

Er ligt een drukke periode voor de 

Schut achter ons. We zijn begin juni 

gestart met het jaarlijkse koningschie-

ten. De dag begon met een menings-

verschil over de Nuenense kant van de 

Loop tussen Nuenen en Gerwen. De 

afscheidsborrel bij de koning is wel 

goed bevallen. Bij terugkomst op de 

Mulakkers werd meteen alles voor het 

koningschieten geregeld. Na een zeer 

spannende wedstrijd was er een ver-

rassende ontknoping: ons jongste lid 

Bjorn Janssen, die pas een maand ge-

leden was ingeboond, schoot de vogel 

van de boom. Hij werd geaccepteerd 

als de nieuwe koning. Na installatie bij 

de kapel was er een goed verzorgde 

BBQ.  

 

KRINGGILDEDAG 

Een dag later dan normaal was de 

Kringgildedag van Kring Kempenland. 

Tweede Pinksterdag dus op naar Riet-

hoven. Diverse van onze Schutbroe-

ders hadden daar mede gezorgd voor 

een goede inrichting van het terrein en 

dergelijke. We waren met een grote 

afvaardiging in de mis en koffietafel. 

Later bij het opstellen voor de optocht 

viel de opkomst tegen. Tijdens de op-

tocht viel het gedrag van het paard 

voor de standaardruiter tegen en stop-

ten al na een paar honderd meter. We  

moesten zonder standaardruiter ver-

der.  Tijdens de schietwedstrijden was 

er  resultaat om trots op te zijn. Ons 

viertal, Willie van der Heijden, Piet 

Meulendijk en Wim en Piet van de Laar 

behaalde de eerste prijs. Later schoot 

Piet van de Laar zich nog tot Kampi-

oen 60+. We ontvingen 2 prachtige 

zilveren schilden. Een mooi einde dus. 

 

JO ARTS TERREIN 

Het ingezaaide graszaad heeft met de 

huidige weersomstandigheden moeite 

om zich te ontwikkelen. Het onkruid 

heeft minder moeite om te groeien. 

Tijdens de geplande onderhoudsdag is 

door enkele personen geweldig hun 

best gedaan om dat te verwijderen. 

Een compliment is zeker op zijn plaats. 

 

NUENEN KERMIS 

Het openen van Nuenen kermis, werd 

weer hervat. De kartrekker was gilde 

Sint Anna, de 2 vendeliers waren van 

onze Schut en deden dat perfect. Ger-

rie Baselmans nam de taak als Kapitein 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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over van Roelof Janssen. Voor een van 

zijn taken had hij wel heel veel belang-

stelling: de consumptiebonnen. De 

jeugd vermaakte zich in gildekostuum 

in de botsauto’s. Nuenen kermis was 

ook Kermistoepen. Na vorig jaar bij 

ons op het Eeneind nu weer bij 

Schafrat. Hier wist Hennie Rooijackers 

voor de 3e maal eerste te worden. Bij 

het Sint Annagilde schoot onze hoofd-

man zich in de prijzen. 

KRINGKORPS WEDSTRIJDEN 

Onze schutters wonnen alle bekers van 

de Kringkorps wedstrijden. Korps 1 

was al zeker van de wisselbekers voor 

het opgelegd en vrijehand schieten. Er 

werd ook geschoten voor de individu-

ele prijzen, met Henk Dekkers als eer-

ste als opgelegd schutter en waar Wim 

van de Laar bij vrijehandschieten win-

naar werd. Alle winnaars proficiat. 

 

 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Een groot aantal leden werden verrast 

met het heugelijke feit dat er weer een 

schutsbroeder een welverdiende ko-

ninklijke onderscheiding in ontvangst 

mocht nemen. Uit de toespraak bleek 

dat Gerrit van Ginkel niet alleen bij de 

Schut en de raadsvergaderingen actief 

was. Het was voor Gerrit een onverge-

telijke dag. Gerrit, proficiat met dit 

welverdiende resultaat. 

TOT SLOT 

Ik wens iedereen een geweldige va-

kantie. Sommigen zullen nog wel wat 

werk hebben aan het volgende Schut 

evenement. Eind augustus staat de 

deelname aan het Europees Schutters 

Treffen te Deinze op de agenda. Dit 

internationale evenement vergt weer 

de nodige inzet en verantwoording 

voor enkele gildebroeders en zusters.   

 

Jonge Dekenschrijver 

Piet v. d. Laar 
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INLEIDING 

Dit boek is geschreven door Willem van 

Toorn. Ik had al eens een paar boeken 

van hem in onze Minibieb voorbij zien 

komen, maar had nog nooit iets van 

hem gelezen.  

 

Hij is toch wel enkele keren genomi-

neerd voor verschillende literatuurprij-

zen. In het voorjaar kwam zijn nieuwe 

boek Morgenrood uit.  

 

Willem is in 1935 geboren in Amster-

dam-West als jongste van 3 zonen van 

een aardappelhandelaar. Nu woont hij  

 

 

het grootste gedeelte van het jaar met 

zijn vrouw Ineke in het Franse gehucht 

Berry. Ook hebben ze nog een stacara-

van in Buren (Nederland).  

 

Na de bevrijding wordt zijn vader weer 

kleermaker (wat hij vroeger was in Tiel) 

en verhuizen naar een ander huis in de-

zelfde straat. Over dat huis schreef hij 

enkele jaren geleden: “de jongenska-

mer”. Willem werd nooit een echte 

stadsjongen, hij ging regelmatig op en 

neer naar de Betuwe. Hij schreef over 

de omgeving van de Waal in veel ge-

dichten, essays en romans. 

 

MORGENROOD 

Nadat zijn roman “Stoom” in 2006 ver-

scheen, wilde zijn uitgever Querido dat 

hij daarop een vervolg schreef. De hel-

den van die roman, Maarten Corbelijn 

en zijn vrijgevochten vriendin Klaartje 

zijn geboren in de jaren 80 van de 19e 

eeuw. Maartens vader is als machinist 

doodgereden bij het rangeren van zijn 

eigen trein. Dit was de grootvader van 

Willem van Toorn ook. Toevallig stuit 

Willem van Toorn op een publicatie 

over Nederlandse verpleegsters die 

naar het front vertrokken tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. Die vond plaats 5 

jaar na het einde in het boek “Stoom”. 

Toen dacht hij dat hij dat mooi kon ge-

bruiken voor de opvolger van “Stoom”. 

Het boek werd geen historische roman, 

maar een zoektocht naar een vervlogen 

geschiedenis vanuit het nabije heden. 

 

Thomas Corbelijn is een jonge leraar 

Duits, maar sinds een collega van hem 

onheus bejegend werd door het ma-

nagement van zijn school is hij uit soli-

BOEKBESPREKING: MORGENROOD  
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dariteit ook vertrokken. Nu geeft hij 

les op de Amsterdamse Zuidas aan 

carrièrejagers. Mensen van ongeveer 

zijn leeftijd die hij niet begrijpt: 'ik had 

ineens het vreemde gevoel dat ik ze 

maar met moeite kon verstaan, alsof 

ze in een andere taal spraken en met 

de stad daarbeneden een energie 

deelden waar ik te oud voor was'. 

 

Door perikelen met de woningbouw-

vereniging Morgenrood, die de huizen 

in de wijk wil gaan renoveren waar-

door iedereen moet verkassen, komt 

hij in contact met een jonge vrouw 

(Suzan) uit de buurt. Na de renovatie 

zullen de huizen verhuurd gaan wor-

den aan de “yuppen”, de huizen moe-

ten daarom helemaal leeg.  

 

Suzan hoort zijn naam op de buurtbij-

eenkomst en beseft dat op haar zolder 

dagboeken lagen van iemand met de-

zelfde achternaam. Ze zijn van Maar-

ten Corbelijn (de betovergrootvader 

van Thomas), die daarin het verhaal 

van zijn geliefde Klaartje verteld die als 

verpleegster naar België gaat om daar 

mensen te verplegen die in de Eerste 

Wereldoorlog gewond zijn geraakt. 

Klaartje overlijdt ook in het oorlogsge-

bied. Maarten reist ook naar die gebie-

den (o.a. Ieper en Duinkerken) en doet 

daar verslag van in zijn dagboeken. 

 

Na het vinden van de dagboeken gaan 

Thomas en Susan, die inmiddels gelief-

den zijn geworden, ook die reis maken 

om daarvan verslag te doen en foto's 

te maken. Ze doen daarvoor nog extra 

research, omdat dat nu makkelijker te 

vinden was dan in de tijd van Maarten 

Corbelijn. 

In het boek komen verschillende ver-

haallijnen voor: Een liefdesverhaal, een 

verhaal over de eerste wereldoorlog, 

een verhaal over de verloederende 

wereld, daarnaast gaat het over de 

excentrieke vader van Thomas 

(inmiddels overleden). 

 

Terwijl hij het boek aan het schrijven 

was, brak de pandemie uit (Covid) en 

legde bijna de hele wereld lam. De 

schrijver duikt daarom zelf enkele ke-

ren op in het verhaal, om zijn ongenoe-

gen en onbegrip te spuien over de 

huidige tijd. 'Corona heeft de moder-

ne samenleving veel genadelozer ont-

maskerd dan de kritisch blik van zijn 

jonge held'. Het niets ontziende 

marktdenken en de vervreemding van 

eenvoudige menselijke waarden stelt 

hij duidelijk aan de kaak, o.a. de mond-

kapjesdeal komt nog voorbij. In een 

interview na het verschijnen van het 

boek zegt hij: 'Wat een generatie ver-

wende, verongelijkte mensen hebben 

we gefokt! Die maken zich druk om 

het recht om zonder mondkapje overal 

naar toe te vliegen of in een café gaan 

te zitten. Het is een schrale tijd, maar 

ik kon het toch niet laten mezelf uit te 

spreken'. 

 

Voor mij een verrassende schrijver. 

 

 

 

Frans Kuijpers 
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TROTS OP EENEIND! 

Op 25 juni was iedereen uitgenodigd 

voor de opening van de wandelroute 

langs 24 borden. Deze zijn in het kader 

van Nuenen, Gerwen, Nederwetten 

200 op diverse plaatsen geplaatst. Het 

idee is van Marcel Sloots. Er is veel tijd 

besteed om de juiste foto’s te vinden 

en er een juiste tekst bij te zoeken. 

De informatie komt uit het in door Ja-

nus Jansen in 1983 geschreven boekje 

“Eeneind” en het in 2013 door Tonny 

van den Boomen en Yvonne Henderon 

uitgebrachte boek “Nuenen op het 

randje…”. Voor veel informatie kun je 

ook nog bij ondergetekende terecht. 

 

De opening was een samenkomst op 

het Ir. Dirk Noordhofplaatse. De start 

was echt op zijn Eeneinds. Een lange 

tafel met etenswaar was er voor de 

bezoekers. 

De vele bezoekers, waaronder afge-

vaardigden van het Comité Nuenen, 

Gerwen, Nederwetten 200 en de me-

dewerkers aan het hierboven beschre-

ven boek over het Eeneind, werden 

toegesproken door Marcel. Ook had hij 

nog een presentje in de vorm van een 

boeket bloemen voor degenen die hem 

geholpen hadden. In zijn toespraak had 

hij ook nog een goed woord over de 

hulp bij het monteren van de borden 

Jos van de Munckhof, en diverse perso-

nen bij het plaatsen van de borden. 
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Gerda Hekker had voor Marcel ook 

nog een boeket bloemen geregeld en 

bedankte Marcel voor zijn inzet voor 

het geslaagde idee en de heerlijke 

“koffietafel” waar ondertussen gewel-

dig van werd genoten.  

 

Daarna gingen diverse groepjes een 

rondje langs diverse borden maken. Ze 

waren na terugkomst zeer lovend over 

de borden en waren voor velen een 

leuke herinnering aan vroeger. Voor 

nieuwe bewoners werd nu pas duide-

lijk waar oude bewoners regelmatig 

over spraken. 

  

De interesse voor de borden is niet 

alleen van de bewoners van het Een-

eind maar ook voor de vele fietsers en 

wandelaars over het Eeneind. Hopelijk 

geeft dit niet te veel overlast voor de 

bewoners bij de borden. Ook deze 

nog bedankt voor de spontane mede-

werking, anders zou het niet zo ge-

slaagd zijn.  

 

Mogelijk mag en kan het iets blijvends 

worden met voor sommige borden 

een aanpassing aan de locatie waar ze 

nu staan. 

 

Piet van de Laar 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Actief Eeneind doet mee met Rabo ClubSupport!  

Verenigingen kunnen zich inschrijven t/m 22 augustus.  

Je kunt als RABO lid ons als Stichting Actief Eeneind steunen. 

 

Kunnen wij op jouw stem rekenen? 

Stem tussen 5 en 27 september in de Rabo App of online op rabobank.nl/

clubsupport 
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Horizontaal 3 Strandbad - 4 Restaurant - 7 Zijn we trots op - 10 Straatnaam speeltuintje - 12 

Informatieblad - 13 Café - 17 Bestrating - 18 Bekende diersoort  

Verticaal 1 Ontbreekt in de straat - 2 Voetbalvereniging - 3 Vroegere straatnaam Eeneind - 

5 2e Paasdag - 6 1e zondag in september - 8 Straat tussen Eeneind en Oude Dijk - 9 Sint 

Antoniusschut - 11 Sinterklaasorganisatie - 13 Kinderkopjesstraat langs spoor - 14 Overleg-

orgaan - 15 Carnavalsvereniging - 16 Voornaam van onze koning  

TEST JE KENNIS OVER EENEIND 
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Het volgende blad verschijnt half oktober.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 30 september. 

ACTIVITEITENKALENDER 

4 SEPT Ezeltjesdag 

ZO 
Schutsterrein Mulakkers 23 

Vanaf 12.00 uur 
  

24 SEPT  Gezellig Eeneind Burendag 

ZA 
13.00-17.00 uur 

Ir. Noordhofplaatse 
  

10 NOV GRIP-wagen 

VR 
13.00-14.00 
Wijkgebouw Enode 

  

  

 
 

 

  

  

9 SEPT PromsFestival@TheLake 

VR 
Strandbad Enode 

9 t/m 10 september 2022 
  

4 OKT Wereld Dierendag 

DI 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

• Sint Antoniusschut • Fam. Prinsen 

• Carpro Carwash • Fam. Rovers 

• Corvers Auto’s • Safety First Brandbeveiliging 

• Stichting Ezeltjes dag • Fam. Sloots  

• Ferplast • Smits Autoschade 

• Van Gennip Groententeelt • Spaan Metaal 

• Kiki & Remmet van Luttervelt • Fam. de Vries 

• Metselaars Makelaardij • Wijkraad Eeneind 

  Plantwerk   

ONZE SPONSORS 




