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VAN

DE REDACTIE

De scholen beginnen weer en voor veel Eeneinders het werk ook.
De zomer was mooi, mooier, mooist……warm en droog.
Het Eeneind is daardoor wat geel geworden. September beginnen we weer met
Ezeltjesdag. Op zondag 2 september zijn we allemaal welkom op het Schutsterrein. Hopelijk met nog wat zomerse omstandigheden kunnen we dan bijpraten en
genieten van de ezels en de kinderspelen.
en mooie zomer en veel leesplezier namens de redactie !

Op www.eeneind.net staat ook het wijkblad, het laatste nieuws en andere informatie over het Eeneind.
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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VAN

DE

WIJKRAAD

Zomer op het Eeneind
Wat boften we dit jaar met de zomer. Het leek wel Spanje of Frankrijk want voor
de zonnige zomerdagen hoefde je dit jaar echt niet ver weg. Al vanaf juni hadden
we lekker lange lichte warme avonden zodat je ook na werktijd, na een maaltijd
buiten op terras, nog even lekker in het zwembadje in de tuin kon plonzen. Of
een krantje kon lezen met de zon op je snoet. Zo keuvelde alles hier langzaam
voort. En wat een geluk dat we dan het Enode om de hoek hebben liggen. Regelmatig werden de zwemspullen bij elkaar gezocht, een bus pringles of zak popcorn mee, veel drinken en dan de hele dag plezier maken maar met alle vriendjes
en vriendinnetjes. Wat een heerlijkheid!
Nu de vakantie al een paar weken voorbij is begint wel het animo om te zwemmen af te nemen. Terwijl de mussen van het dak vielen lagen de kids liever met
een Netflix serie voor de televisie. Want binnen was het nog een beetje koel,
hoewel….25 graden beneden is toch ook al best warm.
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De tip van het KNMI was: doe rustig aan, drink veel en span je niet fysiek te veel
in. Nu alles in Nederland en op het Eeneind lijkt te vertragen door de warmte,
doet de wijkraad daar even aan mee. Met de voeten in een teiltje met koud water laten we even bezinken wat er dit jaar allemaal op het Eeneind voorbij is gekomen. Zo laden we even op om vervolgens na de vakantie weer met frisse moed
de belangen van de bewoners van het Eeneind te behartigen. Wij hopen dat iedereen weer een hele fijne vakantie heeft gehad! Mocht je in de vakantie nou
toch nagedacht hebben over dingen die op het Eeneind spelen en wil je er eens
over sparren, kom dan gerust eens langs op een van onze wijkraadvergaderingen. De eerste staat gepland op 21 augustus in het Enodegebouw.
Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
E-mail: petrovandenbos@gmail.com
www.wijkraadeeneind.nl

Minibieb met leesruimte, jammer genoeg van korte duur.
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SPONTANE BUURTBORREL
Juni 2018 spontane buurtborrel.
Al wekenlang was het prachtig zomerweer en werd er veel gebarbecued op het
Eeneind. Tijdens een van deze gezellige bijeenkomsten
kwam het ir. Dirk Noordhofpleintje ter sprake. Zonde dat
zo’n mooi pleintje met de leuke ringen zo weinig gebruikt
wordt waar het voor bedoeld is: mensen van het Eeneind
met elkaar verbinden door op dit plein bij elkaar te komen.
En zo was al snel een idee geboren….een spontane buurtborrel om de vakantie in te luiden. Zo gezegd zo gedaan. Er
werd een datum geprikt, de eerste dag van de zomervakantie, een affiche gemaakt en deze een dag voor de borrel opgehangen bij het plein en verspreid via Facebook en de gezellig Eeneind app. Geen uitgebreid geplande activiteit,
maar juist een spontane actie zonder gedoe met bijvoorbeeld vergunningen en
grote inkopen. Wie kon en wilde komen kon aansluiten, iedereen was welkom!
Iedereen mocht zelf een drankje en hapje meebrengen. Enigszins onwennig zaten
de eerste 2 gasten om 18 uur op het plein. Zou er iemand komen, of krijgen we
project X te Eeneind met 1000 bezoekers? Al snel meldden zich meerdere buurtgenoten. Sommigen fietsten voorbij, op weg naar andere leuke borrels, sport of
de kermis, maar stopten wel voor een gezellig praatje. Anderen bleven wat langer hangen. Uiteindelijk was het een hele gezellige en geslaagde spontane buurtborrel. Zeker 50 buurtgenoten zijn korte of langere tijd komen bijkletsen en hebben gezamenlijk de vakantie ingeluid. Het was heel leuk om iedereen te zien en
ook om nieuwe bewoners te verwelkomen. Zeker voor herhaling vatbaar! Geen
vaststaand jaarlijks iets maar gewoon spontaan. Dus mocht je zin hebben in een
borrel en je zoekt borrelgenoten…….hang even een affiche op, wie weet hoe
gezellig het dan weer wordt.
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BLOEMKOOL-SHOARMA PIZZA
Nog even in vakantiesferen, maar dan wel gezond!
Ingrediënten voor 4 personen:
4 bloemkoolpizzabodems
300 gr hot taco saus
500 gr ricotta

500 gr kipdijfiletreepjes shoarma
zakje veldsla
knoflooksaus
olie
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de tacosaus over de pizzabodems.
Verkruimel daarna de ricotta erover en bak de pizza’s 15 min in de oven.Verhit
ondertussen de olie in een koekenpan en bak de kipreepjes gaar.
Neem de pizzabodems uit de oven. Leg op iedere pizza een handje veldsla en
verdeel de kipshoarma erover. Doe er naar smaak een paar schepjes knoflooksaus overheen.

EET SMAKELIJK!

Indien u een bijdrage heeft voor de rubrieken Familieberichten of Post Its, kunt u deze sturen naar: wijkblad.enode@gmail.com.
U kunt het bericht ook aanleveren bij een
van de redactieleden (voor gegevens zie
binnenkant kaft).
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TERUGBLIK ENODEBLAD 1E

JAARGANG

In de eerste jaargang van het Enodeblad droegen ook diverse jeugdige inwoners
van het Eeneind hun steentje bij zoals dit artikel van Karin Bazelmans met Illustraties van Henri de Haas.

ť

6

Wijkblad Enode

ś

7

Wijkblad Enode

Drumband Oefening en Volharding. In de 1e jaargang ook een artikel van Jo Arts,
de toenmalige voorzitter van de drumband. Om zijn grote inzet en vele verdiensten voor de Drumband en het Eeneind niet te vergeten, hebben we op het Eeneind nu nog steeds het Jo Arts terrein.
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Industrieterrein Eeneind, Zie hieronder wat er in de 1e jaargang over geschreven werd. Ook toen al.
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DRUMFANFARE OEFENING EN VOLHARDING VOORTAAN O&V
Inschrijving Music Kids weer geopend
Vorige week werd het 6e seizoen van Music Kids afgesloten met een mooie voorstelling voor de ouders en geïnteresseerden. Vanaf deze week is dan ook de inschrijving voor het seizoen Music Kids 2018-2019 weer officieel geopend.
Music Kids is een initiatief van Showkorps O&V Nuenen en is opgestart om ieder
kind de kans te geven kennis te maken met muziek en dans. Ervaren muzikanten
komen tijdens de bijeenkomsten hun instrument laten zien en muzikale begrippen uitleggen. Uiteraard mogen de kinderen ook zelf de instrumenten uitproberen.
Later in het jaar mogen de kinderen een instrument kiezen om een aantal weken
thuis uit te proberen. Gedurende het jaar mogen de kinderen ook deelnemen aan
de overige verenigingsactiviteiten van de Showkorps O&V.
Aanmelden
Music Kids vindt vanaf 25 september 2018 iedere dinsdag plaats op Basisschool
De Mijlpaal van 18.30-19.15 uur. Het oriëntatiejaar bestaat uit ongeveer 30 bijeenkomsten. Ieder kind heeft recht om kennis te maken met muziek, daarom is
Music Kids gratis.
Inschrijven kan via musickids.showkorpsov@gmail.com of bij de stand van Showkorps O&V op de Van Gogh Mèrt op 10 juni.
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HALLO BUURTBEWONERS
In april zijn wij in deze wijk komen wonen en graag stellen wij ons aan jullie voor.
Wij zijn Joris, Anita, Nina en Eva van Leerdam. We woonden eerst in de wijk Stratum in Eindhoven en waren op zoek naar een andere woning. We werden verliefd
op het huis op De Spijkert 20 en wonen daar nu sinds een aantal maanden met
veel plezier. We genieten van de rust en ruimte die onze woning en de wijk Eeneind ons biedt!

Wie zijn wij?, Joris is 29 jaar, hij is opgegroeid in het Noord-Hollandse dorp Avenhorn en verhuisde in 2001 met zijn ouders en broers naar Noord-Brabant. Hij
heeft werktuigbouwkunde gestudeerd in Eindhoven en ging daar in 2009 samenwonen met Anita. Na zijn studie is hij blijven werken in een textielfabriek in Tilburg, waar hij inmiddels werkzaam is als technisch manager. Anita is ook 29 jaar
en woonde vroeger met haar ouders en zussen in een dorpje in Noord-Holland.
Ze heeft PABO gestudeerd in Utrecht en is tijdens haar studie gaan samenwonen
in Eindhoven. Ze liep stage op basisschool De Klimboom in Eindhoven, waar zij
nu nog steeds met veel plezier werkt als leerkracht van groep 4.Nina is 2 jaar. Ze
is een vrolijke meid die veel van klimmen, kleuren, zwemmen en in de zandbak
spelen houdt. Ze vindt het heel fijn dat ze in het
nieuwe huis veel ruimte heeft om binnen en buiten te spelen en ze speelt graag met het speeltoestel dat nu in de tuin staat. Eva is 0 jaar, ze is
geboren toen wij net een paar weekjes in Eeneind woonden. Ze is een lief, tevreden baby'tje
dat al heel lief kan lachen naar iedereen die met
haar
knuffelt,
speelt
of geluidjes
voor
haar maakt.
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HALLO BUURTBEWONERS
De redactie wenst ook deze ouders proficiat.
En als al deze jeugd hier blijft wonen dan moeten
we weer aan een kinderopvang gaan denken.
Mogelijk zijn er nog meer gelukkige als je dit even
laat weten kondigen wij dit ook in ons wijkblad
aan.
Graag een foto en geboortekaartje naar de redactie.
Dit kan per mail naar wijkblad.enode@gmail.com.
Of Hoge Mikkert 2 5674 VT Nuenen.
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GROENTEN

KWEKEN

Zelf tomaten kweken.
Met het warme weer van de laatste tijd
groeien de tomaten enorm. Om zelf wat
tomaten te kweken zet je een paar plantjes
in een grote pot, zet er ook meteen een
paar stokken bij, de tomaten worden erg
groot en dan kun je ze aan de stok vast
binden De beste plek voor de tomaat is

een warme beschutte plaats. regelmatig water geven en eens per week bij
mesten. Ook moet je de dieven verwijderen. Die zitten tussen de stengel en
de bladeren. Want die halen veel voedsel van de plant weg. Laat de tomaat
goed rijp worden pas de laatste dagen
komt er een lekkere smaak aan. Zelf
heb ik deze zomer vlees tomaten gekweekt.
Eikenblad
sla.
Eiken blad sla is een stevige makkelijke groeiende sla
soort, die lekker kruidig smaakt. De kleuren variëren
van diep rood tot groen. De blaadjes van de sla lijken
op een eiken blad van daar die naam. Sla is een groente die snel groeit ,als je veel sla eet is het leuk om die
zelf te kweken. Zaaien tussen maart en augustus, binnen een week of 5 eet je eigen gekweekte sla.
Meestal zaai te veel planten, als je dan een plant laat
door groeien kun je zien op de Foto hoe sierlijk een
sla plant kan bloeien na de bloei kun je het zaad van
de plant Weer gebruiken en hoef je volgend jaar geen
zaad te kopen.
Toon v. d. Linden
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IN

MEMORIAM

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijk, bezorgdheid en liefde is
toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma.

Nelly Swinkels - van Rooijen
Petronella Elisabeth Maria
Weduwe van

Harrie Swinkels
Ť Geldrop, 7 januarie 1931

ϯ Nuenen, 29 juli 2018

Marti en Marianne
Cynthia en Jimmy
Justin

Mijn geliefde Coll….
Elle en Siri
Sem en Eline
Liz

Nel heeft jarenlang met dameskoor Enode gezongen tijdens de kerkdiensten in
het Enode gebouw zelfs in mijn huwelijksmis. Nel nog bedankt, Piet van de Laar.

GESLAAGDE SCHOLIEREN
In juni was het dubbel feest op het Eeneind 9 omdat zowel Isa als Hugo van Dijk
zijn geslaagd voor hun examens. Isa is geslaagd voor het
atheneum en gaat in september rechten studeren op de
universiteit van Maastricht.
Hugo vond economie zo leuk,
dat hij nog maar een examen
ervan heeft gemaakt, waarna
ook hij geslaagd is voor zijn
vmbo-t op de Rooi Pannen. Hij
gaat naar het Summa om te
starten met mbo verpleegkunde.
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DE JEUGDPEN
Wie ben je?

Ik ben Jasper Thomassen en ik ben 9 jaar. Ik woon ook al 9 jaar op het Eeneind
op de Oude Dijk. Ik woon hier met mijn moeder Anne-Marie, mijn vader Henk en
mijn broers Bastiaan van 11 en Jurre van 7 jaar.
Waar zit je op school en wat is het leukste vak?
Ik ga naar groep 7 op de Crijnsschool. Ik heb altijd veel lol op school en heb ook
al veel geleerd. Het leukste vind ik spelling, rekenen en – natuurlijk - gym.
Spelling gaat heel goed en lezen ook. Ik lees graag boeken en ook bij de vakken
aardrijkskunde en geschiedenis staan veel teksten. Met gym hebben we de laatste keer apenkooi gedaan en dat is echt leuk.
Bij rekenen mogen we strategisch sommen uitrekenen. Dat betekent dat je op
verschillende manier een som oplost.
We hebben ook een programma dat ‘sociaal sterke groep’ heet. We leren dan
met anderen omgaan en bespreken als iemand iets vervelend vindt.
Wat doe je na schooltijd?
In de vakantie ga ik meestal in de tuin op de trampoline springen, lezen, chillen
en gamen. Bij gamen doe ik het liefst Fortnite. Als ik naar school ga, ga ik op
donderdag naar de bso
(buitenschoolse opvang)
bij Kids Society Erica op
de Heikampen. Ik zit bij
de groep die gekko’s
heet. Ik ga samen met
vriendjes van scjool. Ik
vind het wel leuk want
we doen spelletjes buiten politie spelen, boefje, verstoppertje. Soms
mogen we film kijken.
Als sport heb ik eerst
judo gedaan en nu turnen en breakdance. Turnen is meer training voor
breakdance. Ik doe dat
samen met mijn vriend
Bob en we zijn al bij de
gevorderden.
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We leren daar best moeilijke dingen op muziek. We doen mee aan ‘battles’. We
dansen dan met onze groep tegen andere groepen. Er zijn 3 juryleden die stemmen wie gewonnen heeft. Dan
mag ja naar de volgende ronde.
Als je af bent, kun je blijven kijken
of zelf wat dansen.
Wie zou je wel een dagje willen
zijn?
Ik zou wel Menno willen zijn. Hij is
wereldkampioen breakdance en
komt uit Nederland. Hij heeft ook
bijna een wereldrecord battle solo
gehaald. En hij komt vaak op de
TV.
Wat wil je later worden?
Ik wil wel professioneel breakdancer worden. Gelukkig ben ik goed op weg om heel goed te worden.

Waar word je blij van en wat vind je echt niet
leuk?
Ik wordt blij als iets heel goed gaat. En ook als andere mensen blij zijn. Of als ik iets mag wat ik graag
wil, zoals met Bob naar het strandbad gaan. Wat ik
niet fijn vind zijn sommige vakken op school of als
iemand geen antwoord geeft.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?
Alles in de buurt vind ik leuk: het strandbad, ezeltjesdag, paaseieren zoeken, sinterklaasfeest omdat
je een grote zak snoep krijgt. Ook heb ik een keer
met breakdance opgetreden dat was ook goed.

Verder woont mijn vriend Bob op het
Eeneind, dus daar kan ik vaak mee
spelen.
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BLOEMEN

EN PLANTEN

Karmozijn bes
Deze soort bes komt uit het verre oosten De
karmozijn plant wordt ongeveer 1-2 meter
groot deze heeft stevige recht opstaande
bloemen vracht trossen ,de bessen zijn eerst
wit van kleur en als de bessen rijp zijn ze zwart
paars van kleur. De bessen zijn wel eet baar
maar er zit bijna geen smaak aan Daarom
wordt het donkere sap van de bessen vaak
gebruikt voor het kleuren van eet waren. Ook
goedkopen wijn wordt met dit sap op kleur
gebracht. De plant sterft in de herfst helemaal
af. In het voorjaar is de plant er vroeg bij om
een flinke groei in gang te zetten. In de dominees tuin van de vader van Vincent van Gogh
werden ook karmozijn planten ontdekt, misschien dat Vincent de kleur van de karmozijn
gebruikte om zijn verf op kleur te brengen.
Hibiscus Marveloos
De plant komt uit China, maar je ziet hem ook steeds meer in ons land. Het is een
vaste plant die redelijk
vorst bestendig is, in de
herfst sterft hij helemaal
af, om in het late voorjaar weer te voorschijn
te komen. De bloemen
kunnen wel 25 cm groot
worden. Helaas is de
bloem na 2dagen al verwelkt, maar dan komt er
weer een nieuwe in
bloei. Het is een vrij
makkelijke plant die wel
1 meter groot kan worden. Hij is makkelijk van
onderhoud alleen in het
voorjaar wat bij mesten .
Toon van der Linden
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ST. ANTONIUSSCHUT EENEIND OPWETTEN
Om maar meteen te beginnen met de jaarlijkse kringgildedag,
Deze werd gehouden op 3 juni op hetzelfde terrein als vorig
jaar, het Evoluon in Eindhoven. Ons schutje was zeer actief in
de organisatie, Willy Smits als Gilde raadsheer geweerschieten
was hij verantwoordelijk voor de wedstrijden geweerschieten.
Ondergetekende, Piet van de Laar als afgevaardigde van de
SAT was mede verantwoordelijk voor de tentoonstelling, het
vaandelrek voor een 50 tal hoofdvaandels en de rekken voor de koningsvesten.
Op de wedstrijddag zelf hadden
we de hoop op een prijs in de
optocht want we waren aanwezig met een publieks lieveling,
een veulen bij ons standaard
paard. Maar hiermee moeten we
ook nog ervaring opdoen. Bij het
viertal was er toch nog een zilveren schild als prijs door een gemixt viertal van jeugd tot oud.
Zoals Jan Willem Jansen, Teun
van Vijfeiken, Piet Meulendijk en
Piet van de Laar. Ook dit was
weer een geweldig evenement,
wat mogelijk weer een keer op
het Eeneind gaat gebeuren, bij
ons 550 jarig bestaan. In 1948
hebben we dat ook al eens gepresteerd. Ook toen met een
standaardruiter en wel de vader
van huidig schutsbroeder Hennie Rooijackers.
We waren nog actief in een landelijk evenement en wel het Nederlands kampioenschap geweerschieten op de wip. Door de geweldige prestatie van het gilde
van Nuenen Boord om in 2017 Nederlands kampioen te worden, zou het dit jaar
in Nuenen plaats moeten vinden. En met de geweldige accommodatie, inzet van
onze schutsbroeders werden de wedstrijden naar ieders tevredenheid georganiseerd. De uitslag was voor ons een domper want onze viertallen hadden hier
geen kans.
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Dan was de prestatie in de regio wedstrijden voor de Kringkorpsen het afgelopen
seizoen beter. Een eerste prijs voor Korps 1, Willy Smits, Piet Meulendijk, Ad Kox
en ondergetekende. Daar versloegen wij dit seizoen de Nederlands kampioen.
Ook op de vrijehand wedstrijden haalde we nog een tweede prijs.

De kermis van Nuenen is op een
statige wijze geopend. Alleen op
het verzoek om deze opening in
Eindhoven te laten horen, was
een tegenvaller het door het Sint
Annagilde mee gebrachte apparaat was technisch niet helemaal
in orde en dit liep met enige sissers af. Er zijn al eerder problemen mee geweest.

Eind augustus gaat een afvaardiging van onze schut met versterking van het
“Schutje van niks” het Europees Schutters Treffen in het Leudal opluisteren. Daar
ontmoeten we weer diverse buitenlandse bekenden.

En dat noemt zich niks, wij zijn er trots op.
Piet van de Laar
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SUDOKO
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

2 1 3 6 7 5
8
7
8
6 2
8 6 5 9
3
1
6
4
7
1 3
6 5
7 8 4 1
7
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4
6
1
3 7 2
4 8 2
6
3

Moeilijkheidsgraad

6 4
8
2

8

1 3 6
6
5
8
3
5 8
1 6 7
2
4
7
6
2 3
9
1
8

POST ITS
Driewieler met lange duw stang
Autostoeltje van 0 tot 18 kg., Niet intensief gebruikt (Oma en Opa)
Gratis af te halen na afspraak: 0620-99 75 07
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EZELTJESDAG 2 SEPTEMBER 2018
De 1e zondag van september komt steeds dichterbij en hopelijk word het weer
een geweldig evenement. Ondanks dat dit bericht in de vakantie periode is geschreven weten we toch enkele gebeurtenissen die er plaats gaan vinden. Een
ervan is dat de Schut het evenement gaat openen. Mogelijk door de huidige Koning Toon Cooymans ……..maar dat is nog niet zeker, hij stapt op 25 augustus in
het huwelijks bootje dus misschien is hij op huwelijksreis. Maar dan komt er wel
een andere hoogwaardigheid van ons schutje. Verder zal er wel weer voor een
natje en een droogje gezorgd worden want zonder de traditionele struiven gaat
het niet door. Ook zijn er diverse huisdieren en hopelijk dus ook ezels. Alleen de
locatie zal mogelijk een herfst achtig tintje krijgen want het is een extreem warme zomer waardoor diverse bomen hun blad al verloren hebben. Maar verder
gaat het allemaal goedkomen met enige andere helpers.
En we missen onze Gerrit. Maar met ons allen gaan we er weer voor zorgen dat
we een mooie en gezellige ezeltjesdag krijgen, zoals Gerrit het zou willen en ook
altijd van genoot.
Dus noteer allemaal in jullie agenda’s: 2 september 2018 Ezeltjesdag!!

Zij zouden er ook graag bijzijn!
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JEUGDPAGINA
Zoek de zes verschillen….
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Woordzoeker

Alle onderstaande
woorden zitten horizontaal, verticaal of
diagonaal verstopt in
de puzzel. Streep ze
door en maak van de
overgebleven negen
letters een woord.

atletiek
bal
basketbal
doelpunt
elftal
fiets
goal
joggen
mat
net

penalty
puk
racket
rugby
set
stadion
strafschop
stick
trainingspak
veld

wielrennen
yoga
zwemmen

Zomermopje
Eén Nederlander en een heel vliegtuigje vol
met Belgen gaan met het vliegtuig op vakantie. Onderweg zegt de piloot:
“De bodem valt uit het vliegtuig, allemaal aan de bagage rekken gaan hangen”.
Dat gaat een hele tijd goed tot de bagage rekken het gaan begeven.
Zegt de piloot: “één iemand moet springen dan houden de rekken het weer”.
De Nederlander springt, en alle Belgen klappen.
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STRAATNAMEN 24 STATIONSWEG
Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 1956.
Historische straat naar het voormalige station Nuenen. Het station staat beschreven in bestek nummer 119 van de Staats Spoorwegen uit 1864 als een type vijfde
klasse, zogenaamde eenheidsbouw onder architectuur van K.H. van Brederode.
Tegelijk met de spoorlijn Eindhoven-Venlo werd het station in gebruik op 1 oktober 1866. In het gebouw was een kantoor voor de chef, een wachtruimte tevens
plaatskaartenverkoop en een opslagruimte. Boven was de woning van de stationschef en zijn gezin. Aanvankelijk heette het “Nuenen- Tongelre” en deed naast
treinhalte ook dienst voor Geldrop, totdat het station Geldrop in 1913 aan de lijn
Eindhoven-Weert in gebruik werd genomen. Op 15 mei 1938 werd het station
voor de reizigersdienst gesloten, zij het dat in 1940 het station tijdelijk weer werd
opengesteld voor reizigers. Tot 28 mei 1972 werd het nog gebruikt voor goederenvervoer. De laatste Nuenense klanten waren Landbouwmachinefabriek de
Rooij, en onze kolenboer Leo van Gerwen. Het gebouw werd in oktober 1972
gesloopt.
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In 1972 vertellen' de gezusters Mien en An de Greef die langs de
spoorlijn woonden op het adres Parallelweg 1:
“Ja vroeger was het hier druk”, vertelt één van de gezus-ters De Greef, wier vader Toon
vroeger arbeider-rangeerder was van het station (de ander rangeerders waren Janus de
Louw en Willem van Rooij). 'Ons vader (Toon de Greef, hij werd in 1903 overgeplaatst van
het station Helenaveen naar Nuenen) is tot 1924 aan het station geweest en is toen overgeplaatst naar Helmond. Hij moest hier de seinen verzor-gen en de wissels, terwijl tante Anna:
pachteres was op Post 43 hier vlakbij, ze moest de overwegbomen open- en dichtmaken.
De wachtpost 43 is begin 1950 afgebroken. Louis van Rooy was beheerder van het postkantoor dat stond op de hoek van de Parallelweg en de Eeneindseweg (het gebouw bestaat
nog Zij het verbouwd) waar de post voor heel Nuenen, Gerwen en Nederwetten werd uitge
-zocht, omdat de poststukken met de trein hier aankwa-men. Later is het postkantoor verplaatst naar Nuenen-dorp en heeft Eeneind er een postagentschap aan overge-houden dat
werd beheerd door vrouw Schellen. Zo is het te verklaren dat de buurtschap Eeneind wel en
de kerk-dorpen Gerwen en Nederwetten geen postkantoortje heb-ben. Rond het station
verrezen allengs enkele fabrieken: een mosterdfabriek en een linnenweverij: Het station lag
ver van het dorp en ik kan me herinneren dat dokter Raupp" met het rijtuig werd gebracht
en hier op de trein stapte. Mensen die niet zoveel geld hadden kwamen te voet of met de
fiets. Vroeger ging ons moeder met de trein naar Eindhoven om kersen op de markt te verkopen. De treinen reden toen om het uur en een reis naar Eindhoven kostte vijftien cent."

Opgesteld met informatie van o.a. Heemkunde De Drijehornick en Roland van Pareren hiervoor onze dank.

Piet van de Laar
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ZOMERPROBLEMEN
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ZOMER OPLOSSING?

Door de droogte komen alle kinderkopjes in het midden van de straat los.
Dit is een gevaarlijke situatie. Ook zijn de bermen e.d. niet om aan te zien.
In het hoge gras valt de hondenpoep niet op maar bij het in en uitstappen
staat men mogelijk in de hondenpoep. Dan is de oplossing van de bestrating nog niet zo stom. En is het misschien voor de BOA’s mogelijk beter
controleerbaar of de hondenpoep wel opgeruimd word door de baas van de
honden. Liever klinkers in de bermen dan stront!!!
B. v.d. Heijden
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ACTIVITEITENKALENDER
25 AUG

Nuenen C.A. voetbal
Toernooi

10 OKT

Ezeltjesdag
Schutsterrein
12:00 h

14 OKT

7 /9 SEP American Car Weekend

1 DEC

ZA
2 SEP

ZO
VR/ZO

Enode bad

WO

ZA
ZA

Referendum Nuenen
Wel of niet
Bij Eindhoven
ATB Toertocht
Dak van Brabant
Start NKV

Sinterklaasmiddag
Enode gebouw
12:00 h

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

ONZE

TOEKOMST

Blijft het Eeneind zoals het nu is.
Mogelijk wel maar de kans op veranderingen is zeer groot. Op de Kosmoslaan in
Eindhoven wil men de Soeterbeekseweg afsluiten. Zou het afsluiten van de Collseweg voor Eindhoven ook een optie zijn. In Eindhoven is de laatste 50 jaar geen
spoor ondertunneling meer gebeurd, zouden wij straks als eerste weer aan de
beurt komen, vertrouw daar maar niet op. Als de Betuwelijn in de toekomst enig
vrachtverkeer overneemt wil Eindhoven ook een aansluiting voor de HSL naar
Duitsland regelen, ook over het Eeneind net als het snelfiets pad. Het Dommeldal
in Eindhoven word op de meeste plaatsen ook voor woonbebouwing gebruikt.
Door de provincie is er nu al interesse voor de Elmden. Is dat een van de redenen
om hun vrienden (Eindhoven) te steunen. Voor veel bewoners maakt het geen
verschil die hebben altijd in een stad gewoond. Zal onze kermis nog blijven bestaan, in Woensel, Tongelre, Gestel e.d. niet meer. Daar is veel minder of stervend verenigingsleven. Gildes en voetbalverenigingen worden opgeheven. Vergunningen voor evenementen als Kindercarnaval, Ezeltjes dag e.d. zijn nu nog
gratis of reëel van prijs. Misschien verdwijnt onze milieustraat. Zijn er in Eindhoven ook bladkorven voor snoeiafval? Er zullen ook wel dingen beter geregeld
zijn, mogelijk kunnen de huidige Eeneindse gemeente raadsleden dit dan nu ook
voor ons gaan regelen. Straks is er mogelijk nog maar 1 of 2 raadslid in de Eindhovense gemeenteraad. Dus denk aan het referendum.
Piet van de Laar
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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

De kosten van dit blad worden mede gedragen door onze vaste sponsors
Het volgende blad verschijnt eind oktober.
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 oktober.
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