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De scholen zijn weer vroeg begonnen en voor veel Eeneinders het werk ook. 

Helaas ook een droevig bericht uit de mooie zomer, want Toon van der Linden is 

overleden. Toon was vele jaren lid van de redactie en was tevens penningmeester. 

Zijn bijdragen over de natuur in het Eeneind zullen we missen. 

We danken Toon ook op deze manier voor zijn inzet. 

In september beginnen we weer met Ezeltjesdag. Op zondag 1 september zijn we 

allemaal welkom op het Schutsterrein. Hopelijk kunnen we dan in zomerse omstan-

digheden bijpraten en genieten van de ezels en de kinderspelen.  

Een mooie nazomer en veel leesplezier namens de redactie ! 

Op www.eeneind.net staat ook het wijkblad en het laatste nieuws over het Een-
eind. 
Voor reacties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van 
de redactieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com. 

 
 

 

Zoals gebruikelijk is er regelmatig gevraagd naar hulp, maar als u dit 

wijkblad goed leest wordt het wel duidelijk dat de nood nu zeer 

hoog word. Dus als u  enige vrijetijd over heeft denk dan eens aan 

bijvoorbeeld bezorging, redactie of penningmeester. Dit kan door 

jong en oud ingevuld worden. 

Bij voorbaat dank.  

VAN DE REDACTIE 
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Gemeente heeft vakantie.   
 

Door zomerreces zijn een aantal zaken waar de gemeente mee bezig is verder 

door geschoven: 

Op 3 oktober 2018 was er een inloopbijeenkomst over bestemmingsplan Eeneind 

in zaal Schellens. De bezwaarmakers hebben over het verdere verloop nog steeds 

geen enkel bericht gehoord. Het pand Eeneind 47 heeft mogelijk binnenkort een 

andere bestemming, maar is nu al in gebruik zonder dat de omwonenden ervan af 

wisten. De wijkraad wijst de gemeente regelmatig erop dat ze goed moet commu-

niceren met de bewoners. Helaas gaat dat niet altijd naar wens.   

Verder zijn er fouten gemaakt met het plan Nuenen-West. Daar moet nog een 

besluit genomen worden over de ontsluiting van deze wijk alvorens ze verder kun-

nen bouwen. Er wordt o.a. gekeken naar een mogelijke aansluiting op de A270 

(Helmond weg). De Opwettenseweg-Wolvendijk wil men mogelijk voor het auto 

verkeer afsluiten ten gunste van het fietsverkeer. Autoverkeer zal dan via andere 

wegen naar Eindhoven geleid moeten worden. Een van de opties is via het open-

stellen van de busbanen op de Geldropsedijk. Als voor deze optie gekozen wordt 

dan heeft dat mogelijk ook gevolgen voor het Eeneind zoals sluipverkeer, meer 

overlast van files, fijnstof e.d. Ook voor E.M.K. zou het mogelijk problemen kun-

nen geven, als de ontsluiting dan via de bestaande rotonde moet gaan lopen. De 

gevolgen worden nu onderzocht in het mobiliteitsplan.  

 

Mobiliteitsplan: 

Al enkele jaren werkt de gemeente Nuenen, in samenwerking met de regio, aan 

plannen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Doel is om het centrum 

van Nuenen te ontlasten van doorgaand verkeer uit de regio zoals Gemert-

Lieshout-Helmond-Mierlo en Geldrop. Dit plan heeft mogelijk een grote invloed 

op de verkeersstromen om en over het Eeneind. Er wordt in gesproken over 

“Bundelroutes”, wegen die ingericht worden om doorgaand verkeer te verwer-

ken. Verkeer uit de kern Nuenen en de regio zal dan mogelijk via de Smits v. 

Oyenlaan of een snelweg om Nuenen-Oost heen naar de A270 geleid worden en 

dan via Eindhoven/Kennedylaan de stad uit. De ruit waar een aantal jaren terug 

over gesproken is, zou een beter oplossing zijn volgens de gemeente Nuenen 

maar die is momenteel niet uitvoerbaar. Vandaar dat naar alternatieven gezocht 

moet worden voordat Nuenen dichtslibt. De werkgroep mobiliteit houdt zich hier-

mee bezig.  

Niemand wil verslechtering van de leefbaarheid en toename van drukte op de we-

gen van Nuenen. Het is echter een heel complex probleem en een ruit is niet za-

ligmakend. En zal bovendien niet op korte termijn gerealiseerd worden. In de tus-

sentijd zullen we iets met al het snel toenemende verkeer moeten, omdat nu niets 

doen alleen maar tot meer overlast zal leiden. 

VAN DE WIJKRAAD 
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De wijkraad heeft er in de werkgroep op gewezen dat alle maatregelen van de 

zogenaamde “bundelroutes” alleen zin hebben als Eindhoven zorgt voor betere 

doorstroming op bv de Kennedylaan, anders loopt alles binnen Nuenen sowieso 

vast. Terwijl Eindhoven aan die ontwikkeling werkt, bekijkt Nuenen wat ze op 

kortere termijn kan doen om de leefbaarheid op peil te houden. Er worden bv 

overal luchtkwaliteitsmetingen gedaan om de effecten van mogelijke maatrege-

len uit het mobiliteitsplan te meten. Een mogelijke conclusie hieruit kan ook zijn 

dat alle maatregelen niet gaan werken en dat alleen een Ruit om Nuenen de 

oplossing is. Eindhoven heeft dat ook weer hoger op de agenda staan omdat zij 

een enorme toename van verkeer verwachten door de vele bouwplannen mid-

den in de stad. Hopelijk komt er vanuit Eindhoven ook meer actie op dat ge-

bied. 

 

Wij willen het proces dat nu gaande is graag afwachten en de werkgroep de 

kans geven e.e.a. eerst uit te werken. De mobiliteitsmodules zijn volgens ons 

een basis van waaruit diverse opties en de gevolgen daarvan nog onderzocht 

worden, niets ligt nog vast behalve het bestemmingsplan Nuenen West uit 

2008. De wijkraad heeft daarover haar meningen en wensen duidelijk gemaakt 

en deze worden meegenomen in de onderzoeken. Als er afzonderlijke projecten 

voortvloeien uit de onderzoeken, dan kunnen we weer meehelpen ze vorm te 

geven, kunnen we inspreken en eventueel officieel bezwaar maken. Dat is nu 

nog niet aan de orde. Er zal gekeken moeten worden naar de meest ideale op-

lossing, wat ook kan betekenen dat iedereen wat water bij de wijn zal moeten 

doen.  

 

Wij zullen in elk geval betrokken blijven bij dit proces en zoveel mogelijk voor 

het Eeneind de beste oplossingen promoten. Ook de overige ontwikkelingen 

die het Eeneind betreft houden wij mee in de gaten. Als er ergens ontwikkelin-

gen zijn dan hoort u van ons, o.a. via dit wijkblad!  

 

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. 

Ze vinden plaats in het Enode gebouw aanvang 20.00 uur. 

http://www.eeneind.net/wijkraad
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FAMILIEBERICHT 

We verliezen aan Toon een geweldig redactielid. Hij verzorgde vele bijdragen 

voor het wijkblad zoals de natuur foto’s, zijn advies over het groenten kweken 

maar ook als bezorger en penningmeester. Hij probeerde altijd alles te regelen 

ondanks zijn perioden van ziekte. Dan zette Nettie zich indien nodig ook nog 

in. Toon nogmaals bedankt en Nettie sterkte in de komende periode en ook 

bedankt.   
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NIEUW OP HET EENEIND 

 

Ons huis aan de Stationsweg 3 was liefde op het eerste gezicht.  

Het is heerlijk om hier te wonen aan de prachtige oude kinderkopjesweg en haar 

statige bomen. Ons witte huis met de hoge ramen geeft veel licht binnen en 

voor mij als documentair fotograaf is de mooie lichtval in het ruime atelier aan 

huis echt heel fijn om in te werken.  

Jochem heeft zijn werk vlakbij Eindhoven Airport maar werkt ook geregeld thuis. 

Het is een mooie afstand om naartoe te fietsen; en in het weekend gaat hij 

graag met een vriend mountainbiken door de bossen. 

We houden ook veel van muziek, Jochem is een fervent muziekluisteraar en 

speelt saxofoon en ik speel piano. Ik werk deeltijds bij de muziekschool (CKE) in 

Eindhoven met een heel leuk team van mensen. 

Onze tuin voelt vaak als een sprookje om doorheen te lopen, het bijhouden van 

de planten/moestuin en het weren van het onkruid is een uitdaging maar in de 

tuin werken is voor mij heel ontspannend en Jochem helpt me graag mee. Ook 

leent de mooie tuin zich perfect om met z'n allen in te barbecueën; Jochem zijn 

lekkerste hobby! Onze kinderen, kleinkinderen, veel familie en vrienden hebben 

al in de tuin meegegeten. 

Op 5 & 6 oktober 2019 doe ik voor de eerste keer mee met 'Kunst met een gro-

te T' in Nuenen. Een unieke gelegenheid om in het atelier aan huis mijn werk te 

exposeren voor een groter publiek. 

Jochem Herrmann & Martie Herrmann-Kievits. 
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Ezeltjesdag 1
e
 zondag van september op het Eeneind  

1 September vanaf 12.00 uur zijn er weer ezels te zien, te aaien, te voeren en te 

berijden op het Eeneind. Daarnaast kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, 

springen, geschminkt worden en er kan er weer een ritje gemaakt worden op het 

karretje samen met onze vaste gast Ruud met zijn paard Bella. 

Voor een klein bedrag kunt u een spelletjeskaart kopen waarmee de kinderen de 

hele middag leuke spelletjes kunnen doen en waarvoor zij ook een pannenkoek 

en ranja krijgen en mogen grabbelen in de grabbelton. Om het bedrag van de 

spelletjeskaart zo laag mogelijk te houden hebben we ook weer een loterij met 

hele mooie prijzen. 

12.00   Vertrek ezelhouders met ezels van het ing. Noordhofplaetse voor het         

   Enodegebouw naar het Jo Arts evenemententerrein aan de Mulakkers. 

12.15 Aankomst ezels op het evenemententerrein  gevolgd door de officiële 

opening van Ezeltjesdag door de koning van de Sint Antoniusschut. 

12.30 Start kinderspelen, ezelrijden en aaien. 

 

EZELTJESDAG 

http://omroepnuenen.nl/2016/08/25/ezeltjesdag/
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16.15 Einde kinderspelen  

16.30 Ezeldiner en officiële sluiting Ezeltjesdag 2019 

Mocht u een handje willen helpen op die dag, dan bent u ook van harte welkom! 

Bij de verschillende spelletjes kunnen we altijd nog wat begeleiding gebruiken. 

Stuur uw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar ezeltjesdag@gmail.com en 

wij nemen z.s.m. contact met u op. 

Hopelijk tot ziens op het Jo Arts terrein op zondag 1 september! 

P.S. Zouden jullie willen sponsoren dan kunnen wij prijsjes voor onze loterij altijd goed gebruiken. 

Mocht je vragen daarover hebben kunt U ons mailen naar ezeltjesdag@gmail.com  ! 

 

mailto:ezeltjesdag@gmail.com
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Wie zijn jullie ?  

Wij zijn Luca en Nina Ummels. Luca is 9 jaar en Nina 7 jaar en we wonen in De 

Eeuw Driessestraat met mijn mama Joan en papa Maarten. 

We hebben ook een kat die Kluns heet, 5 kippen en vissen in de vijver. 

We wonen hier al ons hele leven, maar het huis is wel veranderd. We zijn steeds 

aan het verbouwen. Eerst was er een bomenpaadjes in de tuin maar dat is weg 

omdat er nu een zwembad is. We hebben ook een trampoline en nog meer speel-

toestellen in de tuin. Het lijkt net een speeltuintje. 

Waar zit je op school en wat is het leukste vak ?  

We zitten allebei op de Crijnsschool en vinden gym het leukste vak. 

Luca gaat naar groep 6 bij juf Ellen en Nina naar groep 4 bij juffen Els en Lonneke. 

Nina vindt gym zo leuk omdat we leuke spelletjes doen zoals voetballen en tikker-

tje. Luca vindt rekenen ook fijn, omdat hij er goed in is. 

Allebei hebben we meegedaan met het toneelstuk. Het ging over dierenverzor-

gen. Iedere groep deed een stuk van het verhaal. 

Wat doe je na schooltijd ?  

We zwemmen heel vaak in het zwembad. We hebben allebei A-B- en C-diploma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben in de tuin een groentetuintje en hebben pas aardappels en uien ge-

rooid. Eerst hebben we een moederaardappel in de grond gedaan en daar zijn de 

aardappels uit gegroeid. Bij de uitjes hebben we pootuitjes in de grond gestopt. 

DE JEUGDPEN 
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We gaan ook samen brood of taart bakken en kunnen ook worstenbroodjes ma-

ken 

Luca luistert graag naar liedjes op Spotify of doet spelletjes op de ipad. Mijn 

hobby’s zijn voetbal en tennis. Ik heb al een paar maanden tennisles. 

Nina houdt van knutselen en ook naar lied-

jes luisteren en zingen. Mijn hobby is dan-

sen. Ik zit op dansles en heb opgetreden in 

het Speelhuis in Helmond, dat is een heel 

groot theater in een kerk. 

Wie zou je wel een dagje willen zijn ?  

Nina wil Youtube-er zijn, bijvoorbeeld Enzo 

Knol. Luca wil Lozano de PSV-voetballer 

zijn. 

Wat wil je later worden ?  

Luca wil voetballer worden. Het maakt niet 

zoveel uit voor welke club. Je moet eerst 

wel heel veel oefenen. 

Nina wil later zangeres worden. Daarom 

zingt ze nu al vaak en ook speelt ze piano. 

Later gaat ze ook liedjes schrijven. 

 

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

Luca en Nina houden van zwemmen en buitenspelen in de tuin of de wijk. 

Ze houden allebei niet van pesten. Op school wordt erover gepraat hoe het gaat 

op het schoolplein. En wat gaat er goed en kan beter. Ook kunnen we compli-

menten geven aan elkaar. 

 

Hoe vind je het  om op het Eeneind te 

wonen ?  

We vinden het heel leuk. Veel vrienden 

en vriendinnen van school wonen hier.  

Ook doen we meestal mee met ezeltjes-

dag, sinterklaas en carnaval. 
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Rabarber-kruimeltaart 
 

De ouderwetse kruimeltaart leent zich uitstekend om te vullen met rabarber. Hier-

door krijg je een bijzondere taart, waarbij fris, zuur en zoet samenkomen 

Ingrediënten voor het deeg: 

225 gram zelfrijzend bakmeel 

115 gram witte basterdsuiker 

snuf zout 

150 gram koude roomboter in blokjes 

1 ei 

roomboter om mee in te vetten 

Ingrediënten voor het kruimeldeeg: 

100 gram tarwebloem 

100 ram lichtbruine basterdsuiker 

½ theelepel kaneel 

85 gram koude roomboter in blokjes 

Ingrediënten voor de vulling: 

500 gram rabarber in stukjes van 2 cm 

1½ eetlepel custardpoeder 

1 zakje vanillesuiker (7 gram) 

75 gram kristalsuiker 

sap en rasp van 1 sinaasappel 

Extra benodigdheden: rechthoekige bakvorm van 36 x 13 cm of springvorm van Ø 

24 cm. 

 

 

 

 

 

ZOMERRECEPT 
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SUDOKU PUZZELS 

   3 2 5      9 

  6     3 4 8     

 1          3   

4          1 

  9         

  2  4 9    6 

 3  1  6   9   

9           6  3 

  7       5      

7      3        

3   1   4     8  7  

    5   8 9   1  2  

9            

 3 4   1  5 7  8 

  6  2   3   9 5 

  8 6 5      9 2   

  2             

 6 7   3 2   1 5   

Bereiding: 
1 Verwarm de oven voor op 180 graden en vet de bakvorm in. 

2 Meng voor het deeg het zelfrijzend bakmeel met de basterdsuiker    

   en het zout in een kom. Doe de blikjes roomboter erbij en wrijf ze  

   met je vingers door het zelfrijzend bakmeel. Voeg het ei toe en  

   kneed alles tot een samenhangend deeg. Verpak het deeg in  

   plasticfolie en laat het 30 minuten in de koelkast staan. 

3 Bereid het kruimeldeeg door de tarwebloem met de basterdsuiker        

   en kaneel te mengen. Wrijf de blokjes roomboter er met je vingers  

   doorheen tot een kruimeldeeg ontstaat. Zet het kruimeldeeg tot  

   gebruik weg in de koelkast. 

4 Verwarm de stukjes rabarber in een pannetje met 1 eetlepel  

   custardpoeder, de vanillesuiker, kristalsuiker, sinaasappelrasp en het  

   sinaasappelsap. Laat de rabarber 5 minuten zachtjes pruttelen, laat de  

   rabarber daarna goed afkoelen. 

5 Druk het deeg in de bakvorm, zodat bodem en zijkanten bedekt zijn.  

   Verdeel daarna het rabarbermengsel erover en bestrooi dit met het  

   kruimeldeeg. 

6 Bak de rabarber-kruimeltaart 1 uur in de oven tot het deeg gaar en de  

   Kruimel laag krokant en goudbruin is. 

7 Serveer de Rabarber-Kruimeltaart lauwwarm of koud en voeg eventueel  

   lobbig geklopte slagroom toe. 

Smakelijk eten, Frans Kuipers 

Normaal Moeilijk 
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NATUUR OP HET EENEIND BRAMEN 

Bramen zijn familie van de aardbei en de framboos, en samen behoren ze tot de 

rozenfamilie. De braam is een verzamelvrucht, wat betekent dat het eigenlijk een 

klein trosje is met allemaal deelvruchten. De voedingsstoffen in deze deelvruchten 

geven de gezonde eigenschappen aan de vrucht. Bramen groeien aan een dichte 

struik vol stekels en zijn ook te vinden in bossen en langs wegen. Op het Eeneind 

groeien ze op diverse plaatsen, bijvoorbeeld langs het spoor. Wanneer bramen 

groeien zijn ze eerst groen, dan rood en daarna krijgen ze de mooie blauwzwarte 

kleur. 

Bramen staan erom 

bekend dat ze kunnen 

woekeren, maar dat 

woekeren komt door-

dat de scheuten / tak-

ken zo lang kunnen 

worden (ruim 3 tot 4 

meter), dat ze door 

de zwaartekracht op 

de grond gaan han-

gen. De takken die op 

de grond hangen ma-

ken weer wortels, die 

zich in de grond vast-

zetten. Dan is er dus 

weer een nieuwe 

plant, dichtbij de ori-

ginele struik (of 2 

planten of meer). Als je de 'afleggers' dus niet uit de grond steekt, wordt 1 bra-

menstruik dus een enorme kluwen bramenstruiken bij elkaar, die meterslang kan 

worden.  

Bramenstruiken hangen boordevol heerlijke, rijpe vruchten. Je zou er zo een aantal 

willen plukken. Toch is het beter om eerst even rond te kijken voor je aan de slag 

gaat. Boswachters en Boa's delen namelijk jaarlijks tientallen boetes uit voor wild-

plukken en de prijs daarvan loopt hoog op. Wie een braam plukt of iets anders uit 

de natuur meeneemt, maakt zich formeel schuldig aan stroperij. Dat is een misdrijf 

waarvoor boetes uit de tweede categorie (tot 4100 euro) kunnen worden uitge-

deeld. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer wordt wildplukken meest-

al wel door de vingers gezien. Zolang het maar voor eigen gebruik is en je niet 

meer meeneemt dan een champignonbakje, maar je moet geen emmers vol pluk-

ken en buiten de paden lopen waar dat niet mag. Wildplukken is vooral verboden 

om de natuur te beschermen. ,,De bessen zijn voedsel voor de dieren”, vertelt een 

woordvoerder van Staatsbosbeheer. 
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Hoe kan je bramen het beste wassen? Het is belangrijk dat je bramen snel en in 

koud water wast. Zo verlies je zo min mogelijk aroma en sap. Bramen zijn erg 

kwetsbaar, dus was ze niet onder 

een stromende kraan, maar in een 

bakje met water en laat ze uitlek-

ken op keukenpapier. Verwijder 

na het wassen de kroontjes en 

steeltjes. 

Bramen bewaar je het beste uit-

gespreid op een bord in de koel-

kast, ze zijn dan één tot twee da-

gen houdbaar. Haal eventueel 

beschadigd bramen weg bij de 

anderen, want beurse vruchten 

steken anderen aan. Wanneer je 

bramen wilt invriezen, leg ze dan 

naast elkaar op een vel bakpapier. 

Als de bramen bevroren zijn kan je ze in een zakje of bakje doen. Je kan bramen 

tot 12 maanden in de vriezer bewaren. Het bramenseizoen loopt van juli t/m sep-

tember, maar is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden 

Bramen behoren tot het gezondste fruit op onze aarde. 

100 gram bramen bevatten maar 58 kcal. Bramen bestaan naast behoorlijk wat 

water vele gezonde voedingsstoffen (vezels) , vitamine B11 (foliumzuur) en vitami-

ne C. Daarnaast bevat een braam twee stoffen die er om bekend staan dat zij de 

kans op kanker beperken. Dat zijn de stoffen: cynadine-3 glucoside en polyfenol 

ellaginezuur.                                              

Eigenschappen die o.a. door diverse wetenschappers aan bramen toegeschreven 

worden: Voorkomt groei en verspreiding van kanker. 

     Bevordert een gezonde huid. 

     Vertraagt het verouderingsproces. 

     Verbetert oogvisie. 

     Bevordert botontwikkeling. 

     Voorkomt diabetes. 

     Voorkomen van hartaanval en beroerte. 

     Verbetert immuunsysteem. 

     Verbetert de gezondheid van de hersenen en het geheugen. 

     Bevordert gewichtsverlies 
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40 JAAR OP HET EENEIND 

Wij woonden in Tongelre in een rustige straat dichtbij een kruispunt van de 

rondweg. Als er veel verkeer stond te wachten, rook ik in de tuin de lucht van de 

uitlaatgassen. Dus ik dacht, wegwezen, vooral met jonge kinderen van 8, 4 en 3. 

Sinds ik heel klein was is mijn grootste wens  altijd geweest om een wei te kun-

nen hebben met een pony en wat schapen, Toen we hier op de Oude Dijk in de 

herfst 1978 dit geheel te koop zagen, was ik meteen verkocht ook omdat Jack in 

verband met zijn werk niet verder van Helmond af mocht wonen. Omdat ik de 

mogelijkheden van het huis kon inschatten, zag ik het heel erg zitten, ondanks 

het vele werk dat ik er aan gehad heb. 

Rond Pasen 1979 verhuisden we. Het grote verbouwen ging beginnen. Een aan-

nemer plaatste een nieuwe voorgevel, om de originele stijl weer wat te herstel-

len na de tussentijdse verbouwing. De bouwsels op de zolder haalden we weg 

en Hennie begon 

aan het timme-

ren van kamers 

voor de kin-

deren. Zolang 

sliepen ze samen 

in de opkamer. 

In de loop van 

de jaren nam 

Hennie het hele 

huis op de 

schop. Als laat-

ste werd ook 

boven een  bad-

kamer gemaakt. 

En de voormali-

ge hooizolder 

werd opnieuw 

betimmerd en 

van een nieuwe 

vloerbedekking 

voorzien. 

 

Voor de kinderen was Eeneind een prima plek om op te groeien. Er was de pony 

club, de drumband en de jaarlijkse buurt-carnavals wagen. Basisschool, middel-

bare school, universiteit en station waren prima per fiets bereikbaar. 
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De tuin werd vooral gebruikt als verzamelplaats van zeldzame planten en strui-

ken. Het werd telkens moeilijker om nog een plekje voor nieuwe planten te vin-

den. Bomen werden groot en moesten soms gerooid worden. Een zielig moerbei 

boompje, dat niet zonder steun kon, groeide in de loop van de jaren uit tot een 

stoere zelfstandige boom met veel vruchten voor de vogels. Hopelijk hebben die 

vogels ook hun steentje bijgedragen om de processierups in bedwang te hou-

den. Daarnaast zijn er nog tal van kuipplanten, waaronder orchideeën, die 's win-

ters de kas in gaan. Die warme kas trok eens de aandacht van Nuenense ambte-

naren, die zeker wilden zijn dat er geen verkeerde”” planten in stonden. 

Een speciale bewoner van ons huis is papegaai Coco. Na het overlijden van zijn 

bazin Riekie Aarts, kreeg Piet Aarts moeite met de verzorging van Coco. Coco 

had namelijk een hekel aan mannen. Intussen woont Coco al weer 30 jaar bij ons 

en is zijn hekel aan mannen verdwenen. 

Een andere speciale bewoner 

was een wasbeer. Onze jong-

ste dochter had die gere-

geld. Het was een schitte-

rend dier toen hij nog jong 

was. Maar hij groeide en 

werd in huis nogal bazig. We 

dachten dat het kippenhok 

een betere plaats was. Maar 

dat was verkeerd gedacht. 

Onze wasbeer lustte ook kip. 

Na aandringen heeft hij de 

kip geruild voor een stroop-

wafel. Op zekere nacht is hij 

ontsnapt en heeft in de Eeuw 

Driessenstraat een beter huis 

gezocht.  Daar was hij echter 

ook ongewenst en via Hans 

van de Heijden is hij uiteinde-

lijk in Geldrop gehuisvest. Na kippen en ganzen, die helaas aan de vos ten prooi 

zijn gevallen, hebben we nu nog 2 Drentse heideschapen en twee Nederlandse 

Landgeit bokken. De bokken zien er met hun grote hoorns nogal imposant uit. 

Maar het zijn dood gemoedelijke dieren waar we graag bij op bezoek gaan. 

En dan kunnen we in de verte de ezels van Vera horen balken en de geitjes van 

daarnaast en een heel krachtige haan. En soms ook nog paardjes in de wei. 

Kortom, we leven hier als god in Frankrijk en hopen dat nog lang te mogen blij-

ven doen. 

Hennie en Jack Gramberg 
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Zoals beloofd gaan we beginnen met het koningschieten. Gert was zeer verrast 

om koning te worden. Maar als koning mag hij er zijn en hebben we weer een 

koning afkomstig van 

het Eeneind. Bij de 

kapel werd hij officieel 

geïnstalleerd. Zijn echt

-genote was toch wel 

trots op de statige 

koning. En zou de vol-

gende dag ook aanwe-

zig zijn op de kring-

gildedag te Gerwen. 

Daar mocht Gert al 

vroeg mee naar de 

Heilige mis en koffie-

tafel. Dit was een zeer 

leuke start voor de 

koning want het altaar 

dat de bisschop ge-

bruikt werd vroeger 

ook al gebruikt door zijn vader als koster in het oude Enode gebouwtje.   

Na de officiele plechtighe-

den werd er tijdens de op-

tocht Gert door de vele toe-

schouwer gefeliciteerd met 

zijn koningschap.  

Het openen van de Nuenen 

kermis was voor onze ven-

delier weer eens een moge-

lijkheid om zijn kunnen te 

tonen aan de burgemeester 

en de jeugdburgemeester.  

Tijdens de laatste korps-

wedstrijd werden de bekers 

uitgereikt, jammer genoeg 

was er dit jaar geen eerste 

prijs voor ons bij maar team 1 werd toch nog 2e opgelegd en 3e vrijehand. Mo-

gelijk halen we volgend jaar weer een 1e prijs. Met weer iets meer oefenen en 

vaste korps indelingen moet dat lukken. 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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Verder is er een weekend gewerkt om het Jo Arts en schutterrein weer te ont-

doen van afgebroken takken en omgewaaide bomen. Dit is noodzakelijk voor 

de binnenkort te houden Ezeltjesdag op 1 september. Onze koning ook hier 

weer een harde werker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge Deken schrijver Piet van de Laar 

Alles lijkt goed te gaan bij ons schutje, maar ook komen er ooit minder 

prettige momenten. En zo’n moment is er weer eens aangebroken. Helaas 

hebben we onze reeds 30 jaar lang lid Toon van der Linden af moeten 

staan. Na een periode van 18 jaar met momenten van ziektes en weer be-

terschap, heeft hij op 25 juli 2019 zijn strijd moeten staken. Op 1 augustus 

hebben we met gilde-eer waardig afscheid genomen van Toon. 

Aan Toon gaan we een zeer actief lid missen. Hij was als gildebroeder een 

boeg beeld als drager van het hoofdvaandel. Hij wist regelmatig een gro-

te kracht in een korps bij schietwedstrijden te zijn. Ook was hij als Deken 

Schatbewaarder jaren actief. 

Hij stond altijd direct klaar als er aan de schuthut gewerkt moest worden, 

zoo regelde hij al het loodgieterswerk zowel tijdens de bouw als onder-

houd en reparaties. Ook de natuur was bij Toon in goede handen, er han-

gen enkele door hem gemaakte nestkasten o.a. een uilenkast waar hij 

trots op was dat er ook uilen in geboren en groot gebracht zijn. Dit alles 

zullen we zeker missen. Maar het grootste gemis is voor Nettie, zijn kin-

deren en kleinkinderen. Wij wensen jullie heel veel sterkte met het verwer-

ken van dit verlies. 

Toon, bedankt voor alles. 
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Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders 18 augustus 

2009. 

De naam van het perceel wijst op een ontgonnen akker in het voormalige heide-

gebied de Collse Heide. 

Ook de Kleine Heiakker maakt onderdeel uit van het project dat mede door de 

jeugd van het Eeneind is opgestart ( Straatnamen 29). Deze straat heeft tot nu 

toe maar 1 woonhuis als bebouwing. Mogelijk komt er volgens de laatste plannen 

nog 1 woning aan de Kleine Heiakker bij en een woning met de ontsluiting aan 

de Parallelweg. Er zijn plannen om het speelveldje aan de Hoge Mikkert op te 

offeren voor woningbouw en dan een groot speel en recreatie gebied te realise-

ren op het nu nog braakliggend gedeelte aan de Kleine Heiakker. 

Opname gemaakt 18-4-2014 boven de Collse-Hoefdijk, rechts de Parallelweg en 

in het midden door de hoge bomen niet te zien het oude zomerhuis van de fami-

lie Schippers. Die reeds in 1918 de Collsehoef kocht en in 1933 dit huis.     

STRAATNAMEN 30 KLEINE HEIAKKER 
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In vroeger tijd heeft er op het hopelijk toekomstige speelveld al een woning ge-

staan. Hier woonde werknemers van de Steenfabriek aan het eind van de Parallel-

weg. Een van de bewoners was Vogels. In die periode waren er veel noodwonin-

gen op het Eeneind. 

Op het huidige “voetbalveldje” was vroeger al een sportterrein, namelijk het oefen 

terrein van Ponyclub  

Mogelijk gaat het terrein de sociale contacten weer verbeteren zoals vroeger. 
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Showkorps O&V tweemaal zilver tijdens Europese Kampioenschappen 

Afgelopen weekend heeft Showkorps O&V | Nuenen deelgenomen aan de Euro-

pean Open Championships Show. Vrijdagmiddag vertrok het korps met goede 

zin richting het Duitse Rastede. Jaarlijks worden in Rastede de Rasteder Musikta-

ge georganiseerd, een van de mooiste en grootste muziekwedstrijden in Europa 

met diverse categorieën zo-

als concert, mars, drum 

corps, en uiteraard show. 

Showkorps O&V nam deel in 

de categorie show in een 

sterk internationaal deelne-

mersveld met 20 korpsen uit 

onder andere Duitsland, Ne-

derland, Thailand, en Malei-

sië. In de kwalificatiewed-

strijd op zaterdag behaalden 

zij met 82.33 punten een zil-

veren medaille en een ticket 

voor de finals op zondag. 

In de finals op zondag wisten zij ondanks de verzengende hitte wederom goed te 

presteren en werd hun show Generations beoordeeld met 81.33 punten. Daar-

mee behaalden zij een 8
e
 plaats in hun klasse en wederom een zilveren medaille 

waarmee ze trots terug naar Nuenen keerden.  

Na de welverdiende zomerstop zal Showkorps O&V te zien en te horen zijn op 

het Zomerfestival in Gerwen op 1 september. Dit is een van de laatste keren dat 

de show Generations opgevoerd zal worden voordat er aan de show 2020/2021 

begonnen wordt. 

SHOWKORPS O&V 
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Hoi,  

Ik ben Daniek Prinsen, 15 jaar oud en ik zit in 

havo 4 op het Eckartcollege.  

Als bijbaan pas ik op en dit vind ik ook ontzet-

tend leuk om te doen! 

Ik pas al mijn hele 

leven op mijn neef-

jes en nichtjes van 

0 t/m 9. Ook heb 

ik een neefje met 

downsyndroom waar ik het ontzettend goed mee 

kan vinden J Ik zoek vooral oppaswerk voor in de 

avonden, maar af en toe in de middag is bespreek-

baar! Bij voorkeur omgeving Eeneind/ Nuenen. Prij-

zen worden nog besproken.  

Dus: heeft u een oppas/ extra oppas nodig of heeft 

u een kennis die dat nodig heeft? 

Stuur dan even een berichtje naar: 0644314016 

 

Groetjes, Daniek  

AUTO  MAATJE 

OPPAS GEZOCHT ? 
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"Op zondag 23 juni jl. werd door een aantal buurtbewoners, die zin 

hadden om bij te kletsen met mensen uit de wijk, weer spontaan een 

borrel georganiseerd op de Ir. Dirk Noordhof Plaatse. 

Een paar dagen van te voren werd een uitnodiging via de Gezellig 

Eeneind en de CPO app gedeeld en in de wijk werden wat flyers opgehangen. 

Iedereen van het Eeneind was welkom en hoewel de opkomst helaas minder 

hoog was dan vorig jaar, was het wel echt beregezellig! 

Drankjes vloeiden rijkelijk, het was ook behoorlijk warm dus de kelen moesten 

goed gesmeerd blijven, en ook muziek werd aan het assortiment toegevoegd. 

Van 15 tot 21.00 uur werd er onder het genot van zelf meegebrachte hapjes en 

drankjes flink bij gekletst, bijvoorbeeld over de vakantie die voor de deur stond 

of net voorbij was.  

Maar ook de warmte en de processierupsen werden besproken, daar was heel 

Nederland van in de ban. Natuurlijk was voor de borrel gecheckt of er rupsen in 

deze eiken hingen en waren de bankjes schoongemaakt. Er was 1 klein nestje 

zichtbaar, dat kon geen kwaad toch...... maar we zijn er voor de zekerheid ver 

vanaf gaan staan. De rups was echter iets onderschat in wat hij kan presteren, 

want enkele van ons hadden de dag erna toch de nodige kriebelige 

aandenkens aan de borrel. Maar dat risico liep je op dat moment ook al 

bij een wandeling in het bos met je hond, dus dat mocht de pret niet 

drukken. 

 

Het was een heerlijke en ge-

zellige middag en zeker voor 

herhaling vatbaar! Volgende 

keer misschien een winter 

barbecue, dan zijn er in elk 

geval geen kriebelbees-

ten.....of lopen we dan kans 

op wintertenen, sneeuwballen 

en loopneuzen?  

  

Kortom, er is altijd wel een reden om iets niet te doen, daarom doen wij het 

juist wel, YOLO! 

Wij doen graag weer mee en hopen dat anderen uit de wijk ook spontaan eens 

iets in de groep gooien. 

Wij zijn wel in voor een spontaan feestje!" 

BUURTBORREL 
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GRATIS AF TE HALEN 

20 AUG Wijkraadsvergadering 1 SEPT Ezeltjesdag 

DI 
Enode gebouw 

ZO 
Mulakkers Jo Artsterrein 

20:00 12:00 tot 18:00 
    

5-6 OKT Kunst met een grote T 8 OKT Wijkraadsvergadering 

ZA-ZO 
Stationsweg 3  

DI 
Enode gebouw 

 20:00 
    

20 OKT Schietwedstrijd Antoniusschut 10 DEC Wijkraadsvergadering 

ZO 
Mulakkers 23 

DI 
Enode gebouw 

13:00 - 18:00 20:00  
    

ACTIVITEITENKALENDER 

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

Wie wil er een grote parasol hebben ?   
 

Afmeting 2,5 meter hoog en doorsnede katoenen doek 3 meter, inclusief staan-

der. 
 

Gratis af te halen.    

Bel: Marijke Rikze, 0402906391.  
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Het volgende blad verschijnt eind oktober  

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 oktober 

DANK AAN ONZE SPONSOREN 

• FAM. ACQUOY • FAM. SLOOTS  

• ST. ANTONIUSSCHUT • FAM. ROVERS 

• CARPRO CARWASH • SMITS AUTOSCHADE 

• STICHTING EZELTJESDAG • WIJKRAAD EENEIND 

• FERPLAST • SPAAN METAAL 

• CORVERS AUTO’S • FAM. PRINSEN 

• FAM. LEEMANS • FAM. DE VRIES 

• METSELAARS MAKELAARDIJ B.V. •  

 

Foto van Toon  v. d. Linden 

NATUURFOTO UIT EIGEN TUIN 




