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Dit jaar was het voor velen een mooie zomer op het Eeneind. Dichtbij huis zijn ook 

bloemrijke tuinen, schaduwrijke lanen en genoeg wandel- en fietspaden om je met 

gemak aan de 1,5 meter te kunnen houden. Het Strandbad Enode ziet er bijna 

weer uit als vanouds. Nu de scholen weer gaan beginnen, komen ook de mensen 

terug die verder van huis de vakantie gevierd hebben. 

Helaas dit jaar nog geen ezeltjesdag, maar  we hopen dat deze belangrijke ont-

moetingsdag voor de Eeneinders volgend jaar wel weer door kan gaan. In dit wijk-

blad weer informatie over jong en oud, oudgedienden en nieuwkomers op het 

Eeneind. 

Veel leesplezier namens de redactie !  

Overige informatie en actualiteiten zijn te lezen op: www.eeneind.net. Voor reac-

ties, artikelen en sponsoring van het wijkblad kunt u terecht bij een van de redac-

tieleden of via de mail: wijkblad.enode@gmail.com 

 

 

 

In 1967 is er het eerste gemeenschaphuis gebouwd een houten gebouw nabij het 

spoor. Waar zelfs iedere zondag een heilige mis was. In 1983 is het verhuisd naar 

Eeuwdriessestraat 1. In 2013 heeft er een renovatie plaatsgevonden door het 

Idopplan Eeneind.  

Het gebouw is door en voor de Eeneindse gemeenschap gerealiseerd. We houden 

nog jaarlijks een heilige mis tijdens de teerdag van de Sint Antoniusschut. Er is een 

schilders atelier. Het is een stembureu. O&V maakt toch nog regelmatig gebruik 

van de ruimte. Sinterklaas komt elk jaar voor de kleintjes en het is een vergader-

ruimte. Misschien is er meer mogelijk voor het Eeneind,  

Piet van de Laar 
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Van de redactie 

Gemeenschaphuis Enode 

In deze uitgave 
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Zoals u mogelijk al via het ED heeft gelezen, heeft de wijkraad haar taken 

‘voorlopig’ neergelegd. Aanleiding hiervoor waren indirect de valse beschuldigin-

gen en de herhaaldelijk inhoudelijk onjuiste berichten op sociale media, en direct 

de vervelende bejegening en intimidatie richting wijkraadleden. 

 

Hieraan vooraf ging het verzoek van een bewoner van het Eeneind om de bouw-

kavel aan de Kleine Heiakker bij de gemeente voor te dragen voor herbestem-

ming tot speelveldje. De gemeente gaf aan, dat de wens om twee speeltuinen te 

realiseren geen optie was, omdat ze dan de inkomsten van de grondverkoop zou-

den mislopen. 

 

Om de gemeente hierin tegemoet te komen is geopperd om via kavelruil met het 

bestaande speeltuintje de nieuwe speellocatie te realiseren.  

 

De gemeente Nuenen heeft daarop de wijkraad gevraagd een (gezamenlijk opge-

stelde) enquête onder de bewoners te houden om het draagvlak te onderzoeken. 

Op basis van de uitslag (patstelling voor- en tegenstanders direct aanwonenden, 

herkenbaar aan een andere kleur ster op de enquête, maar verder geheel ano-

niem) hebben wij het advies gegeven niet tot kavelruil over te gaan, en het be-

staande speelveld op te knappen en de bouwkavel te gedogen als speelveld tot-

dat het verkocht is.  

Ons gehele ‘gevraagde’ advies is in te zien op de website. 

 

De wijkraad zal zich na het zomerreces gaan beraden hoe ze in de toekomst haar 

taken zal gaan uitvoeren. 

 

Secretariaat Wijkraad 

Dilis Ariens Camp 26  

Telefoon: 06 24658368 

Email: petrovandenbos@gmail.com 

Website: www.eeneind.net/wijkraad 

 

Vergaderschema 2020 (onder voorbehoud, zie hiervoor de website) 

25 augustus (niet openbaar), 6 oktober en 8 december 

Alle vergaderingen zijn openbaar (tenzij anders aangegeven) en vinden plaats in 

het Enode gebouw aanvang 20.00 uur. 

Mochten er datums niet doorgaan zullen we dat vermelden op de website en in 
de lokale kranten. 

Van de Wijkraad 

http://www.eeneind.net/wijkraad
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Bestemmingsplan Eeneind 

Het bestemmingsplan ‘Eeneind’ heeft in 2018 in ontwerp ter visie gelegen. Nor-

maal wordt zo’n plan vervolgens aan de gemeenteraad ter vaststelling aangebo-

den. Het college van burgemeester en wethouders geeft er in dit geval, gelet op 

de discussie over (delen van) het plan en de verstreken tijd na de ter inzage leg-

ging, echter de voorkeur aan om het bestemmingsplan ‘Eeneind’ opnieuw in ont-

werp ter visie te leggen. Naar verwachting zal dit in eind september/begin okto-

ber plaatsvinden. De exacte datum zal tegen die tijd bekend worden gemaakt. 

Dirk Senders,  beleidsmedewerker Ontwikkeling 

 

 

Geboorte Grote Heiakker 11 

Mededeling Bestemmingsplan Eeneind 
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De putter  

Opvallend kleed met een rood gezicht en een verder zwart met witte kop. Spits-

driehoekige snavel (zaden- en insecteneter). De vleugels zijn zwart met een bre-

de gele vleugelstreep, die in vlucht duidelijk opvalt. Komt oorspronkelijk voor 

langs de zonnige randen van vochtige loofbossen. Nog niet zo lang geleden zijn 

putters begonnen zich aan te passen aan door de mens gemaakte landschappen. 

De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is een rijke vege-

tatie met veel distels, paardenbloemen. Deze planten produceren de zaden 

waarvan de putter vrijwel geheel afhankelijk is. 

 

Broeden 

Broedt van april tot begin augustus. Twee 

legsels per jaar. Putters zijn monogaam. 

Soms broeden enkele paartjes bij elkaar in 

de buurt, maar vaker zijn putters territori-

aal. Het nest wordt door het vrouwtje ge-

bouwd, het mannetje helpt met het aan-

dragen van geschikt nestmateriaal; gras-

sprieten, mos, veertjes. Het nest wordt 

meestal lager dan 10 meter van de grond 

gemaakt, verstopt tussen bladeren in de 

dunne twijgen van bomen en struiken. In 

het nest worden 4-6 eieren gelegd, bleek 

blauwwit met paarsgrijze vlekjes. De eieren 

worden in 9-12 dagen uitgebroed, waarna 

de jongen na 13-18 dagen uitvliegen. Hier-

na krijgen de jongen nog zo'n 10 dagen 

voedsel van hun ouders. Jonge putters 

beginnen het jaar erop zelf aan een legsel. 

 

Leefgebied 

Putters leven vooral op het halfopen platteland, ook in buitenwijken van steden. 

Daar waar boomgaarden en houtwallen zijn, voelen ze zich thuis, net als in tuinen 

op Eeneind met wat meer structuur. Putters houden van drogere, schrale plek-

ken, de Gulbergen, overhoekjes van industrieterreinen en andere plekken met 

een ruige plantengroei. 

 

Voedsel 

Putters eten voornamelijk rijpe en onrijpe zaden van planten als distels, teunis-

bloemen, zonnebloemen en paardenbloemen. In de winter ook veel zaad van els 

en lariks.  

Natuur op het Eeneind 
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Eet daarnaast ook insecten en bezoekt af en toe voedertafels. Jonge putters krij-

gen vooral insecten van hun ouders, omdat deze de voor de groei noodzakelijke 

eiwitten bevatten. 

 

Vogeltrek 

Gedeeltelijk standvogel, gedeeltelijk (korte-afstands) trekvogel. Uit ringonderzoek 

blijkt dat vrouwtjes en jonge vogels verder weg trekken dan mannetjes, die veel 

vaker in onze streken blijven hangen in de winter. 

 

Verspreiding 

Het aantal putters in Nederland is sinds 1975 flink aan het stijgen. Waar de soort 

eerst vooral in Laag-Nederland voorkwam, 

breidde de soort zich door de decennia uit 

over de rest van het land. Vooral op de klei-

gronden vond de putter een prima vestigings-

gebied. 

 

Aantallen in Nederland 

Broedparen in 2015 geschat 43.000 

Overwinteraars/doortrekkers in 2015 geschat 

200.000 

 

Kijktip 

Putters kunnen het hele jaar in Nederland ge-

zien worden. Bijzonder mooi zijn de grotere 

wintergroepen die zich op ruigten kunnen op-

houden. Een veld met veel distels, teunisbloe-

men of kaardenbol levert bijna altijd een 

groepje puttertjes op. Ook in tuinen duiken 

putters wel eens op. Verder vaak met sijzen 

op elzenproppen. 

 

Bescherming 

Putters profiteren van een landschap waarin ruimte is voor wat 'overhoekjes'. Ook 

groenstroken langs akkers, groen op industrieterreinen en geluidswallen  zijn voor 

veel vogels, waaronder putters, erg waardevol. 

 

Wat kunt u doen? 

Richt uw tuin vogelvriendelijk in. Met planten als kogeldistel en teunisbloem kunt u 

putters verleiden in uw tuin te komen. Elzen zijn belangrijk als bron voor voedsel in 

de winter.  

Ton van Dijck 
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Persoonlijk verhaal Marcel Sloots 

Gedonder op het Eeneind  

De wijkraad bestaat uit een achttal bewoners die zich met de beste bedoelingen 

positief willen inzetten voor het Eeneind. De onderwerpen die aan bod komen 

zijn zeer divers. Dat kan de overlast van het spoor zijn, het autoluw maken van 

het Eeneind of de intelligente lantaarnpalen die hier (als Nederlandse primeur) 

zijn geplaatst. Daarnaast worden gevraagde én ongevraagde adviezen aan de 

gemeente Nuenen gegeven over zaken die het Eeneind raken.  

De laatste tijd hebben we gezien dat de wijkraad steeds meer werd gevraagd 

om bemiddelend op te treden. Het meest recente voorbeeld is de enquête rond-

om het verplaatsen van het speeltuintje door kavelruil. 

Het onderwerp en de enquête heeft tot zeer heftige reacties geleid, onder ande-

re op sociale media, in de Nuenense weekbladen en zelfs in het ED. Hierbij zijn 

heel direct wijkraadsleden beschadigd en werden er zelfs dreigementen geuit. Je 

hoeft het zeker niet altijd met elkaar eens te zijn, maar het kan niet de bedoeling 

zijn dat mensen zich hier op het Eeneind bedreigd of geïntimideerd voelen. En 

zeker niet de mensen die zich volop inzetten voor de wijk. Zo willen we niet met 

elkaar omgaan, toch? De wijkraad heeft daarom unaniem besloten om de werk-

zaamheden tot na de zomer op te schorten en te kijken hoe het nu verder moet. 

Hoe kunnen we als wijkraad op een goede manier omgaan met persoonlijke be-

langen van bewoners en geschillen tussen bewoners, zonder te verzanden in de 

welbekende ’rijdende rechter’ toestanden, waarin mensen meer over elkaar dan 

met elkaar praten. We gaan ook kijken naar wat de rol van de wijkraad nu pre-

cies is en hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven.  

Ik heb deze ingezonden brief op persoonlijke titel geschreven omdat ik van 

dichtbij heb gezien wat deze bedreigingen met enkele van mijn mede-

wijkraadsleden heeft gedaan. Maar vooral ook omdat ik dit totaal niet vind pas-

sen binnen ons over het algemeen toch zo rustige en positieve Eeneind. 

Marcel Sloots, Eeneind 23  

(bewoner en lid van de wijkraad) 
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Sudoku puzzels 

Normaal Moeilijk 

     

  

Op 29 juli j.l. Is Mr. Jacques Leemans vrij onverwacht thuis op het Eeneind overle-

den. Jack was vooral bekend door zijn wetswinkel aan huis en zijn actieve politie-

ke loopbaan. Nadat hij eerst voor het CDA lid is geweest van provinciale staten 

richtte hij in 1997 zijn eigen politieke partij Nuenens Belang op. Hij zat voor deze 

partij 16 jaar in de gemeenteraad. Hij kwam vooral op voor de gewone burger. In 

de raad stelde hij vele kritische vragen aan B en W, omdat Jack dikwijls vond dat 

van vele besluiten de financiële consequenties niet goed genoeg overzien wer-

den. Daarom ageerde hij onder andere ieder jaar tegen de hoogte van de WOZ in 

Nuenen, waarvoor hij zelfs voorbeeldbrieven in de weekbladen plaatste. 

Natuurlijk had vanuit de Mulakkers het wel en 

wee van het Eeneind zijn speciale aandacht naar 

de gemeente toe. Hij leverde door de jaren heen 

ook veel (politiek getinte) informatie aan voor ons 

Enodeblad.  Hij kwam daarin specifiek op voor 

het belang van het Eeneind en zijn bewoners. In 

het vorige nummer heeft hij nog zijn visie gege-

ven op het Bedrijventerrein Eeneind-West. Om 

het Enodeblad uit te geven hadden we ook spon-

sors nodig en Jack was een van de trouwe spon-

sors van het eerste uur. Wij verliezen in Jack ie-

mand die het Enodeblad op allerlei gebieden een 

warm hart toe droeg,  

  4     7 1   9    

   7 1     9     5 2 

5       3     7  

 8   2      7    9 4 

      3     6     7  

4 3   9     5   6  

  8    1     9  

1  5  6     7 3    

   9  4  8     6   

        7  2     

    1   5      9  

2        1 8     7  

8     3     1   5  

 5         2   

1  7      2     6 

5    7  3     8  

9      5 4      

    4 9       2  

In memoriam Mr. Jacques Leemans 
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Achter de voordeur van familie van de Sande. 

Na alle berichten in de lokale tijdschriften wou ik het e.e.a. wel eens van Leo zelf 

horen hoe het allemaal begonnen is. Zijn roots liggen in Gerwen waar hij in 1949 

geboren is. Na de lagere school en LTS  te Veghel is hij bij De Rooij in Nuenen als 

monteur begonnen in de afdeling landbouw machines. Daar hebben Leo en ik el-

kaar als collega’s voor het eerst ontmoet. Ik als metaalbewerker, zoals draaier en 

Leo werd al vlug tractor monteur. 

Doordat in 1969 De Rooij stopte met de afdeling landbouwmachines is Leo be-

gonnen bij Martens Lieshout een Fiat dealer. 

In de jaren 80 is zijn hobby voor oude landbouw machines en Fiat tractoren be-

gonnen. Hij was ondertussen getrouwd en woonde een aantal jaren in de Beek-

straat te Nuenen. Door de groei van zijn gezin en hobby was hij naar een grotere 

locatie gaan zoeken.  

Zo was hij op het Eeneind terecht gekomen. Het door kolenboer Leo van Gerwen 

gerealiseerde bedrijfsterrein, en later door Henk Leenen ingerichte locatie was 

een ideale plek voor Leo en zijn gezin. Waar hij nu samen met zijn zoon Niels deze 

hobby nog verder uit kan laten groeien 

Demonstratie dorsmachine bij opening Opwettense Watermolen  

Achter de voordeur. 
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De komst was voor diverse bewoners van het Eeneind een geluk. Door het vertrek 

van de laatste landbouwers was er voor enkele bezitters van o.a. paarden en ezels  

maar ook de Ezelstichting een probleem. Maar de nieuwe bewoner stond tot he-

den direct klaar om iedereen te helpen met landbouw werkzaamheden. Een van 

zijn hobby terreinen ligt om de Roosdoncker windmolen en zijn door Fons Linders 

aan hem ter beschikking gesteld. 

Bij evenementen en boerenmarkten komen ze graag demonstreren hoe e.e.a. in 

het verleden gedaan werd. Graan zaaien, maaien, hooien en dorsen zijn ook voor 

toeschouwers leuk om te komen bekijken. 

Hij is ook lid van diverse verenigingen, zoals 

HMT de Historische Motoren en Tractoren ver-

eniging. Waar ze elk jaar present zijn op het 

Internationaal Historisch  Festival. En HMCK de 

Historische Machine Club Kempen organisator 

van de Boerendag in diverse plaatsen. Ook op 

het Eeneind vond hij zijn vertier zo was hij eni-

ge jaren lid van de Sint Antoniusschut. 

Maar door zijn drukke bezigheden met zijn 

tractoren en landbouwmachines heeft hij hier 

helaas mee moeten stoppen. 

Leo, geniet van jullie gezamelijke hobby. 

De foto van het maaien is gemaakt door Theo 

van Vijfeiken.  

Piet van de Laar 
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De jeugdpen 

Wie ben je ? 

Ik heet Robin Paulussen en ben 8 jaar. We wonen in de straat Eeneind. We wo-

nen hier met papa, mama en mijn broer Pepijn van 11 jaar. Ik woon hier al mijn 

hele leven. Als huisdieren hebben we onze hond Lente en heel veel kleine vissen 

in de vijver.  

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

Ik zit op de Crijnsschool en begin na 

de vakantie in groep 5. Het leukst 

vind ik de pauzes en rekenen. In de 

pauze gaan we met mooi weer in de 

schaduw zitten en kletsen met elkaar. 

Als het kouder is gaan we rennen en 

tikkertje spelen. 

Bij rekenen doen we sommen op de i-

pad, zoals optellen en vermenigvuldi-

gen. We hebben ook rekenschriftjes. 

Vooraf legt de juf alles uit. 

Met ‘Alles-in-1’ leren we alle andere 

dingen zoals schrijven, spellingsre-

gels, over vroeger, planten en dieren, 

techniek, muziek. 

Verder hebben we nog lezen en gym. 

Dat vind ik allebei ook fijn. 

Wat doe je na schooltijd ? 

Ik speel heel vaak buiten, want we 

hebben een grote tuin. Dan ga ik 

trampoline springen of met de skelter 

rijden. We hebben nu een grote berg 

zand in de tuin en daar heb ik zelf 

een slee voor gemaakt om er vanaf te 

glijden. 

 

Als we binnen zijn ga ik lezen, met lego spelen of spelletjes doen. Soms ga ik 

naar vriendjes toe of spelen ze bij mij. 

Als hobby deed ik breakdance en nu doe ik Freerunning in Eindhoven. We doen 

dat met een groepje van 7 kinderen. Je moet zo snel mogelijk een parcours af-

leggen met allerlei hindernissen. Je gaat overal opspringen en salto’s maken. 
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Ik wil ook graag drumles krijgen samen met mijn broer Pepijn. Verder gaan we 

heel vaak naar Dierenrijk. 

Op vakantie gaan we dit jaar weer naar Lauwersoog in het noorden van Neder-

land. Daar is een groot meer waar we kunnen kanoën.  

Wie zou je wel een dagje willen zijn ? 

Ik zou wel een keer heel rijk willen zijn. Dan zou ik een villa kopen en veel pizza’s 

eten. Ook zou ik dan heel veel games en nintendo’s hebben. 

Wat wil je later worden ? 

Ik zou graag kok worden en dan vooral pizza’s bakken. Thuis help ik ook met ko-

ken. 

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

Ik word blij van vrienden. Naar bed gaan doe ik niet graag 

 

Hoe vind je het  om op het Eeneind te wonen ?  

Onze grote tuin vind ik fijn. En Ezeltjesdag en Sinterklaas vind ik ook heel leuk. 
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Geen Ezeltjesdag, maar toch een ezeltje op het Eeneind. 

Wat ben jij eigenwijs, Nono, zucht mama ezel terwijl ze haar zoon een beetje boos 

aankijkt. Jij weet het altijd beter. Als wij zeggen: daar staat lekker gras voor je, dan 

wil jij naar een andere wei. Als wij zeggen: je kunt het beste over dit paadje lopen, 

dan loop jij altijd naar de andere kant, en moet dan veel verder lopen. En dan maar 

mopperen dat je moe bent. En nu zeg je weer dat alle ezels verkeerd balken, en 

dat jij het alleen goed doet. Jij zegt steeds a-i, a-i, a-i , en wij allemaal i-a, i-a, i-a. 

Daarom kunnen je vriendjes je niet verstaan en willen ze niet met je spelen. Mis-

schien moeten we je voortaan maar NeeNee noemen. A-i, a-i, a-i roept Nono, nee, 

nee, mama, ik weet zeker dat ik het goed doe. Nono sjokt weg, boos en verdrie-

tig, waarom snapt niemand het? Hij let weer niet op waar hij loopt en opeens staat 

hij voor een hek, en de poort is open. Voorzichtig loopt hij verder, hij ziet allerlei 

dieren: kippen, geiten, konijnen en tot zijn groot plezier ook twee ezels in een wei. 

Hij loopt er blij naar toe en roept a-i, a-i, a-i, ben ik hier in de dierentuin, of ver-

staan jullie mij soms ook niet? Wat zegt hij nou, vraagt de ene ezel aan de andere, 

hij balkt zo raar. Ik versta het wel, zegt de andere ezel, nee, dit is een kinderboer-

derij. Hoe weet jij wel wat ik zeg, vraagt Nono? Vroeger praatte ik net zoals jij, 

zegt de ezel in de wei, maar toen ging ik op ezel-balk les bij een mevrouw op het 

Eeneind. Die weet alles van ezels. Dat wil ik ook wel, zegt Nono, want niemand 

weet wat ik zeg, dat is helemaal niet leuk. Waar is het Eeneind dan? Dan moet je 

bij de poort linksaf, steeds rechtdoor, twee tunneltjes onderdoor, en dan ben je er. 

Kan niet missen. Vrolijk stapt Nono door het dorp en let nu wel goed op. Er rijden 

veel auto’s en fietsen, dat is gevaarlijk voor een ezeltje. Maar daar ziet hij Eeneind 

liggen. Nog een drukke weg oversteken, dan ziet hij een weitje met lekker groen 

gras. 

Voorlees verhaal Rian van Dijck  
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Dan hoort hij kinderstemmetjes. Jens en zijn zusje Mette zijn met oma op weg 

naar het speeltuintje. Daar staat een ezeltje, zegt Jens, is het al bijna Ezeltjesdag, 

oma? Nee, zegt oma, Ezeltjesdag gaat dit jaar niet door, door corona. Zullen we 

het ezeltje mee naar huis nemen, hij staat hier zo alleen? Ja, leuk, roept Jens, en 

Mette klapt in haar handjes. Thuis bij oma krijgt Nono water en Jens zet een cd-tje 

op van Hendrik Haan die de kraan open heeft laten staan. Nono vindt het leuk, hij 

wiebelt met zijn kontje mee op de maat van de muziek. Lust jij ook een visje, 

vraagt Jens, want dat vindt hij zelf heel lekker, met aardappeltjes. Ze hebben de 

vis vanmorgen bij de visboer gekocht. Nee, dat lust Nono niet. Lust je dan mis-

schien kersen, die heeft oma nog heel veel van de kersenboom in de tuin. Nou, 

die wil Nono wel. De pitjes niet opeten, hoor, waarschuwt oma, maar Nono is 

weer eigenwijs en slikt alles door, net zolang tot hij er buikpijn van krijgt.  

We zullen de mevrouw van de ezeltjesdag eens bellen, zegt oma, dit ezeltje kan 

hier toch niet blijven. Als de mevrouw komt en Nono hoort die om nog meer ker-

sen vraagt, zegt ze: we zullen eerst eens beginnen met ezeltjes- balk les. 

 

 Begin maar: i-a, i-a, i-a. 

Nono roept a-i, a-i, a-i. Nee, 

nee, zo moet het niet, nog 

een  keer! A-i, a-i, a-i, hij 

doet echt zijn best, door-

gaan, doorgaan, roept de 

mevrouw, je kunt het. A-i, a-

i, a-i a-i-a-i-a  i-a   i-a, i-a! Ja, 

goed zo, Jens roept mee. 

Zo moet het, super gedaan, 

ezeltje. Nono is zo blij dat 

het gelukt is, en hij nu goed 

balkt, dat hij vlug naar huis 

wil om het aan zijn papa en 

mama te vertellen. De me-

vrouw belooft om hem weg 

te brengen naar zijn wei. 

 

Maar, zegt ze, ik heb nog een verrassing voor je. Omdat je zo goed je best hebt 

gedaan mag jij volgend jaar op de Ezeltjesdag komen en dan ben je eregast, en 

mag je lekker mee eten met de ezeltjeslunch. I-a, i-a roept Nono, leuk! Dan gaan 

wij ook kijken, he oma, roept Jens. Natuurlijk. 

Als Nono ’s avonds weer in zijn eigen wei  staat en alles heeft verteld wat hij heeft 

meegemaakt, gaat hij vlug slapen in de stal. En droomt hij van de Ezeltjesdag op 

Eeneind volgend jaar.   

Rian van Dijck 



Wijkblad Enode 

ť  14 

Sint Antoniusschut 

Het Corona-virus is gelukkig minder actief. Daardoor worden de strenge regels al 

een stuk minder. Er gaan zelfs enkele schut activiteiten weer door. We hebben 

ondertussen reeds een schietwedstrijd op ons schutterrein gehad. Er waren enkele 

schutters uit de omgeving. Maar er bleven vele prijzen op het Eeneind. Door dat 

het als geslaagd genoemd kan worden, hebben de 55+ schutters ook weer een 

wedstrijd gehouden en zijn de komende maanden deze ook weer mogelijk. Ook 

was er een avond geregeld om de schutsbroeders eens bij te praten. De vergade-

ring van augustus is ook gepland. 

Doordat er nog veel te doen is op het terrein heeft er op 1 augustus nog onder-

houd plaats gevonden. Dit zal de komende tijd nog regelmatig plaats moeten vin-

den. 

De komende maanden gaan we bonen over de aspirant leden.  In de vergadering 

van september zijn dit Erik Engels en Hans Manders. Daarna blijver er nog 4 aspi-

rant-leden waar we later over gaan bonen. 

De grasmat die noodgedwongen is aangelegd zag er geweldig uit. Er is zelfs een 

maaiploeg van vrijwilligers. Maar de grote periode van extreme hitte eist wel zijn 

tol en beginnen er dorre plekken te verschijnen. De grote van het  schut terrein is 

nu pas te zien. De inrichting van het terrein gaat met hulp van Staatsbos beheer 

gebeuren. Het Corona virus beinvloed de activiteiten bij onze schut nog te veel 

om weer gezellig bij elkaar te komen. Dus dit jaar geen koningschieten. Onze hui-

dige koning Gert van Geffen is trots dat hij zo lang koning mag zijn. Maar in het 

verleden hebben enkele schutsbroeders dit ook al mee gemaakt en we door 2 jaar 

op rij koning te schieten. Dat is tenminste een extra prestatie.  
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Mogelijk kan Gert wel een extra vermelding in zijn koningsschild vermelden over 

de reden van deze  lange termijn van zijn koningschap. Dit verklaart dan in de toe-

komst hoe hij aan deze uitzonderlijke gebeurtenis is gekomen.         

Huub Bemelmans       1969+1970 

Henk Deelen       1973+1974 

Piet van de Laar       1979+1980 

Henk de Wit       1983+1984 

Huub Bemelmans       1985+1986 

Willie van der Heijden  2004+2005 

Henk Jan Eikelboom    2016+2017 

Hier hoort Gert nog niet bij, eerst 2 keer 

achter elkaar koningschieten, dan wel. 

 

Hopelijk de derde generatie in lijn van actieve schutbroeders. Proficiat. 

Jonge Deken Schrijver Piet van de Laar  
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Jeugdpagina’s 

Spellingwoord: zijn de woorden goed of vout geschreven. 

Kijk eerst of de woorden goed of fout geschreven zijn en zet een kruisje in het 

goed of fout vakje. Neem dan de eerste letter van de goed geschreven woorden 

in volgorde over in de oplossingsvakjes. Er zijn dus vijf woorden goed en vijf 

woorden fout gespeld. 
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Zoek de 7 verschillen 

Mirjam van Riel 

Bouw zelf je game !! 

Altijd al je eigen game willen maken? 

Via gamestudio van het Klokhuis gaat je langgekoesterde wens in vervulling. 

Helemaal niet zo moeilijk, want een boel filmpjes (tutorials) leggen uit hoe het 

werkt. 

Pacman. Brawl Stars. Het zwaard van Haram. Treetop Town. Lava challenge. Ge-

noeg voorbeelden voor je eigen game. Ga naar de website en je klikt vanzelf je 

hele eigen game bij elkaar. Maak je speler, bouw levels, bepaal hoe je punten 

kan scoren enzovoort. 

Echt supergaaf, dus ga gauw naar de site: www.gamestudio.hetklokhuis.nl 
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Nieuw op het Eeneind Nicolle Visschers 
 

Beste buurtbewoners, 

Als nieuwe bewoner van het Eeneind stel ik mij graag 

even voor. Ik ben Nicolle en woon (samen met mijn 2 

zonen) sinds half december op de Eeuw Driesse-

straat 3. Ik ben de directe buur van het wijkgebouw 

Enode. 

Kort iets over mijzelf: Ben geboren in Budel, een 

klein dorp onder Eindhoven, in de hoek waar Bra-

bant, Limburg en België samen komen. Mijn middel-

bare schooltijd bracht ik door op het College in 

Weert. Dagelijks op de fiets 10 km heen en natuurlijk 

ook weer terug. Hierna heb ik op een internationale 

school in Montreux, Zwitserland gestudeerd. Daarna verder gestudeerd in Tilburg 

waar ik al snel een baan vond. Eerst in Tilburg gewoond en daarna vele jaren in 

Eindhoven. En nu dan in Nuenen waar ik een prachtige plek heb gevonden. Leuk 

huis met een mooie tuin. En dat vind ik fijn, want tuinieren vind ik ontspannend.  

Ik ben al vele jaren (al 28) werkzaam in het Catharinaziekenhuis. De laatste 15 jaar 

bij Onderwijs & Onderzoek. Een fijne afdeling waar ik alle financiën behartig. Deze 

afdeling is altijd in ontwikkeling want het onderwijs veranderd steeds en het Ca-

tharinaziekenhuis is een opleidingsziekenhuis.  

En van daar uit is de sprong gemakkelijk gemaakt naar mijn stichting STEAMup. 

Samen met een paar enthousiastelingen heb  ik deze stichting opgericht. STEAM 

staat voor Science, Technique, Art Engineering & Math. Oftewel: laat de jeugd 

zien dat techniek leuk is, dat je er van kunt leren maar vooral ook veel plezier mee 

kunt hebben. Ons hoofdprogramma is FIRST Tech Challenge. Dit programma 

(voor scholen in heel Nederland) biedt jongeren de mogelijkheid om in teamver-

band een uitdaging aan te gaan om binnen een paar maanden een robot te bou-

wen, te programmeren, een presentatie voor te bereiden voor de jury en een 

technisch logboek te schrijven.  Mocht je interesse hebben, kijk dan op de websi-

te: FTCNetherlands.eu  

Daarnaast ben ik ook nog vrijwilliger bij Groendomein Wasven waar ik help bij de 

diverse evenementen. 

De afgelopen maanden heb ik al heel wat vriendelijke mensen uit de straat ont-

moet: Erg leuk! Ik hoop de komende tijd nog meer mensen te leren kennen want 

ik voel mij hier op Eeneind al heel erg thuis.  

Vriendelijke groet, Nicolle Visschers  
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Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nuenen 

Betreft: De rust van Eeneind 

Nuenen, 2 juli 2020 

Eeneind, een dorpje in een dorp, ingesloten door bos, velden, industrieterrein en 

wegen. Wij wonen er graag. Iedereen die er woont, woont er graag. Het is er rus-

tig, eenvoudig, vriendelijk, gemoedelijk.  

Toen Nuenen bij moest gaan bouwen, bood Eeneind ruimte. Er kwam een ambiti-

eus plan voor starterswoningen, semibungalows, en kavels voor de vrije sector. Er 

werd stevig ingepland. Van het grote open natuurterrein aan de oostzijde bleef 

slechts een klein brinkje open.  

We zijn nu een aantal jaren verder.  Het plan heeft zijn beslag gevonden. Straten, 

huizen, tuintjes, ze zijn af. Nieuwe gezichten zijn bekende gezichten geworden. Er 

is een nieuwe rust, een nieuw evenwicht gekomen. 

Totdat ……. 

Ingeklemd tussen huizen, het spoor en de geluidswal, is een kavel gepland die 

maar niet verkocht wil worden. Het is ook geen aantrekkelijke kavel als het gaat 

om een woonbestemming. Er is gedoe over trilling van het spoor en nogal wat 

geluidsoverlast van de overweg. Daarbij is de ontsluiting ongelukkig. Wat het 

stukje grond wel is, is een heerlijk veldje om te spelen, te voetballen, een zeskamp 

te houden.  

Om deze grond toch te gelde te maken heeft de Gemeente nu voorgesteld de 

aangrenzende wadi te offeren en er twee kleinere goedkopere bouwkavels van te 

maken. Omwonenden willen dit niet. Er is inmiddels meer dan genoeg druk van 

bebouwing op Eeneind, tegenover weinig publieke buitenruimte.  

En nu lijkt er dan in een opperste poging de eigen wensen overeind te houden en 

tegelijk tegemoet te komen aan de wensen van de Gemeente, een haast onont-

warbare kluwe aan belangenstrijd ontstaan tussen de Eeneinders onderling.  Weg 

rust …… 

Dit constaterend zou ik een dringend verzoek willen doen aan de Gemeente. 

Gemeente, neem je verlies van een enkele onverkoopbare kavel op Eeneind en 

gun de kinderen, de jeugd en de rust daar het voordeel van. Gemeente, laat het 

bestemmingsplan zoals het was, of wees nog wat grootser en trek de kavel ge-

woon bij de wadi, een stukje groen voor iedereen …… 

Cilly Persoon, Parallelweg 9, Nuenen  

Brief aan Burgemeester en wethouders. 
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Net niet in Nuenen op het randje 

25 AUG Vergadering Wijkraad 

DI 
Enodegebouw zaal boven 

Niet openbaar 
  

6 OKT Vergadering Wijkraad 

DI 
Enodegebouw zaal boven 

Aanvang 20:00 
  

8 DEC Vergadering Wijkraad 

DI 
Enodegebouw zaal boven 

Aanvang 20:00 
  

ACTIVITEITENKALENDER 

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

De eerste E.M.K. kampioenen op veld nabij de parallelweg.  
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Het volgende blad verschijnt half oktober.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 1 oktober. 

Dank aan onze sponsoren 

• Fam. Acquoy • Fam. Sloots  

• Sint Antoniusschut • Fam. A. M. Rovers 

• Carpro Carwash • Smits Autoschade 
• Stichting Ezeltjes dag • Wijkraad Eeneind 

• Ferplast • Spaan Metaal 

• Corvers Auto’s • Fam. A. M. Prinsen 

• J. Leemans voorzitter Nuenens Belang  • Fam. de Vries 

• Metselaars Makelaardij • Safety Firts Brandbeveiliging 

Voetbal vereniging E.M.K. 

We gaan weer denken aan de start van het nieuwe seizoen. 

 Hieronder enkele belangrijke data: 

 Zaterdag 15 augustus: EMK 1 – Nieuw Woensel 1 aanvang 19:00 

 Maandag 17 augustus: start trainingen Jeugd & Senioren 

 Donderdag 20 augustus: opening kantine 

 Zaterdag 22 augustus: Seizoensopening Jeugd en 4x4 toernooi 

 Zondag 23 augustus: EMK 6 – Woenselse Boys 6 aanvang 12:00 

 Zaterdag 29 augustus: start KNVB bekercompetitie 

 Zaterdag 19 september: start competitie voetbal  

Kijk voor aanpassingen op www.vvemk.nl 




