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De zomer was mooi op het Eeneind.  

De activiteiten konden weer doorgaan 

waardoor er volop gelegenheid was om 

elkaar te ontmoeten. Zo was er Trots 

op Eeneind, een project in het kader 

van NGN 200, waarbij ook veel mensen 

van buiten het Eeneind de borden heb-

ben staan lezen. De spontane avond 

met live muziek van DJ Piet die nostal-

gische LP’s draaide werd drukbezocht 

door mensen uit de buurt.  Op ezeltjes-

dag was het erg druk en weer als van-

ouds feestelijk genieten. 

 

De dagen worden steeds korter en de 

herfst laat zich zien. Dus… het jaarlijkse 

bezoek van Sinterklaas aan het Eeneind 

komt er weer aan. We kijken ernaar uit. 

 

Een mooie herfst en veel leesplezier 

namens de redactie !  

 

Overige informatie en actualiteiten zijn 

te lezen op: www.eeneind.nl 

 

Voor reacties, artikelen en sponsoring 

van het wijkblad kunt u terecht bij een 

van de redactieleden of via de mail: 

wijkblad.enode@gmail.com. 
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In deze bijdrage van de wijkraad ko-

men weer een aantal recente plannen 

en gebeurtenissen aan de orde, waar-

over we u graag willen informeren. 

 

WHATSAPP GROEP 

Naast mededelingen in het Enode 

wijkblad plaatst de wijkraad regelma-

tig berichten in de Whatsapp groep 

‘Wijkraad mededelingen’. Na het pu-

bliceren van een aanmeldlink in een 

aantal andere Eeneind groepen, heeft 

deze groep inmiddels ongeveer 100 

deelnemers. Bent u nog geen deelne-

mer, maar wilt u zich ook aanmelden, 

dan kunt u gebruik maken van onder-

staande QR-code. Bij de meeste tele-

foons is het voldoende om de camera 

op de code te richten, waarna automa-

tisch een toegangsveld getoond wordt 

voor Whatsapp, waar u op moet tikken 

om toegang te krijgen. 

 

WEBSITE VAN DE WIJKRAAD 

Op de achtergrond is de laatste maan-

den gewerkt aan het opzetten van een 

wijkraad-sectie op de website 

www.eeneind.nl. U vindt deze sectie in 

de menubalk rechtsboven. Zolang er 

nog aan de site wordt gewerkt, is de 

toegang nog afgeschermd, maar bin-

nenkort wordt de inhoud vrijgegeven. 

Hier vindt u dan berichten en adviezen 

aan de gemeente over allerlei zaken 

die het Eeneind aangaan, maar ook de 

notulen van de wijkraadsvergaderin-

gen. 

   

EVENEMENTEN OP DAGSTRAND ENODE 

Op 29 september heeft een eerste 

evaluatie plaatsgevonden van de eve-

nementen die recent plaatsvonden op 

het dagstrand: het American Car 

weekend en PromsFestival@TheLake. 

Met name dat laatste evenement is u 

waarschijnlijk niet ontgaan. De wijk-

raad had begin september een oproep 

gedaan aan de bewoners om ervarin-

gen te delen en we hebben 13 berich-

ten ontvangen, waarvan sommige heel 

uitgebreid. Deze hebben we verza-

meld in een brief aan de gemeente, 

die ook gebruikt is bij de evaluatie 

VAN DE WIJKRAAD 
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zelf. Terwijl er eigenlijk geen commen-

taar was op het American Car week-

end, was er des te meer commentaar 

op het Proms festival, vooral over ge-

luidsoverlast en de beperkte toegan-

kelijkheid van Eeneind. De brief is in-

middels in de Whatsapp groep 

“Wijkraad mededelingen” geplaatst 

om na te lezen. De organisatie van het 

Proms festival was het in grote lijnen 

wel met ons commentaar eens en had 

spijt van bepaalde keuzes. Bijvoor-

beeld dat het voor- en naprogramma 

wel voor veel overlast zorgde maar 

niet veel toevoegde aan het evene-

ment; Waylon deed zelfs afbreuk aan 

het programma en was qua volume 

niet in toom te houden.  

Ook is gebleken dat het aantal auto’s 

dat op de Geldropsedijk parkeerde 

gewoon op parkeerplaatsen bij het 

strandbad had gepast, wat veel gedoe 

gescheeld zou hebben. De organisatie 

zou volgend jaar toch graag weer een 

festival bij het strandbad organiseren, 

maar dan in een veel kortere vorm en 

met een lager volume. De gemeente 

heeft nog een vervolg-evaluatie met 

de organisatie, waarbij ook de volume-

overschrijdingen en de egalisatiescha-

de aan het gazon aan de orde gaan 

komen. Het gazon moet overigens 

hersteld worden. 

 

BEHEER VAN DAGSTRAND ENODE 

Vlak voor bovenstaande evaluatie 

heeft het college een besluit genomen 

over de toekomst en het beheer van 

dagstrand Enode. Dit staat dus los van 

de evaluatie en organisatie van even-

tuele evenementen, maar is wel geba-

seerd op de inbreng van de klank-

bordgroep strandbad Enode en de 

enquète die daarover al eerder had 

plaatsgevonden.  

 

Het college heeft besloten om een 

kleinschalig dagstrand te ontwikkelen 

met een daarbij passende beheers-

vorm. Dit betekent dat in 2023 de ge-

meente het beheer nog volledig zelf 

gaat doen, maar dat vanaf 2024 ge-

zocht gaat worden naar een andere 

vorm. Het doel is om het beheer on-

der regie, maar wel op enige afstand, 

van de gemeente te organiseren. Aan-

komende periode gaat de gemeente 

dit toekomstperspectief verder uit-

werken, waarbij dan ook de evaluatie 

van de evenementen wordt meegeno-

men.  

 

ACCOMMODATIE VOOR STATUSHOUDERS 

Medio september mocht de wijkraad 

vertrouwelijk vernemen dat de ge-

meente Nuenen het verzoek van het 

COA in overweging heeft en is gestart 

met een verkenningstraject om tot 

maximaal 500 statushouders te gaan 

huisvesten op een deel van Landgoed 

Gulbergen voor een periode van twee 

tot tien jaar.  
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In afwachting van nader overleg met 

het college over dit voornemen, is de 

wijkraad toen onmiddellijk met een 

ongevraagd, afwijzend advies geko-

men. Ondanks de vertrouwelijkheid 

werd dit advies ook in de Whatsapp 

groep “Wijkraad mededelingen” ge-

plaatst, aangezien het bericht inmid-

dels (binnen twee dagen) al was uit-

gelekt naar het Eindhovens Dagblad, 

die vervolgens ook ons advies publi-

ceerde. De opdracht is om vóór 1 no-

vember de woningen te hebben gere-

aliseerd, maar op het moment van dit 

schrijven is het nog heel stil. 

 

KAVELAARS 

Op 29 september is in de Gemeente-

raad een motie van op initiatief van 

W70 in stemming gebracht over het 

plan Kavelaars voor uitbreiding van 

Eeneind. Hierin werd voorgesteld het 

plan Kavelaars op de lange baan te 

schuiven in verband met de beperkte 

ambtelijke capaciteit van de gemeen-

te om bouwprojecten te begeleiden 

en de relatief lage prioriteit van dit 

project. Besloten is dat het plan in 

ieder geval deze raadsperiode (nog 

de komende drie en een half jaar) 

geen doorgang gaat vinden. Voor de 

motie stemden W70, PvdA, D66 en 

GroenLinks. 

 

SNELFIETSPAD 

Het snelfietspad tussen Helmond en 

Eindhoven begint aan weerszijden 

van Eeneind vorm te krijgen; in de 

vorige editie van het wijkblad werd 

daar al uitvoeriger over bericht. De 

bewoners van de Parallelweg maken  

 

 

zich zorgen over de veiligheid van het 

stuk van het traject over de Parallel-

weg, ook in relatie tot de sociale func-

tie van het geasfalteerde stuk bij de 

wadi, tussen de Collse hoefdijk en De 

Spijkert, waar wordt gewandeld en 

gespeeld.  

Ook de kruising van het fietspad met 

de Collse Hoefdijk baart zorgen. Dat 

is niet nieuw, de wijkraad heeft dit 

punt tien jaar geleden al onder de 

aandacht gebracht en sindsdien 

steeds aangedrongen op ondertunne-

ling van het autoverkeer. Daar kan nu 

op korte termijn geen sprake meer 

van zijn. 

De wijkraad is recent in gesprek ge-

weest met een aantal bewoners en 

gaat bij de gemeente opnieuw om 

aandacht vragen over de invulling van 

de Parallelweg, zoals een bredere 

voetgangersstrook, parkeervakken 

om te voorkomen dat auto’s op het 

fietspad parkeren en het vervangen 

van de kasseienstrook in de midden-

berm, die in de winter gevaarlijk is 

voor fietsers.   

 

Wijkraad Eeneind 
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Eindelijk kon ezeltjesdag weer door-

gaan, na 2 jaar uitgesteld te zijn. En wat 

hebben we hiervan genoten. We had-

den nog een beetje twijfel of het wel 

druk zou worden, het viel immers sa-

men met het Landjuweel van 200 jaar 

Nuenen, Gerwen, Nederwetten. Maar 

om 12 uur kwamen al voorzichtig wat 

ouders met kinderen het terrein op. 

 

De opening vond plaats met showkorps 

O&V, waarvoor dank, dat zij in hun 

drukke agenda, toch tijd hebben vrij 

gemaakt voor ons.  Direct na de ope-

ning bleven de kinderen met ouders,  

opa’s en oma’s binnenkomen, wat heel 

de middag doorging. Wij als organisa-

tie hebben heel de dag met een grote 

glimlach rond gelopen, zo fijn om weer 

blije kindjes in groten getale te zien!  

Ook willen we de St. Antonius Schut 

bedanken voor het ter beschikking stel-

len van de faciliteiten op het terrein. 

 

 

Natuurlijk kon ook dit 

jaar Ruud met zijn 

muilezel niet ontbre-

ken op ons evene-

ment. Hij heeft heel 

wat rondjes gereden 

met het karretje van 

fam. de Haas. Ook 

daarvoor veel dank. 

 

Helaas waren er dit 

jaar niet veel ezels, 

maar gelukkig was 

Vera Kox daar met 

haar ezels en de kin-

derboerderij uit Gel-

drop. Zo konden de 

kinderen toch nog genieten van de 

ezels. 

 

Door de vele giften van de Nuenense 

ondernemers konden wij ook dit jaar 

weer een loterij organiseren.  

 

Om 16.30 uur was het weer tijd voor 

het bekende ezeldiner, wat hebben de 

ezels gesmuld en de kinderen genoten. 

Mocht je het nu ook leuk vinden om 

eens mee te helpen als vrijwilliger op 

ezeltjesdag, stuur dan een mail naar 

ezeltjesdag@gmail.com. 

Ezeltjesdag 2022 was weer een groot 

succes. Wij willen alle vrijwilligers, 

sponsoren en iedereen die hun steentje 

hebben bijgedragen, hartelijk bedan-

ken voor hun inzet.  

 

Tot volgend jaar op 3 september 2023. 

 

Stichting Ezeltjesdag 

EZELTJESDAG 2022 
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GROENLING 
Groenlingen doen hun naam eer aan: 

ze laten zich herkennen aan allerlei 

tinten groen in hun verenkleed. De 

groenling is oorspronkelijk een bewo-

ner van bosranden en halfopen zoom-

vegetatie. Nu de natuurlijke habitat 

zeldzaam is, bewoont de groenling 

vooral cultuurlandschappen: als er 

maar genoeg dichte struiken zijn. 

Groenlingen eten zaden. In hun stevi-

ge snavel trillen ze daarvan al rond-

draaiend de vrucht uit de schil om op 

te eten. 

 

HERKENNING 

Mannetje helder groen gekleurd met 

opvallende gele randen van de hand- 

 
pennen en gele buitenste staartpen-

nen. In de vlucht goed zichtbaar. 

Vrouwtje grijzig-groen van kleur. Stevi-

ge kegelvormige snavel. Heeft een 

wat dikkere kop en lichaam dan ver-

wante vinkachtigen. Juveniel (jong, 

niet geslachtsrijp) grijzer dan vrouwtje 

en meer gestreept. 

 

GELUID 

Zang met kanarieachtige trillers en een 

nasaal "tsjwèèè…". 

 

BROEDEN 

Broedt van eind maart tot in augustus. 

Heeft meestal twee legsels, met 4 of 5 

eieren. Broedduur 11-14 dagen. Maakt 

een mooi komvormig nest in dicht  

NATUUR OP HET EENEIND 
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(stekel)struikgewas of bomen (coni-

feren). Na het uitvliegen blijven ze 

nog 2-3 weken bijeen. Groenlingen 

zijn niet erg territoriaal en broeden 

soms in een los kolonieverband, 

waarbij ze wel hun nest verdedigen.  

 

LEEFGEBIED 

Broedt in halfopen landschappen, 

veel in de bebouwde omgeving, 

maar ook bij bosranden of in bos 

met veel open plekken. Buiten het 

broedseizoen ook op akkers en 

braakliggende terreinen met veel 

voedsel.  

 

VOEDSEL 

Groenlingen eten veel soorten zaden 

en bessen. In de nazomer vaak terug 

te vinden op hondsroos, waarvan 

groenlingen de rozenbottels eten. 

 

VOGELTREK 

Groenlingen zijn merendeels stand-

vogels. Na het broedseizoen trekken 

ze in groepjes rond. Sommige trek-

ken naar Frankrijk en het Iberisch 

Schiereiland of zelfs Marokko, vanaf 

september tot eind november. In 

ons land overwinteren Scandinavi-

sche vogels. De voorjaarstrek loopt 

van maart tot in mei. 

 

KIJKTIP 

In een park of ruig stukje met rozen-

bottels bij u in de buurt, in de winter 

komen ze in de tuinen, ook op het 

Eeneind. 

 

BESCHERMING 

Met de groenling gaat het de goede 

kant op. Alleen in uitgestrekte open  

 

gebieden komt de soort niet tot 

broeden. 

 

WAT KUNT U DOEN 

Een groenling is niet geholpen met 

een nestkast, want de soort maakt 

zelf nesten in dichte struiken. Zorg 

daarom voor dicht (stekel)struik-

gewas. De groenling is volop te zien 

op en rond voedertafels waar ze 

zonnebloempitten en andere zaden 

eten. Ook voedersilo's met zwarte 

zonnebloemzaden worden graag 

bezocht. 

 

Ton van Dijck 
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INLEIDING 

Dit boek is geschreven door Bonnie 

Garmus. Het is haar debuut roman op 

64 jarige leeftijd.  

Ze is geboren in Californië en via een 

verblijf in Seattle woont ze nu met man 

en hond in Londen. Ze hebben samen 2 

dochters. In het dagelijks leven is Bon-

nie copywriter en creatief directeur. 

Haar werkgebied is: technologie, ge-

neeskunde en onderwijs.  

 

In haar vrije tijd doet ze aan open water  

 

 

 

 

zwemmen en is ze een roeier. “Lessen 

in chemie” verscheen in april dit jaar in 

het Nederlands en is inmiddels al in 35 

talen verschenen. Ook wordt het boek 

inmiddels verfilmd. Het boek begint 

met een klein stukje 'tegenwoordige' 

tijd en grijpt dan terug naar het verle-

den. 

 

HET BOEK ‘LESSEN IN CHEMIE’ 

Deze feministische roman schetst een 

schitterend portret van een vrouw met 

scheikundige ambities in de jaren 50 en 

60. De hoofdpersoon is Elizabeth Zott, 

die een carrière in de chemie wil en 

bovenal serieus genomen wil worden 

door haar mannelijke collega's. Helaas 

wordt ze als vrouw in deze tijd tegen-

gewerkt, behalve door Calvin, die na 

een gesprek verliefd wordt op Elisa-

beth. Zij ziet het niet helemaal als ver-

liefd zijn, maar vindt dat ze samen 

'chemie' hebben. 

 

Elizabeth is een krachtige, zelfverzeker-

de vrouw die weet wat ze wil en geen 

concessies wil doen aan het toen gel-

dende beeld van de vrouw. De schrijf-

stijl trekt je meteen in het verhaal en is 

ondanks de geneeskundige achter-

grond toch comfortabel. Er komen veel 

personages in het boek voor en door 

alle chemische termen kan het klinisch 

lijken, maar toch leest het gemakkelijk. 

Het boek bevat ook enkele expliciete 

scenes waarin onder andere verkrach-

ting en zelfdoding besproken worden, 

maar ze zijn ook nodig om Elizabeths 

geschiedenis te kunnen begrijpen.  

BOEKBESPREKING: LESSEN IN CHEMIE  
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De personages zijn realistisch en voor-

al de eigengereide Elizabeth maakt 

indruk en brengt respect op. Onge-

naakbaar, eerlijk en strijdlustig weet ze 

haar weg te vinden in een vrouw-

onvriendelijke maatschappij.  

Als haar vriend overlijdt door een bizar 

ongeval en ze blijkt zwanger te zijn, 

wordt ze in die tijd als ongehuwde 

moeder ontslagen in het onderzoeks-

centrum waar ze werkt. 

 

Ze woonden wel samen en omdat haar 

vriend het huis ook op haar naam had 

gezet ( hij dacht dat ze wel zouden 

gaan trouwen), kan ze daar gelukkig 

blijven wonen. Ze hadden samen ook 

al een zwerfhond ( Half Zeven) in huis, 

die ongeveer opgevoed wordt als een 

kind. Dit zorgt mede voor veel humo-

ristische momenten in het boek.  

 

Na haar ontslag moet ze wel zorgen 

voor brood op de plank, zeker nu haar 

hoogbegaafde dochter Mad groter 

wordt. Haar oude mannelijke collega's 

kwamen wel regelmatig bij haar langs 

voor (betaalde) adviezen, omdat ze 

zelf niet zo slim waren als Elizabeth en 

regelmatig vastliepen met hun onder-

zoek. Dat was qua inkomsten niet vol-

doende en daarom gaat ze na een toe-

vallige ontmoeting met een TV produ-

cent op de school van haar dochter 

aan de slag als presentatrice in een 

kookprogramma: 'Supper at Six'. Ei-

genlijk wil ook iedereen dat ze zich 

hier aanpast want hier gebruikt ze ook 

allerlei chemische termen zoals natri-

umchloride i.p.v. zout enzovoort. 

 

 

 

In dit kookprogramma roept ze ook de 

vrouwen op om voor zichzelf op te 

komen en diegene die ambitie hebben 

weer te gaan studeren. De vaste spon-

sors van het programma en de TV baas 

zijn niet blij met haar gedrag en roe-

pen haar op het matje. Dit “probleem” 

lost ze op haar eigen manier op, er 

komen meer en nieuwe sponsors en 

het programma wordt een steeds gro-

ter succes. Haar uitzending eindigt ze 

steevast met de volgende zin: 

“Kinderen, dek de tafel. Je moeder 

heeft een moment voor zichzelf no-

dig”.  

 

Echter het bloed kruipt toch waar het 

niet gaan kan en na het advies aan 

haar vrouwelijke kijkers om toch vooral 

je gevoel te volgen, neemt ze voor 

haarzelf ook het besluit om toch weer 

de chemie in te gaan. 

Dat laatst lukt wonderwel op het insti-

tuut waar ze ontslagen was, mede 

door de hulp van o.a. haar onderne-

mende dochtertje en een journalist die 

samen met een goede overbuurvrouw 

zorgt dat haar echte verhaal in ‘Vogue' 

terecht komt.  

 

Verder kan ik er niet over uitweiden 

want ik vind dit echt een boek wat je 

zelf moet lezen. 

 

 

Frans Kuijpers 
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DE JEUGDPEN 

WIE BEN JE? 

Ik ben Reza de Roij en ben 7 jaar. Ik 

woon al mijn hele leven op de Hofstad. 

Samen met mijn papa, mama en mijn 

zusje Lise van 5 jaar. 

We hebben geen huisdieren, maar ik 

zou wel konijnen willen. Gelukkig heb 

ik 7 knuffelkonijnen. 

 

WAAR ZIT JE OP SCHOOL EN WAT IS HET 

LEUKSTE VAK ? 

Ik zit op de Crijnsschool in groep 4 bij 

juf Els, juf Michelle en juf Sharon. De 

juffen zijn er meestal met zijn tweeën, 

maar op donderdag zijn ze er allemaal. 

We hebben 33 kinderen in de klas, dus 

dat is veel werk. 

Ik vind schrijven leuk om te doen. We 

leren nu de hoofdletters. De juf maakt 

vaak grapjes en zegt dan pak je ‘mug’ 

en ‘dooltop’. Ook verhalen schrijven 

vind ik leuk, dat doe ik thuis ook. We 

hebben muziekles van meester Freek. 

Hij speelt gitaar en wij hebben ook 

allemaal een instrument. De instrumen-

ten zijn trommel, tamboerijn, triangel, 

blokfluit. Ik vind de trommel het 

leukst. 

Verder vind ik knutselen en buitenspe-

len fijn. We hebben ook veel sportles-

sen. Nu hebben we 6 weken judoles. 

We dragen dan echte judopakken. Op 

vrijdag gaan we altijd naar de sportzaal 

voor de gym. 

 

WAT DOE JE NA SCHOOLTIJD? 

Als ik niet naar school ga, speel ik 

graag thuis met playmobil. Ik schrijf 
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thuis veel verhaaltjes, bijvoorbeeld 

over een sneeuwstorm of een prinses. 

Daar maak ik dan een boekje van. Ook 

houd ik van gezellige dingen doen sa-

men thuis en met vriendinnetjes af-

spreken. Bij het buitenspelen ga ik 

meestal naar het speeltuintje en op de 

bult spelen. We verstoppen ons tussen 

de struiken, zodat onze ouders ons 

niet kunnen vinden. 

Ook gaan we met oma en opa naar de 

kinderboerderij in Veldhoven. Daar is 

een knuffelhok met kleine konijntjes. 

In de vakantie zijn we naar Katwijk ge-

weest. Het was zo heet dat we meestal 

’s avonds naar het strand gingen. We 

hebben daar hele mooie zonsonder-

gangen gezien. 

 

WIE ZOU JE WEL EEN DAGJE WILLEN 

ZIJN? 

Ik zou mijn oom willen zijn, want die 

heeft een eigen paard Washington en 

daar kan ik dan veel op rijden. Ik heb 

van hem paardrijden geleerd. Eerst 

gaan we Washington optuigen en zet 

ik mijn eigen cap op. Dan gaan we rij-

den, soms in het bos. Ook is er wel 

eens een kinderfeestje geweest op de 

manege. 

 

WAT WIL JE LATER WORDEN? 

Het liefst word ik dierenarts, want ik 

houd van alle dieren. 

 

WAAR WORD JE BLIJ VAN EN WAT VIND 

JE ECHT NIET LEUK? 

Ik word blij van afspreken met 

vriendinnen en op vakantie gaan.  

Wat ik niet leuk vind is wraps eten, 

want die vind ik vies. 

 

HOE VIND JE HET  OM OP HET EENEIND 

TE WONEN?  

Het is hier leuk, omdat er een speel-

tuintje dicht in de buurt is. We zijn ook 

naar kindercarnaval en ezeltjesdag ge-

weest. 
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JEUGDPAGINA’S 

 

LEKKERE WOORDZOEKER 

Kan jij alle verborgen snoep vinden in deze woordzoeker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 
 

           ·  BORSTHONING             ·  KAUWGOM            ·  KOKINDJES 

           ·  LOLLY             ·  NAPOLEON            ·  SALMIAKDROP 

           ·  SCHUIMPJE             ·  SPEK            ·  ZOETHOUT 
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ZOEK DE 8 VERSCHILLEN 
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DE SCHUT GAAT INTERNATIONAAL  

Na een voorbereiding van 4 jaar einde-

lijk weer een EST toernooi. De locatie 

was nog steeds ter beschikking dus is 

op dinsdag 16 augustus de paardewa-

gen van Martien al geladen. Enkele 

dames hebben op tijd de boodschap-

pen gedaan.  

Op vrijdag vertrok ieder op eigen ge-

legenheid naar De Zevenbunder in Bel-

gie. De tent werd opgezet en inge-

richt. De gasten konden komen, diver-

sen met een camper, tent of caravan. 

Enkele personen sliepen in de B&B. 

Dat zou geen probleem zijn, maar later 

in de middag bleek dat iets niet goed 

geregeld was. De indeling van Martien 

was niet helemaal uit te voeren. Er wa-

ren onvoldoende bedden, maar geluk-

kig wel genoeg matrassen.  

Om 6 uur is de BBQ aangestoken en 

begon de geweldige maaltijd. Het was 

ook de start van een geweldige avond 

met muziek, verzorgd door Gert.  

De volgende dag is er de wedstrijd 

voor onze jonge koning Bjorn Janssen 

voor het Europees koningschap. 

Helaas kwam hij de eerste ronde niet 

door. Maar dat was voor de sfeer niet 

van invloed, het was een prettige mid-

dag.  

Tegen de avond werd er weer van de 

BBQ genoten. En was er weer volop 

jolijt.  

 

Op zondag was de grote optocht. Na 

enige oefeningen was men overtuigd 

dat het wel zou lukken met trommen 

en het paard.  Mede door het paard 

hadden we veel positieve reacties.  

 

Ook het Schutje van Niks trok de aan-

dacht bij de eretribune met hun show. 

Na nog een avond bij onze gastheer 

en -vrouw was het maandagochtend 

na het ontbijt opruimen geblazen. Ook 

dit gebeurde voortreffelijk. Dus op 

naar Oostenrijk over 2 jaar. 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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INBONEN 

Vrijdag 2 september was er weer een 

kandidaat om ingeboond te worden. 

Dit was Anton van den Berg, al jaren-

lang lid van onze biljartclub  “Ons Ge-

noegen“. Hij werd met alleen witte 

bonen ingeboond. 

 

NGN 200 

Zondag 4 september was er, ter gele-

genheid van Nuenen, Gerwen en Ne-

derwetten 200 jaar één gemeente, een 

Landjuweel in Nuenen.  

De gezamenlijke vijf Nuenense gildes 

verleenden hier hun medewerking aan.  

 

De Commissaris van de Koning is met 

de ‘bierwagen’ van Bavaria, getrokken 

door zes trekpaarden, van het ge-

meentehuis naar het feestterrein bij 

molen ‘de Roosdonck’ gebracht. Zij is 

daarbij  begeleid door de Nuenense 

gilden.  

 

De gilden van Nederwetten en Ger-

wen sloten aan ter hoogte van de mo-

len.   

 

DORPSKONING SCHIETEN 

Na de gebruikelijke toespraken, de 

hernieuwing van de eed van trouw aan 

het wereldlijk en kerkelijk gezag en 

een vendelhulde kon het feest begin-

nen. Door het publiek werd geschoten 

om de titel ‘Dorpskoning’. Deze werd 

dit jaar gewonnen door Peter de 

Louw.  

Het is de bedoeling dat het schieten 

om de titel ‘Dorpskoning’een jaarlijks 

terugkerende traditie gaat worden.  
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SCHUTTERSKAMPIOEN 

Door de gildebroeders werd er ge-

schoten om de titel ‘Schutters-

kampioen’. De St. Antoniusschut liet 

hier zien over goede schutters te be-

schikken. De titel werd gewonnen 

door Wim van de Laar en met één punt 

verschil werd Dré Bemelmans tweede. 

De derde plaats was ook lang in han-

den van een van onze gildebroeders 

maar uiteindelijk ging Lex Dedding van  

het St. Anna gilde Nuenen-dorp (de  

 

bolhoedjes) met die eer strijken.  

Onder een stralende zon werd de rest 

van de middag een leuk verbroede-

ringsfeest, want naast de Nuenense 

gilden waren de ‘buurgilden’ uit Mierlo 

en Son en Breugel te gast. 

 

Jonge Dekenschrijver 

Piet v. d. Laar 

In de vorige uitgave van het wijkblad is 

een gezellige burendag voor jong en 

oud aangekondigd. 

 

Met alle festiviteiten welke daarvoor in 

Eeneind zijn geweest, hebben we toch 

maar eerst via de whatsapp-groep 

‘Gezellig Eeneind’ gepolst of er nog 

voldoende belangstelling was, met na-

me voor de jeugdactiviteiten. 

 

 

 

Op grond van het minimaal aantal reac-

ties en de inhoud daarvan, hebben we 

geconcludeerd dat er op dat moment 

onvoldoende belangstelling voor was. 

 

De Gezelig Eeneind Burendag hebben 

we daarom helaas moeten annuleren. 

 

Gerda Hekker 

GEZELLIG EENEIND BURENDAG 
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GEROOSTERDE POMPOEN MET COUSCOUS 

Voor 2 personen  

Bereidingstijd ca. 40 min.  

BENODIGDHEDEN: 

1 flespompoen 

 1 flespompoen 

 50 gram (baby) spinazie 

 400 gram kikkererwten 

 1 stukje gemberwortel 

 1 teen knoflook 

 6 el verse koriander 

 100 gram couscous 

 400 gram tomaat (blokjes) 

 1 tablet groentebouillon 

 2 el olijfolie 

 peper en zout  

 

BEREIDING: 

 

1. Verwarm de oven voor op 200 gra-

den. Schil de pompoen en snijd die 

in kleine blokjes. Rasp de gember-

wortel en knoflook tot ieder 1 thee-

lepel. Kook de couscous volgens de 

instructie op de verpakking. Laat 

het uitlekken en zet apart. Maak 1 

dl groentebouillon aan. 

 

2. Verdeel de blokjes pompoen over 

een grote braadslede. Druppel de 

olie erover, verdeel de blokjes to-

maat, de gemberwortel en knof-

look. Giet de bouillon erover en 

breng op smaak met wat peper en 

zout. 

 

3.  Schuif de braadslede in de oven en 

verhit 20 minuten.  

 Haal de braadslede uit de oven en 

meng de kikkererwten en spinazie 

door de stukjes pompoen. Rooster 

dit nog eens 10 minuten. 

 

4.  Doe het mengsel in een grote 

schaal en roer het met de couscous. 

Afmaken met wat verse koriander. 

 

Smakelijk eten! 

 

Frans Kuijpers 

RECEPT  
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“Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. 

Jongens, wie lust er een kop? Koffie, 

koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt 

een mens daarvan op.” 

Wie kent dit lied nog van Rita Corita? 

 

Koffie staat voor gezellig samenzijn. In 

februari hebben we al aangekondigd te 

starten met regelmatige bijeenkomsten 

met koffie/thee en iets lekkers. Lekker 

bijpraten met buurtgenoten, kennis 

maken met mensen in Eeneind die we 

nog niet kennen. Of gewoon lekker 

komen genieten van de gezelligheid 

onder het genot van  een kop koffie of  

thee en iets lekkers. 

 

 

Voordat we van start gaan willen we 

een beetje inzicht hebben hoe veel per-

sonen geïnteresseerd zijn om hiervan 

gebruik te maken. Dan weten we voor 

hoeveel koffie/thee en lekkers we moe-

ten zorgen. 

Daarom vragen we iedereen om de 

antwoorden op de onderstaande vra-

gen door te geven via email naar: 

actiefeeneind@gainassist.nl 

of te bellen, een appje of SMS-je te 

versturen naar Gerda Hekker, tel. 

0653676899 of stop een briefje in de 

bus bij Hoge Mikkert 11. 

KOFFIE, KOFFIE, LEKKER BAKKIE KOFFIE 

___________________________________________________________________________________ 

 

1. Naam: 

2. Adres: 

3. GSM/Telefoonnr.: 

4. Wil graag deelnemen (indien niet verhinderd):  ja / nee* 

5. Voorkeur voor de volgende dag(en): ma / di / wo / do / vr / za / zo* 

6. Voorkeur voor dagdeel: ochtend / middag / avond* 

7. Heeft u zo nodig zelf vervoer om te komen: ja / nee* 

8. Eventuele opmerkingen / andere wensen:  

 

* = doorhalen wat niet van toepassing is 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Degenen die zich hebben opgegeven 

krijgen eind oktober bericht waar de 1e 

bijeenkomst zal plaatsvinden. 

 

Kom je ook? Gezellig! 

 

Namens Actief Eeneind 

Gerda Hekker 
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SINTERKLAAS 

 

Hallo allemaal, 

 

Save the date!!!!! 

 

We zijn druk bezig om contact te zoe-

ken met Sinterklaas. Hij had vorig jaar 

beloofd om ook dit jaar weer het Een-

eind te bezoeken.  

 

Sinterklaas een beetje kennende houdt 

hij zeker woord. 

Wijk C gaat er dan ook vanuit dat we 

Sinterklaas met zijn Pieten ontvangen 

op zaterdag 26 november ’s-middags 

in het Enodegebouw. 

We gaan er weer een gezellige middag  

 

van maken en hopen op een grote op-

komst. 

 

Wijk C zal ook dit jaar weer bij jullie op 

het Eeneind aankloppen voor een klei-

ne bijdrage, om zodoende van het Sin-

terklaasfeest een waar festijn te kunnen 

maken. 

 

Wij hebben er nu al zin in !!!!!!!!! 

 

Tot ziens op 26 november. 

 

Namens Wijk C, 

Louis Koenen  
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Begin oktober plaatst de gemeente 

Nuenen bladkorven. U kunt daar uw 

BLADafval in kwijt.  

 

De gemeente Nuenen onderzoekt de 

mogelijkheden voor verwerking en 

hergebruik van bladafval. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat blad-

afval apart wordt ingezameld.  

DIT BETEKENT DAT ER GEEN TAK-

KEN OF ANDER SNOEIAFVAL IN DE 

BLADKORVEN MAG WORDEN ACH-

TERGELATEN.. 

 

De gemeente monitort de bladkoven 

bij het legen en zullen dit jaar met gele  

 

 

 

en rode kaarten werken: 

 Een gele kaart betreft een waar-

schuwing bij onjuist gebruik van de 

bladkorf,  

 bij een rode kaart zal de bladkorf 

VERWIJDERD worden. 

 

Dus alleen bladafval in de bladkor-

ven. 

Snoeiafval kunt u kwijt in de perma-

nente groenkorven. 

 

De tijdelijke bladkorven worden eind 

december opgeruimd. 

Meer info: nuenen.nl/bladkorven. 

BLADKORVEN 
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Het volgende blad verschijnt half december.  

Alle kopij dient aangeleverd te worden vóór 2 december. 

ACTIVITEITENKALENDER 

? NOV Koffie, koffie, lekker 

? 
bakkie koffie (of thee) 

 
  

26 NOV Sinterklaas op Eeneind 

ZA 
Wijkgebouw Enode 

‘s middags 
  

5 DEC Sinterklaasavond 

MA 
 
 

  

20 FEB Kindercarnaval Eeneind ? 

MA 
 

 
  

  

10 NOV GRIP-wagen 

DO 
Wijkgebouw Enode 

13.00-14.00 uur 
  

1 DEC Deadline kopij Wijkblad 

DO 
Laatste inleverdag 

 
  

25 DEC 1e Kerstdag 

ZO 
 
 

  

• Sint Antoniusschut • Fam. Prinsen 

• Carpro Carwash • Fam. Rovers 

• Corvers Auto’s • Safety First Brandbeveiliging 

• Stichting Ezeltjes dag • Fam. Sloots  

• Ferplast • Smits Autoschade 

• Van Gennip Groententeelt • Spaan Metaal 

• Kiki & Remmet van Luttervelt • Fam. de Vries 

• Metselaars Makelaardij • Wijkraad Eeneind 

  Plantwerk   

ONZE SPONSORS 




