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Na een lange mooie zomer is de herfst weer begonnen. In dit nummer kijken we 

terug op de altijd gezellige en goedbezochte Ezeltjesdag.  

 

De feestmaand komt al in zicht en dus kijken we vol verwachting uit of de Sint 

het Eeneind weer kan vinden. Het is te hopen dat hij op 26 november goed  

aankomt want het belooft een verrassende middag te worden. Je leest alles 

hierover in dit wijkblad.                

 

Overig nieuws en informatie is te vinden op: www.eeneind.net 

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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Helaas moet ik beginnen met een minder goed bericht, onze voorzitter Hans Rik-

ze heeft op de wijkraadvergadering van 6 sept. jl. zijn functie vanwege gezond-

heidsredenen neergelegd. Hans was vanwege zijn betrokkenheid en ‘netwerk’ 

een zeer gewaardeerd lid van de wijkraad de afgelopen 8 jaar. 

Hans we zullen je missen. 

 

Woensdag 5 okt. jl. hebben we weer ons halfjaarlijks gesprek met de Burgemees-

ter gehad. Hieronder een korte samenvatting van de besproken punten. 

 

Ondertunneling spoor 

Zoals eerder vermeld heeft de wijkraad een advies ingediend over het onder tun-

nelen van het spoor op de Collse Hoefdijk. De gemeente heeft laten weten dat 

dit advies meegenomen wordt in de uitwerking van het bereikbaarheidsplan Zuid

-Nederland. Het probleem op dit moment is dat vele gemeenten oplossing voor 

verkeersproblemen hebben aangedragen en dat dat veel geld kost (lees vele 

honderden miljoenen euro’s) terwijl er maar enkele tientallen miljoenen euro’s 

beschikbaar zijn. De wijkraad blijft zich inzetten voor de ondertunneling van het 

spoor. 

 

Openstelling A270 

Zoals hierboven vermeld wordt in de gemeente gekeken welke plannen uitge-

werkt gaan worden in het kader van het bereikbaarheidsplan Zuid-Nederland. 

Hier wordt ook de openstelling van de A270 (in combinatie met de verbindings-

boog Meierijlaan) in meegenomen. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ont-

wikkelde plannen hieromtrent. De wijkraad zal vinger aan de pols blijven houden 

hoe deze plannen verder uitgewerkt gaan worden. 

 

Veiligheid Collseweg 

De gemeente is nog steeds in overleg met de aanwonende om tot consensus te 

komen over snelheid verminderende maatregelen. Wordt vervolgd. 

 

Snelfietspad Helmond - Eindhoven 

De gemeente Helmond is verantwoordelijk van de planvorming en aanleg van 

Helmond tot de Collse Hoefdijk, de gemeente Eindhoven is verantwoordelijk 

voor de planvorming en aanleg vanaf de Collse Hoefdijk tot Eindhoven. De huidi-

ge status is dat de gemeente Eindhoven op dit moment verschillende varianten 

aan het uitwerken is voor enkele knelpunten. Over de oversteek bij de Collse 

Hoefdijk worden op dit moment gesprekken gevoerd met o.a. ProRail. Wordt 

vervolgd. 

 

VAN DE WIJKRAAD VAN DE WIJKRAAD 
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Status AZC Gulbergen 

Meldde ik in de vorige editie nog de verontrusting omtrent de mogelijke komst 

van een AZC nabij Gulbergen. De gemeente heeft inmiddels officieel van het 

COA gehoord dat de locatie Gulbergen niet meer in beeld is om een AZC te ves-

tigen en dat de plannen dus volledig van de baan zijn. Dit betekent ook dat als 

het COA de gemeente later wederom benaderd voor de vestiging van een AZC 

alle procedures weer van vooraf aan opgestart moeten worden. Voor het vesti-

gen van statushouders (Asielzoekers van wie het verzoek is ingewilligd en die een 

(legale) verblijfsstatus hebben gekregen) is de locatie Gulbergen ook niet in 

beeld.  

 

Status plan Gulbergen 

Omdat de AZC plannen niet meer door gaan worden andere plannen met Gul-

burgen weer onderzocht. Er wordt naar vele opties gekeken waaronder ook naar 

het bouwen van recreatieve bungalows. Over deze vele opties wordt met meer-

dere (commerciële) marktpartijen gesproken. 

 

Trillingen van het spoor 

Sinds dat de spoorsloot gedempt is worden er meer trillingen ervaren. Rondom 

het Hofke in Eindhoven is op enkele plekken de sloot ook gedempt. Enkele be-

woners daar hebben een constructief overleg opgestart met de Gemeente Eind-

hoven. De wijkraad heeft zich aangesloten bij dit groepje en gezamenlijk hebben 

we de problematiek rondom de trilling aangekaart. De gemeente Eindhoven is 

hierop in overleg gegaan met ProRail. Uit dit overleg is gekomen dat er mogelijk 

een experiment uitgevoerd zal gaan worden op het Eeneind. Dit houdt in dat er 

eerst trilling metingen gedaan worden, waarna de sloot weer gegraven wordt. 

Daarna zullen er weer trilling metingen uitgevoerd worden om zo te zien wat 

voor effect een sloot heeft op de trillingen. 

 

Bestrating Spijkert-Antoniusschutlaan 

In de ‘nieuwbouwwijk’ ligt nog een stuk bouwweg ter hoogte van de Spijkert en 

de Antoniusschutlaan. De wijkraad heeft gevraagd wanneer deze bestrating ver-

vangen gaat worden door definitieve bestrating. De gemeente heeft hierop laten 

weten dat er op dit moment geen budget beschikbaar is aangezien deze aanleg 

gefinancierd moet worden uit de opbrengst van de nog te koop staande vrije 

kavels. De wijkraad is het hier niet mee eens want de verkoop van deze kavels 

kan nog jaren duren in de huidige woningmarkt. We gaan kijken wat de mogelijk-

heden zijn om de gemeente te overtuigen de bestrating eerder te vervangen. 

 

Status industrieterrein Eeneind-West 

De provincie is aan het kijken welke industrieterreinen in Brabant niet meer ont-

wikkeld moeten worden aangezien er in de provincie te veel plannen waren voor 

het ontwikkelen van industrieterreinen. Industrieterrein Eeneind-West komt niet 

op de lijstjes van te schrappen industrieterreinen voor. B&W van Nuenen en de 
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ZATERDAG 26 NOVEMBER SINTERKLAASFEEST 2016! 

provincie willen industrieterrein Eeneind-West dus nog steeds laten ontwikke-

len.  

 

Status bestrating Stationsweg 

Op dit moment staan de plannen voor de herbestrating van de Stationsweg 

even in de ijskast. De monumentencommissie gaat samen met de verantwoor-

delijk ambtenaren en de aanwonenden kijken wat de beste oplossing is. 

 

Fusieplannen Son en Breugel en Nuenen 

Op dit moment kon de burgemeester niet aangeven welke koers er gevaren 

zou worden omtrent de voorgestelde fusieplannen. De raad moet hier namelijk 

eerst, op de extra raadvergadering van 17 november, over debatteren en een 

beslissing over nemen. Tot die tijd is er niet duidelijk wat de gevolgen voor 

Eeneind en de wijkraad zijn.   

 

Rest mij niets anders dan u een fijne maar vooral veilige en gezonde vakantie 

toe te wensen. 

 

Vergaderschema 

Het resterende vergaderschema voor dit jaar  

is als volgt: 

25 oktober en 13 december  

 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden 

plaats in het Enode gebouw aanvang  

20.00 uur. 

 

 

 

 

Beste Kinderen , Ouders, Opa’s en Oma’s van het Eeneind. 

  

Als de blaadjes gaan vallen, de avonden langer worden en het einde van het 

jaar weer nadert, krijgen we bij wijk  “C” het bekende bericht uit Spanje: 

   

 

 

HIJ IS WEER ONDERWEG !!!   

DE SINT KOMT WEER NAAR HET EENEIND !!!! 

  

 

 

 

 Secretariaat Wijkraad 

 Dilis Ariens Camp 26  

 Telefoon: 06 24658368 

 petrovandenbos@gmail.com 

 www.eeneind.net/wijkraad 
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Wij kunnen dan niet wachten en gaan aan de slag om Sint en zijn gevolg 

waardig te kunnen ontvangen. 

Daarom komen er eind oktober/begin november de vertrouwde gezichten 

van Wijk “C” weer langs de deur om jullie allemaal uit te nodigen voor dit 

geweldige feest. En oh ja we vragen dan ook een kleine bijdrage, zodat we er 

ook dit jaar weer een leuke middag van kunnen maken.  

 

Komen er ook Pieten mee ?????  

Wij hebben geen bericht ontvangen dat ze thuis blijven, dus zullen ze er wel 

bij zijn denk ik dan !!! 

 

WE HEBBEN DIT JAAR EEN HEEL NIEUW  

PROGRAMMA , WAAR JONG EN OUD VAN  

ZULLEN SMULLEN!!!! 

(Hierbij horen ook andere gezichten, wel in dezelfde 

jasjes!!!!) 

Kortom reden genoeg om dit jaar weer massaal aan-

wezig te zijn. 

 

Sint wil van de ouders graag weten of dat wat er in zijn boek staat klopt. Sint 

vraagt de ouders van kinderen die dit jaar iets speciaals gedaan hebben, 

strikdiploma, zwemdiploma of gewoon iets spannends mee hebben gemaakt 

dit te melden bij lbjkoenen@gmail.com 

Sint probeert dit mee te nemen in het programma. 

 

Sinterklaas heeft ons laten weten op zaterdag 26 november ons Eeneind te 

bezoeken, alle kinderen worden om 13.00 uur bij het Enode gebouw ver-

wacht, zodat we allemaal Sint tegemoet kunnen lopen. 

Natuurlijk zal ook dit jaar ons Showkorps O & V de Sint muzikaal begeleiden 

bij zijn intocht. 

 

De traditionele intocht moet een feest zijn dus vragen wij alle volwassenen 

om een oogje in het zeil te houden zodat groot en klein zonder ongelukken, 

kunnen genieten van een “gave” middag in het Enode-gebouw. 

 

Verder willen we graag weten wie er (langdurig) ziek zijn, zodat we namens 

de Sint ook hen kunnen verrassen. U kunt dit doorgeven aan een van de ver-

trouwde gezichten, of even een telefoontje, of briefje 

naar ondergetekende. 

 

Namens  Wijk C:  Louis Koenen  
040-2837287  lbjkoenen@gmail.com 
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De laatste dag van de zomervakantie was de eerste zondag van september: tijd 

voor Ezeltjesdag! Voor veel bewoners van het Eeneind vaste prik om naar de Mu-

lakkers te lopen of te fietsen. Voor veel Nuenenaren buiten het Eeneind bleek 

dat niet geheel zonder hindernissen. Vanwege de triatlon was de Geldropsedijk 

afgesloten en ook de route van het fietstunneltje bleek uit te komen op het triat-

lonparcours. Degenen die met de auto kwamen via de Collsehoefdijk hadden 

meer geluk: zij werden zonder problemen door de nieuwe ‘ Ezelparkeerroute’-

borden en onze vriendelijke en deskundige verkeersregelaars naar het Jo Arts 

evenemententerrein geleid. Na een paar prachtige zomerse dagen, was het dui-

men voor droog weer, want er bestond een kans dat Ezeltjesdag 2016 in het wa-

ter zou vallen. Helaas leidde dat ertoe dat de Ezelhoeve dit jaar niet aanwezig 

was met hun ezels van de ezelopvang. 

 

Nadat we om 11.00 uur klaar waren om er voor de kinderen een geweldige dag 

van te maken, kregen we eerst nog even een flinke bui over ons heen, maar daar-

na ging de zon schijnen en kon deze laatste vakantiedag echt beginnen. 

Een aantal kinderen liep met hun ouders en/of opa en oma al direct vanaf de 

Brink met de ezels mee achter Showkorps O&V en de Sint Antoniusschut aan op 

weg naar het evenemententerrein. Met de aankomst van deze kleurrijke stoet op 

het terrein en na een aantal door O&V gespeelde muzieknummers was het woord 

aan de koning van de Sint Antoniusschut, Henkjan Eikelboom, die met een mooie 

speech Ezeltjesdag 2016 voor geopend verklaarde.  

TERUGBLIK EZELTJESDAG 2016 

Foto’s: studioclaassen.nl 
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Naast een aantal voor veel kinderen wellicht bekende spelen, waren er dit jaar 

ook weer nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld knuffels vangen. Het spel dat een 

aantal (groot)ouders deed denken aan het vroeger zo geliefde televisieprogram-

ma met Ted de Braak, waarbij de kandidaten plotseling vallende stokken moes-

ten vangen. 

Veel kinderen, maar ook een aantal schutsbroeders, vonden het weer erg leuk 

om met Ruud op de bok in het rijtuigje achter muilezel Bella te rijden. Ook Tijn 

Mandarijn, de ballonnenentertainer, had de hele middag veel kinderen om zich 

heen die graag een mooie ballonnencreatie van hem wilden hebben. Kinderen 

met een lange ballonnengiraf op hun hoofd  waren die middag makkelijk door 

hun ouders te spotten op het terrein tussen alle mensen. Een enkel kind had ge-

luk en kreeg op een wat rustiger moment een heuse motor van Tijn. 

Het pannenkoekentrio bakte er vanaf 12.00 uur ook weer flink op los om alle hon-

gerige kinderbuikjes te vullen, maar ook veel volwassenen konden de heerlijk 

geurende, vers gebakken pannenkoeken niet weerstaan. Zeker met een bolletje 

ijs van de ijscoman, werd een gewone pannenkoek, een waar feestje! 

En voor wie daar nog niet genoeg aan had, was er ook nog de mogelijkheid om 

iets lekkers bij de enorme frietkraam te bestellen. 

 

Naarmate de middag vorderde, liepen er steeds meer vrolijk of eng beschilderde 

kindersnoetjes rond. De moeders van de schminkstand hadden de hele middag 

hun stoelen bezet met kinderen die niet konden wachten om in de spiegel te kij-

ken wat het resultaat geworden was. En natuurlijk werd er weer met veel plezier 

door de kinderen op de ezels van Vera Cox gereden. Nadat de kinderen hun 

spellenkaart vol hadden, ezels geaaid hadden, de prachtige loterijprijzen door 

hun ouders waren opgehaald en er weer goed geschoten was op de vlakschiet-

baan van de Sint Antoniusschut, was het weer tijd voor het ezeldiner als afsluiting 

van deze gezellige Ezeltjesdag. Bij inlevering van hun spellenkaart mochten de 

kinderen een keer grabbelen in de grabbelton. Met dit  ‘prijsje’  en een mooi ge-

schminkt gezicht, konden zij moe maar voldaan op weg naar huis. Klaar voor het 

nieuwe schooljaar. 

Stichting Ezeltjesdag bedankt al haar sponsoren en vrijwilligers zonder wie het 
niet mogelijk is om er zo’n geweldig feest met zijn allen van te maken! 
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Helmondsedijk 

1832 (kadasterkaart) Sectie C 

 

Dijk naar Helmond vanaf Tongelre. In de 18e  eeuw bestond al de Helmondsedijk, 

waaraan grotendeels de huidige autosnelweg Eindhoven-Helmond evenwijdig 

loopt. Het eerste gedeelte liep vanaf Tongelre over Coll en dan naar de huidige 

weg langs het zwembad. In Eeneind is nog een gedeelte van de weg met eiken 

beplant, die bij de overweg ophoudt. Overigens maakte tweemaal per week de 

postkoets gebruik van deze weg. 

 

Op bovenstaande kadasterkaart uit 1954 is de Helmondsedijk duidelijk te zien. 

Door de diverse aanpassingen heeft de dijk diverse andere namen gekregen zo-

als het eerste stukje langs het Enode gebouw De Spijkert, bij de visvijver Refe-

lingse Heide en gedeeltelijk Collse-Hoefdijk. 

  

STRAATNAMEN EENEIND 14 
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Wat vastgesteld werd bij raadsbesluit van 20 januari 1977, is weer ingetrokken bij 

raadsbesluit van 13 december 1979. Mogelijk is het een leuke naam om te voor 

het nog aan te leggen snel-fietspad langs het spoor naar Helmond. 

 

In 1955 is bij raadsbesluit vastgesteld dat er diverse straten een andere naam 

kregen. Zo veranderde het gedeelte op het Eeneind in Eeneindseweg. Ook wer-

den de huizen voorzien van huisnummers en verviel het C-nummer. De term wijk 

C is een overblijfsel van voor 1955. Ook Eeneindseweg werd later veranderd in 

Eeneind. 

 

 

Enige voorbeelden uit het telefoon-

boek van 1950. 

 

  

 

 

  

Piet van de Laar 
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Wie ben je?  

Ik ben Marnix van Soest en ben 10 jaar. We wonen op de Hoge Mikkert samen 

met mijn papa (Geert-Jan), mama (Annetje) en mijn broer Floris van 12 jaar.  Ik 

woon hier al 10 jaar. We hebben ook heel veel dieren. 2 poezen Zigi en Twister,  

2 konijnen, 5 schildpadden en 3 kameleons. De kameleons zijn van mijn vader en 

ze zitten in een kooi in huis. Mijn vader weet er heel veel van. Er is een keer een 

interview in het Eindhovens Dagblad met hem geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marnix speelt op zijn drumstel 
 

 

                      Zelfgemaakt muziekstuk 

DE JEUGDPEN: MARNIX VAN SOEST 
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Waar zit je op school en wat vind je leuk op school?  

Ik zit op de Crijnsschool in groep 7. Het leukst vind ik rekenen en engels, omdat 

ik dat het beste kan. Bij Engels leren we woorden door het vertalen van Neder-

lands naar Engels en andersom. Ook hebben we gesprekken met Engelse zinnen. 

De juf vertelt hoe de uitspraak moet zijn. Rekenen doen we alleen en in groepjes. 

In de groepjes moet je sommen uitrekenen en samen bespreken hoe je dat ge-

daan hebt. Verder hebben we nog taal, handvaardigheid, gym en projecten. Pro-

jecten gaan vaak over landen en wat er vroeger gebeurde. 

 

Wat doe je na schooltijd? 

Als ik niet naar school ga, heb ik heel veel activiteiten. Vaak spreek ik af met 

vrienden of ga ik logeren bij mijn opa en oma of bij een vriend. Als ik thuis ben 

speel ik samen met mijn broer met de legotrein of bouwen we van alles. Ook 

doen we computerspelletjes. Verder ga ik op zaterdag naar de scouting en zit ik 

op tennissen. Ik heb ook al een paar jaar drumles. Mijn drumstel staat op mijn 

kamer en daar ga ik oefenen. Ook maak ik zelf liedjes die ik dan met muzieknoten 

opschrijf en samen met mijn leraar ga spelen. Ik vind het heel leuk om te doen. 

 

Wie zou je wel een dagje willen zijn? 

Ik zou wel Freek Vonk willen zijn. Hij is bio-

loog en werkt bij Naturalis in Leiden. Dat is 

het grootste natuurmuseum in Europa. 

Freek Vonk onderzoekt dieren in verre lan-

den en hij maakt TV-programma’s. Ik ben 

ook naar zijn show geweest in Amsterdam. 

 

Later zou ik ook wetenschapper willen 

worden, zoals bioloog, sterrenkundige of 

uitvinder. Ik zou robots willen bedenken 

die van alles doen en kunnen. 

 

Waar word je blij van? En wat vind je 

echt niet leuk? 

Ik word blij van mijn moeder, het is heel 

gezellig als ze thuis is. Ik vind het ook fijn 

om met onze dieren te spelen. Wat ik niet 

leuk vind is als ik in de avond alleen thuis 

ben en het onweert.  

Dit gebeurde een keer en toen ging het licht uit en was het pikdonker. Gelukkig 

ging het licht weer snel aan. 

 

Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen? 

Ik vind het hier leuk, gezellig en veilig, omdat de auto’s er niet zo hard rijden. We 

doen ook mee met de activiteiten zoals het Paasfeest en Ezeltjesdag. 
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 JEUGDPAGINA 
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Mopjes 
De meester geeft natuurkundeles. "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets 

in. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?" 

Mark: "De zomervakantie duurt zes weken, maar de kerstvakan-

tie duurt maar veertien dagen, meester!" 

 

In december zwemt Lars in zee. "W-w-w-w-wat k-k-k-koud is het, 

"bibbert Lars. "Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan." 

   

Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt: "Dit is 

een pak slaag waard." "Vind ik ook, "zegt Robin. "Kom, ik weet 

waar de meester woont." 

 

Sinterklaas staat bij de bushalte als iemand aan hem vraagt: "Meneer, heeft u een 

windje gelaten?" 

Antwoord: "Ja, natuurlijk, dacht u dat ik altijd zo stonk?" 

 

Raadsels 
Wat vind je wel in december,  

maar niet in de andere maanden van het jaar?  

 

Wat is het mooiste werk? 

 

 

 

 

Schrijf de cijfers 1 tot en met 9 elk 1 keer in alle horizontale rijen en verticale  

kolommen en in negen vierkantjes van 3x3 vakjes. 

 

 Moeilijkheidsgraad               Moeilijkheidsgraad  

   

            4   2 

    3 6   9 1 5   

9 1 8 4   2 3 6 7 

5     9 6 4       

6 8   2     5     

4 7 9 5 8 1 2 3   

3   7   4 6       

  6 4       7     

8       2     1 4 

5           9     

8 6               

  9 2     4 7     

  5         2     

        4       7 

  2   8   5 1 4 9 

    3   7         

  4   3       2   

      4 8 9       

SUDOKU 
Antwoord: de letter d  

Antwoord: vuurwerk 
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Hallo buurtgenoten, 

 

De kans om ons even aan jullie 

voor te stellen via dit wijkblad grij-

pen we graag aan. Wij, Dia &Ton 

Thomassen en onze pleegzoon 

Bas, wonen vanaf 15 januari 2016 

op het Eeneind aan de Hofstad. 

Na het vertrek van ons laatste kind 

uit het ouderlijk huis op de Oude 

Urkhovenseweg in Eindhoven, 

waar we drie-en-dertig jaar met 

veel plezier gewoond hebben, 

vonden wij het tijd om op zoek te 

gaan naar een nieuw onderkomen.  

Mede ingegeven door het feit dat 

de tuin te veel van onze tijd vroeg 

en we deze tijd op een andere ma-

nier willen gaan invullen. 

 

Wie zijn wij : 

Dia, 55 jaar en werkzaam in de 

zorg bij de Vitalis groep in Eindho-

ven als verzorgende. In mijn vrije 

tijd houd ik me vooral bezig met het geven van massages en de etherische oliën 

van Dotterra. Graag ga ik erop uit om mijn nieuwe leefruimte te ontdekken. Bij 

de Intratuin kennen ze me inmiddels en bij Dierenrijk hebben we een jaarkaart 

gekocht om met de twee kleinkinderen Kyra van 4 jaar en Luca van 2 van de die-

ren en de speeltuin te genieten. 

Ton, 56 jaar en werkzaam bij Nutricia babyvoeding als logistiek manager. In mijn 

vrije tijd ga ik graag motorrijden, voetbal kijken of sta ik in de keuken om als hob-

bykok een lekkere maaltijd te bereiden. 

 

Samen hebben we 3 kinderen en 2 kleinkinderen waarvan we enorm genieten. 

Onze kinderen Steffie (28) -moeder van 2 kinderen-, Martijn (25) en Charlotte (21)  

hebben zich respectievelijk in Valkenswaard, Eindhoven en Nijmegen gevestigd.   

Vanaf het moment dat we op de Hofstad zijn komen wonen voelen wij ons thuis 

op het Eeneind en genieten we enorm van de rust en sfeer in het Nuenense en 

hopen dit nog heel lang te mogen doen. 

Groet, 
Dia en Ton Thomassen 

NIEUW OP HET EENEIND 
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AZC 

In de commissievergadering ABZ/Fin van 15 september j.l. was aan de orde het 

raadsvoorstel over het vestigen van een asielzoekerscentrum (AZC) op Gulbergen 

voor maximaal 1200 vluchtelingen. Voor vijf jaar met een mogelijke verlenging 

voor maximaal nog eens vijf jaar. 

 

Vlak voordat de commissie aan de behandeling van het voorstel zou beginnen, 

deelde de burgemeester mee dat hij op 14 september een brief had ontvangen 

van de CdK (Commissaris van de Koning) dat Gulbergen niet meer nodig was 

voor een AZC. Aanleiding was het bericht van het Centraal Orgaan opvang Aziel-

zoekers dat Gulbergen niet nodig was. Gevolg is dat het voorstel van de agenda 

werd afgevoerd en de gemeenteraad er geen principebesluit meer over behoef-

de te nemen. Het MRE (de 21 regio-gemeenten) als eigenaar van Gulbergen en 

Attero als pachter kunnen nu verder gaan met onderhandelen over het plan van 

300 vakantiewoningen. 

 

Openstelling A270 

In de gemeenteraad van 7 juli j.l. werd het voorstel besproken Verbindingsboog 

Meierijlaan inclusief openstelling busbaan A270. Insprekers van de Geldropsedijk, 

Zuiderklamp, Keizershof en Molvense Erven Erven, verenigd in de actiegroep 

Nuenen Groen, voerden het woord. Zij vreesden een negatieve impact op het 

leefklimaat o.a. fijnstof, geluid en verkeersveiligheid als gevolg van de toename 

van het verkeer incl. vrachtverkeer via de Meierijlaan en de Geldropsedijk richting 

busbaan A270 met een factor vijf resp. ruim 3 – bovenop de bestaande belasting 

ten gevolge van de A270 (Helmondweg) .Voorafgaand aan de raadsvergadering, 

waren op 18 juni bij het overleg over de Verbindingsboog tussen de betrokken 

wijken in Nuenen-Zuid 23 vertegenwoordigers aanwezig uit de aan de Meierij-

laan/Geldopsedijk grenzende wijken incl. Eeneind en voetbalvereniging EMK. Na 

diverse schorsingen werd uiteindelijk het voorstel van B. en W. door de raad ver-

worpen. Afgesproken nu is dat alle betrokken partijen opnieuw met elkaar aan 

tafel gaan zitten. Verbindingsboog Meierijlaan incl. openstelling van de baan. Ho-

pelijk komt van uitstel afstel en kan een oostelijke randweg om Nuenen heen uit-

komst bieden. Eeneind is niet gebaat bij nog meer verkeer naast spoorweg , Hel-

mondweg, Collse Hoefdijk en Collseweg. Genoeg is genoeg. 

 

Jacques Leemans, Mulakkers 3, Eeneind 

Voorzitter Nuenens Belang en lid van de Actiegroep Nuenen-Groen. 

 

 

INGEZONDEN STUK 
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De laatste zondag van augustus is voor de schut altijd gereserveerd voor de dis-

trictsgildedag. 

Dit jaar werd die georganiseerd door het St. Catharina-St Barbaragilde in Mierlo. 

Zij hebben dit jaar een nieuwe accommodatie gebouwd, die er prachtig bij lag in 

het zomerse weer. Na in optocht met de 8 gilden van het district Noord door een 

stukje van Mierlo te hebben gelopen was er de traditionele opmars en vendel-

groet voor de hoogwaardigheidsbekleders en het toegestroomde publiek. 

Daarna konden de wedstrijden beginnen, waar we weer wat prijzen wegsleepten: 

de eerste plaats van Willy Smits bij het individuele schieten ( na een tweekamp 

met onze Piet Meulendijk) en de eerste plaats bij het 4-tal schieten. 

Ondertussen is ook de biljartcompetitie weer begonnen. Elke dinsdagavond 

wordt er om de punten gestreden! 

En natuurlijk wordt er ook aan het onderhoud van de schutshut en het terrein 

aandacht besteed. Met 16 schutsbroeders zijn we bezig geweest om de zaak er 

weer piekfijn uit te laten zien onder de leiding van ons hoofd onderhoud Willie 

van der Heijden. En na afloop was er natuurlijk soep, gemaakt door onze hoofd-

man Dre Bemelmans, met broodjes die onze deken schatbewaarder Gerrit van 

Ginkel deze keer vergezeld liet gaan van kroketten! 

ST. ANTONIUSSCHUT 
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Op 9 oktober staat de tweejaarlijkse verbroedering met het ST. Annagilde Nue-

nen Centrum voor de deur en op 16 oktober is er weer een schietwedstrijd. 

Komt dat zien, komt dat zien! 

 

Leo Verspaget, deken schrijver, Sint Antoniusschut Eeneind Opwetten. 
 

 

 

Bij het snoeien van mijn kiwistruik kwam ik dit wespennest tegen, het is helemaal 

om een nestje van de pimpelmees gebouwd, je kunt nog net het aanvliegstokje 

zien. Bij nader onderzoek bleek het een nest te zijn van de limonadewesp. 

De limonadewespen leven bij elkaar in het nest, alleen de koningin legt eitjes. De 

duur van eitje tot volwassen wesp is 4 weken, de werksters zorgen voor het nest 

en leven maar 8 weken, zij komen niet uit het nest. Limonadewespen voeden zich 

met eiwitrijk en suikerhoudend voedsel. Een nest kan zowel boven als onder de 

grond gemaakt worden, het wordt maar een jaar bewoond. De mannetjes wes-

pen -darren genoemd- bevruchten de koningin en zie je het meest buiten vliegen. 

In het hoogseizoen vangen de wespen veel vliegen en muggen, dat wel op kan 

lopen tot 3000 per dag. De limonadewesp is erg nuttig in de natuur.  

Wanneer een wespennest geen overlast bezorgt, moet je ze niet laten verdelgen, 

de natuur heeft de wespen nodig.         

Toon. 

WESPEN 
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Ernstige bedreiging van Nuenens monumentaal cultureel erfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 September j.l. ontvingen aanwonenden van de Stationsweg een brief van de 

Gemeente Nuenen met de mededeling dat binnen een week een aanvang wordt 

genomen met de herbestrating van de Stationsweg tot aan het kapelletje! 

 

De Stationsweg is een monumentale oude kasseienweg uit 1887. Onderwerp van 

de Open Monumentendag 2014. Het komt voor in talloze fiets- en looproutes en 

is geliefd om zijn karakteristieke sfeer. Op het voormalige station aan deze weg 

kwam Vincent van Gogh op 4 december 1883 in Nuenen aan. De sporen van de 

rupsbanden van onze bevrijders uit WOII zijn nog zichtbaar in het wegdek. 

HELAAS GEEN 1 APRILGRAP 
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Bij navraag op het Gemeentehuis van Nuenen bleken de volgende plannen en 

overwegingen: 

 het betreft "klein onderhoud" de kasseien worden opnieuw strak gelegd 

 en voor zover die gebroken zijn vervangen. 

 de vernieuwde weg wordt recht getrokken en omsloten door (onzichtbare) 

 betonbanden. 

• het is i.v.m. de veiligheid voor het "verkeer". 

• dit onderhoud staat al heel lang op de wensenlijst. 

• een financiële meevaller maakt de uitvoering nu pas wél mogelijk. 

• SWECO heeft de gemeente in deze geadviseerd. 

 aanwonenden worden nog op de hoogte worden gebracht van de te  

 maken kosten maar die zijn naar schatting tussen € 60.000,-- € 80.000,--  

• deze plannen worden niet openbaar gepubliceerd in de Rond de Linde. 

 deze ambtenaren waren niet op de hoogte van de monumentale status van 

 deze weg. 

 de woordvoerder vermoedde dat er, als gevolg van een eventuele annule-

ring, geen kosten door de uitvoerder (RO-Infra bv) in rekening zouden wor-

den gebracht. 

 

Naar onze verwachting zal het unieke aangezicht van deze straat hierdoor 

permanent worden geschaad. 

 

Inmiddels is deze ernstige bedreiging van Nuenens erfgoed door omwonenden 

bij B&W aangevochten. B&W bevestigden dat de monumentale status in de zg. 

"Redengevende omschrijving" was vastgelegd. 

De plannen voor de werkzaamheden zijn voorlopig opgeschort. 

 

Maar het gevaar is nog niet geweken. Binnenkort zal overleg moeten worden 

gevoerd door de Monumentencommissie van Nuenen met de ambtenaren voor 

infrastructuur over de toekomst van de Stationsweg. 

 

De gemeente wil voorkómen dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor mogelijke 

persoonlijke ongelukken als gevolg van de kwaliteit van het wegdek... 

Het zou eeuwig zonde zijn als de kasseien in de Stationsweg, na bijna 129 jaar 

onberoerd te zijn gelaten, tot een moderne straat worden herlegd. 

Veel beter en ook veel goedkoper is het om het publiek er op te wijzen dat het 

hier om een weg gaat voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Een weg die nie-

mand anders dan de aanwonenden hoeft te nemen omdat er een modern geas-

falteerde weg parallel aan ligt. Dus "betreden op eigen risico"… 

 

Wij hopen dat u het met ons eens bent. Wij ontvangen dan ook heel graag uw 

adhesiebetuiging voor het behoud van de historische Stationsweg via een "Like" 

op de Facebookpagina van: Heemkunde Nuenen c.a. - De Drijehorninck. 
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Op Industrieterrein Eeneind II vindt u aan de Tienden op nummer 10 Auto Ser-

vice Verbroekken van de Gebroeders Johan en Jos Verbroekken. Vanaf 1990 zijn 

ze hier gevestigd, in eerste instantie begonnen als autoschadebedrijf. Door de 

steeds verdere sturing van verzekeringsmaatschappijen, die wilden bepalen hoe 

het bedrijf gerund moest worden, zijn ze steeds meer overgeschakeld naar een 

compleet autoreparatiebedrijf met APK bevoegdheden.                                                                                                           

Ze zijn een onafhankelijk garagebedrijf en je kan er terecht voor het onderhoud 

van je auto, motorfiets of Quad e.d. Op het moment dat ik er was, stonden er 

enkele John Deere Gators binnen voor onderhoud. Een specialiteit van de Ge-

broeders Verbroekken is het richten en spuiten van motorfietsen. Ze zijn hiermee 

redelijk uniek in deze regio. Uiteraard kun je er ook nog steeds terecht voor scha-

de-herstel aan je auto: jong of oud. 

 

Veel van de lezers hebben Johan en Jos zonder twijfel wel eens gezien, zij lopen 

bijna iedere avond als het weer het toelaat, een rondje over het Eeneind en ma-

ken dan hier en daar dan een praatje. Ook bezorgen ze al jaren ons Enodeblad bij 

de bedrijfswoningen die op Industrieterrein Eeneind II staan. Ze vinden het een 

kleine moeite omdat 6 keer per jaar even te doen. 

ACHTER DE VOORDEUR: VERBROEKKEN 
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Johan is vroeger op het Eeneind geboren (dat toen nog wijk C heette). De eerste 

negen maanden van zijn leven woonde hij bij de “Romney Loodsen” in de buurt 

van de Collseweg, door Piet van de Laar vorig jaar nog genoemd in in een artikel 

in dit blad. Daarna is de familie naar Eindhoven verhuisd en in 1990 zijn Johan en 

Jos met hun autobedrijf weer teruggekomen naar het Eeneind. 

 

Ze hebben verder nog een leuke hobby namelijk modelbouw en airbrush. Ik heb 

bij hen enkele voorbeelden mogen zien van dingen die ze gemaakt hebben en op 

de foto hiernaast zie je een motorcoureur. In zo'n werkstuk zit minimaal 75 uur 

werk, maar het is dan ook zo mooi, dat het bijna een foto lijkt. 

 

Frans Kuijpers 

Wij willen graag alle sponsors en adverteerders van het Enodeblad ook dit jaar 

weer bedanken voor hun bijdrage. Dankzij u kunnen we nog steeds het Enode-

blad in een kwalitatief goede kleurendruk uitbrengen. Voorwaar een fraaie pres-

tatie voor zo'n kleine gemeenschap als het Eeneind is. Menig dorps- of wijkblad 

is jaloers op ons. 

 

We verspreiden ons Enodeblad ook regelmatig bij diverse bedrijven op de Een-

eindse industrieterreinen, mogelijk zijn er nog bedrijven die hun steentje bij wil-

len dragen aan ons fraaie blad. Met uw steun kunnen we dan het wijknieuws in 

een mooi blad blijven delen. 

 

Mocht u willen adverteren of op een andere manier een bijdrage willen leveren, 

kunt u altijd contact opnemen met een van onze redactieleden. U vindt hun tele-

foonnummers vooraan in dit blad. U mag uiteraard ook een mail sturen naar:  

wijkblad.enode@gmail.com. Wilt u een donatie doen? Ons bankrekeningnummer 

is: NL91RABO0302184554. 

 

Namens de redactie,            
Frans Kuijpers                                                                        

SPONSORS ENODE BLAD BEDANKT!!! 
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Beste allemaal, 

 

Voor mijn werk met senioren 

van Archipel Zorggroep Ak-

kers ben ik op zoek naar een 

aantal oude muziekinstrumen-

ten. Ze hoeven niet meer te 

werken.  

Ze worden gebruikt als aan-

kleding van de ruimte zodat 

de deelnemers aan de klassie-

ke muziek zich ook daadwer-

kelijk in die sfeer kunnen on-

derdompelen. 

 

Wie heeft er iets liggen of weet de weg er naartoe. Ook namens de bewoners 

alvast hartelijk dank. 

 

Mieke Janssen, Eeneind 30, Nuenen. 
e-mail: janmieke.janssen@gmail.com 
mobiel 06-14135425 

  

 

 

 

 

 

 

 

GEZOCHT: OUDE MUZIEKINSTRUMENTEN 

FAMILIEBERICHTEN 

IN MEMORIAM 
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Het gaat in de natuur 

slecht met de bijen. 

Allerwegen wordt door 

boeken publicaties en 

studie aandacht ge-

vraagd voor dit we-

reldwijde probleem. 

Terwijl bijna niemand 

er iets van af weet. 

 

Gelukkig is in de we-

reld de verantwoorde-

lijkheid om de bijenpo-

pulatie in stand te hou-

den groot. Mensen 

maken bijenhotels, 

mensen zetten bijen-

plantjes in hun tuin, veel gemeenten maaien later en gebruiken geen gif meer. 

Veel oplossingen moeten het tij keren. Bijen bestuiven gewassen die wij eten. 

Sterft de mensheid uit als er geen bijen meer zijn?? Dat is een harde zware vraag, 

zomaar even tussendoor gesteld. Wie denkt daar nou aan?  

 

Zonder bijen hebben we nog steeds allerlei voedsel. Al onze granen en gewassen 

worden door de wind bestoven, die hebben geen insecten nodig. Driekwart van 

onze gewassen heeft wel een hogere oogst als er insecten zijn. 

Aardbeien in onze tuin worden groter en mooier als de bloemen bestoven zijn 

door hommels. 

Veel planten kunnen zichzelf bestuiven, maar dat is beperkt en men krijgt op den 

duur inteelt. Voor de gewone leek op dit gebied die vraagt hoe het met de bijen 

gaat bedoelt hij de honingbij. Deze spelen al heel lang een rol in ons leven, ze 

maken honing en bestuiven onze gewassen. Alleen imkers houden deze soort, je 

kunt ze landbouwhuisdieren noemen. Het zijn sociale insecten, ze leven in kolo-

nies, met een koningin en een volk. Van deze bijen zij er al 25 soorten in de we-

reld. Daarnaast zijn er wilde bijen, zij leven alleen. 

Deze soorten wilde bijen komen in Nederland niet voor. Helaas is er bij ons een 

parasiet uit het Oosten gekomen, die de honingbij bedreigt. Deskundigen op dit 

gebied onderzoeken waarom kolonies soms uitsterven. Het is hartverwarmend 

dat bij vele mensen zoveel steun en hulp los komt om aan dit wereld probleem 

een einde te maken. Door voedseltekort sterven jaarlijks vele mensen.  

Als overal op de wereld de bijen hun werk goed kunnen doen wordt het voedsel 

tekort opgelost.                Dolf. 

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

Dit roodborstje woont al een tijdje bij ons in de tuin, hij is erg tam en nieuwsgie-

rig. Helaas is hij gisteren tegen het keukenraam gevlogen. Ik denk dat hij even 

naar binnen wilde. Hij was bewusteloos. Ik heb hem in een bakje gelegd en na 

een uurtje was hij weer bij en huppelde weer in de tuin. Toon. 
 

Heeft u ook een mooie foto uit de buurt?  
Dan zou de redactie dit graag willen plaatsen in het volgende wijkblad!  

Stuur naar: wijkblad.enode@gmail.com 
 

ACTIVITEITENKALENDER 

INGEZONDEN FOTO DOOR TOON VAN DER LINDEN 

25 OKT Wijkraad vergadering 13 DEC Wijkraad vergadering 

DI 
Enodegebouw 

DI 
Enodegebouw 

20.00 uur  20.00 uur  
    

26 NOV Sinterklaasmiddag 18 DEC Schietwedstrijd 

ZA 
Enodegebouw 

ZO 
St.Antoniusschut 

13.00 uur  13.00 uur 
    

mailto:eeneindnuenen@hotmail.com
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HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN! 
 

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE TARIEVEN 

KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

 

WIJKBLAD.ENODE@GMAIL.COM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kosten van dit wijkblad worden mede gedragen door onze vaste sponsors:

 
 

DANK AAN ONZE SPONSORS 

• FAM. ACQUOY • FAM. RIKZE  

• ST. ANTONIUSSCHUT • FAM. ROVERS 

• CARPRO CARWASH • SMITS AUTOSCHADE 

• STICHTING EZELTJESDAG • FAM. PRINSEN 

• FERPLAST • SPAAN METAAL 

• EDDY EN MONIQUE VAN GENNIP • FAM. TELLEGEN 

• FAM. LEEMANS • DE WIJKRAAD EENEIND 

• METSELAARS MAKELAARDIJ B.V. • FAM. DE VRIES 

    

Het volgende blad verschijnt eind december 2016 

Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 december. 




