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VAN

DE REDACTIE

Vlak voor de schoolvakanties weer een Wijkblad. Een ‘geslaagde’ uitgave met
veel aandacht voor iedereen die hard gewerkt heeft voor een diploma. Proficiat
allemaal!
Naast de vaste rubrieken ook de aankondiging voor de belangrijke evenementen op het Eeneind: vanaf 21 juli Bloem en Tuin en op 3 september Ezeltjesdag.

Voor iedereen een mooie zomer gewenst op het Eeneind of op een vakantiebestemming.

Behalve in ons Enodeblad kunt u ook nog nieuws en informatie 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.
Veel leesplezier namens de redactie!
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VAN DE WIJKRAAD
Deze keer beperk ik me tot enkele punten die onlangs in het halfjaarlijkse gesprek met de Burgemeester behandeld zijn.
Opvang Statushouders
Hierover is uitvoerig bericht in de lokale kranten.
Het laatste nieuws is dat voor nog slechts 8 statushouder woonunits geplaatst
moeten worden. Voor de overige (61) zijn de locaties ingevuld in het huisvestingsprogramma.
Het grootste deel (24) zal worden ondergebracht bij Helpt Elkander en Woonbedrijf via hun woonbestand. De gemeente Nuenen zal 12 statushouders onderbrengen in gemeentelijke eigendommen.
Eindhoven zal er tijdelijk 15 onderbrengen en door woningsplitsing en kamergewijze verhuur door coöperaties en particulieren worden nog eens 10 statushouders geplaatst.
‘Snel’ fietspad
De laatste grondruil moet hier nog plaatsvinden. De verwachting is dat in 2018
de aanleg gestart kan worden.
De provincie wil hierin positief meedenken en er is extra geld beschikbaar gekomen. Het initiatief ligt nu bij de gemeente Nuenen.
Status trillingen spoor
Enige tijd geleden hebben er op diverse plekken langs het spoor trillingsmetingen plaatsgevonden. Voor zover wij weten (en wat ook de bedoeling was) betrof
het hier nulmetingen.
ProRail zou deze nulmetingen uitvoeren, daarna zou ’n deel van de spoorsloot
worden uitgegraven en zouden nieuwe metingen plaatsvinden om zodoende het
verschil te kunnen aantonen.
Echter voor zover we nu begrepen hebben heeft ProRail de metingen uitgevoerd
op delen van de spoorsloot die momenteel wisselende dieptes hebben en zijn
deze meetresultaten gebruikt om de verschillen aan te tonen tussen ‘n ‘diepe’ en
‘ondiepe’ sloot.
Iets wat in onze ogen natuurlijk nooit de situatie weergeeft van de tijd dat er nog
’n echte spoorsloot lag.
Momenteel zijn de meetresultaten nog niet ter beschikking gesteld.
Status ondertunneling
In het kader van de bereikbaarheidsagenda en mobiliteitsbeleid gaan er steeds
meer stemmen op voor een ondertunneling nabij de Collse Hoefdijk. Ook de gemeente steekt nu volledig in op een ongelijkvloerse kruising. Er zijn hierbij twee
varianten: de Collse Hoefdijk onder het spoor door of een verdiepte ligging van

ť

2

Wijkblad Enode
het spoor.
Medio 2018 komt er een plan van aanpak, maar e.e.a. zal sowieso een lang lopend traject gaan worden.
Status Stationsweg
Alle partijen zijn het er inmiddels wel over eens dat herbestrating niet wenselijk is
i.v.m. de historische waarde van dit straatwerk.
Echter wil de gemeente niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. Juridisch wordt nu getoetst hoe dit moet worden opgelost.
Status Collseweg
Er zijn een aantal voorstellen gedaan om de snelheden op deze weg, met name
bij de woonhuizen en d’n kleine dommel, terug te brengen.
Op dit moment is er nog geen consensus tussen de Gemeente en de bewoners.
Vergaderschema
4 juli - 5 sept. - 24 okt. en 12 dec.
Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in het Enode gebouw, aanvang 20.00 uur.

Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
petrovandenbos@gmail.com
www.eeneind.net/wijkraad

ADVERTENTIE

Wilt u ook adverteren in dit blad? Dat kan! Stuur een mailtje naar
wijkblad.enode@gmail.com
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BRANDPREVENTIE EENEIND
Op verzoek van Gemeente Nuenen heeft de wijkraad met hulp van enkele bewoners van het Eeneind zijn medewerking verleend aan een brandpreventie
activiteit.
Daarvoor zijn er alle woningen geprobeerd te bezoeken die voor dit project in
aanmerking kwamen.. Dit is voor 95% gelukt. Diverse personen hadden wel
interesse in een brandmelder of ander materiaal, zoals blusdekens e.d. E.e.a. is
mede door de gezondheid van de kartrekker moeizaam verlopen. En zijn de
restantmaterialen en gegevens weer overgedragen aan de vertegenwoordiger
van de gemeente.
Nu zijn er nog een aantal optische rookmelders in het bezit van de wijkraad.
Aangezien de garantie termijn nog maar 8 jaar bedraagt kunnen deze voor een
leuke prijs aangeboden worden.
Dus als U interesse heeft neem even contact op met ondergetekende.
Tel. 0654657295 of E-mail pietvandelaar@outlook.com
U beter beveiligd en de Wijkraad geholpen.

Normaal plus minus 25,00 euro. Nu 12,50 euro.
Af te halen op Den Binnen 21.

Namens de Wijkraad, Piet van de Laar
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EZELTJESDAG

ZONDAG

3 SEPTEMBER

OP HET

EENEIND

De eerste zondag van september is het weer Ezeltjesdag op ’t Eeneind!
3 September vanaf 12.00 uur zijn er weer ezels te zien, te aaien, te voeren en
te berijden op het Eeneind. Daarnaast kunnen de kinderen naar hartenlust
spelen, springen, geschminkt worden en kunnen ze leuke ballonnenfiguurtjes
vragen aan Tijn Mandarijn, de ballonnenentertainer.
Voor een klein bedrag kunt u een spelletjeskaart kopen waarmee de kinderen
de hele middag leuke spelletjes kunnen doen en waarvoor zij ook een pannenkoek en ranja krijgen en mogen grabbelen in de grabbelton. Om het bedrag van de spelletjeskaart zo laag mogelijk te houden hebben we ook weer
een loterij met hele mooie prijzen.
Mocht u een handje willen helpen op die dag, dan bent u ook van harte welkom. Bij de verschillende spelletjes kunnen we altijd nog wat begeleiding gebruiken.
Stuur uw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar ezeltjesdag@gmail.com
en wij nemen zsm contact met u op.
Hopelijk tot ziens op het Jo Arts terrein op zondag 3 september!

Wist u dat we naast de loterij ook de grote ezeltent verhuren om ezeltjesdag te financieren?
Vanaf 200 euro wordt de tent geplaatst en weer opgehaald. Voor meer
informatie, stuur een mail naar ezeltjesdag@gmail.com
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STRAATNAMEN EENEIND 18
Kruisakker Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 januari 1977
De weg heette vanaf 1955 Colseweg. Na een poging om dit gedeelte van de
straat Vetpot te noemen werd de naam Kruisakker door enige bewoners voorgesteld en geaccepteerd door de commissie straatnaamgeving en gemeenteraad.
Waarschijnlijk heeft in of bij de Kruisakker een zogeheten hagelkruis gestaan, een
kruis opgericht om de akker te vrijwaren voor regen of hagelschade. Vroeger
schreef men het Nuenens gedeelte van de Collseweg met één l en is Colseweg
geen schrijffout!
Op de huidige kruisakker woonde vanaf ongeveer 1890 de familie Strijbos in onderstaande boerderij.

Ook dit nostalgisch stukje Eeneind moest wijken voor de alsmaar uitbreidende
industrie. Reeds eind 1800 waren in de omgeving al diverse bedrijven waaronder
zelfs een bierbrouwerij. Later zijn er meer woningen geweest zoals 6 weverswoningen gebouwd door Antonie van Overbruggen. En de in de oorlog door een
bominslag vernietigde woning van Bastiaan van Willigen, Janus zijn zoon bouwde
later een woning maar deze moest voor de te realiseren transport van hoogspanning verwijderd worden. In die periode was er al een Philips filiaal gevestigd
waarvan nu nog enkele nissenhutten in gebruik zijn. Er is door diverse omwonende geprobeerd om de boerderij op te nemen in een beschermd dorpsgezicht.
Op foto 2 is te zien waar de boerderij tot 1999 heeft gestaan.
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Enige bedrijven die 50 jaar geleden aan de toen nog Colseweg gevestigd waren.

In 1633 is de watermolen al op een kaart zichtbaar als Coolse watermolen. Op
bovenstaande kaart van 1794 staat er Koll en zijn de eerste wegen van het Eeneind al op kaart te zien zoals de Kruisakker.
Piet van de Laar.
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BLOEM

EN

TUIN 2017 VANAF 21 JULI

Een dagje uit in de bosrijke omgeving van ons Eeneind.
Kronkelige bospaden, groene tuinen geurende bloemen, zoemende beestjes en
mooie open plekken vormen het prachtige decor van het evenement Bloem &
Tuin op landgoed Gulberg. Bloem & Tuin is uitgegroeid tot het grootste en
kleurrijkste openlucht evenement van de Benelux. Bloemen, planten, tuinontwerpen, meubels en design; Onderweg is alles op tuingebied is te bewonderen
op Bloem & Tuin.
Ook voor gezinnen is bloem & Tuin een leuk, gezellig en betaalbaar dagje uit. Zo
is de entree voor kinderen tot en met 14 jaar GRATIS en zijn er verschillende
speelmogelijkheden, een leuke wandelroute door het bos, workshops en zijn er
allerlei hapjes en drankjes verkrijgbaar.
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Laat u verrassen bij het zien van de diverse modeltuinen en vijvers. Vraag advies,
laat u inspireren voor uw eigen tuinontwerp en aanleg. De exposanten zullen u
laten zien hoe u met creativiteit verbazingwekkende resultaten kunt boeken in
uw eigen tuin. Zo zijn er specialisten die alles weten over lavendels, buxussen,
salvia’s, kruiden, hosta ’s, siergrassen, rozen, kuipplanten, hortensia’s, Japanse
esdoorns, palmen, bamboe, agapanthussen, wilgen, clematissen, fruitbomen en
nog veel meer.
Dankzij nieuwe technologieën zijn er steeds meer activiteiten in uw tuin mogelijk,
zoals internetten en tv kijken in uw jacuzzi of juist een strakke onderhoudsvrije
tuin met automatische tuinsproeiers en verlichting op zonne-energie. Ook laat
Bloem & Tuin zien hoe uw tuin met mooie kunst, strak design en tuinaccessoires
de persoonlijkheid kan krijgen die bij u past.
Buiten is het nieuwe binnen. Niet alleen bij mooi weer, maar alle jaargetijden
wordt het buitenleven steeds belangrijker. Tuinen worden met behulp van kacheltjes, fijne loungesets en moderne tuindecoraties omgetoverd tot schitterende paradijsjes. Bloem & Tuin laat zien hoe werk, hobby en ontspanning in uw tuin
samen kan komen.

Opening en entrée. Van vrijdag 21 juli tot en met zondag 30 juli is Bloem & Tuin
dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Voor volwassenen is de entree
€ 12,-- per persoon. Kinderen onder de 14 jaar mogen onder begeleiding gratis
naar binnen.
Parkeertarief op bewaakt terrein (geheel verzorgd door vrijwilligers van diverse
lokale verenigingen): € 6,-- per auto, of € 1,- per fiets of bromfiets. Voetgangers
kunnen aan het eind van de Parallelweg naar binnen dus geen parkeerkosten als
je ernaartoe wandelt.
Alle info en een sfeerimpressie vindt u op www.bloementuin.nl.
Piet van de Laar.
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DE

JEUGDPEN:

PEPIJN PAULUSSEN

Wie ben je?
Ik ben Pepijn Paulussen en ik ben 8
jaar. Ik woon in de straat Eeneind
vlakbij de spoorweg. Ik heb hier
altijd gewoond sinds mijn geboorte. We zijn met mijn mama Caroline, papa Igor en broertje Robin
van 5 jaar. We hebben ook een
hond Lente.
Ons huis is een boerderij. In het
begin toen ik nog klein was woonden we in de schuur. Ik sliep in de
speelkamer. Nu is de verbouwing
klaar en heb ik een eigen kamer
met een bedstee. Er is ook een
trapje naar de zolder met een geheim hokje.
Mama werkt thuis in de grote tuin
of kweekt planten in de kas. Soms
ga ik wel eens helpen.

Pepijn gaat op schoolreis

Pepijn op de trampoline

Pepijn in de bedstee
met broer Robin
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Waar zit je op school en wat is het leukste vak?
Ik zit op de Crijnsschool in groep 4. In de klas zitten we samen met groep 5. Het
leukste vind ik: tipkaarten, rekentijgers en de jonge speurders. Ik zal uitleggen
wat dat is. Tipkaarten zijn spelletjes die we mogen doen op dinsdag. Het leukst
vind ik als we gaan koken. We maken dan bijvoorbeeld pannekoeken of riddersoep of appelmoes.
De rekentijgers zijn de boekjes die ik mag doen na het gewone rekenen. De opdrachten zijn moeilijk, maar dat vind ik wel leuk. De jonge speurders is ook heel
leuk. Je mag dan met een groepje een vraag bedenken en die gaan we dan onderzoeken. We moeten dan met z’n allen het antwoord vinden.
Na pinksteren is er een lustrumweek omdat de school 40 jaar bestaat. We hebben dan een sportdag, workshops, schoolreisje en de afsluiting is een toneelstuk.
In de workshops mocht je zelf een muziekinstrument maken. We hebben een berimbau gemaakt. Dat is een instrument met een stok, een snaar en een blikje. Als
je tegen de snaren slaat krijg je een zingend geluid. Ook hebben we liedjes en
dansen geoefend. Bij de afsluiting doen we het toneelstuk van Sneeuwwitje, daar
zingen we ook liedjes bij.
Wat doe je na schooltijd?
Ik doe aan breakdance. We hebben les op vrijdagavond samen met mijn vriendje
Jasper. We leren dan trucjes van onze leraren.
Ik spaar ook pokemonplaatjes in een pokemonboek. Ook maken we zelf boekjes,
dan tekenen we poppetjes. Ook ga ik vaak afspreken met vriendjes. En ik speel
in de tuin op de trampoline met mijn broer Robin.
In de vakanties gaan we met de camper weg. De laatste keer waren we op een
mini-camping in Zeeland. We gingen elke dag naar zee. We speelden op het
strand met mijn neefjes. We maakten van zand een muur en met vloed werd dat
een eiland.
Wat wil je later worden?
Ik zou later dierenfotograaf willen worden. Het liefst met foto’s van hagedissen
en reptielen. Ook filmen vind ik leuk. Dat doe ik nu soms met de iPad.
Waar word je blij van en wat vind je echt niet leuk?
Ik vind de grapjes van Finn, mijn vriendje van school, heel erg leuk. Ik word blij
van mijn vrienden en van tekenen en boekjes maken.
Wat ik niet leuk vind is vies eten zoals boerenkool, spruitjes of rode bieten. Ook
als ik op school lang moet wachten word ik niet blij.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen?
Ik vind het hier leuk omdat er speeltuintjes in de buurt zijn. En we hebben een
huis met een grote tuin waar we goed hutten kunnen bouwen. We gaan altijd
naar ezeltjesdag, sinterklaas, carnaval en paaseieren zoeken.
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JEUGDPAGINA
SPELLETJES VOOR OP DE ACHTERBANK

Wie is het?
Neem post-it’s mee en schrijf er tijdens de reis bekende figuren of personen op.
Plak die op iemand anders zijn voorhoofd zodat diegene de naam niet kan lezen.
Door vragen te stellen moet je erachter komen wie er op jouw kaartje staat.
Letter spellen
Er zijn veel spelletjes die te maken hebben met taal of letters. Denk bijvoorbeeld
aan zoveel mogelijk plaatsnamen noemen met de letter N. Maar je kan ook samen een woordenslang maken! Keukendeur, deurstijl, stijltang. Of maak van de
laatste letter van het woord een nieuw woord dat te maken heeft met hetzelfde
thema. Aap, paard, dromedaris, slang.
Geen ja geen nee
Iedereen mag vragen aan elkaar stellen, maar
als antwoord mag je geen ‘ja’ en geen ‘nee’
zeggen. Floepen deze woorden toch uit je
mond, dan ben je af.

WIJ WENSEN JULLIE
ALLEMAAL
EEN HELE FIJNE
VAKANTIE!!!
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RAADSELS
Waarom rijden er geen caravans door de
woestijn?

Omdat kamelen geen trekhaak hebben.

Wat doet 999 keer tik en een keer tak?

Een duizendpoot met een houten been

Hoe noemt een Belg een ruitenwisser?

Een regenvoorjeraamweghaalheenenweerstangetje.

Wat is het toppunt van zuinigheid?

De klok alleen aanzetten als je erop wil kij-

SUDOKU
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

9
5
6
4
3
8

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

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

Moeilijkheidsgraad

5
8 6
9 2
5

9
4 7
2
4

2

8
3

4

7
5 1 4 9

7
3
4 8 9

2
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FAMILIEBERICHTEN: GESLAAGD!
Ik ben Chris Jansen, wonend op Kruisakker 10. Ik ben geslaagd op de Fontys
hogeschool, ik volgde de richting werktuigbouwkunde via de duale weg. Heb
er wel 5 jaar over gedaan maar mooi
net voor mijn 50ste verjaardag afgestudeerd. Mijn thesis ging over een vacuüm wafer take-over testrig van een bekende klant in Veldhoven. Ik heb nu
officieel de titel BSc (bachelor of science) achter mijn naam staan.
Owen van der Hijden
De Spijkert 14
16 jaar
mavo Eckartcollege

Namens de redactie van wijkblad ons Enode:

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Evie Brekelmans
Grote Heiakker 8
zwemdiploma a
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Brit Van Hoof
De Spijkert 5a
17 jaar
vwo Eckartcollege.

Indy Struik
De Hofstad 2
16 jaar
theater opleiding op het
VMBO Richting K

Kevin Smits
HAVO Lorentz Casimir college
Femke Smits
MBO nivo 3 kapster Summa
college (geen foto)
De Hofstad 15
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ST. ANTONIUSSCHUT

Met name in de maanden mei en juni worden de prijzen verdeeld van de competities waar de schutsbroeders aan deelnemen.
Zo werd Paul Kemper als kampioen gehuldigd in de libre biljartcompetitie en
werd Gerrit van Ginkel kampioen in het bandstoten.
In de schietcompetitie voor kringkorpsen uit onze omgeving slaagde het eerste
viertal: Willy Smits, Piet Meulendijk, Ad Kox en Piet van de Laar er in om als eerste te eindigen en het tweede team haalde een mooie derde plaats te halen. Het
tweede viertal is wisselend van samenstelling. Geschoten werd door Cor v. Acquoy, Dré Bemelmans, Toon v.d. Linden, Dennis de Blok, Erik de Blok, Henk Dekkers, Henk Jan Eikelboom, Toon Cooijmans, Willie v.d. Heijden, Teun van Vijfeijken en Jan Willen Jansen.
Afgerond werd met een competitie voor de schutters die op individuele basis op
grond van hun resultaten mochten meedoen. Die competitie werd jammer genoeg niet gewonnen door onze schutters maar werd Piet Meulendijk toch nog
tweede op het vrije hand schieten.
En het zijn ook de maanden van onze tradities het koning schieten en de deelname aan de kringgildedag.

ť

16

Wijkblad Enode
Op de prachtige zaterdag voor Pinksteren werd begonnen met het afscheid nemen van de “oude” koning Henk Jan Eikelboom bij hem thuis met drank en hapjes. Martien Smits verraste hem doordat hij het paard waar Henk Jan op rijdt als
standaardruiter voor onze schut, had meegenomen zodat hij in stijl afscheid kon
nemen.
Terug bij de schutshut werd de vogel opgetuigd en kon het koning schieten beginnen. Bij het 87ste schot viel de vogel en de nieuwe koning werd: Henk Jan
Eikelboom! Het gebeurt zelden een schutsbroeder tweemaal achter elkaar koning wordt en de mogelijkheid ontstaat dat bij een derde keer winst de schut een
keizer zou kunnen krijgen. Dat is nog nooit voorgekomen, maar eenmaal moet de
eerste keer zijn.
Het koningsbier kon worden geschonken en iedereen kon mee eten van de barbecue, waar Toon Cooijmans en Jan Willem Jansen zich als ware BBQ masters
presenteerden.
Normaal gaan we dan de volgende dag naar de Kringgildedag maar die werd pas
de volgende dag: Tweede Pinksterdag georganiseerd bij het Evoluon in Eindhoven. Het werd een mooie dag met optocht, opmars en natuurlijk de wedstrijden.
En we haalde weer prachtige resultaten. Bij het viertal schieten haalde het eerste
team de eerste prijs en het tweede team de derde prijs. Bij het individuele schieten haalde Willy Smits de eerste prijs waarmee als beste schutter van 52 gilden in
de boeken kwam. Een grootse prestatie!
De komende maanden doen we het wat kalmer aan. Er is nog een schietwedstrijd
op 2 juli bij onze schutshut, waar u altijd kunt komen kijken.! En op 8 juli uiteraard
de opening van de kermis in Nuenen.

Leo Verspaget, deken schrijver, St. Antoniusschut Eeneind Opwetten
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ZELF

TUINBONEN KWEKEN

(2)

In het vorige stukje over zelf tuinbonen kweken, kon
je zien hoe je de bonen moest zaaien, nu 2 maanden
later zijn de planten flink gegroeid en zijn ze ongeveer 80 cm. hoog.
De plant gaat nu bloemen krijgen waar de nieuwe
bonen uit ontstaan.
De bloem moet wel bestoven worden, de beste bestuivers zijn de hommels,de
hommel heeft een veel langere tong dan bijen en kan met zijn lange tong helemaal in de trompetachtige bloem komen.
Tuinbonen zijn in principe zelfbestuivers maar met bestuiving van de hommel
gaat de opbrengst wel met 30-40% omhoog.
Op de foto zie je een hommel op de bloem zitten, met zijn lange tong in de
bloem. Na de bestuiving kun je na 3-4 weken de eerste bonen oogsten. Wanneer
je de bonen niet te groot laat worden kun je deze ook rauw eten dit wordt in
Spanje en Italië veel gedaan.
In tuinbonen zit veel kalium, natrium, vitamine A en C en calcium.
De binnenkant van de schil is zacht en harig, en schijnt een middel te zijn om
wratten te laten verdwijnen, je wrijft met de binnenkant van de schil over de wrat
en na een paar weken is hij verdwenen .Bij sommige mensen helpt het, en baat
het niet dan schaadt het niet.

Toon.
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ACHTER

DE VOORDEUR BIJ

B&B EENEIND

Sinds 1984 wonen Rinus en ik op de Spijkert 2 hier op 't Eeneind. Dit is de woning in het verlengde van het Enodegebouw. De eerste twintig jaar heeft ook
mijn schoonvader Jan van Baast in onze “aanleunwoning” gewoond. Toen wij na
een paar jaar twee zonen kregen hebben we een heel mooie tijd samengewoond
en veel plezier beleefd.
Na het vertrek van Opa Jan en zijn overlijden hebben onze zonen nog gebruik
van gemaakt van de aanleunwoning. Nu die ook ieder een eigen stek hebben
gevonden, hebben wij deze ruimte een nieuwe bestemming gegeven. We hebben in die ruimte een Bed en Breakfast gevestigd.
B&B Eeneind - te boeken via www.booking.com en www.airbnb.nl
Sinds enige tijd logeren er dus regelmatig mensen bij ons die vanuit heel Europa
en zelfs nog verder dit appartement weten te vinden. Sommige gasten verblijven
slechts één nacht, anderen verblijven er een hele week. De reacties zijn overweldigend positief, de mensen genieten van de fijne plek en het huisje. In de buurt is
er natuurlijk veel te bezichtigen en ook fietsers en wandelaars vinden onze B&B
op hun route.
Wij genieten van het contact met de mensen en hopen er nog vele nieuwe gasten
te mogen begroeten!

B&B Eeneind - Anja en Rinus van Baast
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ACTIVITEITENKALENDER
2 JUL

ZO
4 JUL

DI
7 JUL

VR

Schietwedstrijd
Schuthut Mulakkers

Wijkraad vergadering
Eenodegebouw
20.00 uur
Kermis
Nuenen
t/m dinsdag 11 juli

9 JUL

ZO
21 JUL

VR
3 SEP

ZO

Schietwedstrijd
Schuthut Mulakkers

Bloem en Tuin
Landgoed Gulbergen
t/m zondag 30 juli
Ezeltjesdag
Mulakker/Jo Arts terrein
12.00 uur

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

INGEZONDEN

Wespennest.
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FOTO

Piet van de Laar.
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DANK

AAN ONZE SPONSORS

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

FAM. ACQUOY
ST. ANTONIUSSCHUT
CARPRO CARWASH
STICHTING EZELTJESDAG
FERPLAST
EDDY EN MONIQUE VAN GENNIP
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.
CORVERS AUTO’S

•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. RIKZE
FAM. ROVERS
SMITS AUTOSCHADE
FAM. PRINSEN
SPAAN METAAL
FAM. TELLEGEN
DE WIJKRAAD EENEIND
FAM. DE VRIES

Het volgende blad verschijnt begin oktober 2017
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 september
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