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VAN DE REDACTIE
Na de lange warme zomer worden de dagen weer korter. De natuur krijgt weer
zijn mooie herfstkleuren en we gaan op weg naar de feestmaand. Op het Eeneind
begint dat zoals altijd met het bezoek van de Sint. We hopen dat hij de kinderen
van het Eeneind op zaterdag 24 november weer kan vinden.
We kijken in dit nummer terug op de altijd gezellige en goedbezochte Ezeltjesdag. En uiteraard de vaste rubriek dit jaar met de terugblik op 40 jaar wijkblad.
Veel leesplezier namens de redactie !

Op www.eeneind.net staat ook het wijkblad, het laatste nieuws en andere informatie over het Eeneind.
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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VAN DE WIJKRAAD
Na de afgelopen zeer warme zomerperiode pakken we gewoon de spreekwoordelijke draad weer op en zijn we inmiddels al weer een aantal maal op het gemeentehuis geweest voor overleg.
Referendum herindeling
Bij het verschijnen van dit blad heeft u inmiddels de gelegenheid gehad om te
stemmen tijdens het referendum over de toekomst van Nuenen c.a. en is de
uitslag hiervan ook reeds bekend.
Vervolgens zal de gemeenteraad na de uitslag pas gaan beslissen of zij zich al
dan niet zal neerleggen bij de voorgenomen samenvoeging. Een opkomstpercentage van minimaal 35% is hiervoor wel een vereiste.
Op de website van de gemeente kunt u e.e.a. terugkijken.
Echter, onverlet wat de beslissing van de gemeenteraad ook zal zijn, volgt er
nog een traject via de Provincie naar de minister en 2e en eerste kamer alvorens
er een finale verdict volgt.
Zienswijze herindeling
Evenals de gemeente Eindhoven en de gemeente Nuenen heeft ook de wijkraad Eeneind gezamenlijk met de dorpsraden Nederwetten en Gerwen een
zienswijze geschreven t.a.v. de voorgenomen herindeling.
Deze is te lezen op onze website.
Bestemmingsplan Eeneind
Van 13 september t/m. 24 oktober ligt/lag het ontwerpbestemmingsplan Eeneind ter inzage op het gemeentehuis (ook via www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar)
Op 3 oktober was er een inloopbijeenkomst in café-zaal Schellens.
Een van de bijzonderheden in het plan is dat het nog beschikbare vrije kavel aan
de Kleine Heiakker/Parallelweg plots is opgesplitst in twee kavels.
Bouwactiviteiten
Inmiddels nadert het woonhuis aan de Antoniusschutlaan 8 zijn voltooiing.
Hiermee komt echter voorlopig nog geen einde aan de bouwactiviteiten in deze
straat. Binnenkort en later dit najaar zal hier gestart worden met de bouw van
nog twee vrijstaande woningen.
Trillingen spoor
Het al jaren lopende probleem van de toegenomen trillingen na het dempen
van de spoorsloot heeft nog altijd de aandacht. Onlangs heeft de gemeente
Nuenen een officiële brief naar ProRail gestuurd met het dringende verzoek om
deze demping weer ongedaan te maken.
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Secretariaat Wijkraad
Dilis Ariens Camp 26
Telefoon: 06 24658368
Email: petrovandenbos@gmail.com Website: www.eeneind.net/wijkraad
Vergaderschema 2018
De volgende vergadering is 11 december in het Enode gebouw.
Aanvang 20.00 uur en ook weer zoals gebruikelijk openbaar.

Nieuw op het Eeneind
Op ut Innent zen nei mense komme wone. Zoals jullie lezen kunnen wij wel een
woordje plat Brabant. We komen dan ook van oorsprong uit Gerwen en Nuenen.
Maar 'nei mense' laat er maar gerust vanaf want we zijn allebei de tachtig al gepasseerd, dus 'ouw' mensen, Toon en Nellie.
Op deze leeftijd heb je al een hele carrière achter de rug. Zo ben ik zelf als
dienstplichtig militair begonnen bij de luchtmacht. Doorgegroeid van Zweegers
naar Phillips (waar zo'n beetje heel Nuenen en Eindhoven heeft gewerkt) naar de
Academie Industriële Vormgeving.
Mijn vrouw komt
uit een aannemersgezin
en
heeft
daarna met mij een
gezinnetje gesticht.
In die jaren heeft zij
in enkele modezaken gewerkt, wat
ze met veel plezier
heeft
gedaan.
Inmiddels was het
tijd om een nieuwe
start te maken van
de Opwettenseweg
naar het Eeneind.
Wij zijn bij onze
dochter en haar
man
(Anja
en
Geert) in de tuin
komen wonen, aan de Hofstad. De hobbyruimte is omgebouwd tot woning waar
we nu 4 maanden wonen. Inmiddels hebben we zelfs een eigen adres, namelijk
3a. Voordat je het weet zit je midden in je 'oude dag' en voor ons betekent dat
fietsen, tennissen en wat hobbyen. We hopen er nog een fijne tijd te hebben met
elkaar! Vast treffen we elkaar op het Eeneind.......
Toon en Nellie Aarts-Aldenhoven
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Bezoek Sinterklaas
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 !!
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 WEER 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 WEER EEN HEEL NIEUW PROGRAMMA , WAAR
JONG EN OUD VAN ZAL SMULLEN!!!!
Kortom reden genoeg om dit jaar weer
massaal aanwezig 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
sinteeneind@outlook.com
Sint probeert dit mee te nemen in het programma.
Sinterklaas heeft ons laten weten op zaterdag 24 november ons Eeneind te bezoeken, alle kinderen worden om 13.00 uur bij het Enode gebouw verwacht, zodat we allemaal Sint tegemoet kunnen lopen.
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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 vertrouwde gezichten, of even een telefoontje, of briefje naar ondergetekende.
Namens Wijk C: Louis Koenen 040-2837287 lbjkoenen@gmail.com
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Terugblik Enodeblad 1e jaargang
In 1979 was er in het Enodeblad al sprake van een adviesraad voor het Eeneind,
maar toen had dat ook heel wat voeten in aarde. Voordat hij er was. De gemeente had hiervoor eerst een enquête.
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Terugblik Enodeblad 1e jaargang
Toentertijd een verantwoording van de penningmeester over de inkomsten en
uitgaven van het gemeenschapshuis.
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Bramenflappen
Als je wandelt in de prachtige omgeving van het Eeneind, kom je overal bramenstruiken tegen. Wist je dat je hier heerlijke bramenflappen van kunt maken? Bladerdeeg gevuld met een roomkaasmengsel en bramen, bestrooid met suiker en
afgebakken in de oven. Zowel warm als koud superlekker!
Ingrediënten voor 12 stuks
12 plakjes diepvries bladerdeeg, ontdooid
225 gr roomkaas, op kamertemperatuur
100 gr suiker
1 theelepel kaneel
60 ml melk
50 gr suiker
215 gr verse bramen (of uit de diepvries)

Bereidingswijze
1.
Verwarm een oven voor op 190 graden C.
2.
Vet een bakplaat in.
3.
Mix de roomkaas, suiker en kaneel in een kom goed door elkaar.
4.
Zet apart.
5.
Lepel 2 eetlepels van het roomkaasmengsel op elk plakje bladerdeeg.
6.
Leg hierop 6-8 bramen.
7.
Vouw het bladerdeeg tot een driehoek en druk de randen goed aan.
8.
Leg ze op de bakplaat. Besmeer de bovenkant met melk en bestrooi met
rietsuiker.
9.
Bak de bramenflappen in 15-20 minuten goudbruin en warm van binnen.

Mirjam van Riel
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Hallo buurtbewoners
Proficiat Jasmijn en Roos met jullie zusje.
Geert en Anke natuurlijk ook.
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Hallo buurtbewoners
Eeneindse Kliko perikelen.
Dit verhaal schrijf ik als inwoner van het Eeneind, niet als redactielid.
In een vorig nummer is er al eens een klacht geweest over te vroeg aan de
straat zetten van Kliko's.
Dit gebeurd op onze verzamelplaats uiteraard ook wel eens. Wij zijn echter
dit jaar al eens een groene Kliko kwijtgeraakt; er was er gewoon geen
meer over op de verzamelplek 's avonds. RaRa Gemeente gebeld, echter
we moesten maar een paar dagen wachten, mogelijk kwam hij nog terug,
niet dus, zodat we na ca. 2 weken pas een nieuwe Kliko ontvangen hebben
(en dat met dat warme weer).
Nu hebben we al voor de 2e keer in een jaar onze eigen blauwe Kliko niet
terug, terwijl die toch voorzien is van extra stickers. Bij de blauweKliko die
wij nu hebben is het adres verwijderd.
Het zou fijn zijn als iedereen goed kijkt bij het ophalen en de juiste Kliko
meeneemt.
Achter de voordeur oproep
Beste lezers van ons Enodeblad, diverse keren hebt u een verhaal kunnen
lezen in de rubriek : Achter de voordeur.
In deze rubriek kunt u (of als dat niet lukt wij) schrijven over een beroep of
hobby van Uzelf of uw huisgenoten. Dikwijls weten alleen de naaste buren
wel wat voor hobby of beroep iemand heeft, maar het kan ook erg leuk zijn
dit met het hele Eeneind te delen.

Op dit moment is er helaas geen verhaal meer in de pijplijn en doen we
hierbij een oproep voor deze rubriek.
We kijken uit naar de volgende inwoner van het Eeneind, die iets wil schrijven (of laten schrijven) over zijn of haar beroep of hobby's. We horen of
lezen het graag. Het is fijn als het Enodeblad een blad van en voor het
hele Eeneind, wat niet alleen door de redactie gevuld wordt.
Namens de redactie,
Frans Kuijpers
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Groenten kweken
Zelf paprika kweken.
Wanneer je in de tuin een warm beschut plekje over hebt zou je eens kunnen
over wegen om punt paprika te kweken De paprika is oorspronkelijk een plant
uit zuid Amerika ,daar om wordt hij in ons Land alleen in grote kassen gekweekt.met de warme zomer van dit jaar is het Mij ook gelukt om buiten ook
mooie paprika te kweken Ik heb voor punt paprika gekozen oom dat een mooie
vrucht is.
Eerst is hij groen en als hij zoet en rijp is wordt hij mooi rood en zit vol vitamine
en Antioxidanten .

het beste kun je bij een tuin centrum een paar plantjes kopen Begin mei in een
grote pot buiten zetten op een warme plek met veel zon.
Je moet de plant regelmatig water geven en bij mesten omdat de plant ongeveer
1.5 meter groot wordt moet je ook een stok bij zetten om de plant en de vruchten Te ondersteunen. Zo gauw de eerste bloemen er aan komen moet je deze
verwijderen, dan groeit de plant beter door en gaat op meerdere plaatsen
vruchten zetten.
Na ongeveer 3 maanden kun je de eerste paprika’s plukken. Ze zijn erg lekker.
Toon van der Linden.
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De jeugdpen
Wie ben je ?
Ik ben Alexandra Szalai en ik ben 13 jaar. Ik woon sinds ik 5 jaar ben aan de Kruisakker op het Eeneind. Ik woon hier met mijn mama, papa en zusje Duran van 10
jaar. We hebben ook een hondje die heet Jip. Het is een Jack Russel boerenfox
en is 4 jaar.
Waar zit je op school en
wat is het leukste vak ?
Ik zit in de tweede klas op
De Rooi Pannen. Dat is een
vmbo-school in Eindhoven.
Op de basisschool zat ik op
de Crijnsschool.
Nu ga ik op de fiets naar
Eindhoven, dat is ongeveer
25 minuten fietsen. Gelukkig kan ik samen fietsen
met een vriendinnetje dat
ook in Eeneind woont. Ik
ben naar deze school gegaan omdat er veel praktijkvakken zijn en ik leer
koken. De leukste vakken
op school vind ik handvaardigheid met tekenen en
knutselen.
De schoolvakken in het 1e
en 2e jaar zijn er meer zoals
o.a. hbr (horeca – banket –
recreatie); dat is de ‘kookles onder anderen. We hebben ook nog: kunst & cultuur, natuur & techniek, wiskunde, talen, biologie, mens & maatschappij, gym.
We hebben niet zoveel huiswerk, dus dat is wel fijn.

In het 3e leerjaar krijgen we verschillende vakken aangeboden en moeten we een
keuze maken wat we in het 4e jaar willen gaan doen. Je kunt dan uit 2 richtingen
kiezen.

ť

14

Wijkblad Enode

Wat doe je na schooltijd ?
Ik doe al voor het 3e jaar aan judo. Maar ik wel nu liever onder voetbal. Ik vind het
een leuke sport en er zijn veel van mijn vrienden. Als ik thuis ben speel ik graag
buiten. Vaak gaan we hutten bouwen langs de Dommel. Als ik thuis ben ga ik op
de computer spelletjes doen en filmpjes kijken. Ik heb ook gitaarles op de muziekschool. Vaak ga ik liedjes schrijven en erbij zingen.
Ik hou veel van muziek, maar ik heb niet echt favoriete artiesten.
Wie zou je wel een dagje willen zijn ?
Ik ben blij zoals ik ben, dus ik
wil gewoon mezelf zijn.
Wat wil je later worden ?
Ik wil een lekker rustig leventje
op een boerderij met koeien,
paarden, kippen, varkens en
groente verbouwen. Het lijkt
me ook leuk om dingen te bedenken zoals een mobiele hut
maken en verkopen.
Waar word je blij van en wat
vind je echt niet leuk ?
Van de natuur word ik heel blij.
Zoals dieren, bomen, rivieren,
in het bos spelen.
Ik hou niet van zeuren. Dat
doen soms klasgenootjes.
Hoe vind je het om op het Eeneind te wonen ?
Ik vind het leuk om hier te wonen. We gaan meestal wel naar ezeltjesdag, paaseieren zoeken en het sinterklaasfeest. Verder is het niet druk en kun je op straat
spelen en in de natuur rondlopen.
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ST. ANTONIUSSCHUT EENEIND OPWETTEN
Een geweldig schutters gebeuren is het om de 3 jaar georganiseerde Europese Schutters Treffen. Dit internationale gebeuren
was dit jaar in ons eigen land. Maar voor sommige voelde het
toch alsof het over de grens was. Nog erger we bivakkeerden
zelfs over een van de grootste rivieren van Nederland, in het
Limburgse land. Deze toch zeer leuke locatie
was uitgezocht door een drie mans sterke commissie die na diverse voorbereidingen zoals het
zoeken in Limburg, inkopen regelen en materialen zoals een BBQ en tent regelen.
De eerste tocht naar het feestterrein was al een
verrassing we moesten met een pontje de Maas
over. Dus ook weer op tijd terug. Maar dit
zorgde wel voor een aantal geweldige avonden
bij onze slaapruimtes. En zelfs twee maal voor
een geweldige BBQ.
Onze koning was minder gelukkig dan een Limburgse koning want die werd na een lange
wedstrijd Europees Schutters Koning en wacht
hem 3 jaar van grote drukte voor reizen door
heel Europa.
Zondag was er een grote optocht van alle deelnemende gilden en schutterijen. Ons paard
voor de standaardruiter werd speciaal gebracht, en door Martien opgetuigd. Het trok
veel belangstelling ook al voor de optocht.
Zelfs Roelof Jansen en Henk Dekkers kwamen
de groep versterken. Zo werden we nog een grote groep die veel applaus mocht
ontvangen. Onderweg werden we geweldig toegejuicht door een ander schutje,
het schutje van niks waar we zeer blij en trots op zijn door hun uitstraling en de
goede verzorging die we van deze dames mogen ontvangen.
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Onze
groep
Het Schutje van
niks is flink gegroeid.
Ook de activiteiten van het
gilde
nemen
toe. Zo mochten we het huwelijks
feest
van onze Koning opluisteren dit was
voor het laatst
gebeurd
in
1981. De ondergetekende was toen ook koning. De Ezeldag werd weer door een
afvaardiging van het gilde met een optocht en toespraak geopend.
We waren op bezoek bij het Sint Anna gilde aan de Pastoorsmast. Maar na lang
wachten door voornamelijk de vakantie periode was er weer een Eeneindse kandidaat met een oude familietraditie binnen de schut aan de beurt om ingeboond
te worden. Gelukkig was er voldoende opkomst en slechts 1 bruine boon werd
Theo Rooijakkers ingeboond.

Piet van de Laar
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Ezeltjesdag 2 september 2018

Ezeltjesdag 2018, wat was je weer mooi……….
De vroege ochtenddauw maakte plaats voor prachtige zonnestralen.
Om 12.00uur vertrok de stoet met een paar ezels onder begeleiding van
O&V en St. Antonius schut vanaf het Enode-gebouw naar het evenementen
terrein op de mulakkers om de 33e editie van Ezeltjesdag officieel te openen.
Na enkele mooie woorden door St. Antonius schut en de voorzitter van stichting
Ezeltjesdag kon groot en klein gaan genieten van vele leuke activiteiten. De kinderen konden middels een spelletjeskaart deelnemen aan muizenmeppen, stoepranden, clown schieten, het grote toren van Pisa spel, maar er kon ook op het
springkussen gesprongen worden. De aanwezige ballonnenclown maakte vele
blije gezichtjes met zijn diverse creaties en er liepen vele kinderen rond met een
mooi geschminkt gezicht.

De ezels
in
de
kraal mochten geaaid worden en je kon een rondje over het terrein maken met
de ezeltaxi. Ook het stoomtreintje waar je treinkaartje door een conductrice afgestempeld werd, werd drukbezocht.
De horeca, drukbezocht door de vele volwassen die hun kinderen zagen genieten
op deze mooie dag. Een loterij met vele mooie prijzen die onder andere gesponsord zijn door Eeneindse ondernemingen. Een dag die door sponsoring en vele
vrijwilligers niet mogelijk zou zijn, onze dank daarvoor.
Omstreeks de klok van 16.30uur liep Ezeltjesdag op zijn einde en kregen de aanwezige ezels nog een ezellunch aangeboden, waarbij vele kinderen de ezels uit
de hand een wortel toereikte.
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Kortom; Een dag die de boeken in gaat als zeer geslaagd, maar ook een dag
waarbij we een kleine man met grote betekenis “Gerrit Smits” misten, Gerrit wat
zou je weer trots geweest zijn.

Bedankt allemaal en tot 1 september 2019. Bestuur stichting Ezeltjesdag

Sudoko
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.
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Jeugdpagina
Herfst op het Eeneind!
Het is herfst! Heerlijk om buiten te spelen, zeker wanneer het droog en zonnig is.
En hoe leuk is het om een herfsttafel te maken? Het is nog gemakkelijk ook!

Nodig
een zonnige/droge herfstdag, een tasje, bladeren, kastanjes, paddenstoelen etc.
een tafel, vensterbank of dienblad.

Herfsttafel maken
Neem een zonnige of droge herfstdag en ga een boswandeling in de buurt maken. Vergeet je tasje niet!
In het bos verzamel je allerlei natuurdingen, zoals blaadjes, kastanjes en paddenstoelen (maar alleen als ze al omgevallen zijn, je mag ze niet plukken!). Deze stop
je in je tasje en neem je mee naar huis.
Thuis maak je plek op tafel of in de vensterbank. Leg alle herfstspullen uit het
bos mooi op de tafel. Misschien mag je er zelfs wat kaarsjes tussen zetten! Of een
mooie pompoen.

Ook leuk voor op je herfsttafel, paddenstoelen maken
Je hebt nodig per paddenstoel:1 wc rol, 1 A4 wit papier, 1 vel groen papier,1 vel
rood papier, schaar, niettang en lijm of prittstift.
Plaatjes van kabouters (maar dat hoeft niet persé)
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Doen:
Pak de wc rol in met wit papier: Leg het vel eromheen en rol het op. Het eind
aan de ene kant vouw je terug in de rol. Van de andere kant knip je een strook
af (houdt 3 cm over). Knip het papier een paar keer in wat nog boven de rol
uitsteekt.
Teken een cirkel op het rode papier met behulp van een bord of een rond
schaaltje. Knip de cirkel uit.
Knip deze in tot het middel en
vouw de stukken over elkaar.
Maak vast met een nietje (of
met lijm).
Knip de witte rondjes voor de
stippen en lijm ze op de rode
hoed.
Knip de strook gras uit het
groene papier en plak of niet
deze vast aan de wc rol (stam).
Smeer lijm aan de witte strookjes papier van de stam en pak
de hoed erop vast.
Bevestig de kabouters op het gras door lijm of met de niettang.

Je ziet een paar voorbeelden, maar we zijn ook heel benieuwd naar JOUW herfsttafel. Stuur ons een foto en de mooiste herfsttafels laten we de volgende keer in
dit blad zien. Mail je foto naar wijkblad.enode@gmail.com
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Straatnamen 25 De Tienden
Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 januari 1988.
Een gedeelte van industrieterrein Eeneind 2. Ondanks dat het een grootschaliger
industriegebied is heeft de gemeente toch toegestaan dat er woningen verspreid
over de straat zijn gebouwd. Ook voor dit gedeelte van Eeneind is een historische naam gegeven aan de straat. De Tienden zijn gronden waarop tienden rusten, belastingen of diensten die aan de kerk of de overheid moesten worden voldaan. Ze werden niet in geld maar in natura opgebracht door de grondeigenaren.
De tienden waren te onderscheiden in grote of grove tienden, waarbij een tiende
deel van de graanoogst afgedragen diende te worden en in smaltienden, die bestonden uit lammeren, varkens en vlas. waren verdeeld in vijf ,,klampen”. In Nederland werd bij wet van 16 juli 1907 staatsblad 222, alle tiendplichtigheid vervallen verklaard en vestiging van nieuwe tienden verboden. Oude tiendgerechtigden kregen van rijkswege schadeloosstelling. Aan de tiendplichtige percelen
werd een tiendrente opgelegd van jaarlijks 5,55 % van het bedrag van de schadeloosstelling gedurende 30 jaar. Zo zijn in Nuenen c.a. Tot het begin van de 20e
eeuw nog jaarlijks tienden opgebracht in geld of in natura. Ook op de onderhavige gronden, waarop in 1987 werd begonnen met de uitbreiding van het industrieterrein Eeneind, rustte eertijds de tiendplicht.

Vroeger was er ter hoogte van de woningen aan de parallelweg nabij Intra tuin
ook nog een spoorweg overgang waar men via een zandpad richting de Collse
Hoeve kon gaan. Dan passeerde je eerst de boerderij van Geurt Buijs en kwam
ook langs de Muizenpoel met 2 houten woningen waarvan een bewoond was
door Cor van Acquoy. Daar is nu zijn woning met bedrijf Brabantvet gevestigd.
Piet van de Laar
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Diverse workshops

Diverse workshops op loop afstand misschien voor de langere avonden.
Toon van der Linden
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Activiteitenkalender
26 OKT

VR
2 NOV

VR
23 DEC

ZO

Workshop
Intratuin

Workshop
Intratuin

Schiet wedstrijd Schut
Schuthut
Mulakkers 23

24 NOV

ZA
11 DEC

DI
1 JAN

ZA

Sinterklaas middag
Enode gebouw

Wijkraad vergadering
Enode gebouw
20:00

Nieuwjaars receptie
E.M.K. 14:30 en Schut
Eigen lokatie

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

Herfst geschenk
De herfst geeft leuke mogelijkheden om de kinderen herfstukjes te laten maken.

Hier bij een paar voorbeelden. Toon van der Linden
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Dank aan onze sponsors
•
•
•
•
•
•
•
•

FAM. ACQUOY
ST. ANTONIUSSCHUT
CARPRO CARWASH
STICHTING EZELTJESDAG
FERPLAST
CORVERS AUTO’S
FAM. LEEMANS
METSELAARS MAKELAARDIJ B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

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

De kosten van dit blad worden mede gedragen door onze vaste sponsors
Het volgende blad verschijnt eind december.
Alle kopij dient aangeleverd te worden voor 6 december.
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