
Bewoners vertellen (mini-interviews)

     TROTS OP  

EENEIND!
Eeneind barst van de mooie verhalen en de historische 
gebeurtenissen. Zo was er een station, een postkantoor, 
meerdere winkeltjes, café’s en zelfs een eigen pompstation. 
De meesten zĳn inmiddels al lang weer verdwenen maar 
als je iets beter kĳkt, dan zie je dat er minder is veranderd 
dan op het eerste gezicht lĳkt. Dat zit hem niet in de stenen, 
maar vooral in de mensen en de tradities. Showkorps O&V, 
Het Gilde, Ezeltjesdag, de Cultuurdag en het sinterklaas -
feest zĳn enkele van de vele mooie clubs en activiteiten die 
nog elk jaar te bewonderen zĳn op het Eeneind. Sommige 
al meer dan 100 jaar en dat is best bijzonder in een tijd 
waarin alles steeds sneller en vluchtiger lĳkt te gaan. 
 
Deze wandelroute van 24 panelen geeft een mooi beeld 
van Eeneind door de jaren heen. Met herinneringen van 
families die er al generaties lang wonen en verhalen van 
de nieuwkomers. We hopen mensen te inspireren en met 
andere ogen naar het Eeneind te laten kĳken. Want Eeneind 
is een buurtschap waar je met recht trots op kunt zĳn! 
 
Je kunt een foto maken van deze plattegrond of een flyer 
ophalen bĳ een van de vier minibiebs die Eeneind rĳk is. 
 
Veel wandelplezier! 
 
 
COLOFON 
 
Initiatief en vormgeving: Marcel Sloots / Marjan Thielen 
Beeldmateriaal, tekst en historische context: Piet van de Laar,  
‘Nuenen op het randje’ (van den Boomen / Henderson),  
Heemkundekring Drĳehornickels, Marcel Sloots en  
de bewoners van het Eeneind 
Mini-interviews: Marĳke Rikze 
Montage panelen: Jos van de Munckhof 
Dank aan alle bewoners van het Eeneind die een bĳdrage  
hebben geleverd aan de totstandkoming van Trots op Eeneind 
 
Trots op Eeneind is mede mogelĳk gemaakt door NGN 200 in het kader  
van de vieringen van 200 jaar Nuenen-Gerwen-Nederwetten 
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 De wandelroute kan willekeurig gelopen worden en 
bestaat uit 16 historische panelen en 8 mini-interviews 
met bewoners van het Eeneind. 
 
Bĳ een groot aantal panelen is een QR code toegevoegd 
met extra beeldmateriaal. U kunt deze met uw telefoon 
scannen.

Esther, Toos 
& Danae

Minibieb (plattegrond)

JE BENT HIER!


