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Mijn naam is Wilhelmina Maria van de Wiel e/v Leemhuis, zo zegt mijn paspoort. 
Geboorteplaats: Samarinda. Daar stond mijn wieg. Het is een plaats gelegen aan de 
grote rivier de Mahakam, zo ongeveer op de evenaar aan de oostzijde van het eiland 
Borneo dat nu Kalimantan heet. 

Voor ik verder ga, zal ik eerst kort het verhaal van mijn vader en moeder vertellen. 
Mijn vader is in 1920 geboren in Eindhoven (Tongelre). Hij ging naar het Klein Semi-
narie van de Missionarissen van de Heilige Familie (MSF) in Kaatsheuvel. De stap naar 
het Groot Seminarie heeft hij er niet gezet; die eer liet hij aan zijn broer Frans. Terug in 
Eindhoven ging hij naar de Kweekschool, gaf kortdurend les in Eindhoven, ook tijdens 
de oorlog die inmiddels uitgebroken was. Hij had een talenknobbel en werd na de 
bevrijding van Eindhoven tolk bij het Engelse leger dat verder Duitsland introk. Na zijn 
terugkeer uit Duitsland kreeg hij vaste verkering met een meisje uit Tongelre dat hij 
al eerder had ontmoet, mijn moeder. Kort na de oorlog haalden zijn oud-klasgenoten 
uit Kaatsheuvel, die inmiddels echte missionarissen waren geworden, hem over om 
naar Borneo af te reizen om daar ‘goed werk’ te gaan doen in het middelbaar onder-
wijs (SMA en SMP). Dat avontuur trok hem wel! Mijn vader en moeder trouwden 
in december 1947, verhuisden naar Amsterdam en na een cursus Bahasa Indonesia 
aan het Tropeninstituut vertrok mijn vader begin 1948 alleen naar Indië. Mijn moe-
der vloog hem enkele weken later, ze was pas 22 jaar, met een dikke buik achterna.  
Ze heeft er de rest van haar leven vliegangst aan overgehouden.

Het is dan ook geen toeval dat ik, mijn twee zussen en twee broers in Indonesië gebo-
ren zijn. In juli 1960 moesten we -helaas- terug naar Nederland. We zijn vóór die tijd 
wel een paar keer ‘op verlof’ geweest naar Nederland. We sliepen dan in een hutje op 
de hei in Sterksel, bij familie in Eindhoven maar ook een keer, jawel hoor, in Nuenen, 
in Hotel / Café / Restaurant De Zwaan (nu Ons Dorp); dat was in 1957. Het was een 
vrolijke eerste kennismaking met Nuenen.
Wij kinderen hadden dikke pret daar boven het café want het was zomer (Nuenen 
Kermis?) en we konden niet slapen omdat ‘Zie de Boerinnekes de rokskes zwaaien’ 
op de repeat stond in de jukebox. We zongen het lekker mee in bed en vonden het 
ook een goed idee om het in het vliegtuig terug met zijn allen luidkeels in te zetten. 
Toen we vervolgden met ‘Chauffeur, Chauffeur en vlieg een bietje deur” grepen onze 
ouders in.

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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Wat leuk! Ik heb de Pan-pen gekregen 
en mag jullie een verhaal vertellen. De 
titel zou kunnen luiden ‘De weg naar 
Nuenen’ of ‘Waarom ik zo van Nuenen 
hou’ of ’Twee allochtonen in de Frede-
rikstraat?’. Mijn verhaal gaat over hoe 
een vrouw met Brabantse roots die 
trouwde met een man met Groningse 
roots, in Nuenen terechtkwam. Daar 
gaan we!

Meer lezen op pagina 2

WIE-O-WIE  
 

komt het bestuur versterken?  
Zie ook pagina 5. 
 

De PANpen in de hand 
van Willemien Leemhuis-v.d. Wiel



Nadat wij in 1960 definitief terugkeerden naar Nederland en in Waalwijk op een flatje 
terechtkwamen, werd mijn moeder zwaar overspannen. Ze miste onze mooie tuin, 
de baboes en de kokkie maar vooral het gemakkelijke leven in Indië. Ze kon een tijd 
niet meer voor ons / haar gezin met 5 kinderen zorgen en wij werden uitbesteed, 
toevertrouwd aan de zorg van familie in Eindhoven en omgeving. Ik kwam met mijn 
jongste zusje bij mijn allerliefste tante Til in Nuenen terecht. Zij heeft mij ‘gered’ in 
die verdrietige tijd. Ik ging naar school in de Kloosterstraat, Ome Jan liep met ons na 
het eten naar ‘het huis met de honden’ (ergens richting Broek) woehoeoe, spannend! 
We gingen met baby Tonny in de wandelwagen lopend naar Oma Mien in Tongelre, 
pannenkoeken eten. Zo kwam het toch nog goed. Mijn moeder herstelde en we kwa-
men allemaal weer terug in Waalwijk. In de jaren daarna volgden nog vele, heerlijke 
logeerpartijtjes in Nuenen. 

Na de lagere en de middelbare school startte ik in 1969 in Nijmegen de studie medicij-
nen. Ik woonde in de studentenflat, op no. 98 en op no.100 woonde Harry Leemhuis. 
We werden verliefd, studeerden af, verhuisden naar Amsterdam, gingen samenwo-
nen op no 99, hoe romantisch! Harry werkte als jurist bij de BVK (Bedrijfsvereniging 
voor de Kleding) en ik ging bij Verpleeghuis de Drie Hoven aan de slag. Wat een mooie 
jaren hebben we daar gehad! Klaar met studeren, nog geen kinderen, in de grote stad 
waar van alles te beleven is en we hadden een inkomen! Na de feestjaren kregen ook 
wij zin in huisje-boompje-beestje. Roosmarijn en Bob werden geboren, wat een geluk 
maar in 1982 veranderde ons leven ingrijpend. De BVK hield op te bestaan en Harry 
ging aan de slag bij een nieuw regiokantoor van het GAK in Helmond. Oei, raak je huis 
maar eens kwijt in crisistijd, dat werd pendelen voor Harry en ojee……..we zouden 
/ moesten Amsterdam gaan verlaten. Dat bleek voor mij toch wat moeilijker dan ik 
verwacht had. Maar, ik had een enorme troost, ik ging richting Brabant, en…… ligt 
Helmond niet heeel dicht bij Nuenen?! We gingen op huizenjacht en waren in feite 
klaar toen we alleen al de Frederikstraat inreden. Ik voelde me er meteen thuis, wat 
een fijne straat en vergeleken met ons huis in Amsterdam wat een enorm huis en wat 
een grote tuin! Na de bezichtiging zijn we ’s avonds - buiten de makelaar om - gewoon 
teruggegaan om te vragen of we alsjeblieft het huis nog een keer konden bekijken 
voordat we naar Amsterdam terug zouden rijden. Afin, the rest is history.
Vanaf januari 1983 wonen we op nummer 9 en in 1989 werd Laura geboren. Ik ben 
terug in het dorp dat ik in mijn kindertijd heb leren kennen, terug naar ‘onder de grote 
rivieren’. 

De PANpen in de hand van Willemien Leemhuis-v.d. Wiel
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Vervolg van pagina 1

In Amsterdam zeiden ze altijd ‘jij komt zeker 
uit Brabant’ maar in Nuenen kreeg ik van de 
melkboer te horen ‘ge heurt wel da gij van 
boven de rivieren kumt’ (sorry, ik kan/ken 
geen plat Nuenens). Tja, ik heb Brabantse 
roots maar ik ben in ieder geval ook een 1e 
generatie allochtoon (in buitenland gebo-
ren) en mijn kinderen zijn 2e generatie al-
lochtonen (een van de ouders in buitenland 
geboren). Ik sta in het ‘Allochtonenregister’ 
weet ik sinds kort en krijg op Schiphol tegen-
woordig extra controle als ik naar mijn zus 
in Amerika reis. Wisten jullie trouwens dat 
vóór 1970 alle personen die vanuit andere 
provincies in Noord-Brabant kwamen wo-
nen, ook allochtonen werden genoemd? 
Ik wist niet eens dat die term toen al be-
stond. Dus inderdaad twee allochtonen op 
Frederikstraat 9! Vanaf 2016 spreken we 
trouwens liever over ‘Persoon / Nederlander 
met een migratie achtergrond’ en Eindhoven 
e.o. kent vele expats, meer een term van nu.

Ach, en de onvergetelijke, op 4-4-2014 over-
leden Freek Groot, die vanaf 1994 pastoor 
was in Gerwen, is vanaf 1964 tot 1994 pas-
toor in Samarinda geweest. Hij was een goe-
de vriend van mijn Heeroom Frans (en hij 
had beslist iets met het nummer 4).
Ook leuk: in oktober 2018 ga ik met mijn im-
port-allochtoon uit Groningen en mijn drie 
2e generatie-allochtoontjes in Samarinda 
kijken waar mijn wieg heeft gestaan!

Salaam,  Willemien Leemhuis - van de Wiel

De nieuwe bewoners van Sophiastraat 2
Sinds twee maanden wonen Juul en Bart, met hun dochters Bo en Guus-
je en Franse bulldog Frits, in Sophiastraat 2. Ze komen uit Blixembosch, 
en hebben daarvoor in Woensel gewoond. Bart, een geboren Eindho-
venaar, werkt voor Goossens -- maar niet hier in Nuenen, doch op het 
hoofdkantoor in Veghel. Hij is daar manager klantenservice. Juul werkt 
voor Korein Kinderplein in Strijp, in de naschoolse opvang van kinderen 
van 9 tot 12 jaar oud. Zij doet vooral sportbegeleiding van de kinderen.  

"Hoe zijn jullie in Nuenen terecht gekomen?"
Bart: "We wilden graag wat groter gaan wonen, en gezien de leeftijd van 
onze dochters (4 en 6 jaar oud; Bo gaat naar groep 3) leek dit ons het goe-
de moment om te verhuizen. De laatste twee jaar keken we al wat rond in 
Nuenen. We waren toch al een tijd op Nuenen georiënteerd. We deden 
hier bijvoorbeeld altijd al de boodschappen, en Juul is een Nuenense; ze is 
er geboren, en haar ouders wonen hier."
Juul vult aan: ``Bart's beste vriend woont hier ook, en één van mijn beste 
vriendinnen; haar kinderen zitten op dezelfde basisschool als de onze. 
Ik ben ook heel blij dat we een flinke tuin hebben. Ik ben echt van het tui-
nieren. In het najaar gaan we de tuin opknappen. We hebben verder al een 
trampoline voor de kinderen."
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Nieuwe bewoners

Vervolg van het interview met Juul en Bart, de bewoners van Sophiastraat 2 
 
“Zijn de kinderen al gewend?”
"Dat gaat best goed. Bo mist haar vriendinnetje uit Blixembosch wel, maar die is nu door haar ouders op voetbal bij RKSV Nue-
nen gezet, zodat ze weer samen kunnen voetballen!"  

“Missen jullie nog iets in de wijk?
Juul en Bart zijn het er hartgrondig over eens dat één ding echt een groot gemis is: het speeltuintje.
Bo en Guusje vroegen direct toen ze hier woonden: “Zullen we een speeltuin gaan zoeken?'' 
“We vragen ons af wat de gemeente eigenlijk tegenhoudt. In Nuenen-West worden wel speeltuinen aangelegd in de nieuwe wijk.'' 
Uit hun tijd in Blixembosch weten ze ook, hoe gezellig het is als er een speeltuin of speelveldje is met wat bankjes erbij, en hoe 
snel je zo in gesprek komt met andere ouders. Wat hen betreft zou zo'n veldje best tegenover hun huis, in de Sophiastraat, mogen 
komen.
Bart bedenkt nog een tweede gemis: “Er zijn heel weinig prullenbakken. Dat is handig voor als je je hond uitlaat; het is een beetje 
gênant dat je met zo'n poepzakje door de hele wijk moet lopen. Maar verder is het hier fijn wonen!”

De nieuwe (tijdelijke) bewoners van Sophiastraat 3
De familie Van Gemert blijkt namelijk al een tijdje in Nuenen te wonen, in de Jhr 
Marcus van Gerwenlaan (dicht bij het gemeentehuis). Momenteel vindt een gro-
te verbouwing van hun huis plaats, waarbij het lage deel van het huis tot de grond 
wordt afgebroken. Daarom zochten ze een tijdelijk onderkomen. Huren was moei-
lijk (wachtlijsten, en hun hond, de Hollandse schapendoes Noor, is niet in elk huur-
huis welkom). Toen kwamen ze op het idee, een huis te kopen. Midden volgend 
jaar is de verbouwing klaar, en dan verkopen ze het huis aan de Sophiastraat weer. 
Er is overigens een kans dat de moeder van Annemiek interesse heeft in dit huis. 

“Hoe lang wonen jullie al in Nuenen?”
Bas: “Sinds 2007 wonen we in Nuenen, maar ik ben ook opgegroeid in Nuenen, en heb 
van 1978 tot 1990 al in de Panakkers gewoond (in de Constantijnstraat).” Annemiek 
vertelt dat zij is opgegroeid in Den Helder, en in 2003 naar Eindhoven is gekomen.

“Was het een grote overgang, van Den Helder naar Brabant?”
“Best wel, maar het bevalt hier goed. In het Noorden zijn de mensen wat directer, hier 
wat vriendelijker. Deze wijk vinden we trouwens leuk; het is een actieve wijk. 
We voelen ons hier thuis -- maar we gaan natuurlijk ook straks weer graag naar ons 
oude huis terug. In onze ‘eigen’ wijk is het ook heel plezierig; daar staan maar 15 hui-
zen. Alle “mannen van de berg”, zoals dat heet, gaan eens in de twee maanden samen 
borrelen, en de “vrouwen van de berg” lunchen twee keer per jaar samen.”

“Jullie hebben zeker niet veel aan het huis gedaan?” 
“Nee, helemaal niets. Alles is goed, en het is toch maar voor een maand of negen.  
Het is ook fijn dat de kinderen gewoon bij hun eigen school kunnen blijven. Niene zit 
in 3-VWO op het Lorentz Casimir, en Meike zit in de eerste klas op het Eckart; Pim gaat 
naar de Dassenburcht. De kinderen hockeyen ook allemaal in Nuenen, net als Bas. 
Niene vindt het trouwens leuk, om op te passen. Dus als iemand een oppas voor hun 
jonge kinderen zoekt ...”
Bas vertelt dat hij een ingenieursbureau heeft, GEMCO. Ze ontwerpen gieterijen, 
voor gebruik in o.a. de automobiel-, scheepvaart- en luchtvaartindustrie. Hij moet 
voor zijn werk heel veel reizen (opdrachten verwerven, contacten onderhouden), 
en daarom heeft Annemiek ervoor gekozen, niet buitenshuis te werken. Vroeger 
werkte zij in de gezondheidszorg. Reizen vindt hij trouwens geen straf, en het hele 
gezin houdt van reizen; de bijgevoegde foto is van een recente reis naar Egypte.  

Ondertussen schuift Niene aan. Zij hockeyt in de B3, in een team met veel vriendin-
nen. Ik informeer voorzichtig of haar kamer ook plat gaat bij de verbouwing. Dat blijkt 
niet het geval. Niene is wel heel benieuwd hoe het huis er uit komt te zien, spannend! 
Ze gaat regelmatig kijken. Tot zover het kennismakingsinterview met de familie Van 
Gemert -- en direct ook maar het afscheidsinterview!

Het verloop in de Sophiastraat is mo-
menteel groot. De trouwe lezer heeft 
al enige interviews met nieuwe bewo-
ners van de Sophiastraat voorbij zien 
komen, en dit keer is Sophiastraat 3 aan 
de beurt. Bas en Annemiek van Gemert 
zijn hier in september komen wonen, 
met hun kinderen Niene (bijna 14),  
Meike van 12 en Pim van 10. 
Uw amateuristische verslaggever had 
enige vragen voor hen bedacht, maar 
die konden na het eerste antwoord de 
prullenbak in.
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Maandag 12 november vond de jaarlijkse ALV van onze wijkvereniging plaats, in de Dassenburcht. Zo'n 35 
mensen woonden deze vergadering bij. Hierbij eerst een paar korte mededelingen, en daarna aandacht voor 
twee grotere onderwerpen: het speelruimte beleidsplan van de gemeente en de AED. 

● We hebben nog steeds geen secretaris. Er moet toch wel iemand te vinden zijn, onder onze 114 leden?
● De contributie blijft 10 euro per lid. De wijkvereniging heeft enige financiële reserves.  
● De gemeente heeft geluidsoverlast metingen en fijnstof metingen bij de Europalaan gedaan.
   De wijkvereniging wil het rapport opvragen, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
● Het voorgestelde beleid voor het omgaan met  persoonsgegevens van de wijkvereniging Panakkers wordt door 
   de vergadering goedgekeurd.
● De straatspeeldag 2019 vindt op 12 juni plaats (Sophiastraat). Ger Steenhuijsen wil graag hulp bij de organisatie.
● Noteert u ook alvast de datum van de burendag 2019? Het wordt 28 september.
   Piet van den Heuvel wist te melden dat de wijk in 2019 vijftig jaar bestaat; de burendag zal waarschijnlijk deels in
   het teken van dat jubileum staan.
● Op zaterdag 27 oktober deden 31 mensen mee aan een walking dinner, een initiatief van Anke Prins. 
   De aanwezigen waren enorm enthousiast. Elke maaltijdgang (gelijktijdig op vijf verschillende adressen) duurde een
   uur, daarna ging je naar weer een volgend adres. Het eten was erg lekker, maar nog belangrijker was dat het een
   heel goede manier bleek om je buurtgenoten wat beter te leren kennen. Voor herhaling vatbaar in 2019!
● Het gebruik van de website van de wijkvereniging (http://www.panakkersnuenen.nl) is minimaal.
   Dat kan niet gezegd worden van de sociale app. Ad roept ertoe op, de spelregels voor het gebruik van zo'n app  
   zorgvuldig na te leven. Jan Jacobs is verantwoordelijk voor de WhatsApp procedures.

En dan volgen hier de twee grote onderwerpen: 
1. Nuenen's beleidsplan: ‘Spelen en bewegen in de buitenruimte’
Dhr. Huub Maar, bij de gemeente Nuenen verantwoordelijk voor o.a. de groenvoorziening en het bovengenoemde be-
leidsplan, waagde zich in het hol van de leeuw. Hij lichtte zijn beleidsplan toe, maar niet nadat hij enige kritische vragen 
over missers van de gemeente op het vlak van groenvoorziening, en de communicatie daarover, moest proberen te 
beantwoorden. Wat dat beleidsplan betreft: het was bij de stukken voor de vergadering rondgestuurd, en zal inmiddels 
ook wel op de website van de wijkvereniging staan. Je kunt erin lezen over plannen voor een 'Central Park', ergens in 
Nuenen, en het voornemen in elk van de negen buurten van Nuenen en de drie kernen (Gerwen, Nederwetten en Een-
eind) voorzieningen te treffen voor buiten spelen en bewegen. Je kunt daarbij denken aan een speelplek voor jonge 
kinderen, of aan voetbaldoelen op een veldje, of aan een jeu de boulesbaan voor ouderen, enz. Huub Maar kondigde 
aan dat de gemeente in maart/april 2019 een drietal avondbijeenkomsten wil organiseren in onze buurt; dat is buurt 4 
(Panakkers en Oranjebuurt). De eerste twee avonden worden de behoeften in de buurt gepeild. Een door de gemeente 
ingehuurde persoon maakt vervolgens een plan, dat op de derde avond wordt gepresenteerd, en waarop men dan kan 
reageren. Er is een budget beschikbaar voor aanleg en onderhoud. Ad wijst erop dat onze wijk zeer kind onvriendelijk 
is. Hij hoopt dat we de wijk wat kunnen verlevendigen, en leefbaarder kunnen maken. Hij hoopt ook dat enige mensen 
zich zullen aanmelden om dit project vanuit onze wijk te trekken. Ter plekke meldt Loes Wijnoltz  zich aan; wellicht wil 
nog een jonge moeder of vader die dit leest zich ook aanmelden bij Ad van Gerwen?

2. De AED (Automatische Externe Defibrillator)
Via de app ontstond onlangs een discussie over de vraag of onze wijk één of meer AED's zou moeten heb-
ben, draagbare apparaten waarmee bij een hartstilstand het hartritme  weer zou kunnen worden hersteld door 
het geven van een elektrische schok. Als je bij iemand een hartstilstand constateert is het eerste wat je moet 
doen: 112 bellen. Dan wordt onmiddellijk een oproep gedaan aan degenen, binnen een straal van ongeveer  
1 km, die zich hebben aangemeld bij Hartslag.nl. De twee openbare AED's die het dichtstbij zijn, zijn die van de Dassen-
burcht en de AED bij Harry van Deurzen (de melkman, begin Opwettenseweg). De vergadering heeft nog onvoldoende 
informatie (o.a. over het aantal mensen in de wijk dat oproepbaar en getraind is in het gebruik van een AED) om te 
kunnen bepalen of aanschaf van een AED het overwegen waard is.
Jan Donkers, van de EHBO vereniging Nuenen, zal binnenkort wat meer informatie over AED's verstrekken. Zie ook 
pagina 5 voor aanvullende informatie over de aanschaf van een AED.

Tot slot: Ad van Gerwen leidde de vergadering zoals we inmiddels van hem gewend zijn: ontspannen, met gezag en af 
en toe een kwinkslag.

Onno Boxma

Algemene Ledenvergadering  2018 Wijkvereniging Panakkers
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Ik leg deze vraag voor aan Hans Bonnier. Hans is gepensioneerd cardioloog van het Catharineziekenhuis; onder zijn 
leiding is de cardiologie-afdeling aldaar tot bloei gekomen. Hij was, na zijn pensionering hier, als hoogleraar verbon-
den aan de Vrije Universiteit te Brussel en is momenteel emeritus.
Hans stelt dat er veel haken en ogen zitten aan de aanschaf, het operationeel houden en effectief bedienen van een 
AED. Hij schetst de volgende problemen, met als zijn advies: bezint eer ge begint.

Probleem 1: Herken de symptomen van een hartstilstand. Niet iedereen die neervalt heeft een hartstilstand.
Het zou ook bijvoorbeeld een hersenbloeding kunnen zijn ( je voelt dan nog een pols).

Probleem 2: De AED dient zo snel mogelijk aanwezig te zijn en operationeel. Er kan echter ondertussen begonnen 
worden met reanimeren, om daarmee belangrijke tijd te winnen. Wordt binnen vijf minuten niets gedaan, dan is de 
patiënt hersendood.

Probleem 3: Het is niet eenvoudig, een AED goed te bedienen. Het feit dat sprake is van een stressvolle situatie maakt 
het nog lastiger. Tegenwoordig bevat de EHBO cursus naast reanimatie ook bediening van een AED, maar je moet wel 
elk jaar op herhaling om het goed te kunnen blijven doen.

Probleem 4: Momenteel overleeft slechts 42% een hartstilstand - dus ook goede bediening van een AED is nog geen 
garantie voor succes. Dat  percentage was twintig jaar geleden overigens slechts 10-15%, en die toename is in belang-
rijke mate te danken aan de aanwezigheid van AED's. Ongeveer de helft overleeft het als de AED binnen drie minuten 
aanwezig is - maar dat is heel snel.
En dan, helaas, nog een triest feit: van degenen die een hartstilstand overleven, is een fors gedeelte er daarna neuro-
logisch matig aan toe.

Probleem 5: Om in onze wijk de kans groot te maken dat iemand met een hartstilstand op tijd met een AED wordt 
behandeld, is een fors aantal mensen nodig met de vereiste kennis en vaardigheid. Ook is iemand nodig die de AED 
buiten bij zijn of haar huis wil hebben, en de verantwoordelijkheid neemt het apparaat zeer regelmatig te controleren 
en te zorgen dat het opgeladen is. Het is goed, een inventarisatie te maken hoeveel mensen in de wijk een AED kunnen 
bedienen, en hoeveel bereidheid er is om een cursus te volgen en vervolgens elk jaar op herhaling te gaan.

Ik stel Hans ook de vraag: Wat doet een AED eigenlijk?
Stel dat sprake is van een hartinfarct waardoor het elektrisch ritme van het hart helemaal van slag is (ventrikelfibrilleren 
oftewel kamerfibrilleren; er bestaan dan heel veel kleine elektrische stroompjes naast elkaar, wat het verloop van de 
prikkels over de kamers verstoort, en het hart pompt geen bloed meer rond wat leidt tot hartstilstand en bewustzijn-
verlies, omdat de hersenen geen zuurstof meer krijgen). Via plakkertjes, die op het lichaam van de patiënt worden aan-
gebracht, detecteert de AED het hartritme van de patiënt. De AED geeft vervolgens precies aan wanneer je de paddles 
moet indrukken, waaruit de wattages komen om het ritme te herstellen. Dan komt de patiënt bij, en kun je wachten op 
de ambulances (na 112 komen er voor een hartstilstand altijd twee).

Nog wat getallen: In Nederland krijgen ongeveer 15.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten een ziekenhuis,
waarvan ongeveer 10.000 in de woonomgeving. Naar onze wijk vertaald komt dat neer op ongeveer eens in de vier 
jaar een hartstilstand; wellicht wat frequenter omdat relatief veel ouderen in de wijk wonen. Gezien de bovengenoem-
de getallen, zou je kunnen denken aan het eens in de 10 jaar redden van een leven.

In Nederland zijn ongeveer 10.000 geregistreerde AED's, en een nog veel groter aantal ongeregistreerde.
Noord-Brabant is overigens de provincie met veruit de meeste geregistreerde AED's; meer dan 2500. 
Stel dat de wijkvereniging besluit, een AED plus kastje te kopen, en enige mensen te mobiliseren om de cursus te vol-
gen. Hoe moeten we dan te werk gaan? Op buurtaed.nl vindt men informatie. Via BuurtAED, een gezamenlijk initiatief 
van de Hartstichting en Philips, kan een buurt een AED plus buitenkast, met vijf jaar service en onderhoud, aanschaffen 
met ongeveer €1000,- euro korting. Als de kast een slot en pincode heeft, dan zijn de kosten €2681,- waarvan Philips 
€1052,- bijdraagt. In het geval van een kast met verzegeling zijn de kosten €2475,-, waarvan Philips €976,- bijdraagt.
Conclusie: voor het geld hoeven we het waarschijnlijk niet te laten. Eén AED voor de wijk zou voldoende moeten zijn, 
gezien het kleine gebied. Problematischer is de beschikbaarheid van gekwalificeerde bedieners. Daarnaast is het ge-
zien de bovengenoemde getallen goed, te bedenken dat het om een betrekkelijk zelden voorkomende situatie gaat:
iemand krijgt een hartstilstand, er is iemand anders aanwezig om dat te constateren en adequaat te reageren
(allereerst 112 bellen) en er is snel iemand aanwezig die kan reanimeren danwel een AED bedienen.

Onno Boxma

Moet onze wijkvereniging een AED aanschaffen?
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HELP! De PAN redactie heeft voor komend nummer geen enkele inspiratie. 
Dat was bij de eerste elf nummers weliswaar ook al zo, maar het probleem wordt komend nummer wel heel nijpend. 
Daarom doet de redactie een dringend beroep op jullie. Welke van de zes straten wil het volgende nummer vullen? 
Zoek een paar straatgenoten bij elkaar en meld je, voor 20 december, aan bij de redactie panakkersnieuws@outlook.
com

Dit "special issue" mag overal over gaan, als het maar met je straat te maken heeft.
Foto's die laten zien hoe mooi de straat is, een gesprek met een interessante bewoonster, een rapportage over de kook-
kunst van een straatbewoner, een creatieve uitspatting van een jonge bewoner, de goedgeefsheid van vreemdelingen 
die over daken van je straat sluipen... Kortom: aan onderwerpen geen gebrek. In principe mag je drie pagina's vullen, 
zodat er nog een pagina over is voor mededelingen en de (toegezegde) Panpen e.d. Je mag de pagina's zelf opmaken; 
je mag de content ook toesturen, dan maken wij van de redactie er wat moois van. Welke straat bijt het spits af? 
 
Laten we lege plekken proberen te voorkomen...
 
Wie gaat de uitdaging aan?

Je eigen straatkrant maken in 2019?

2
4

Platanen op een Zuidfrans pleintje

Kurkeiken in de Pyreneeën

Nog een leuke uitdaging!
 
Het bestuur van Wijkvereniging Panakkers is nog steeds op 
zoek naar een nieuwe secretaris. De functie vraagt niet veel 
tijd. Het bestuur vergadert 8 à 9 keer per jaar op maandag-
avond van 20.00 - 21.30 uur. Gemiddeld kost het 4 à 5 uur 
van je tijd, per maand. Alle correspondentie gaat via de be-
stuurs-WhatsApp en Dropbox. 
Ben je erin geïnteresseerd om ons enthousiaste team te ko-
men versterken? 
Stuur een mailtje naar: wijkverenigingpanakkers@gmail.com 
of neem contact op met een van de bestuursleden. Op onze 
website vind je de bestuursleden. We geven je graag meer 
informatie.           
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Heeft u informatie die voor de wijkvereniging 

van belang is?  
Heeft u  ideeën  of leuke aanvullingen voor deze 

nieuwsbrief? Hebben wij soms iets gemist? 

 

p a n a k k e r s n i e u w s @ o u t l o o k . c o m 

Sluitingsdatum kopij: 20-01-2019

Colofon
Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur) 
Onno Boxma  
Loes van Orsouw (vormgeving)
Uitgever
Wijkvereniging de Panakkers 

Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 

PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

Jaaragenda 2019
20-01-2019 Sluitingsdatum kopij 
28-01-2019 PAN 3.1
12-06-2019 Straatspeeldag
28-09-2019 Burendag 

Jaaragenda 2018
20-12-2018 Aanmelden Straatkrant 
 

www.panakkersnuenen.nl
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