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Dat we in onze wijk vorig jaar en dit jaar een straatspeeldag hebben gehad, hebben 
we voor een niet gering deel te danken aan Ger Steenhuijsen. Vorig jaar overleed haar 
geliefde Loek op 6 april, en heeft Anke Prins de organisatie voor haar rekening geno-
men; maar dit jaar regelde Ger weer alles. Zij heeft de portefeuille "Evenementen" in 
het bestuur van de wijkvereniging, en vat die taak heel serieus op. Straks organiseert 
ze, met enkele anderen, de jaarlijkse burendag - alweer voor de derde keer. Daarvoor 
verwijzen we naar de aankondiging elders in deze PAN. We volstaan hier met een 
oproep van Ger: "Kom vooral; vorig jaar was het een enorm geslaagde bijeenkomst!"
Dit verhaal gaat echter niet over de burendag, maar vooral over de straatspeeldag. 
13 juni was het zover, maar voor Ger, die het in haar eentje organiseerde, begon het 
al veel eerder. Uit haar draaiboek: in april vroeg ze een vergunning aan bij de gemeen-
te. In mei zorgde ze voor aankondigingen in Rond de Linde, de Nuenense Krant en 
natuurlijk PAN. Ook reserveerde ze een springkussen bij de firma Heesbeen, en verza-
melde ze materiaal voor de spelletjes. Tevens probeerde ze ouders te charteren om te 
helpen. In juni werd het serieus: aankondigingen op de social app van de Panakkers; 
bewoners van de Sophiastraat erop attenderen dat de straat van 13 tot 17 uur ver-
keersvrij is; gesealde flyers ophangen in de wijk; zorgen voor hekken ter afscheiding; 
prijsjes kopen voor de kinderen; zorgen voor een EHBO doos, enz. En dan de dag zelf: 
het grasveld schoonmaken, vlaggetjes en ballonnen ophangen, het springkussen op-
halen en gereedmaken; alles klaarleggen voor de elf spelletjes.

Ger: "En toen werd het half twee, en waren er maar zes kinderen - dat was wel even 
schrikken. Gelukkig werd het snel daarna toch druk. Er kwamen zo'n 20-25 kinderen, 
in de basisschoolleeftijd." Bij de meesten kwam een ouder mee. "Wat waren die spel-
letjes?" "We hadden o.a. een skippybal race, doel schieten, touwtrekken, kersenpit 
spugen, en spijkerpoepen." " Pardon?" "Ken je dat niet?", vraagt ze lachend, op een 
toon die duidelijk maakt dat hier een forse lacune in de algemene ontwikkeling wordt 
blootgelegd. "Dan krijg je een touwtje om je middel met een spijker aan de achter-
kant, en moet je ervoor zorgen dat de spijker in een op de grond staand flesje terecht 
komt." Ter afronding van de middag mochten de kinderen tegeltjes, die Ger van een 
badkamer showroom had gekregen, beschilderen voor vaderdag. 
En als het afgelopen is komt de nazorg: materialen verzamelen en retourneren, het 
grasveld en de straat schoonmaken, het springkussen terugbrengen, de flyers ver-
wijderen, een verslagje maken ... Dat verslag staat trouwens op pagina 3. "Een leuke 
verrassing was", vertelt ze, "dat ik na afloop door één van de wijkbewoners spontaan 
werd uitgenodigd om asperges te komen eten. Heerlijk!"
            

Ger Steenhuijsen:  
De vrouw achter de straatspeeldag en de burendag

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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Ger kwam in 1972 met haar man Loek 
in Nuenen wonen. Ze kregen drie zoons 
en een dochter. Inmiddels zijn er 11 
kleinkinderen, tussen de acht en twin-
tig jaar. Ger heeft jarenlang gymnas-
tiekles gegeven; eerst op een middel-
bare school in Den Bosch, daarna op 
een lagere school in Eindhoven en op 
de Dominee Bakkerschool in Nuenen. 
Ook gaf ze zo'n 25 jaar lang gymles 
aan clubjes volwassenen. Ger hockey-
de lang op hoog niveau; ook tenniste 
ze, en deed aan basketbal en softbal. 
Ze is nog steeds heel actief: zwemmen, 
fitness, fietsen. Ze zit in het bestuur 
van de wijkvereniging, en schreef bij 
de kennismaking met het bestuur in 
de allereerste PAN, als "Wens voor de 
wijk": cohesie, sociale interactie, het 
voorkomen van eenzaamheid.

Meer lezen op pagina 2



Ger vertelt met groot enthousiasme over het organiseren van de straatspeeldag.  
Ze doet het graag; ook als gymlerares moest ze vaak dingen regelen, en indien nodig 
improviseren. Bovendien ziet ze met plezier dat steeds meer gezinnen met jonge kin-
deren in onze wijk komen wonen. Wel zou ze het erg leuk vinden, als anderen volgend 
jaar de organisatie samen met haar willen doen - dus neem contact op met Ger als je 
zin hebt mee te doen! 

Tot slot: zijn er nog andere evenementen die goed in de wijk zouden passen? Ger 
noemt er drie. Ten eerste lanceerde Anke Prins onlangs het idee van een walking 
dinner. Het "walken" wordt niet door het dinner gedaan maar door de deelnemers, 
die diverse gerechten verorberen op verschillende adressen, en zelf ook verantwoor-
delijk zijn voor één van die gerechten - een leuke manier om je buurtgenoten wat 
beter te leren kennen. Ten tweede: we zouden een boekenkastje in de wijk kunnen 
zetten. Iedereen kan daar boeken inzetten die hij of zij niet langer hoeft te hebben, 
en iedereen kan er boeken uit meenemen. Misschien heeft iemand zin, hier werk van 
te maken? En als allerlaatste: Ger denkt erover, gewoon een keer op de social app 
aan te kondigen dat de volgende ochtend om tien uur de koffie klaar staat bij haar.  
Uw verslaggever bedankt voor de lekkere koffie, en hoopt dat hij over een aantal jaren 
ook nog zoveel energie heeft om dingen aan te pakken als Ger!

De straatspeeldag in beeld!
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Verslag van de nationale straatspeeldag op woensdag 13 juni 2018

Aanmeldingsformulier Burendag Panakkers 2018*
 
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Tel.nummer . . . . . . . . . . . . 

Aantal personen . . . . . . . . . . .   Aantal kinderen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wil meehelpen met het maken van hapjes   Ja             Nee
 
* Strookje uitprinten a.u.b. en in de bus bij Anneke, Jaqueline of Ger deponeren 
 of de gevraagde info sturen naar: Ger Steenhuijsen: E-mail: gersteen700772@kpnmail.nl

Het was een mooi gezicht op het met vlaggetjes en ballonnen versierde veldje aan  
de Sophiastraat, waar de kinderen van de basisschool bijeen waren gekomen om al-
lerlei bekende of onbekende spelletjes te doen, waarmee ze een medaille en een 
prijsje konden verdienen. Van blikgooien, zaklopen, lepelrace, hoedje gooien, kersen-
pit spugen tot samen in een groot springtouw springen -- wat best nog moeilijk is. 
Gelukkig waren er ook een paar moeders die het nog eens voordeden, al dan niet 
met een kind op de arm. Met limonade, appeltjes, tomaatjes, wortel en ook nog een 
grote bak chips was het aangenaam toeven, zeker omdat de regen wegbleef en de 
temperatuur optimaal was.
De grote trekpleister was natuurlijk het springkasteel, wat van 13.30 tot 16.30 geen 
enkele minuut onbezet stond. Zelfs pater Ferdinand van Kampen (broer van Liesbeth 
Deckers) leefde zich hierop uit. Als laatste actie kon iedereen nog een tegeltje beschil-
deren voor  vaderdag. Met tevreden gezichten bij spelers, ouders en organisatie werd 
om half vijf gezamenlijk opgeruimd en het plein weer in nette staat gebracht, waarna 
de kinderen met een papier -- waarop ze een tekening konden maken voor
in de volgende PAN -- huiswaarts gingen. Ik geloof dat in deze wijk, waarin het aantal 
kinderen steeds zal groeien, een dergelijke speelmiddag jaarlijks herhaling verdient. 
Ouders, reken erop dat je volgend jaar wordt gevraagd om mee te organiseren!

Ger Steenhuijsen

tussen 14.00 en 17.00 uur
BURENDAG zaterdag 22 september
 
Beste medewijkbewoners 
Op zaterdag 22 september 2018 zullen we  tussen 14.00 en 17.00 uur weer  een BURENDAG organiseren, 
waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. Graag bericht van aanwezigheid uiterlijk 19 sept. Omdat we 
2 jaar positieve reacties hebben gekregen gaan we op dezelfde voet verder, dwz dat iedereen welkom is 
op het Sophiaplein, dat dan aangekleed is als feestlokatie. Als u weer zelf een drankje en glas en eventueel 
stoel meebrengt kunnen we de middag lekker informeel houden. Hebt u een leuk idee voor die middag laat 
dat dan zo snel mogelijk weten aan Ger Steenhuijsen via telefoon of appje. 
Zelfgemaakte hapjes zijn super welkom en erg in trek!!
Anneke Gillebert, Sophiastraat 13 - 2843285
Jaqueline v.d.Wielen, Constantijnstr 8 - 2844808
Ger Steenhuijsen, Mauritsgaarde 22 - 2833161

HARTELIJK 
WELKOM!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 



Goed, het was dus Heel Erg Warm. De hondsdagen hebben nog nooit zoveel honden-
weer gekend, en dan niet in de klassieke betekenis van regenachtig weer. Op 27 juli 
nam ik een foto van de thermometer van Stijn’s Slaapstudio: die stond op 40 graden 
Celsius. Maar, zegt u nu, op de foto staat toch echt 39 graden. Dat klopt. Toen ik van 
mijn fiets afstapte, naar mijn mobiel greep en de camera in stelling bracht zakte de 
thermometer een graad.  Iedere keer dat ik dit vertel, hoor ik van de luisterende partij 
een twijfelend ‘jaja’, maar het is echt zo.

Maar het was dus Heel Erg Warm. Onze wijk schroeide, blakerde, dampte van de hitte. 
De groenstrook naast de Europalaan kon eind juli die naam niet meer met fatsoen 
dragen. De beplanting was dor en geel, en menige struik of boom heeft inmiddels het 
loodje gelegd. Praktisch honderd procent van de rododendrons is overleden en er 
staan diverse dode eiken en berken.

De oorzaak is bekend, alhoewel je op de sociale media meteen ruzie krijgt als je over 
het opwarmen van het klimaat een uitspraak doet. Staatsbosbeheer heeft onder het 
mom ‘hout is het langzame goud’ al in 2016 een sympathiek plan bedacht om wat te 
doen tegen de opwarming: heel veel bomen planten. Overal in de wereld duiken dit 
soort plannen op. Nederland heeft nu 350.000 hectare bos. Door dit plan komt er nog 
eens 100.000 hectare bij.
In Noord-Brabant zal dat zo’n 20.000 hectare betreffen, waarbij ook veel hersteld 
wordt. Er worden vooral loofbomen geplant, miljoenen loofbomen. Behalve als zuur-
stofproducent zullen de bomen daarbij fungeren als een soort bodemverbeteraar. 
De bladeren composteren beter dan bijvoorbeeld dennennaalden en leveren een bo-
dem op die veel beter in staat is om water, voedingsstoffen en mineralen boven in de 
bodem vast te houden, aldus een artikel van 13 augustus jongstleden uit het Eindho-
vens Dagblad. 

Er kwam half augustus wel meteen discussie over de bomen en struiken die geplant 
zouden moeten worden. Het heeft niet zoveel zin om bomen als beuken, berken of 
zomer- en wintereiken te planten, want die kunnen niet goed tegen de hitte en over-
leven een reeks hete zomers niet. 
Onderzoeker Wieger Wamelink van Wageningen University betoogde in de media 
dat je beter bomensoorten kunt planten die nu in Zuid-Frankrijk voorkomen en van 
warmer weer houden. In plaats van de zomereik bijvoorbeeld de kurkeik of steeneik.  
Die zijn overigens groenblijvend, dus als bodemverbeteraar zal het niet werken, maar 
een levende boom is altijd beter dan een dode. 

In Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal komen de kurk- en steeneiken veel voor. De bast 
van de kurkeik vormt de basis voor de kurkindustrie, het harde en zware hout van  
de steeneik wordt voor zware toepassingen gebruikt. Vaak is de onderkant van de 
kurkeik aangesneden, omdat dan de bast is verwijderd. 
Leuk, denkt u nu, maar wat heeft dat met de Panakkers te maken? Als Wamelink 
gelijk heeft, zouden we ook in Nuenen bij (her)beplanten beter kunnen uitgaan van 
subtropische bomen, wat mij betreft te beginnen met de groenstrook naast onze wijk 
bij de Europalaan. 

Kurkeiken en platanen
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Haal daar al het dode materiaal maar weg, en begin kurkeiken te plan-
ten. En wilde lavendel, en misschien hier en daar een moerbeiboom, 
met van die lekkere besjes erin. Langs de Europalaan kunnen beter 
platanen komen. Die bomen zijn goed bestand tegen hitte en nemen 
fijnstof op. Bovendien geven ze veel schaduw. 

Als we dan toch een mediterraan klimaat krijgen, kunnen we ons er 
maar beter op tijd goed op voorbereiden. En krijgen we er misschien 
wel een industrie bij, de kurkindustrie. Niet echt hightech, wel heel 
Zuidfrans.

Fred Gaasendam

Moerbeiboom

Platanen op een Zuidfrans pleintje

Kurkeiken in de Pyreneeën
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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: 15-11-2018

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 2018
 
22-09-2018 Burendag 
27-10-2018 Walking dinner
12-11-2018 Algemene Ledenvergadering 
15-11-2018 Sluitingsdatum kopij 
22-11-2018 PAN 2.4

vanuit het bestuur 
Het bestuur heeft onlangs de afspraak met de Gemeente bevestigd 
om op 18 september een eerste gesprek te hebben over de 
problematiek van de restgronden in onze wijk. 
Het bestuur heeft de aula van de  Dassenburcht gereser-
veerd op maandag 12 november a.s. voor de Algemene 
                             Ledenvergadering.

Hier zijn ze dan, de winnaars van de tekenwedstrijd!
Thomas

Jolijn


