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De eerste bewoners:  
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46 Jaar geleden werd onze wijk, de 
Panakkers, uit de grond gestampt. 
Sommige families wonen er al vanaf het 
begin, zoals Babs en Theo Keulen (sinds
mei 1972), en Mien en Jos Coolen (sinds 
november 1971). 
PAN deed een poging tot een interview, 
met alle vier tegelijk. Het werd een  
totale mislukking, want iedereen praat-
te enthousiast door elkaar; maar het 
was wel heel gezellig! Hier wat flarden 
van hun verhalen.

Mien en Jos, waren jullie de allereerste bewoners van de wijk?
Nee, de familie Godtschalk, op de hoek van de Frederikstraat, was iets eerder.  
Eén dag na ons kwam de familie Van den Heuvel. Alle 155 huizen werden binnen 
een jaar na elkaar opgeleverd. Wij kochten de grond van makelaar Maas, bijna 900 
vierkante meter voor 29.000 gulden, en hebben het huis daarna grotendeels zelf  
gebouwd. Mien verduidelijkt: Jos vierde vorig jaar september het feit dat hij 60 jaar 
stukadoor was, en werkt als 78-jarige nog steeds ("aan één stuk a door"). Vandaag 
heeft hij nog een muurtje van 8 bij 2.8 meter ingesmeerd, en morgen gaat hij in de 
kerk wat muren bijwerken. Jos voegt eraan toe, dat hij overweegt te stoppen als hij 
92 wordt. Bij een eerdere klus in de kerk is hij trouwens van een steiger gevallen.  
Hij merkte toen op dat je beter van je geloof kunt vallen dan van een steiger; die con-
statering viel niet helemaal goed ...
 
Babs en Theo, woonden jullie al in Nuenen voordat jullie naar de Panakkers
verhuisden?
Nee, we woonden eerst in Eindhoven, dichtbij de Sterrenlaan. We zochten een rustig 
dorp, dichtbij Eindhoven, en dat werd Nuenen. Toen we de grond gekocht hadden, 
ook via makelaar Maas, lieten we het huis bouwen door aannemer Van Rhee, één 
van de twee aannemers die de wijk opbouwden (de andere was Van de Meeren). 
We gingen vaak kijken hoe de bouw opschoot, en Theo maakte dan foto's van de 
vorderingen - een paar foto's staan bij dit verhaal. Het huis werd heel goed gebouwd; 
zo werden onder de dakgoot houten planken gelegd, iets wat geen enkele aannemer 
meer doet. Je kreeg ook veel vrijheid om aanpassingen aan te brengen in de bouw-
plannen, wat niet makkelijk was voor de bouwlieden. Sommige bouwvakkers spraken
daarom wel van "Pijnakkers", en stelden: "als wij bij de hemelpoort komen en vertel-
len dat we de Panakkers hebben gebouwd, dan krijgen we vast een plaatsje helemaal 
vooraan."

Mien en Jos, hebben jullie altijd in Nuenen gewoond?
Mien en Jos blijken geboren Nuenenaren. Ze hebben het karakter van Nuenen wel 
zien veranderen, maar blijven het een fijne, mooie plaats vinden. Mien: "de mensen 
in de winkels kennen je, en je komt veel bekenden tegen; het is veel persoonlijker dan 
in de stad. Een ideale plaats om je kinderen te laten opgroeien: een ruim opgezet-
te plaats, met goede sportverenigingen, en lekker dicht bij Eindhoven. De middelste 
zoon woont nog steeds in Nuenen; de andere twee wonen helaas ver weg, in Bangkok 
en Sydney."

"Wat is het hier toch fijn wonen!" 

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com

1



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. 

 

Door een  van de redacteuren werd ik gevraagd om de aftrap te geven voor deze 
nieuwe rubriek, waarin de pen steeds doorgegeven wordt aan een andere wijkbewo-
ner. De enige eis die werd gesteld: het moet wel iets met Nuenen te maken hebben.  
 
Nu ben ik geen Nuenenaar van geboorte, en hoor ik het meeste Nuenense nieuws 
van manlief Ronald (die het dan weer op de tennisbaan heeft gehoord, of opgepikt 
heeft uit een van de huis-aan-huisbladen, of incidenteel uit het Eindhovens Dagblad 
als we die weer eens ontvangen hebben in plaats van onze eigen krant...) of bij de ver-
jaardagskoffie bij een van de buurtvrouwen. Ronald en ik zijn, samen met onze twee 
dochters (die inmiddels alweer het huis uit zijn), 11 jaar geleden vanuit Eindhoven 
naar Nuenen verhuisd, naar de Johan  Frisostraat. Wat gingen we er, naast een rianter 
huis en grotere tuin, op vooruit: van een ministerbuurt naar een koninklijke buurt, van 
een laan zonder bomen naar een straat met joekels van berkenbomen. En binnen een 
mum van tijd kenden we de nabije (over)buren en voelden we ons welkom.  
Zelfs wat eerst een nadeel leek, namelijk verder fietsen naar mijn werk aan de TU/e, is 
eigenlijk een voordeel, want omdat ik niet (meer) sport is het de enige beweging die ik 
dagelijks heb, dus hoe langer de afstand hoe beter. Een e-bike zal ik dan voorlopig ook 
niet aanschaffen, althans niet voor woon-werkverkeer. En dat dagelijkse fietstochtje, 
dat wil ik nu als onderwerp gebruiken voor de rest van mijn verhaal. Want in die 11 
jaar is er het nodige veranderd, en daar wil ik even bij stilstaan in plaats van aan voor-
bijfietsen.....

Om te beginnen: niet alleen de bomen in onze straat hebben ringen maar inmiddels 
ook veel lantaarnpalen: zogenaamde kroonringen, bedoeld om de PDM-zakken aan 
op te hangen. En her en der zijn witte vlekken op straat gekalkt, die containers voor 
moeten stellen en de verzamelplekken voor de kliko’s aangeven. En dat allemaal, zo 
maak ik op uit de brief van de gemeente, om ons bewoners de overlast van de vracht-
wagens te  besparen. Toch fijn dat de gemeente proactief acteert op iets wat ikzelf 
nog nooit had gemerkt. (Maar ja, ik ben dan ook nooit thuis als het vuilnis wordt 
opgehaald.) 

Hierna wordt het interview te rommelig om goed weer te kunnen 
geven. Uw amateuristische verslaggever probeert nog wel wat 
vragen te stellen, maar de verhalen over de begintijd van de Panak-
kers gaan nu echt alle kanten op. Vooral Jos zit vol met prachtige 
anekdotes, waarmee hij moeiteloos alle PAN-nummers van 2018 
zou kunnen vullen. Over zijn jeugd, als oudste van 14 kinderen 
(eerst 11 zoons, toen 3 dochters). Over wethouder Poot, de enige 
wethouder van Nuenen in de beginjaren zeventig, de man die alles 
regelde; hij was ook directeur van een Philipsfabriek, de papier-
fabriek (ook nooit geweten dat Philips een papierfabriek had?).  

Van de redactie
"Er kan natuurlijk nog van alles aan ver-
beterd worden. Er kunnen meer verha-
len  op komen (ik heb de meeste teksten
tot nu toe zelf geschreven, dan wel 
bestaande teksten bewerkt). Ook is het 
organogram van bestuur en commissies 
nog wat kaal; daar kunnen nog foto's van 
bestuursleden inkomen, en links voor 
aanvullende informatie. 
Als je op Commissies klikt, dan zie je dat 
bij sommige onderwerpen nog geen tek-
sten beschikbaar zijn. Als je klikt op 
Contact, dan kun je een mail versturen 
met een vraag of suggestie. Ik hoop dat 
veel mensen met suggesties gaan 
komen, en dat meer teksten worden 
aangeleverd. Ik was zelf o.a. enthousiast 
over de mogelijkheid, te klikken op  
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Vervolg van pagina 1

de PANpen  27 maart 1971

26 mei 1971

Links: de Opwettense weg. De boerderijen zijn 
van Sloots en Van Lieshout

Of over de broeders van Eckartdal, die nog een poosje op Frederikstraat 10
hebben gewoond. Er waren vijfenveertig jaar geleden namelijk te weinig broeders 
over om het broederhuis in Eckartdal in stand te houden. Of over zijn vervangende
dienstplicht, waarin hij een verplegersopleiding volgde. 
Of over de vrijwillige brandweer van Nuenen, waar hij 25 jaar deel van uitmaakte.  
Of over ... we kletsen nog een hele tijd na. 

Babs, Theo, Mien en Jos, hartelijk dank voor jullie enthousiaste verhalen! 
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De PANpen in de hand van Marloes van Lierop
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En een gratis tip aan de Gemeente: plaats gelijk wat zitjes bij die verzamelpunten, dan 
kunnen de oudjes uitrusten en worden verzamelpunten gelijk ook contactpunten!
Maar laat ik even verder fietsen, ik ben nog maar net de oprit af. Dan gaat het door 
het wandelpaadje richting de rotonde bij Goossens. Het is mij nog steeds niet duide-
lijk of je op dat paadje nou wel of niet mag fietsen, zolang ik geen verbodsbord zie ga 
ik er maar van uit dat het toegestaan is. Tja, dat paadje, daar is ook wat veranderd: 
reed je tot voor een paar jaar langs dicht struikgewas, nu is het een open en parkach-
tig pad geworden. En durf ik er zelfs in het donker nog te rijden omdat er van de lan-
taarnpalen langs de Europalaan lichtschijnsel is. De rotonde is inmiddels een ovonde 
geworden, en een stuk veiliger voor fietsers die over willen steken. Zo ervaar ik dat 
tenminste: vroeger had je als fietser weliswaar voorrang op de rotonde maar moest 
ik gemiddeld één keer in de week hard in de remmen om niet omver gereden te wor-
den, ondanks mijn voorrangsrecht. Nu heb je geen voorrang en is het je eigen schuld 
als je aangereden wordt. Toegegeven, ik moet soms wel lang wachten, maar gelukkig 
rijden er nu veel meer bussen waar automobilisten voor moeten stoppen, en in de 
slipstream van de bus kan ik makkelijk oversteken. En er bestaan ook  nog hoffelijke 
automobilisten, vooral als het een gestage stroom van voortsukkelende auto’s is, wil 
er nog wel eens iemand beleefd ruimte  maken. Dank daarvoor, vooral als het regent!!

Zo, we zijn veilig aan de overkant. Niet alleen de rotonde is getransformeerd en heeft 
zelfs een kunstwerk gekregen (het Gebint), de hele Europalaan heeft een upgrade 
gehad. Wat vond ik het zonde dat al die mooie bomen gekapt moesten worden voor 
de aanleg van de busbaan! Het heeft lang geduurd voor ik aan het kale geheel gewend 
was. Ik hoop dat de nieuw geplante bomen snel gaan groeien om deze toegangsweg 
naar Nuenen weer een groen aanzicht geven. De nieuwe boompjes die het niet gered 
hadden zijn gelukkig ook al weer vervangen.
Zo, al fietsend de Pinckaert in. Eerst langs de badkamerexpositie (voorheen een 
showroom voor auto’s), langs het bedrijvencentrum (gelukkig weer wat meer leven in 
de brouwerij; er waren jaren dat ik ’s morgens geen enkel kantoorraam verlicht zag), 
het Witte Hondpad in. Een intrigerende naam, kan iemand mij vertellen wat daarvan 
de achtergrond is?? 

Inmiddels heb ik een band opgebouwd met een dame die daar rond die tijd haar (niet 
witte) hondje uitlaat, we groeten elkaar vriendelijk, maar ik heb geen idee hoe ze heet 
(inmiddels weet ik wel waar ze woont). Voorbij  de achterkant van de Baderie (ook 
al nieuw) hup de Opwettenseweg op, uitkijkend voor de fietsende schooljeugd. Dit is 
een onveilig stuk weg in de ochtendspits, en het is maar goed dat er max 30 km/uur 
gereden mag worden. De signalering die enige jaren geleden op het wegdek is aan-
gebracht (duidelijke en bredere fietsstroken) was wel een verbetering, maar als scho-
lieren met drieën of zelfs vieren naast elkaar fietsen blijft het levensgevaarlijk, zeker 
als scooters en auto’s gaan inhalen. Ik kan me vreselijk ergeren aan scholieren die op 
onhandige, vaak gevaarlijke plekken gaan staan wachten op hun vrienden, vooral als 
ze dat pal naast een trottoir (de aangewezen plek) doen. 
Maar ik realiseer me nu dat dat eigenlijk niet vaak meer voorkomt. Ook heb ik de 
fietsverlichting in de loop der jaren sterk verbeterd zien worden, ongetwijfeld dank-
zij de batterijlampen! Een andere geleidelijke verandering: eenzame fietsers hebben 
oordoppen in want luisteren naar muziek, of zijn telefoongesprekken aan het voeren 
of iets anders met hun mobiel aan het doen. 

Terug naar de route, langs feestzaal  Berkenbosch, inmiddels landelijk bekend van-
wege de op tv uitgezonden verbouwing die de feestzaal moet transformeren in een  
comfortabele woonunit. Ronald en ik hebben in die zaal meer dan 10 jaar plezierig 
bridge gespeeld op dinsdagavond, en het was met pijn in het hart dat we daar weg 
moesten. Inmiddels is onze bridgeclub BCN gefuseerd met Common Sense, en spelen 
we met de nieuwe club op Eeneind. Dat is anders, maar ook leuk. Tegenover Berken-
bosch heeft heel lang een leeg en verwilderd perceel gelegen, dat vervolgens in twee 
percelen werd opgesplitst. 
Inmiddels nadert het tweede nieuwe huis zijn voltooiing. Dan de bocht om, langs het 
parkje met die reusachtige bomen (wat een blad komt daar vanaf....) langs het huis 
dat al zo lang te koop staat, met die enorme kastanjeboom. 

En dan komen de uitzichten: rechts zie 
je bouwactiviteiten voor de nieuwe wijk.
Momenteel worden de voorbereidingen 
getroffen voor de aanleg van de weg die 
de Opwettenseweg gaat verbinden met 
die nieuwe woonwijk. Links zie je weilan-
den, meestal met paarden, en in de ver-
te de file op de A270. Ik ben blij dat ik nu 
nog zo ver kan kijken, dat kan niet meer 
als dat ooit volgebouwd is. Maak ik dat 
nog mee?? Uiterlijk over 4 jaar ga ik met 
pensioen en maak ik dat dagelijkse ritje 
niet meer, ik zal het nog gaan missen..... 
 
Marloes van Lierop

Van de redactie
Goed nieuws: de kortste dag van het 
jaar zit er bij het verschijnen van deze 
PAN weer op!  We tellen de donkere 
dagen tot aan kerst en daarna gaan we 
weer met frisse energie het nieuwe jaar 
tegemoet. Nog voor de winter begon, 
zorgde een blauwe maandag voor code 
rood en was de wijk bedekt met een wit-
te sneeuwlaag. Ik hoor een enkele lezer 
zeggen: “Vroeger… toen kenden we nog 
eens barre winters!” Leuke herinnerin-
gen aan vroeger? Lees dan ook eens het 
interview met de eerste bewoners. Of 
kijk nog eventjes terug op de ALV die ge-
zellig was en goed werd bezocht. 
Lopend door de wijk hebben we kunnen 
zien dat er nieuwe wijkbewonertjes ge-
boren zijn. Welkom aan de kleintjes en 
felicitaties voor hun ouders! Als daar-
voor belangstelling is, stuur gerust eens 
een familieberichtje naar de redactie. 
We plaatsen het graag en - wie weet -  
ontstaat er als vanzelf een leuke rubriek: 
de tweede! De eer van de eerste komt 
toe aan ‘de PANpen’, een pen die door 
de wijk gaat dwalen en bewoners gaat 
uitnodigen  om een kleine (of minder 
kleine) bijdrage aan de PAN te leveren. 
Marloes van Lierop beet het spits af. Zij 
neemt ons mee op een fietstocht en zal 
vervolgens de PANpen doorgeven. 
Wij, de redactie, zijn hierover in onze 
nopjes en we laten ons graag verrassen 
door zomaar een gewoon, bijzonder of 
grappig vertelseltje. Dank aan Marloes 
voor de eerste bijdrage en voor het 
doorgeven van de PANpen aan Piet van 
den Heuvel.
We wensen iedereen veel leesplezier, 
een stralende kersttijd en een mooi en 
gezond 2018 toe. 



Impressies van de Algemene Ledenvergadering
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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: 02-02-2018

Punt 6 is gewijd aan een bespreking van de activiteiten uit 2017. Nu wordt het leven-
diger. Iemand spreekt zijn zorg uit over het gemeenteonderhoud van de groenstrook 
bij de Europalaan. Ad zal er met de gemeente over spreken. 
Dan de straatspeeldag. Volgens nagenoeg iedereen een groot succes. Eén persoon 
vraagt om de dag in een andere straat te organiseren. Het bestuur zegt toe dat in 
overweging te nemen.

De voorzitter schakelt moeiteloos door naar de derde activiteit uit 2017: de burendag. 
Wederom volop lof voor de organisatoren; het was een uiterst geslaagde middag. De 
Sophiastraat is enige uren afgesloten geweest tijdens de burendag. Het bestuur zal 
een roulatie over de zes straten overwegen, maar het lijkt erop dat nagenoeg ieder-
een de locatie bij de groenstrook in de Sophiastraat veruit het meest geschikt vindt. 

Via burenhulp (er komt een boekje "Buurtoverzicht") belanden we bij ICT. Jan Jacobs 
bespreekt de twee WhatsApp groepen: de veiligheidsapp en de sociale app. De ge-
meente heeft inmiddels borden over "wijkpreventie via de WhatsApp" laten plaatsen, 
dus de boeven kunnen niet meer zeggen dat ze niet goed geïnformeerd waren. Het te-
lefoonnummer van de wijkagent zal op de website www.panakkersnuenen.nl worden 
geplaatst. Verdere ideeën voor die website zijn trouwens van harte welkom.
Het bestuur vraagt ook om ideeën voor verdere wijkactiviteiten. Een Panakkerskoor 
('De hoge noot'), een kookclub ('In de pan bakkers')? Er komt weinig respons - maar 
het zaadje in de akkers is geplant, misschien komt het ooit tot wasdom. Het is inmid-
dels kwart voor negen, en we zijn toe aan "wat verder ter tafel komt". Een punt van 
zorg: bus 321 rijdt binnenkort niet meer over de Sterrenlaan maar over de Helmond-
weg. Bus 404 moet de honneurs gaan waarnemen voor de busverbinding tussen onze 
wijk en Eindhoven, maar die bus beperkt zich voornamelijk tot de schooltijden.
Nu we het toch over vervoer hebben: Iemand meldt dat hij er slechts af en toe in 
slaagt door de Constantijnstraat te rijden zonder wat spiegels af te breken. Auto's 
mogen hier namelijk aan beide kanten parkeren. Ad wil wel met de gemeente praten, 
en spreekt de hoop uit dat het dan in vijf jaar is geregeld. De klager merkt op dat hij er 
tegen die tijd niet meer is, waarop Ad er bezorgd bij hem op aandringt vooral op tijd 
zijn contributie te betalen. Dit blijkt een goed moment om de vergadering te sluiten.  
 
Het is negen uur, en iedereen gaat opgewekt naar huis: het was informatief, en de
sfeer balanceerde op geslaagde wijze tussen luchtig en serieus.

Onno

Jaaragenda 2018
 
13-6-2018  Straatspeeldag 
02-02-2018 Sluitingsdatum kopij PAN 9 
12-02-2018 PAN 9, verschijningsdatum

De redactie wenst alle bewoners van onze 
buurt een gezond en harmonieus 2018

ALV 13 november
Maandagavond 13 november, tegen 
acht uur: zo'n veertig mensen hebben 
zich verzameld in het gebouw van lagere 
school de Dassenburcht, om de ALV van 
de Wijkvereniging Panakkers bij te wo-
nen. Een flinke opkomst - de mededeling 
dat de koffie vijftig cent zou kosten heeft 
blijkbaar geen onoverkomelijke barrière 
opgeworpen. De koffie blijkt trouwens 
alsnog gratis. Om acht uur precies opent 
voorzitter Ad van Gerwen de vergade-
ring. Twintig seconden later zijn de notu-
len van de vorige ALV goedgekeurd. 

Op naar agendapunt 3: samenstelling be-
stuur. Ad meldt dat men in gesprek is met 
een kandidaat om Eefje op te volgen als  
secretaris. Er is verder nog niets te melden.  

Tijd voor agendapunt 4. Het is nu twee 
over acht; ik vrees dat we in dit tempo 
over drie minuten klaar zijn, en wat moet 
ik dan met m'n avond? Bij agendapunt 4 
(het huishoudelijke reglement) lopen we 
wat in op dat schema; niemand heeft de 
behoefte iets over dit reglement te zeg-
gen. 

Punt 5: Financiën. Er zijn 155 adressen in 
de Panakkers en in 2017 telde de wijk-
vereniging 110 contributie betalende 
leden. 2017 wordt waarschijnlijk afge-
sloten met een fors positief saldo. Het 
bestuur wil de contributie in 2018 dan 
ook verlagen van 10 naar 6 euro. Ik kan 
een kreet van vreugde nauwelijks on-
derdrukken; dat wordt vakantie naar de 
Bahama's, komende zomer! Helaas stelt 
één van de aanwezigen voor de contri-
butie op 10 euro te handhaven, om zo-
doende een buffer voor slechte tijden 
op te bouwen. Tot mijn verrassing gaat 
iedereen akkoord. Dan toch maar Schier-
monnikoog of de achtertuin.


