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Yolanda de Muijnck: 

           Lees verder op pagina 2

Het zijn er veel geweest, de Nuenense 
kinderen die tekenles hebben gehad 
van tekendocent en beeldend kunste-
naar Yolanda de Muijnck. De lessen 
zullen menigeen aangezet hebben om 
de tekenpen of schilderkwast te blijven 
hanteren, want Yolanda spreekt op een 
inspirerende en enthousiaste wijze over 
de schilder- en tekenkunst, zo blijkt uit 
het interview dat Panakkersnieuws met 
haar had.

Ze is van oorsprong geen Nuenense. ‘Ik ben Zeeuwse, geboren in Vlissingen. Ik heb 
daar eerst HBS-B gedaan, daarna in Middelburg de kweekschool gedaan. Vervolgens 
ben ik in Eindhoven een opleiding begonnen aan de Academie voor Industriële Vorm-
geving. 
Ik kende toen mijn eveneens Zeeuwse man Willem al. Hij was een van de eerste me-
dewerkers van de toen Technische Hogeschool Eindhoven. Zijn zus zat bij mij in de 
klas, zodoende leerde ik hem kennen. We zijn in 1966 getrouwd. We hebben eerst nog 
een paar jaar in Eindhoven gewoond en zijn in 1970 naar Nuenen gekomen. 
Daar hebben we eerst in de Wilgenstraat gewoond. Dat was een straat vol met mede-
werkers van de TU, erg gezellig.’ 
De opleiding aan de Academie voor Industriële Vormgeving heeft ze niet kunnen af-
maken: in 1967 werd haar dochter geboren. 

Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan, het lesgeven bleef trekken. Al snel haalde 
ze haar diploma handvaardigheid en begon ze daarin les te geven op de Louis Bue-
lensschool in Eindhoven. En al vanaf 1973, bijna vanaf de oprichting, was ze docent 
jeugdatelier bij de Stichting Culturele Activiteiten Nuenen, het aloude en inmiddels 
helaas opgeheven CAN. Bij het CAN heeft ze, ook als lid van het bestuur, gewerkt tot 
de opheffing in 2016. 
Na een kleine twee jaar bouwkunde te hebben gestudeerd in Eindhoven, vond ze 
tenslotte haar ware passie in een opleiding aan de Academie voor Beeldende Vor-
ming in Tilburg. Met deze opleiding, die ze in de tachtiger jaren heeft gedaan werd 
ze eerstegraad lerares tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. ‘Ik zat daar tussen 
klasgenoten die net zo oud waren als mijn dochter, ‘ herinnert ze zich. Ze was 42 toen 
ze in 1989 afstudeerde. Overigens heeft haar dochter Catelijne het kunstgen van haar 
geërfd, want zij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en is nu coördinator van het Stu-
dium Generale aan de Artez Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem.

Met haar man Willem woont ze al heel lang in de wijk Panakkers, vanaf 1977. ‘We 
hebben er nog wel eens aan gedacht om te verhuizen, we zochten een huis met een 
ruimte die je als atelier kan inrichten, maar die zijn in Nuenen niet makkelijk te vinden, 
dus dat is er niet van gekomen. Echt noodzakelijk is het ook niet, ik heb een grote  
kamer, daar kan ik goed in werken.’

‘De illusie van ruimte creëren in een plat 
vlak, dat is een prachtige uitdaging.’ 

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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Dat laatste is goed te zien aan de grote productie van Yolanda. ‘Ik 
heb inderdaad flink wat werk gemaakt.  Dat is ook te zien geweest 
in een aantal tentoonstellingen. Maar ik maak van tentoonstellin-
gen niet al te veel werk. Het is best inspannend, een portfolio bij-
houden, je moet veel de boer op langs galeries om dat portfolio te 
laten zien… het kost erg veel tijd. Ik ben liever bezig met het maken 
van werk en lesgeven.’ 
Gezien haar opleidingen en interesses is het niet vreemd dat Yolan-
da’s voorliefde uitgaat naar geometrische, architectonische vor-
men. ‘Een beetje zoals de kunstenaar Ellsworth Kelly, maar nog wel 
figuratiever. Ik vind het vooral boeiend om met eenvoudige ingre-
pen diepte weer te geven. De illusie van ruimte creëren in een plat 
vlak, dat is een prachtige uitdaging. Ik gebruik daarbij verschillende 
thema’s, zoals plooien in een doek, een doolhof, takken van bomen. 

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  

Vervolg van het interview met Yolanda de Muijnck
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Mijn schilderijen moet je van een afstand bekijken, mijn pentekeningen juist van dichtbij, want die zijn minimalistisch, met fijne ar-
ceertechnieken.’    
Naast het zelf schilderen is haar andere grote passie het lesgeven en onderrichten in het tekenen en schilderen. Zoals gezegd hebben 
veel kinderen les gehad van haar. ‘Dat doe ik op een zo aanschouwelijk mogelijke manier, de theorie is gewoon te abstract. Dus als 
we het hebben over de toren van Babel, is het verstandiger om een aantal teiltjes op elkaar te stapelen en zo het perspectief van de 
cirkel te laten zien dan een theoretische verhandeling te houden.’ 

Voor volwassenen organiseert Yolanda lessen kunstgeschiedenis, museumexcursies en reizen naar plaatsen als Turijn, Parijs en Barce-
lona. Een van de laatste onderwerpen was Pyke Koch, de Nederlandse kunstschilder die bekend is geworden door zijn buitengewoon 
gedetailleerde schilderwerk. Ze heeft nog een mentorklas schilderen bij het Atelier Van Gogh, de opvolger van de stichting CAN. ‘Het 
onderricht in kunstgeschiedenis en het lesgeven in tekenen en schilderen is heel bevredigend. 

Kunst verrijkt een mens. 
Om goed les te geven, om kunst 
toegankelijk te maken, moet je 
het zelf ook wel goed kunnen.  
Dus ik blijf schilderen en tekenen. 
Het is een soort training van de fij-
ne motoriek, het houdt je scherp, 
het gaat vooral om het vermogen 
om goed te blijven kijken, en het is 
nog steeds heel leuk om te doen!’  

Kunst verrijkt een mens



De PANpen in de hand van Piet van den Heuvel
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De Panpen geeft een terugblik en kijkt naar het heden en de toekomst

Mij werd gevraagd om iets te vertellen over de eerste jaren van de Panakkers.
Kijkend naar het stratenplan van de Panakkers zien we dat de straten van onze wijk bij Raadsbesluit van 2 oktober 1969 werden 
vastgelegd. Daarna begon de aanleg van riolering, verlichting en verharding van de straten. Vervolgens ging de uitgifte van de 
grond van start. In ons geval kochten wij al vrij snel een stuk grond op de hoek van Johan Frisostraat en Mauritsgaarde. Ton en ik 
woonden in Eindhoven en waren beiden geboortig uit Nuenen. Wij wilden terug naar de grond waar we vandaan kwamen, naar 
onze roots. Met een vriend van ons, architect Toon van Aken, gingen wij aan de slag om, binnen de voorschriften van de gemeente, 
het huis naar onze smaak te ontwerpen. Bij inschrijving werd de bouw uitbesteed en op 31 oktober 1971 kwam de verhuiswagen 
vanuit Eindhoven voorrijden om de meubels en zo meer af te leveren in onze nieuwe behuizing.  
De Panakkers was toen één grote bouwput. Drie grote aannemers hadden drie projecten onderhanden: een voor de bungalows 
aan de Mauritsgaarde, een voor de binnenring inclusief de Sophiastraat voor de blokken van twee en de derde voor de buitenring 
van de Constantijnstraat. Daarnaast waren vele kleinere aannemers voor de alleenstaande huizen aan de slag gegaan. Enkele lege 
plekken bleven wat langer zonder bebouwing. Na de bouw werden er struiken en bomen geplant om de kale vlakte op te fleuren. 
Nu hebben we een mooie groene wijk. Voor onze drie kinderen, twee van zes jaar en een van twee jaar, was het in het begin wen-
nen: Van een rijtjeshuis met een kleine tuin en in een beschermde woonomgeving naar een huis op een flink stuk grond en een 
omgeving met veel bouwactiviteiten en geen boom of struik. 

De twee oudste kinderen werden in de eerste maanden door Ton naar de eerste klas van de heilige-Hartschool gebracht en de 
jongste mocht bij moeders thuis wennen aan de grote ruimte om hem heen. Geleidelijk aan wisten de twee hun eigen weg te 
vinden en werden zij door Ton tot de voordeur naar buiten gebracht. Het was goed uitkijken met al dat vrachtverkeer en die 
bouwactiviteiten. Ton waarschuwde de kinderen dan ook niet voor niets voor al dat gevaar. Zo gebeurde het op een morgen dat 
Ton met de kinderen naar buiten kwam en dat op dat moment een groep bouwlieden, op de steigers tegenover ons, in koor riep: 
“Denk er aan, kinderen, goed naar links en naar rechts kijken voordat je de weg oversteekt.” De kinderen waren dus van bovenaf 
gewaarschuwd. Het is dan ook altijd goed gegaan. Ook de jongste, aanvankelijk samen met zijn twee oudere broertjes, vond na 
enkele jaren zijn weg naar school. Ton en ik spanden ons in voor gezin en gemeenschap. Wij werden gevraagd en ingeschakeld 
voor vrijwilligerswerk: voor de kerk, voor kinderopvang, voor de hockey en voor ad hoc activiteiten. De kinderen werden groter. Zij 
meldden zich aan bij de hockeyclub. Deze sport werd hun hobby. Zelfs zo gedreven dat wanneer zij naar de muziekschool ‘moesten’ 
zij een weg eerder afsloegen om op de hockeyvelden een balletje te slaan. In de wintermaanden wanneer het schaatsen mogelijk 
werd, werd door de jeugd fanatiek gebruik gemaakt van de bevroren waterpartij achter de bungalows van de Mauritsgaarde. Na de 
lagere school volgden onze kinderen de middelbare school en uiteindelijk gingen zij buiten Nuenen studeren in Eindhoven, Leiden 
en Delft. Maar één ding hielden zij aan en bleef het thuis de uitvalbasis voor Carnaval. Onder de naam Krekender trad de tweeling 
11 jaar lang op tijdens de pronkzittingsavonden en stonden zij in een tweelington de Nuenense bevolking en de politiek ‘goed’ te 
praten. Om de juiste toon te zetten begon hun eerste optreden met: “Jullie denken dat wij voor de eerste keer in de ton zitten.”
“Mooi nie, want ons moeder heet ook Ton!” Tot op heden loopt het huis met Carnaval nog steeds ieder jaar vol. Zelfs de schoon-
dochters en de acht kleinkinderen weten inmiddels wanneer dit festijn gevierd wordt.

Vele jaren gingen we met buurtgenoten een avond vaste-avond-vieren in het sportpaviljoen, op de Lissevoort, dat toendertijd een 
gezamenlijk paviljoen voor tennis, hockey en honkbal was en waar Theo van der Heijden, de uitbater, met carnavalsmuziek half 
Nuenen bezig hield. Een geweldig feest. Theo had een treintje georganiseerd dat naar het centrum van het dorp heen en weer 
reed. Vele carnavalsprinsen hebben het paviljoen aangedaan om de hossende menigte aldaar nog meer te enthousiasmeren. De 
Lissevoort was voor die tijd een begrip. Men kwam zelfs van buiten het dorp. In die jaren kwam bij enkelen van onze wijk zelfs het 
idee op om, - Nuenen had vele dweilorkestjes en als wijk mocht men eigenlijk niet ontbreken, - een muziekbandje op te richten 
onder de naam (IN) DE PAN(H)AKKERS. Dat bandje is er echter nooit gekomen. 
In deze sfeer groeiden onze kinderen op en leefden wij met Nuenen mee op kerkelijk, op school- en op sportgebied. Leraren die in 
onze wijk woonden hebben menigmaal onze kinderen op de korrel genomen om hen te harden voor de grote boze wereld waar zij 
uiteindelijk in terecht zouden komen. De jaren verstreken en ook onze kinderen vlogen uit naar buiten Nuenen: Robert, de oudste 
van de tweeling naar Maastricht, Frank de jongste van de tweeling naar Den Haag en onze jongste zoon Marcel naar Waddinxveen. 
Zij hadden in die omgeving hun werk gevonden. Nu, na 46 jaar, is onze wijk enerzijds verouderd, maar anderzijds ook verjongd. 
Er wonen nog wel enkele ‘autochtonen’, de mensen van het eerste uur, maar er lopen steeds meer moeders met kinderwagens in 
onze straten en jeugdige fietsers zie je met gsm, smartphone en oortjes. Het leeft zoals een wijk moet leven. Niet alleen ouderen, 
die weliswaar buiten onze wijk hun weg gaan zoeken, hebben deze wijk gemaakt, maar de jongeren zullen onze kleine gemeen-
schap veranderen met hun kijk op hoe men met elkaar dient om te gaan. Uiteindelijk maken zij de toekomst.
Daarom is het prijzenswaardig dat er een wijkvereniging is opgericht en dat gestreefd wordt naar zelfwerkzaamheid, naar het aan-
trekkelijk houden van de wijk en naar het klaar staan voor de buren. Dat dient de cultuur te zijn. Dat dient hoog in het vaandel te 
staan. Zouden wij niet willen dat de gemeente onze wijk de trots van Nuenen gaat noemen? Dat past goed in de slogan “Wij blijven 
voor een zelfstandig Nuenen met de juiste en capabele vertegenwoordiging in de gemeenteraad”.   Een fijn gemeenschapsgevoel 
gewenst!

Gegroet,  
Piet van den Heuvel                   .......PS. Ik ga naarstig op zoek naar een nieuwe PANpenhouder



Het mooiste getal

4

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: 06-05-2018

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. 

Het bezit van een hond brengt met zich 
mee dat je elke dag een aantal wande- 
lingen moet maken. Die wandelingen 
kosten me per week al gauw drie uur; 
dat is ruim 150 uur in een jaar, en wel 
2000 uur in een hondenleven.
Het schijnt dat je langer leeft door regel-
matig te wandelen; ik houd het er maar 
op dat ik zo'n 150 uur per jaar levens-
duur win door 150 uur per jaar te wan-
delen. Nu denkt u misschien dat ik die 
wandeltijd, door onze mooie wijk, nuttig 
weet te besteden. Helaas is niets minder 
waar. Ik zou graag zeggen dat ik tijdens 
het voortsjorren van de hond door de 
Panakkers allerlei diepe gedachten heb, 
of zelfs maar nuttige ideeën voor onze 
tuin opdoe bij de wandeling langs uw 
fraaie voortuinen. De werkelijkheid is 
dat ik aan bijna niets denk. Dan is twee-
duizend uur best wel veel. In tweedui-
zend uur had ik misschien kunnen leren 
columns te schrijven, of te jongleren 
(jong geleerd is oud gedaan), of leren 
te drummen, wat geweldig zou hebben 
bijgedragen aan het welbevinden van 
onze buren. Leiden de wandelingen dan 
tot leuke sociale contacten? Nee, dan 
overschat u mij schromelijk. Ik probeer 
nog wel eens een praatje met een ande-
re hondenbezitter aan te knopen, maar 
mijn best wel sterke openingsvraag "hoe 
oud is hij?" wordt dan bijvoorbeeld ge-
volgd door "het is een zij" wat weliswaar 
een prachtige zin is, maar de conversatie 
ook snel doet verzanden.

Hoe passeert de tijd dan wel, tijdens zo'n wandeling? Een van de weinige dingen die ik 
wel eens doe tijdens het uitlaten is tellen. Laatst telde ik hoeveel huizen ik passeerde 
op weg naar een plek waar hond Shaila graag vertoeft:
14 links en 14 rechts, dus totaal 28. Daarna langs een andere weg terug: weer in totaal 
28 huizen! Toen telde ik ons eigen huis ook mee, en kwam ik op in totaal 57 huizen, 
wat me een groot geluksgevoel gaf. Het zal u waarschijnlijk volstrekt onduidelijk zijn 
hoe je blij kan worden van het tellen van 57 huizen uit de Panakkers, maar 142857 is 
veruit het mooiste getal. Dat wist u vast nog niet, en misschien vindt u 3, of 7, of 10 
het mooiste getal. Ach ja, zulke dwalingen zijn u vergeven, ik ben de beroerdste niet 
(hoewel, wie dan wel?), maar als u nog even doorleest dan zult u het zeker met mij 
eens zijn.

Vermenigvuldig eerst 142857 maar eens met 2: 2 x 142857 = 285714.
De zes cijfers zijn gewoon doorgedraaid (en waarschijnlijk raakt u er steeds meer van 
overtuigd dat ik ben doorgedraaid). 

Tel nu 142857 en 285714 op; dan krijg je 428571. 
Dat getal verdubbelen geeft 857142. Zou je 142857 aftrekken, dan komt er 714285; 
in plaats daarvan 142857 optellen geeft 999999.

Overigens is 14+28+57=99 en 142+857=999 ...
Voor degenen die 7 het mooiste getal vonden: 
1 gedeeld door 7 geeft 0.142857142857142857... 

Er is nog veel meer moois over 142857 te melden.
Laat ik volstaan met het vermenigvuldigen van het getal met zichzelf:
142857 x 142857 = 20408122449.
Breek nu 20408122449 in twee stukken, en tel die op:
20408 + 122449 = 142857...

Nou u weer, met uw 3, 7 of 10!

Onno
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Vacature
Het bestuur van Wijkvereniging Panakkers is op zoek naar een 
nieuwe vertegenwoordiger uit de Willem Alexanderstraat en naar 
een nieuwe secretaris. 
Een combinatie van deze twee functies is mogelijk, maar niet 
noodzakelijk. Bent u geïnteresseerd om ons enthousiaste team te 
komen versterken? Stuur een mailtje naar:
wijkverenigingpanakkers@gmail.com  of  neem contact op met 
een van de bestuursleden. We zijn graag bereid inlichtingen te  
geven over de inhoud en het tijdsbeslag voor beide vacatures.           


