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

november 2017

Jan-Hein Swartjes:  
Als een spin in het web van www.panakkersnuenen.nl
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Sinds enige maanden is de website van 
onze wijkvereniging operationeel.
Ga vooral eens kijken op 
http://www.panakkersnuenen.nl !

Het is een heel mooie website geworden, 
waar de leden van onze wijkvereniging 
veel plezier van kunnen hebben.
We kunnen iedereen aanraden er eens 
op te kijken. Tot nu toe heeft de site 
trouwens ongeveer tachtig verschil-
lende bezoekers gehad, met een top 
rond de burendag. De website is fraai 
vormgegeven, en bevat al heel wat 
nuttige informatie. Dat maakt nieuws-
gierig naar de man achter de website:  
webmaster Jan-Hein Swartjes.

Jan-Hein, je bent waarschijnlijk een ICT-er?
"Nee, helemaal niet. Een website bouwen is niet zo moeilijk.
Ik heb WIX.com gebruikt. Dat is een erg gebruikersvriendelijk ontwikkelplatform
van het bedrijf Wix. Op Youtube kun je allerlei filmpjes vinden waarin uitgelegd wordt
hoe je een website bouwt. Verder is het een kwestie van dingen uitproberen.
De eerste keer kost dat soms flink wat tijd, maar inmiddels gaan de meeste handelin-
gen snel. Ik had nooit eerder een website gemaakt, en vond het erg leuk; het geeft 
vooral veel voldoening als je iets hebt uitgevogeld, en het dan goed werkt.
Als je www.panakkersnuenen.nl intikt, dan word je automatisch doorgelinkt naar 
panakkersnuenen.wixsite.com. De prijs die je daarvoor moet betalen is de reclamezin 
"deze website is gemaakt met WIX.com."
Doe je dat niet, dan moet de wijkvereniging elk jaar 90 euro betalen; nu slechts negen 
(en het eerste jaar één) euro."

Hoeveel tijd heeft het werk je gekost?
"Dat valt erg mee. Misschien 50-60 uur, ik heb het niet bijgehouden.
Soms was ik uren bezig iets uit te zoeken; het was mijn eer te na, hulp te vragen.
Ik heb wel af en toe overlegd met Loes van Orsouw. Loes leverde ook de mooie foto 
van een boom, die als achtergrond wordt gebruikt. Weet je wat nogal veel tijd verg-
de? Mensen komen op de website via hun smartphone, iPad, laptop enz., en voor al 
dat soort devices moet je kijken of de website goed overkomt. Nog steeds kost het 
invoeren van een nieuwe tekst één à anderhalf uur, mede omdat goed moet  worden
overdacht of die tekst ook geschikt is om op een telefoon te worden bekeken." 
 
Wat zie je zoal voor mogelijkheden voor het gebruik van de website?
"Inschrijvingen voor een evenement zoals de burendag kunnen goed lopen via de 
website. Je zou zelfs de boekhouding (contributiebetaling) via de website kunnen re-
gelen. Vraag en aanbod van sociale hulp, of van spullen (een soort marktplaats van de 
wijk) is ook een mogelijkheid; maar het is aan het bestuur, dat soort keuzes te maken.
Het bestuur zal moeten beslissen hoe het wil communiceren met haar leden.
Uiteindelijk zou een bestuurslid, bv. de secretaris, de website ook moeten beheren."

Als redactie zijn we natuurlijk blij dat de oude Nieuwsbrieven op de website staan! 
"Bij die Nieuwsbrieven heb ik vooral nagedacht over het icoontje. Ik wilde niet het 
klassieke pdf icoontje gebruiken. Ik heb jullie eigen logo gebruikt als icoon, en ik heb 
de meest recente Nieuwsbrief een wat groter icoon gegeven."
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PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

2

Vervolg van pagina 1

Hoe ben je hier te werk gegaan?
"Ik kreeg een enkele suggestie (zoals de 
link naar de Katholieke Bond van Oude-
ren Nuenen C.A.), maar verder heb ik me 
vooral afgevraagd wat ik zelf handig zou 
vinden om snel aan te kunnen klikken. 
Zo vond ik de 9292ov.nl vervoersweb-
site niet zo handig als ik snel even wilde 
weten hoe laat een bus vanaf de halte 
Geldropsedijk vertrekt. Nu is er een link 
naar de website van de vervoersmaat-
schappij, en dat werkt heel goed; als de 
dienstregeling wordt aangepast, geldt 
dat automatisch ook voor onze website. 
Ik hoop na dit verhaal in PAN suggesties 
te krijgen voor nieuwe handige links; 
zo'n link aanbrengen is een fluitje van 
een cent."

Bezoek ook ‘ns panakkersnuenen.nl 

Zaterdag 23 september jl. hebben we als Wijkvereniging voor de tweede maal een 
Burendag georganiseerd. Het weer was uitstekend, de locatie zeer vertrouwd en 
de opkomst weer erg hoog. Het jongste lid van de wijk, Tom, was aanwezig en dat 
haalde de gemiddelde leeftijd van de bezoekers goed naar beneden. De organisatie 
was perfect, de hapjes heerlijk en het aantal lege flessen was het bewijs van een 
geslaagde dag. Leuk dat velen door een eigen bijdrage in de vorm van opbouwen 
en opruimen maar ook door hapjes te maken, meehelpen aan het succes van deze 
dag. Nieuwe bewoners maakten kennis met de gevestigde orde en onderling werden 
wetenswaardigheden uitgewisseld. Het leek wel een echte open-air netwerkborrel. 

Een van de deelnemers stelde mij de vraag: Wat doen jullie nog meer? Ik heb uitge-
legd dat ons eerste doel is bereikt, namelijk een platform maken dat een volwaar-
dige gesprekspartner is voor de Gemeente inzake groenvoorziening en veiligheid in 
de wijk. Minstens zo belangrijk is dat we bewoners met elkaar in contact brengen.  
Dit schept toch een band en onderling vertrouwen en voorkomt dat buren in geval 
van onenigheid elkaar direct verbaal te lijf gaan of zelfs de plaatselijke veldwachter 
gaan bellen. Leefbaarheid in de wijk is een opdracht voor ons allen.

Wat hebben we intussen verder gerealiseerd:
De Veiligheids WhatsApp  is operationeel. Het aantal meldingen is gering en moge-
lijk kunnen we concluderen dat we in een veilige wijk wonen. Blijft het risico dat er 
rare dingen gebeuren, dus alertheid blijft gewenst. Het gebruik van deze App door de  
bewoners is professioneel. 
De Social WhatsApp doet wat hij moet doen. Zo nu en dan een foutje, maar over het 
algemeen een leuk medium. De doelstelling is dat er enkel berichten op komen die 
voor alle, of de meeste bewoners interessant zijn. Een-op-een contacten moeten ver-
meden worden. Gesuggereerd werd dat de App ook gebruikt kan worden voor het 
aankondigen van geluidsoverlast.  Misschien moeten we daar eens over praten in de 
komende Algemene Ledenvergadering.
  
Alom lof voor de mooie Nieuwsbrief die door een enthousiast team wordt gemaakt. 
Mondelinge rondvraag levert als resultaat dat dit medium zeer gewaardeerd wordt. 
Ideeën voor onderwerpen en eigen inbreng zijn mogelijk. Neem daarvoor contact op 
met de redactie.
     

Hoe staan we er voor?

Wat bevalt je nog niet aan de website?
"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 
Handige links. Dan vind je bijvoorbeeld 
de afvalkalender - kwam direct van pas! 
- en de dienstregeling van de bus naar 
Eindhoven. Ook is er een link naar de  
Gemeente Nuenen."

Jan-Hein en Annemiek Swartjes wonen 
sinds mei 1998 in Nuenen. Zij kwamen 
voor hun werk naar de regio Eindhoven. 
Bij de specifieke keuze voor Nuenen
speelde hockey - de aanwezigheid van 
een goede en gezellige vereniging -  
vervolgens een belangrijke rol. Beiden 
zijn enthousiaste hockeyers, terwijl Jan-
Hein daarnaast al vele jaren actief is in 
de scheidsrechterij. Niet alleen fluit hij 
wedstrijden als bondsscheidsrechter 
(eerste klasse mannen en overgangs-
klasse vrouwen), hij leidt ook scheids-
rechters op voor het hoogste niveau.  
Annemiek en Jan-Hein hebben twee  
kinderen, Hidde en Nienke, die sinds kort 
studeren.
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De man achter de website



De website is operationeel en ziet er ook 
schitterend uit, veel werk door het team 
en zeker een bezoek waard al is het maar 
om de foto’s van diverse evenemen-
ten te bekijken.  Ook inzien van 'oude' 
nieuwsbrieven is mogelijk en er zijn han-
dige links naar gerelateerde websites.

Nog even terugkomend op de vraag: Wat 
doen jullie nog meer?
Het oppasplatform is operationeel, de 
organisatie van de burenondersteu-
ning begint vorm te krijgen en naast de  
Burendag is ook een leuke Straatspeel-
dag georganiseerd waar veel kinderen bij  
aanwezig waren en als de signalen correct 
zijn wordt dit een booming activiteit.

Wat kan er nog meer georganiseerd  
worden?
Nu komen we op het punt waarbij wij als 
bestuur enigszins achterover leunen. De 
wedervraag is: Wat wilt u?
We hebben geconstateerd dat er  
alleen-etende ouderen zijn in de wijk. 
Samen eten werd gesuggereerd als  
activiteit. Ook een vraag over samen 
wandelen met als beginpunt de eigen 
wijk? Er worden veel van deze activitei-
ten georganiseerd door o.a. de KBO en 
de PVGE, maar dit is enkel voor ouderen.  
We denken dat een aantal activiteiten op 
wijkniveau een toegevoegde waarde kan 
hebben.
Gezamenlijke inkoop? (Zonnepanelen?)  
Met elkaar delen van beschikbare appa-
ratuur (Ladders,  verticuteermachines?) 
om te klussen?  Wij horen graag van u. 
Op 13 november a.s. vindt de Algemene 
Ledenvergadering plaats. 
Aanvang 20.00 uur, locatie De Dassen-
burcht, Jacob Catsstraat 1. Uw inbreng 
wordt zeer op prijs gesteld. Noteert u de 
datum in de agenda?

Ad van Gerwen

Burendag 2017
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Op zaterdag 23 september vond de tweede burenmiddag plaats, in het plantsoen 
van de Sophiastraat. Het was een ontzettend gezellige bijeenkomst,  met een heel
goede opkomst.

Ik moet bekennen dat ik eerst enige aarzeling had om te gaan. Dat komt deels omdat 
ik heel veel moeite heb met het herkennen van gezichten, en met het herinneren 
wie bij wie hoort. Gelukkig hadden de organisatoren hier iets op gevonden: iedereen 
kreeg een sticker met zijn of haar naam opgeplakt.
Zodoende kreeg ik al vrij snel door dat de bijzonder aardige vrouw, met wie ik stond 
te praten, mijn eigen vrouw was: een slinkse blik op de sticker bevestigde mijn slui-
merende vermoeden. Die sticker werkte later dat weekend trouwens nog door. Toen 
ik zondag door de supermarkt liep, keken diverse mensen me wat medelijdend aan. 
Uiteindelijk wees een van hen me erop dat ik een naambordje  op m'n trui had.
Dat verklaarde ook waarom twee mensen me de weg hadden gevraagd naar moeilijk
te vinden zaken als paneermeel en teriyaki saus. 
 
Een andere reden voor mijn aarzeling om me onbezorgd in het burengedrang te  
storten gaat terug naar mijn jeugd. Ik kreeg al jong ingeprent dat burenrelaties een 
mijnenveld kunnen zijn. Mijn ouders op nummer 82 hadden twee echtparen als buren 
op nummers 84 en 86. Dat waren wat je noemt keurige mensen, maar de twee buur-
vrouwen waren, om redenen die niemand meer wist te achterhalen, afgegleden naar 
een onderlinge relatie vergeleken waarmee Trump en Kim Jong-Un dikke vrienden 
zijn. Ik vond het fascinerend dat de deftige mevrouw op nummer 86 ertoe in staat 
bleek haar prullenbak over de schutting bij nummer 84 om te keren. Mevrouw 84 
kwam vervolgens bij mijn ouders uithuilen. Die probeerden voorzichtig de relatie met 
zowel 84 als 86 goed te houden, en 84 van wraak af te houden. Dat eerste lukte, dat 
laatste niet. Mijn moeder zei mild tegen mij: "de buren hebben kuren", maar ze had 
er veel verdriet van.

Maar nogmaals, onze burendag was een groot succes. Tot slot daarom een groot com-
pliment aan de organisatoren: Ankie, Jolanda, Rob, Karin, Jacqueline en degene die 
dit alles op een fantastische wijze heeft getrokken: Ger Steenhuijsen! Aan alles was 
gedacht: lekkere hapjes, drank, statafels, een mooi springkussen, en nog enige andere 
leuke attracties voor de kinderen, zoals een biljarttafel, een sjoelbak, stoepkrijt en 
schmink: perfect gedaan!
 
Onno

Hoe staan we er voor?

           Lees verder op pagina 3

Vervolg van pagina 2



Uit de wijkvergaderingen van  4-09 en 19-10

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: 17-12-2017

De leden bespreken de voorbereidingen voor de burendag. 
Tevens worden de resultaten doorgesproken van de enquête Burenhulp.   

Nieuwe bewoners zullen van de wijkvereniging een inschrijfformulier, de laatste 
nieuwsbrief en een doosje celebrations ontvangen. Op het inschrijfformulier moet 
een verwijzing komen te staan naar de verschillende commissies (meer info via de 
website) zodat de nieuwe bewoners, als ze hier interesse in hebben, kunnen aange-
ven of zij in een van de commissies een actieve rol willen spelen.

Jaaragenda 2017
November
13-11-2017  ALV
27-11-2017  Vergadering Panakkers
December
18-12-2017  Vergadering Panakkers

Jaaragenda 2018
Juni
13-6-2018  Straatspeeldag
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Uit de wijkvergadering van 19 oktober  
Dit is de laatste vergadering van Eefje Beckers. Er wordt geworven voor een nieuw 
bestuurslid. Ad van Gerwen neemt daarom tijdelijk de rol van secretaris waar.  
 
De burendag is goed verlopen, het weer was prima. Er moet voor volgend jaar wel 
worden nagedacht wat er dient te gebeuren als het onverhoopt regent. 
Er lijken weinig aanmeldingen voor de burendag te zijn geweest via de website. Dat 
was wel de bedoeling.
 
De overeenkomst met de gemeente aangaande de groenvoorziening is nog niet gete-
kend, maar een en ander is wel in de afrondende fase beland. 
 
Er worden allerlei voorbereidingen getroffen voor de Algemene Ledenvergadering 
van 13 november. Zo heeft een jurist nog input gegeven over het Huishoudelijk Re-
glement. 

Uit de wijkvergadering van 4 september

In de vorige Nieuwsbrief stond een bericht over burenhulp met een kleine vragen-
lijst wie mee wilde doen. Er kwam een behoorlijke respons op die oproep, zeker als 
je beseft dat er pas één oproep uitgegaan is. Het resultaat tot nu toe is dat mensen 
aanbieden om:

 - boodschappen te doen
 - buiten zetten afvalcontainers
 - hond uitlaten
 - hulp bij computer- of softwareproblemen
 - vervoer naar familie / vrienden 
 - idem naar ziekenhuis
 - hulp bij digitale fotobewerking
 - advies op sociaal-financieel gebied
 - kleine karweitjes in de tuin

Algemene
Ledenvergadering
13 november
aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Dassenburcht, 
Jacob Catsstraat 1. 

Zie voor meer informatie 
de agenda en de uitnodi-
ging die u op 29 oktober 
via e-mail zijn toegestuurd.   
U bent van harte welkom om 
mee te denken en mee te 
doen.

Dank voor alle aanbiedingen. Het is een mooie start voor 
dit initiatief. Tegelijk vormt dat aanbod van burenhulp ook 
een uitnodiging aan andere wijkbewoners die wel eens 
hulp kunnen gebruiken: stuur een mail aan Jos Deckers:  
j.deckers@onsnet.nu of bel: of 040 284 5855.
Maar ook als u zelf een aanbod wilt doen, kunt u dat doorge-
ven aan Jos Deckers.

Burenhulp


