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

september 2019

TUINCENTRUM COPPELMANS

           Lees verder op pagina 2

Sinds maart 2018 zit Tuincentrum Cop-
pelmans aan de Kapperdoesweg, direct 
grenzend aan onze wijk. Reden genoeg 
om eens te praten met Pieter van Dijk, 
de bedrijfsleider.
Ook hadden we per e-mail contact met 
de eigenaar, Patrick Coppelmans, zoon 
van oprichter Jan Coppelmans. Jan is 
enige maanden geleden overleden.

Is Coppelmans een familiebedrijf?
"Ja zeker! Jan Coppelmans begon in 1964 
met een kwekerijtje in Eindhoven. 

Via Geldrop kwamen Jan en Toos Coppelmans in 1977 in Nuenen terecht.  Hij verkocht 
planten vanuit de kwekerij aan de Vorsterdijk en op de markt. Geleidelijk groeide het 
bedrijf en werd het een tuincentrum. Broers en zussen van Jan openden ook Coppel-
mans tuincentra. Nu heeft de volgende generatie het overal overgenomen. Er zijn 
inmiddels acht Coppelmans tuincentra in de regio, maar daarnaast zijn er nog 16 an-
dere tuincentra, die niet de naam Coppelmans dragen, maar wel deels gezamenlijk
inkopen."

Betekent die schaalvergroting dat alle vestigingen op elkaar lijken?
"Nee, we vinden het juist prettig dat er flinke verschillen zijn, zodat mensen meerdere 
vestigingen willen bezoeken. Je zult ook niet overal dezelfde tuinmeubelen aantreffen.
Wel worden spullen tussen de filialen uitgewisseld."

De verplaatsing van de Vorsterdijk naar de Kapperdoesweg ging niet zonder slag of 
stoot, geloof ik?
"Zeker niet! Het heeft zo'n twintig jaar geduurd voordat dit rond was. Er zijn zeker drie 
lokaties in beeld geweest. Er waren bezwaren, betreffende zaken als natuur, milieu, 
vormgeving en verkeersoverlast. Deze locatie was wel de ideale plek voor ons, vooral 
wegens de invalsweg. We hebben van alles gedaan om de bezwaren weg te nemen. 
Wat de vormgeving betreft is bijvoorbeeld veel hout gebruikt, waardoor het gebouw 
op natuurlijke wijze past in de omgeving. Een belangrijke concessie die we hebben 
gedaan betreft onze bevoorrading. Het zou voor ons makkelijker zijn geweest als, voor 
het laden en lossen, vrachtwagens via de Kapperdoesweg ons terrein op zouden kun-
nen rijden. Dat zou echter verkeersoverlast kunnen geven. Daarom gaan de vracht-
wagens bij de rotonde op de Europalaan een halve cirkel rond, om vervolgens via de 
parallelweg het terrein op te gaan -- wat best lastig manoeuvreren is. Verder staat er 
nooit een auto op de Kapperdoesweg. We hebben een parkeerterrein van meer dan 
300 plaatsen, en als zelfs dat vol is (wat bij een enkel bijzonder evenement het geval 
was) dan kunnen we gebruik maken van een weiland van de buurman. We hebben 
het gevoel dat het contact met de wijk nu goed is -- we worden zelfs vanuit de wijk 
gewaarschuwd als een verdachte auto op een gekke tijd bij het tuincentrum staat. 
Overigens gaat ons kassencomplex aan de Vorsterdijk verdwijnen, en is die grond al 
door de gemeente gekocht. Dat maakte het natuurlijk ook urgent om een nieuwe 
locatie te vinden; we moesten daar weg."

Hoeveel mensen zijn in jullie dienst?
"Ongeveer negentig; heel wat meer dan de dertig van de Vorsterdijk. We zijn er trots 
op dat er heel weinig verloop is. De mensen werken graag bij ons -- zelf ben ik ook al 
22 jaar in dienst. 
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PAN wordt eens in de drie maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 
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Straatnamenboek
Op 2 oktober 2019 bestaat, volgens 
het Stratenplan van de gemeente Nue-
nen-Gerwen-Nederwetten, onze wijk 
Panakkers 50 jaar. In het straatnamen-
boek, uitgegeven door Heemkundekring 
De Drijehornick, zijn de beschrijvingen 
opgenomen van alle straten in Nuenen. 
De toelichtingen zijn zeer uitgebreid en 
geven zo ook een beeld van de historie 
van onze Gemeente. Ter gelegenheid van 
het jubileum “Panakkers 50 jaar” heeft 
het bestuur van de Wijkvereniging Panak-
kers besloten alle leden van de wijk een 
exemplaar van de derde druk van dit boek 
te doen toekomen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Afdelingshoofden hebben ook veel zeggenschap over wat wordt ingekocht. Wel moet 
je soms ook zondag werken, want we zijn op 5 feestdagen na elke dag van het jaar 
open. We werken ook met zes personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met al 
het personeel, met variabele werktijden (we hebben veel part-timers in dienst, vaak 
ook jongelui), is het maken van alle werkroosters wel een dagtaak voor iemand op de 
personeelsafdeling!"

Waar komen jullie klanten vandaan?
"Via klantenkaarten en enquêtes menen we te weten dat 70 à 80 procent van onze 
klanten uit Eindhoven komt."

Kunt u zeggen op welke wijze het bedrijf aandacht schenkt aan duurzaamheid?
"Het bedrijf is onvergelijkbaar meer duurzaam dan de oude vestiging. Allereerst van-
gen we het regenwater op ons dak op, en het regenwater op het parkeerterrein
wordt zelfs met pompen uit de riolering naar een container gebracht. Het wordt ver-
volgens gebruikt voor de bewatering van de planten. Alle verlichting is ledverlichting. 
Per ruimte in het gebouw, en ook afhankelijk van hoe licht het buiten is, wordt de 
lichtsterkte gevarieerd. Verder wordt op korte termijn bekeken wat de mogelijkheden 
van zonnepanelen zijn." 
Pieter van Dijk laat ons de watercontainer zien, een joekel van een ding. De zeven ver-
warmingsketels, met een formaat dat u en ik ook thuis hebben staan, vallen daarbij in 
het niet; opvallend dat het gehele complex daarmee kan worden verwarmd.

Bij de rondleiding zien we dat een forse ruimte leeg is gemaakt. Wat gaat daar ge-
beuren?
"We zijn nu al begonnen, voorbereidingen te treffen voor Kerst. De eerste contai-
ner met kerstspullen arriveerde begin augustus, en 30 september gaat de Kerstmarkt 
open. Het is klantenbinding voor ons, en we maken er iets moois van. Vorig jaar kre-
gen we van een vakjury de prijs voor beste Kerstshow van de grote Nederlandse tuin-
centra", vertelt Pieter met gepaste trots. "Begin augustus hadden we een grote tent 
op ons parkeerterrein voor een "parking sale", o.a. van tuinmeubelen. Zo'n sale doen 
we elk voorjaar, maar nu ook om ruimte voor de kerstspullen te creëren. In één zater-
dag waren we nagenoeg alles kwijt. We krijgen trouwens ook een draaimolen voor de 
Kerst. Die komt uit het Boerenbondmuseum van Gemert, en past net onder het dak!"

Blijven bloemen en planten wel jullie core business?
"Zonder meer.  Dat is ook de tak die het sterkst blijft groeien. Patrick rijdt gemiddeld 
twee keer in de week om vier uur 's morgens naar de veiling, en tussen 12 en 2 komt 
dan de eerste oplegger met planten ons terrein oprijden. Daar komt geen distribu-
tiecentrum tussen. Hij treft daar op de veiling trouwens allerlei familieleden die voor 
hun filiaal hun eigen planten en bloemen uitzoeken. Het blijft een familieaangelegen-
heid!" Tot slot nog dit. Ook het restaurant in het tuincentrum blijkt gretig aftrek te 
vinden. Toen uw redacteuren kort voor de afgesproken tijd, half tien 's morgens (de 
openingstijd) bij het pand arriveerden, stonden zo'n twintig mensen voor de dichte 
deur te wachten. De meesten gingen linea recta naar het restaurant, waar hen een 
ontbijt voorgeschoteld werd. Het deed ons denken aan een vraag die we hadden ge-
zien op de website van het tuincentrum: "wat kost een hot dog?" Het antwoord, ne-
gen maanden geleden, luidde: "Dit is een tuincentrum ...". Dat leek ons een heel goed 
antwoord. Inmiddels kun je echter bij de ingang, naast ijsjes, ook hot dogs krijgen ...
Karin en Onno
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Door onze overbuurvrouw, en tevens redactielid van het Panak-
kersNieuws, Karin Luit werd ons gevraagd of wij voor deze uitga-
ve de PanPen ter hand wilden nemen. En aangezien je niet snel 
nee zegt tegen Karin, en wij alweer 19 jaar in de Sophiastraat 
wonen, vonden wij het wel eens tijd om wat meer over onszelf 
te vertellen.

Wij zijn Ankie en Rob Gillebert, en zoals gezegd woonachtig in 
de Sophiastraat 13. Wij zijn hier komen wonen met onze beide 
dochters Laura en Luka op 1 juli 2000, en wonen hier nog steeds 
met heel veel plezier.
Ankie (60 jaar), geboren Bosschenaar, van beroep verpleegkun-
dige Jeugdzorg en werkzaam bij de Zuidzorg Eindhoven. Na 18 
jaar in Den Bosch gewoond te hebben, gaan studeren en wonen 
in Amsterdam (HBOV), en daarna verhuisd naar Zandvoort, waar 
wij 16 jaar hebben gewoond.
Rob (64 jaar), geboren Amsterdammer,  van beroep senior mana-
ger Customs (Douanezaken) EMEA bij ASML. Geboren, getogen 
en afgestudeerd  (Fysische Geografie – doctoraal) in Amsterdam, 
en na 29 jaar verhuisd naar Zandvoort (samen met Ankie). Aan-
gezien ik opgeleid ben voor de olie- en gasexploratie, maar af-
studeerde tijdens de oliecrisis, ben ik via omzwervingen in het 
douanevak terecht gekomen. Wat voor de buitenstaander mis-
schien een saai vak lijkt, is dat zeker niet; ‘never a dull moment’. 
Laura (30 jaar) is nu lerares basisonderwijs in Heemstede, met 
als specialisme IT, en woont op een appartement in een prachtig 
pand in Haarlem. Luka (28 jaar) is tolk Nederlandse gebarentaal, 
en woont met haar vriendin op een appartement in Amsterdam.

De PANpen  

Rob heeft in Amsterdam en Zandvoort op hoog niveau getennist en gevoetbald (veld- en zaalvoetbal), en heeft sinds zijn komst 
naar Nuenen zijn hart verpand aan hockey, enthousiast zoals hij werd van het kijken naar die sport. Nadat ik direct opgenomen 
werd in een team, speel ik nu nog steeds hockey. Tevens vond ik het ook erg leuk om een aantal jaren als manager van diverse 
selectieteams (jongens en meisjes) te mogen samenwerken met een paar zeer goede trainer/coaches. 

Zoals aangegeven kwamen wij uit Zandvoort naar Nuenen. Waarom Nuenen? Ik had altijd aangegeven dat ik graag naar het Zuiden 
wilde verhuizen. Tijdens mijn tennis’carrière’ reisde ik in de zomermaanden met mijn tent het circuit van toernooien af in Brabant 
en Zeeland. De sfeer in Brabant beviel mij heel goed, en daarom had ik bij mijn toenmalige leidinggevende op Schiphol Airport 
aangegeven dat wanneer de mogelijkheid zich een keer zou voordoen, ik graag naar Brabant wenste te verhuizen. En die mogelijk-
heid deed zich in 2000 voor. 

Uiteindelijk is het de Sophiastraat geworden, omdat het zo’n groene buurt was met veel bomen, en het geen doorgaande weg was.
En omdat wij het graag een groene buurt willen houden, en het onderhoud door de Gemeente dramatisch was, heb ik mij, na 
oprichting van de Wijkvereniging Panakkers, aangesloten bij de Groencommissie. Aangezien wij als wijkvereniging nog steeds 
wachten op de ondertekening van het ‘snoei’convenant, neem ik zelf af en toe de snoeischaar maar bij de hand om de zaak nog 
enigszins toonbaar te houden. Het zou mooi zijn als dat voorbeeld door meerdere mensen gevolgd zou worden, want er valt nog 
heel veel te doen. Positief is dat aan het begin van de Sophiastraat (t.o. nummer 2) een aantal bewoners een mooi plantsoentje 
heeft aangelegd. De steeds aangroeiende kinderschare heeft eveneens een paar grasvelden om uitgebreid te spelen, dus ook 
daaraan is geen gebrek.

Wij hebben altijd nog wensen voor de buurt, nl. dat het grasveld tegenover no. 3 wordt voorzien van kleine paaltjes langs de ran-
den zodat er geen auto’s meer op kunnen worden geparkeerd. Tevens zou het fijn zijn als iedereen in de buurt zijn honden aan de 
lijn houdt, of in ieder geval ze in de gaten houdt.

Wij hebben met een groep enthousiastelingen twee jaar de burendag georganiseerd, en geven voor de aanstaande burendag op 
28 september graag het stokje over aan de jonge garde.

Tot ziens op de burendag.
Ankie en Rob Gillebert

in de hand van Rob en Ankie Gillebert
Sophiastraat 13



Vraag aan het bestuur:
Wat is de reden dat de penningmeester weggaat en hoe denkt het bestuur de open-
staande vacatures in te vullen?
Anke, sinds de oprichting bestuurslid en penningmeester van onze wijkvereniging, 
heeft te kennen gegeven dat zij aftreedt. Wel zal zij zich in blijven zetten voor projec-
ten die haar aanspreken, zoals de straatspeeldag en het Walking Dinner. Wij hopen 
dat ze voorlopig nog haar activiteiten wil voortzetten totdat we een opvolger(ster) 
gevonden hebben, maar zij heeft wel te kennen gegeven dat zij op zeer korte termijn 
haar activiteiten wil overdragen.

De belangrijkste reden voor haar vertrek is het feit dat er (te) weinig initiatieven uit 
de wijk komen en ook het niet doorgaan van de straatspeeldag, vanwege gebrek aan 
vrijwilligers heeft haar pijn gedaan. Het voornoemde gebrek aan initiatieven maar 
ook het vruchteloos zoeken naar een nieuw bestuurslid die het secretariaat op zich 
wil nemen zorgt voor onbehagen in het bestuur. Een nieuw bestuurslid met verant-
woordelijkheid voor het secretariaat is dringend. Wij vergaderen in principe 10 maal 
per jaar, maar in de praktijk is dit 5 of 6 keer afhankelijk van de activiteiten. Corres-
pondentie en archivering zijn bijna volledig digitaal. Ledenbestand is zelfs eenvoudig 
te combineren met het penningmeesterschap. 
Als bestuur hebben wij altijd het standpunt ingenomen dat wij verantwoordelijk zijn 
voor de opzet en handhaving van een platform/organisatie dat het mogelijk maakt 
initiatieven vanuit de wijk te begeleiden, mee te organiseren en te financieren waar 
nodig.  Daarnaast willen wij een volwaardige gesprekspartner zijn voor de Gemeente 
voor alle zaken die ons gemeenschappelijk aangaan. Als er geen nieuwe bestuurs-
leden komen dan dreigen we een slapende vereniging te worden. Op de Algemene 
Ledenvergadering in november a.s. hopen wij positief nieuws te hebben. 

Het bestuur
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Veilig Panakkers
Gisteren kwam een van onze wijkbewo-
ners terug van vakantie en vroeg licht 
geamuseerd en geïrriteerd of de proble-
men met KPN opgelost waren in de wijk. 
Als Ziggo abonnee had hij daar weinig 
interesse in, maar werd op zijn vakantie-
adres via de VeiligheidsApp wel gecon-
fronteerd met meldingen hierover.

Wijkbewoners die op vakantie zijn waar-
deren de VeiligheidsApp omdat zij op 
deze wijze op de hoogte blijven van 
eventuele veiligheidsproblemen in hun 
wijk. Tijdsverschillen worden dan ook 
voor lief genomen.
Alle wijkbewoners, ook degenen die 
geen lid zijn van de wijkvereniging, kun-
nen zich aansluiten bij de Veiligheids-
App. De SocialApp is enkel toegankelijk 
voor leden van de wijkvereniging.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft 
destijds deze SocialApp in het leven ge-
roepen om het gebruik van de Veilig-
heidsApp  te beperken tot hetgene waar-
voor ze bedoeld is. 

Mijn opmerking enige dagen geleden 
om o.a. een discussie over KPN storin-
gen niet op deze App te voeren leidde 
tot een aantal reacties  (met dank aan 
Miriam, Eva, Kim en Juul) welke (niet al-
leen) voor mij aanleiding zijn geweest de 
groep van de VeiligheidsApp te verlaten. 
Door zulk verkeerd gebruik van de Veilig-
heidsApp gaat de functie ervan verloren 
omdat mensen zich ergeren aan het on-
nodig gebruik daarvan.

Ad van Gerwen

Wandelend door de wijk kom ik steeds 
vaker tekenen van nieuwe geboorten
tegen. Een bord in de tuin, of zelfs een 
groot ei, en slingers voor het raam met 
een naam. Telkens weer maakt dat me 
blij - des te meer nu onze beide dochters 
in verwachting zijn. Fijn dat er jonge ge-
zinnen in de wijk komen wonen, en ba-
bies worden geboren.

Onvermijdelijk sterven soms ook men-
sen in onze wijk. Wij als redactie weten 
niet goed of we daar aandacht aan moe-
ten schenken, en zo ja, hoe. Dikwijls ho-
ren we het niet eens als iemand in onze 
wijk overlijdt, of hebben we hem of haar 
ook niet gekend. Het lot wil dat de laat-
ste maanden vier mensen in de wijk zijn 
gestorven die ik, meestal heel opper-
vlakkig, heb gekend. 

Dhr. Benink Olsen woonde op Sophia-
straat 9 tot zijn verhuizing naar een ver-
zorgingshuis, vorig jaar. Hij overleed  dit
 voorjaar. Ik stopte af en toe het kerk-
blad in zijn brievenbus. 
Ook Tiny Beks, Willem Alexanderstraat 7, 
stierf dit voorjaar. We hadden elkaar wel 
eens ontmoet in verband met zijn
HRM werk, en we deelden een liefde 

Verlies
voor tennis. Veel mensen zullen hem 
regelmatig op de fiets, of wandelend 
met zijn vrouw, door de wijk hebben 
zien gaan. Een aimabele, rustige en 
positieve man. Tiny werd slechts 73. 
En op 27 juni stierf Ad Vermeulen, onze 
achterbuurman op Sophiastraat 16. Een 
heel vriendelijke man, die graag mensen 
hielp en adviezen gaf; ik moet bekennen 
dat ik hem maar sporadisch heb gespro-
ken. Zo zeer leef je vaak langs elkaar 
heen. 
Soms is er iets ongewoons nodig om met 
elkaar in contact te komen. Zo'n tien 
jaar geleden kreeg onze overbuurman 
Charlo van Wuijtswinkel (Frederikstraat 
14) een hersenbloeding. Mijn vrouw 
(vooral) en ik boden wat ondersteuning; 
in de tien voorafgaande jaren hadden 
we elkaar nog nooit gesproken. Charlo 
bleek een gedreven man. Oud-marinier, 
trots, warm naar andere mensen. Een 
man met veel liefde voor muziek - vooral 
naar opera kon hij uren luisteren. Charlo 
had een prachtige stem, en maakte vele 
jaren deel uit van Tilburgs mannenkoor 
La Renaissance. Na de hersenbloeding 
deed ook dementie zijn gehate intrede. 
De wereld werd steeds wat kleiner en 
het leven steeds wat lastiger, ondanks

de liefdevolle steun die zijn vrouw Trudy 
hem gaf. 

Dit voorjaar kon Charlo niet langer thuis-
blijven, en ging hij naar De Akkers. Vrij-
dag 19 juli zouden mijn vrouw en ik met 
hem en Trudy even een ijsje gaan eten 
vlak bij De Akkers, maar toen we er arri-
veerden was de ambulance net gebeld; 
het ging helemaal niet goed. Drie dagen 
later overleed Charlo. La Renaissance 
zong, 30 man sterk, in de uitvaartdienst;
en zijn kleindochter Fenne liet met het 
lied Nine million bicycles horen dat ze het 
zangtalent van Charlo heeft geërfd. Het 
leven gaat door ...
 
Onno



Uit de wijkvergadering van 12 augustus 
1. Anke meldt direct bij aanvang van de vergadering dat zij haar lidmaatschap van het bestuur op korte termijn wil 
beëindigen. Anke wil zeker wel actief blijven in de vereniging en zal samen met Annelies het Walking Dinner organiseren.
2. N.a.v. het overlijden van een van de leden uit de Frederikstraat wordt gevraagd welk beleid wij hebben met betrekking tot    
geboorten en overlijden van wijkgenoten. Tot nu toe hebben we ons op het standpunt gesteld dat er bij dergelijke gebeurtenissen 
geen acties zijn vanuit het bestuur. 
3. Straatspeeldag. Deze is niet doorgegaan.  We hopen dat er volgend jaar meer ondersteuning bij de organisatie is.
4. Burendag. Op 28 september a.s. is de volgende burendag gepland. (Inmiddels is de wijk via app en mail geïnformeerd.)
5. Contacten Gemeente. Er zal worden geïnformeerd naar de stand van zaken voor de formele ondertekening van de Groenover-
eenkomst. Er is nog geen nieuws over fijnstofmetingen bij de Europalaan. Er zal contact worden opgenomen over het project 
Spelen en Bewegen.
6. Financiën. Er is ongeveer € 2800,- in kas, voldoende ruimte voor activiteiten (het Straatnamenboek). 
7. ALV. Staat gepland voor 11 november 2019. Belangrijkste punt is de invulling van de vacatures. Indien er geen of onvoldoende 
reacties komen, dreigt er voor de vereniging een slapend bestaan. Ook de redactie van het Panakkers Nieuws constateert dat er 
weinig tot geen reacties komen op de wijkkrant.
8. AED. De discussies in de wijk over de aanschaf van een AED is verstild en er zijn geen uitgesproken voorstanders die zich hierin 
verder willen verdiepen. 
9. Walking Dinner. Anke en Annelies zullen dit op zich nemen. Groot succes vorig jaar. Anke zal weer voor de wijn zorgen. (16 no-
vember)

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: 9-12-2019

Jaaragenda 2019
September
28-9-2019  Burendag
Oktober
9-12-2019  Sluitingsdatum kopij 
23-12-2019 PanAkkersNieuws 3.4 
November
11-11-2019  ALV
16-11-2019  Walking dinner 

BURENDAG  ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
Beste medewijkbewoners,                                  
Voor de vierde maal in het bestaan van onze wijkvereniging  wordt er 
een burendag georganiseerd en wel op zaterdag 28 september tussen 
14.00 en 17.00 uur.

Omdat het grasveldje aan de Sophiastraat zo centraal gelegen is en de minste verkeershinder geeft, vindt ook 
dit jaar het gezellige samenzijn daar plaats. Het concept is inmiddels wel  bekend : iedereen brengt een eigen 
drankje, glas en eventuele stoel mee en zelfgemaakte hapjes zijn zeer welkom en gewaardeerd.
Hebt u een leuk of nuttig idee om deze middag mee uit te breiden laat dat dan even weten aan: 
  Jacqueline v.d.Wielen,  Constantijnstraat 8  2844808
  Ger Steenhuijsen, Mauritsgaarde 22   2833161                                          
  Hier kunt u ook tot 23 september laten weten dat u aanwezig zult zijn. U kunt onderstaand  
  strookje uitprinten en in de brievenbus van bovengenoemde personen doen.           

Aanmeldingsformulier Burendag Panakkers 2019
Naam …………………………….  tel. nummer…………............
Aantal personen……………… aantal kinderen………   
Brengt hapjes mee               Ja          Nee

AVG? 
Tijdens de burendag kan er sprake zijn 
van fotografie en/of andere vormen 
van beeldopname. Heeft u hiertegen 
bezwaar, benader dan ZELF 
de fotograaf of cameraman.


