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Maarten promoveerde in die tijd aan de Universiteit van Enschede met een onder-
zoek naar innovatie in de bouwwereld. Tijdens een carnavalsperiode in Zuid-Limburg, 
waar we beiden een moment van ontspanning zochten, zijn we elkaar tegen gekomen 
en sindsdien lopen we samen ons levenspad verder.

We besloten een middenweg te vinden tussen Enschede en Heerlen, en kwamen in 
een mooi appartement in het centrum van Eindhoven terecht. Vanuit daar heb ik ja-
ren gewerkt in de kinder& jeugdpsychiatrie in Vught, en maakte Maarten de overstap 
naar lesgeven en onderzoek doen bij de Avans Hogeschool in Den Bosch en Tilburg. 
Toen onze oudste dochter Jannah in 2012 geboren werd, bleek het wonen in een ap-
partement in de stad niet meer zo praktisch en gingen we op zoek naar een woning in 
een dorp dichtbij Eindhoven. 
Kleinschaliger, meer groen, maar wel nog dichtbij de grote stad, om daar ook nog van 
mee te kunnen profiteren. Onze huizenjacht liep van Nuenen, Geldrop, Waalre tot 
Veldhoven. Twee maal hebben we bijna een ander huis gekocht in een andere ge-
meente, maar door een makelaar die zich uit het proces terugtrok omdat hij niet meer 
met de verkopende partij wilde samenwerken, en verkopers die toch niet wilden ver-
huizen, verliep dit proces toch enigszins bijzonder. En toen zagen we de woning aan 
de Sophiastraat 29. Toegegeven; we moesten door enkele zaken heen kijken, het was 
een flinke opknapper, maar we zagen meteen dat dit voor ons het perfecte huis is. Een 
ruime straat, met veel groen, een twee-onder-een-kapper met een uitbouw.  Omdat 
onze dochter Carlijn bijna geboren werd, besloten we een verbouwing op de langere 
termijn te schuiven. Iets dat achteraf juist goed is uitgekomen.

We zijn door onze nieuwe buren allemaal heel hartelijk ontvangen, wat meteen een 
veel persoonlijker gevoel gaf dan in ons appartement in Eindhoven.
Jannah genoot meteen van de ruimte, de tuin en de wandelingetjes naar de ezels 
(aan de Geer), de speeltuin de Kievit en de Weverkeshof. 
Twee weken na onze verhuizing naar Nuenen werd onze dochter Carlijn geboren.  
Onze dochter Carlijn was al meteen een bijzondere baby. Na enkele maanden werd 
ons duidelijk dat ze meervoudig gehandicapt is, en veranderde onze wereld van de 
ene op de andere dag volledig. Wat toen erg fijn was, is dat we voor ons gevoel al 
zo gewend waren in Nuenen door de kleinschaligheid, dat wennen ons geen ener-
gie meer kostte. Een roerige periode volgde, waarbij de fundamenten van ons leven 
goed door elkaar zijn geschud. Maar wat ongelofelijk veel heeft het ons uiteindelijk 
gebracht aan nieuwe perspectieven en levensvreugde.

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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Bij deze uitgave van het wijkblad, aan 
mij de eer, om ons gezin voor te stellen. 
En iets te vertellen over hoe wij, als jong 
gezin, de wijk ervaren.
Mijn naam is Margreet Rutten-Wetzels, 
39 jaar, en getrouwd met Maarten Rut-
ten. We zijn de trotse ouders van Jannah 
van 6 jaar en Carlijn van 4 jaar. Begin ja-
nuari 2019 wordt een derde dochter ge-
boren op de Sophiastraat 29 en zijn we 
compleet! Bij de uitgave van het wijk-
blad heeft de geboorte vast al plaats 
gevonden, en heeft u de ballonnen kun-
nen zien hangen.
  
Hoe Maarten en ik in Nuenen op de 
Sophiastraat 29 terecht zijn gekomen, is 
een verhaal met enkele toevalligheden. 
Beiden zijn we opgegroeid in Zuid-Lim-
burg. Ik zelf heb psychologie in Amster-
dam gestudeerd, en Maarten bouwkun-
de aan de TU in Eindhoven. Vanwege 
werk als kinder & jeugdpsycholoog ben 
ik weer naar Zuid-Limburg terug gekeerd, 
om daar ook een post-doctorale oplei-
ding tot GZ-psycholoog te volgen in de 
GGZ en het ziekenhuiswezen. 

Meer lezen op pagina 2
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En doordat Carlijn volledig afhankelijk is van haar rolstoel, bleek het ook heel han-
dig te zijn dat we ons huis niet meteen volledig verbouwd hadden. Afgelopen zomer 
was het zo ver, en hebben we onze woning deels rolstoeltoegankelijk gemaakt. In de 
zomer van 2019 zal een tweede verbouwing volgen, en dan is het huis volledig rol-
stoeltoegankelijk op de beneden verdieping. We hebben het precies naar onze eigen 
smaak ontworpen. En de beste stukadoor van Nuenen e.o. (en ook heel Brabant), 
onze overbuurman Jos Coolen, was de beste hulp die wij ons konden bedenken. Nog-
maals bedankt Jos! Andere buren boden ook onverwacht hun woning aan voor als we 
plek nodig zouden hebben om te overnachten. Andere buren pasten weer op onze 
vissen toen we het huis uit moesten vanwege de overlast van de verbouwing. Fantas-
tisch om zulke buren te hebben!
We zullen de rest van ons leven in dit huis blijven wonen, want een dergelijke verbou-
wing doe je maar één keer door de flinke investering. Maar we hebben er heel veel 
vertrouwen in dat dit de juiste plek is voor ons gezin.

Wat trekt ons als jong gezin aan in de buurt? Er wonen sinds kort ook veel meer 
jongere kinderen, waardoor het samenspelen op straat echt op gang begint te ko-
men. Er is een leuke basisschool (de Dassenburcht) in de buurt, er is een zwembad, 
sportfaciliteiten, een speeltuin, en een kinderboerderij. Er wordt Sinterklaas gevierd, 
Koninginnedag en andere leuke activiteiten. De straatspeeldag in de Sophiastraat is 
ook een mooi initiatief. De winkels zijn op loopafstand, Eindhoven is op fietsafstand. In 
het dorp kan je lekker uiteten en er komen steeds weer nieuwe jonge gezinnen te wo-
nen. Het enige dat we missen, is een speeltuintje in de buurt. Maar daar wordt al over 
nagedacht, is gebleken uit de vorige wijkblaadjes. Ook zijn de stoepen niet altijd goed 
toegankelijk voor rolstoelen of kinderwagens. Wat wel weer mooi is, is dat gemeente 
Nuenen ons binnen twee weken na melding hiervan, heeft geholpen om de stoepen 
op weg naar de Dassenburcht te verlagen, zodat wij als gezin makkelijker uit de voe-
ten kunnen om samen met Carlijn Jannah naar school te kunnen brengen. Lof voor de 
gemeente! Wel zijn er op de andere stoepen in de wijk soms nog wel de onderbrekin-
gen voor jonge fietsende kinderen en dat kan wat onoverzichtelijk of gevaarlijk zijn. 
Misschien is het nog wel heel handig om hier nog een aandachtspuntje van te maken.
Maar al met al vanuit ons perspectief een zeer prettige buurt om in te wonen.
We wensen jullie allemaal een goed, gezond en gelukkig 2019.

Vriendelijke groeten Margreet Rutten-Wetzels
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Vanuit de redactie
Wij, de redactie van PANakkersnieuws, 
zijn de afgelopen maanden in winter-
slaap geraakt. We hebben ons energie-
niveau wat naar beneden bijgesteld, 
het avontuur wat vaker binnenshuis ge-
zocht en zo verzamelden we weer nieu-
we krachten om aan de slag te gaan met 
de PAN.
Onze inspiratieloze oproep aan alle 
lezers om samen met ons een straten-
krant te maken heeft voor deze editie 
niets opgeleverd. Wij dromen nog even 
door en hopen dat er misschien zomaar 
spontaan alsnog een leuk initiatief bin-
nenvalt. Laat de leukste straat van de 
Panakkers zich vooral melden bij de re-
dactie: panakkersnieuws@outlook.com

Gelukkig laat de PANpen zich niet beïn-
vloeden door onze kleine redactiepro-
bleempjes en vindt de pen steeds weer 
een nieuwe hand die de inkt volop laat 
vloeien. We zijn deze keer weer erg blij 
met de pennenvrucht van Margreet 
Rutten-Wetzels. Het is fantastisch om zo 
steeds weer een gezin of bewoner een 
beetje beter te leren kennen.

Een week of wat geleden hebben we 
samen met Ad van Gerwen, de voorzit-
ter van het bestuur, een gezellige brain-
storm gehad over het voortbestaan van 
dit nieuwsblaadje. Ondanks het wat 
mistroostige gegeven dat er maar heel 
zelden ‘spontane kopij’ wordt aangele- 
verd, bleek er toch in ons kleine teampje veel enthousiasme en vuur te zitten. We hebben besloten om ons redactiewerk voort  
te zetten. En, we besloten op zoek te gaan naar iemand die het vuurtje nóg wat meer leven in kan blazen. 

Wie komt ons clubje versterken?
Ons clubje bestaat uit:
-  Onno woont sinds 2000 in de Panakkers, werkt op de TU/e en verkent in zijn vrije tijd de wijk met hond Shaila als hij niet op 
de tennisbaan staat of op kleindochter Airen past.
 - Fred, sterk in het redactiewerk, is zeer ICT vaardig en werkt eveneens op de TU/e. Fred woont vanaf 1997 in de wijk en maakt 
veel informatieve wandelingen met zijn hond, die kleine abrikooskleurige, met krulletjes.
- Loes, geeft grafisch vorm aan vanallesennogwat, coacht kinderen en werkt op een school in Veldhoven. Zij heeft geen hond, 
weet dus ook nog niet zoveel van de wijk, maar woont er met heel veel plezier vanaf 1994. 

Wij vergaderen af en toe live en praten en vullen de PANakkersnieuws vooral ook digitaal. Het redactiewerk kost niet veel tijd. 
Tijdens onze laatste bijeenkomst ontstond er een aantal – al zeggen we het zelf – erg leuke ideeën. Wie wil ons helpen die ideeën
op de schermen van onze lezers te krijgen? Woensdag 3 april gaan we als redactie samen om de vergadertafel bij Loes (Constan-
tijnstraat 33) en nodigen we buurtgenoten, die interesse hebben om ons clubje aan te vullen, uit om een keertje mee te kijken, 
luisteren en doen. Je bent gewoon heel vrijblijvend welkom. Besluit je daarna om niet aan te haken, even goeie buren!
Als je op 3 april vanaf 20.00 uur een keertje met ons wilt meedoen, stuur dan een mailtje naar: loes@toev.nl. Dan zetten we de 
koffie en de thee ook voor jou klaar.

Loes van Orsouw
P.S. Wij verspreiden geen nepnieuws, maar houden wel van een geintje… Doe je mee?



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: 28-04-2019
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Een bord voor m'n kop
Elke keer als ik Eindhoven uitfiets, op weg naar Nuenen, zie ik het bord. Het staat 
op de hoek van de weg naar Helmond en de Wolvendijk en bevat een eenvoudige 
boodschap: Goed dat je er was. Een cynicus leest er misschien een ondertoon in 
van ‘maar ik ben nu ook blij dat je weer opgehoepeld bent’, maar cynisme helpt de 
wereld niet vooruit. Ik stel me dus voor dat iemand op het gemeentehuis van Eind-
hoven oprecht denkt: goh, wat fijn dat die Onno onze stad weer heeft bezocht. Mo-
gelijkerwijs pinkt zelfs een wat overgevoelige medewerker even een traantje weg.

Eigenlijk moeten we meer van dat soort bordjes hebben - ook in onze wijk. Je kunt de 
Panakkers maar op 3 plaatsen per auto of fiets verlaten, en het is een kleine moeite,
op die plekken wat borden te zetten. 

Colofon
Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur) 
Onno Boxma  
Loes van Orsouw (vormgeving)
Uitgever
Wijkvereniging de Panakkers 
Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 

PAN wordt verstuurd naar de email-
adressen van geïnteresseerden in 
de wijk Panakkers van Nuenen. 

www.panakkersnuenen.nl

www.panakkersnuenen.nl

Jaaragenda 2019
03-04-2019 Redactiebijeenkomst
13-05-2019 Sluiting kopij PAN 3.2 
03-06-2019 PAN 3.2
12-06-2019 Straatspeeldag
28-09-2019 Burendag 

Bijvoorbeeld: ‘Te gek dat u ons kwam bezoeken', en 'Hopelijk tot gauw, tenzij u een inbreker was!’ We moeten misschien ook reke-
ning houden met de mogelijkheid dat iemand ons zwemmend via de plas achter de Mauritsgaarde probeert te bereiken;
de Panakkers is nu eenmaal een buitengewoon geliefde plek. Daar zouden wat bordjes met teksten als ‘Ha, u heeft het gehaald, op 
nummer 31 hangen droge kleren!’ goed passen. Alles beter dan een muur!

Terug naar de Wolvendijk - een angstaanjagende naam trouwens, nu de wolf terug is in ons land. Een beetje wolf2.0 gaat googlen 
waar hij het beste kan zijn, en dan valt de keus gauw op de Wolvendijk (met Café ‘In de gammele geit’ te Geldrop als goede twee-
de). Die Wolvendijk is trouwens door de gemeente Eindhoven met nog een bord verrijkt. 
Daarop wordt bijgehouden hoeveel fietsers die dag zijn gepasseerd, en hoeveel in
totaal in 2019. Ik heb zelden zo'n intrigerend bord gezien. Wie haalt zoiets in z'n fon-
tanelletje? Heeft het te maken met de aansluiting van Nuenen bij Eindhoven? Waar-
schijnlijk zijn de antwoorden snel te vinden, maar het is veel leuker erover te fantase-
ren. Zou degene die dit bord bedacht heeft, niet hebben beseft dat aan de overkant 
van de weg nog een fietspad loopt - waarvan de fietsers niet worden geteld? En zou 
het niet aardig zijn, als je toch aan het tellen bent, onderscheid te maken tussen het 
aantal fietsers naar Nuenen en vanuit Nuenen? Dit geschreven hebbende, moet ik 
toegeven dat mijn dagelijkse ritten een stuk leuker zijn geworden nu het bord er 
staat. Elke dag probeer ik te voorspellen de hoeveelste bezoeker ik ben van die dag.  
Maak ik kans de duizendste van de dag te zijn, en komt ondertussen zo'n racebejaar-
de op een elektrische fiets me achterop, dan pers ik er nog een sprintje uit in een 
wanhopige poging, als eerste de streep te passeren. Bij de jaartotaalstand 99.999 
(ik schat: op 13 maart om 17.49 uur), verwacht ik een massasprint waar de Tour de 
France jaloers op is. 

Het zou helemaal mooi zijn als die mas-
sasprint van beide kanten tegelijk komt; 
de resulterende clash zou de warme 
band tussen Eindhoven en Nuenen nog 
hechter maken. Overigens is Eindho-
ven nog lang niet de meest vindingrijke 
gemeente als het gaat om  borden die 
nietszeggend maar toch leuk zijn. Heel 
origineel is het Amerikaanse bordje "On 
this site Sept. 5 1872 nothing happe-
ned". Helaas inmiddels ook via Amazon.
com te bestellen ...

Onno Boxma WIE-O-WIE  
komt het bestuur versterken? We zoeken een secretaris m/v. 
Meer info? wijkverenigingpanakkers@gmail.com 


