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Jacqueline blijkt geen Brabantse te zijn; zij en een aantal vriendinnen (zo’n 15 in to-
taal) die ook buiten Nuenen zijn opgegroeid, en samen carnaval vieren, noemen zich 
dan ook De Importantes. 
Ze werd geboren in Voorschoten maar verhuisde al heel jong naar Velp. Ze studeerde 
levensmiddelenchemie aan de  Universiteit van Wageningen, waar ze ook haar man 
Maarten ontmoette. In 2003 verhuisde het gezin (Thierry en Cecile waren in Wage-
ningen geboren) naar de Constantijnstraat in Nuenen. Daar werd Lucas, inmiddels 
ook al 15, geboren. Maarten werkt sinds 2007 voor Janssen Pharmaceutica in Beerse 
(België) en Jacqueline werkt als voedselveiligheidsspecialist bij Mars in Veghel.

Wat houdt je werk bij Mars in? 
Ik moet, samen met een microbioloog en enkele anderen, de veiligheid van het voed-
sel bewaken voor alle 16 fabrieken van Mars in Europa en Rusland. We laten testen 
doen, door ons eigen labaratorium en ook door externe laboratoria. Verder houden 
we ons bezig met risico-analyse van grondstoffen (denk bijvoorbeeld aan zware meta-
len, pesticiden en residuen van antibiotica), met voedselfraude, met de ideale baktijd 
van koekjes (lang genoeg om microbacteriële stoffen eruit te krijgen, maar niet te lang 
om chemische contaminanten te laten ontstaan), en nog veel meer. We zijn onder-
steunend, dus we proberen de lokale voedselveiligheidsteams te adviseren.

Is dat niet lastig op afstand, moet je veel op reis? 
Meestal lukt het wel zonder te reizen, bv. via skype. Toevallig moet ik wel volgende 
week op reis voor het werk, om een cursus te geven.

Wij kennen Mars vooral van de Marsrepen, maar jullie maken nog meer? 
Jazeker; we maken Twix, Snickers, Bounty, M&M's, Balisto en nog veel meer.
[Ten bewijze worden allerlei ons geheel onbekende producten op tafel gelegd, zoals 
Lockets en Hubba Bubba (met zo'n naam kan succes overigens niet lang uitblijven!). 
Maar er blijken ook een ijsfabriek en enige kauwgumfabrieken bij het bedrijf te horen, 
in diverse landen, zoals Frankrijk en zelfs Rusland].

Denk je thuis bij het koken ook over zulke voedselkwesties na? 
Nee, dan zou je gek worden. Wel eten we gevarieerd, en bak ik eten goed door.

Een drukke baan en een gezin; toch heb je ook nog tijd voor het secretariaat van de 
wijkvereniging? 
Zoals meestal het geval is, mensen die het druk hebben denken altijd: dat kan ik er 
ook nog wel bij doen! 

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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Sinds de algemene ledenvergadering van 
november j.l. heeft het bestuur van de 
wijkvereniging gelukkig weer een secre-
taris: Jacqueline van der Wielen bleek 
bereid de taak op zich te nemen. Reden 
genoeg om eens kennis te maken!
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Jacqueline van der Wielen



Ik had Ad, de voorzitter, wel een keer laten weten dat ik bij zou kunnen springen als 
het echt nodig zou zijn. Op een gegeven moment zei Ad dat ze inderdaad echt om-
hoog zaten, en toen heb ik gezegd dat ik het wel een tijdje wil doen.

Wat houdt het werk zoal in? 
We vergaderen als bestuur eens in de twee tot drie maanden. Ik maak de notulen, net 
als bij de algemene ledenvergadering. Verder houd ik de ledenlijst bij, en geef ik Jan 
Jacobs aan wat op de website zou kunnen komen. Ook breng ik namens de wijkver-
eniging een welkomstbezoekje aan nieuwe bewoners van de Constantijnstraat. En het 
belangrijkste (grapje): het verspreiden van het Panakkersnieuws per e-mail!
Overigens hebben maar drie mensen in de wijk geen e-mail, die krijgen een papieren 
exemplaar.

Wat speelt op het moment zoal in het bestuur? 
Er lijkt eindelijk beweging te komen in het Spelen en Bewegen project van de gemeen-
te. Binnenkort is er een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente over dit thema. 
Ook houdt het bestuur zich bezig met de problemen rond licht- en verkeersoverlast 
door de aanwezigheid van Coppelmans. Verder willen we op onze website informatie 
plaatsen over de diverse Nuenense zorginitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan 'auto-
maatje' voor het vervoer van en naar bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Wil het bestuur ook een actieve rol spelen bij de energietransitie? 
De houding van het bestuur hierover is: we nemen pas initiatief als de wijkbewoners
daarom vragen. Daarnaast moet de gemeente voor het eind van het jaar met een 
plan komen hoe zij de energietransitie van onze wijk (en Nuenen) zien. Laten we dus 
ook maar kijken wat de gemeente hiermee van plan is!

Tot slot, Jacqueline: heb je naast alles wat je doet ook nog tijd voor hobbies? 
[Ze lacht]. Ja hoor, ik maak graag kleding en ben nu bezig met een patchwork kleed. 
Verder vind ik lezen heel erg leuk. Ook fiets en wandel ik graag. En het secretariaat is 
ook best een leuke klus!

Het was erg leuk om kennis te maken met Jacqueline en het was heel interessant om 
te horen over het leven van deze buitengewoon energieke vrouw!

Karin en Onno 

De nieuwe secretaris van de wijkvereniging:  
Jacqueline van der Wielen
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Energietransitie?
Enige tijd geleden kwam tijdens een re-
dactievergadering de vraag op tafel 
hoe er in onze wijk gedacht zou kunnen 
worden over energietransitie:
- Leeft dit onderwerp binnen onze wijk?
- Is er behoefte aan informatie over dit 
onderwerp?
- Kunnen we aan de actuele informa-
tiestromen nog iets toevoegen? 

Graag leggen we deze vragen op uw 
tafel. Als u belangstelling heeft voor dit 
onderwerp of behoefte heeft er wat 
meer over te lezen in onze nieuwsbrief, 
of als u over dit onderwerp informatie 
met ons wilt delen, overwegen we om 
er een themanummer aan te wijden. 
Dat kunnen we niet alleen!
Als u kunt bijdragen aan een thema-
nummer over energietransitie nodi-
gen we u daartoe van harte uit! Ook 
als u vragen heeft over dit onder-
werp of ideeën, zijn deze welkom! 
Enegietransitie gaat LEVEN in de nabije 
toekomst, ook in de Panakkers. 

Heeft u nog andere onderwerpen die 
u graag onder de aandacht van de be-
woners van onze wijk wilt brengen, 
heeft u mooie kiekjes gemaakt in onze 
wijk?  Laat het ook aan ons weten! 
panakkersnieuws@outlook.com

De redactie
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Beste wijkgenoten, 
Wij zijn Familie Luijten - van Strien van 
de Frederikstraat 7, waar wij sinds de-
cember 2011 heerlijk wonen. Wij zijn 
zoals ze tegenwoordig zo mooi zeggen 
een samengesteld gezin. Sabine en ik 
(Kai) hebben elkaar 11 jaar geleden ont-
moet en het was wat je noemt liefde op 
het eerste gezicht. Sabine was toenter-
tijd  woonachtig in Oss waar ze ook ge-
boren en getogen is. Ze was werkzaam 
als operatie-assistente in het Bernho-
ven ziekenhuis in Oss.  Toen wij elkaar 
ontmoetten had Sabine al twee kinde-
ren, Fenne en Ties. 

De PANpen in de hand van Kai Luijten 

Fenne was, toen ik haar voor het eerst ontmoette, 5 jaar oud en ook dat was liefde op het eerste gezicht. Ik werd belaagd met 
kusjes en tekeningen met hartjes. Erg schattig. Fenne is inmiddels 16 jaar en na de basisscholen het Palet en de Dassenburcht zit 
ze nu in Havo 5 van het Eckart en hopen wij ergens in mei de vlag uit te kunnen hangen. 
Ties was 2 jaar oud toen ik hem voor het eerst ontmoette. Een klein schattig, blond jongetje dat nog met treintjes speelde en altijd 
buiten wilde gaan voetballen. Voetballen doet hij nog steeds en het schattige is veranderd in de puber die in de 2de klas zit van 
de Havo op het Lorentz in Eindhoven.

Ikzelf (Kai Luijten) had nog geen kinderen en was woonachtig in Nuenen, in de Bilderdijkstraat. Ik heb mijn jeugd niet doorgebracht 
in Nuenen. Ik ben geadopteerd en geboren in Curacao. Toen ik 6 weken oud was, was mijn eerste woonplaats Eindhoven.  Hier heb 
ik 2 jaar gewoond om vervolgens naar Almelo te verhuizen om op mijn 8ste jaar weer terug te komen naar het Brabantse Son en 
Breugel om vervolgens weer 2 jaar later te verhuizen naar Lieshout. In Lieshout heb ik mijn jeugd afgemaakt. Ook ik ging naar het 
Eckart College. Iedere dag 10 kilometer fietsen om op school te komen. In Nuenen ben ik blijven hangen omdat ik op het Eckart 
veel mensen heb leren kennen uit Nuenen. Dit kwam ook door de voetbalclub RKSV Nuenen waar ik jaren met plezier in de selectie 
heb gevoetbald met als hoogtepunt promotie naar de hoofdklasse. Toen het hoogst haalbare voor amateurs.
In 2009 besloten Sabine en ik om samen te gaan wonen in Nuenen. We verkochten haar huis binnen 2 maanden zonder makelaar 
en in 2009 trokken Sabine, Fenne en Ties  bij mij in op de Bilderdijkstraat. 

In 2011 was het gezin compleet met de geboorte van Bing Luijten en hadden we naast een nieuwe zoon ook een nieuwe uitdaging 
te pakken. Het huis was te klein en de auto was te klein, dus we moesten op zoek. In september op zoek naar een nieuw huis en 
in december gevonden en ons oude huis verkocht in - toen nog - de crisistijd. Helaas was met 2 werkende ouders en 4 kinderen 
en de aankoop van een nieuwe woning het geld op. We besloten dan ook de verbouwing in delen te gaan doen. In 2012 de boven 
verdieping en echt veel meer zat er op dat moment niet in. Daarom besloot ik in 2013 weer van baan te veranderen en bij mijn va-
der in het bedrijf te gaan werken. Mijn vader is ondertussen met pensioen maar ik ben nog steeds werkzaam als logistiek manager 
bij EBUSCO in Deurne. Een bedrijf dat elektrische stadsbussen produceert en verkoopt. In 2016 gingen we verder met de aanbouw 
en de benedenverdieping en uiteindelijk in 2018 de tuin. En in 2019 konden we voor het eerst genieten van een huis en tuin die 
helemaal naar onze wens waren.

Maar daar bleef het niet bij. In mei 2010 werd Bibi Luijten ge-
boren, ons eerste kindje samen. We hebben er heerlijk van 
genoten in de warme zomer van 2010. Ik had net ontslag ge-
nomen bij mijn werkgever Europcar autoverhuur, waar ik ja-
renlang stationmanager ben geweest in verschillende steden 
(Breda, Maastricht en Eindhoven). Ik ging in september aan 
een nieuw avontuur beginnen bij NONOX GAS ENGINES op de 
hightech Campus in Helmond. Sabine was uiteraard nog met 
zwangerschapsverlof. 3 maanden vrij om van ons wondertje 
te genieten. Bibi zit nu op de Dassenburcht in groep 6 en zal in 
mei 10 jaar worden. Haar energie kan ze kwijt met hockey en 
streetdance en haar creativiteit in haar naailes. Sabine is na de 
geboorte van Bibi ook aan een nieuw avontuur begonnen als 
operatie-assistent in het zelfstandig behandelcentrum VIASA-
NA in Mill, waar ze nog steeds werkzaam is.
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Verder zijn we een druk gezin met veel 
gezamenlijke hobby’s. Papa en mama 
en Bibi en Bing zitten op hockey  en Ties 
op voetbal. We gaan ieder jaar op win-
tersport naar de Zwitserse alpen en ook 
in de zomer zijn we daar te vinden met 
onze vouwwagen om lekker te wandelen 
door de bergen.
We hopen nog lang te kunnen genieten 
van ons fijne plekje hier in Nuenen en de 
fijne buurt.

Veel gezondheid voor iedereen.
Groetjes van ons,
Sabine, Fenne, Ties, Bibi, Bing en Kai

www.panakkersnuenen.nl
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Spelen en Bewegen in de Openbare Ruimte
Maandagavond 2 maart hield de gemeente een bijeenkomst 
voor vertegenwoordigers van de wijken van ‘Nuenen Centrum’ 
(ten noorden van de Europalaan en ten westen van de Park-
straat) ten aanzien van 'Spelen en Bewegen in de Openbare 
Ruimte'. Het plan dat de gemeente reeds in onze ALV van no-
vember 2018 had gepresenteerd, lijkt nu toch echt opgepakt 
te worden. De gemeente wil graag met (zoveel mogelijk) bewo-
ners van deze ‘grote’ wijk samen tot een plan komen om ‘Spelen 
en Bewegen in de Openbare Ruimte’ te verwezenlijken. 
Duidelijk mag zijn dat de gemeente zich hierbij richt op alle leef-
tijdsgroepen: van 4- tot 88+. De bedoeling is dat we met elkaar 
een plan maken - waarvoor de gemeente een beperkt budget 
beschikbaar stelt - waarin we opnemen hoe we de groene ruim-
tes willen indelen: speelveldjes voor jonge kinderen, voetbal/
trap-veldjes met een goaltje, een honden-uitlaat-veldje, moge-
lijkheden voor bootcamp of sporten (b.v. boomstam als even-
wichtsbalk) of lekker wandelen, tot rustige, zonnige zithoekjes 
of een jeu de boule baan. In principe is alles mogelijk (binnen 
het beschikbare budget), maar wij als wijkbewoners mogen be-
palen hoe we het willen en wat we willen. 

Om zo’n plan te maken organiseert de gemeente 3 avonden: 
De eerste avond wordt er met alle aanwezigen gekeken naar de 
plattegrond van de wijk en waar kunnen en willen we wat doen. 
Tijdens de tweede avond is het de bedoeling om de plannen 
meer concreet te maken door met behulp van b.v. een catalogus  
goaltjes en bankjes uit te zoeken. Tijdens de derde avond wordt 
dan het plan gepresenteerd, waarbij er eventueel nog kleine 
wijzigingen aangebracht kunnen worden. 

Voor deze avonden (die ongeveer 1½ uur zullen duren) gaat de 
gemeente alle inwoners van de wijk uitnodigen, van jong tot 
oud! 

Kinderen, maar ook zeker ouderen, wordt gevraagd om mee te 
denken om de wijk goed leefbaar en plezierig te maken. De eer-
ste avond zal plaatsvinden op donderdag 26 maart om 18.30 
uur in de Dassenburcht, de tweede avond zal in april rond pasen 
plaatsvinden. De derde avond zal waarschijnlijk half/eind mei 
worden georganiseerd. Als u mee wilt denken, geef u dan vooral 
op voor deze avonden! Aanmelden is gewenst/verplicht, omdat 
de gemeente vooraf wil weten hoeveel mensen ze kunnen ver-
wachten i.v.m. begeleiden en indelen in groepen. De uitnodi-
gingen worden huis aan huis verspreid, maar ook in de Rond de 
Linde en Nuenense Krant aangekondigd.

Tijdens deze voorlichtingsavond op 2 maart, hebben wij als be-
stuur ook aangekaart dat er dan eigenlijk ook iets aan de ver-
keerssituatie gedaan zou moeten worden van de Panakkers. 
De gemeentevertegenwoordiging gaf hierop duidelijk als ant-
woord, dat we dergelijke zaken wel kunnen aankaarten, maar 
dat dat buiten dit project valt. Dit project richt zich puur en al-
leen op het ‘Spelen en Bewegen in de Openbare Ruimte’, zo-
als deze er nu uitziet en hoe we die voor ons als bewoners zo 
goed mogelijk kunnen inrichten. Andere nevenzaken, die voor 
het optimaal gebruik maken van de openbare ruimte er wel toe 
doen, kunnen en worden NIET door dit project opgepakt. On-
danks deze stelling, zou ik u toch allen willen uitnodigen vooral 
aan deze avonden deel te nemen. Niet gaan betekent geen in-
spraak, maar wel veranderingen in de wijk! En als het plan er 
eenmaal ligt, dan wordt het uitgevoerd, of u het er nu wel of 
niet mee eens bent! 

Kortom, laten we met velen gaan en er iets moois van gaan ma-
ken voor jong en oud!

Jacqueline van der Wielen en Loes Wijnoltz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informatie over de wijk en PAN nieuwsbrieven  vindt u op 
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Zaterdagavond 22 februari, een kwartier voor middernacht. We kijken nog even televisie. Plotseling een tik, en direct totale duisternis. 
Is dit het einde? Nee, mijn pols klopt nog. Mijn mobieltje blijkt het ook nog te doen, en de sociale app van de wijkvereniging bewijst 
haar nut, met allerlei informatie over de stroomstoring die een deel van noord-west Nuenen heeft getroffen.
Het mobieltje (mits opgeladen) is trouwens in meerdere opzichten nuttig: het geeft ook licht in de duisternis. De stroomstoring is re-
delijk vlot verholpen, en komt op een relatief gunstig moment. Maar het doet ons wel beseffen hoe kwetsbaar onze zo georganiseerde
samenleving eigenlijk is. Als individu is het prettig daar niet te veel over te piekeren, in de hoop dat verstandige deskundigen dat wel 
doen. De echte rampen komen meestal geheel onverwacht. Het is een beetje zoals het Amerikaanse verhaal van de kalkoen die elke 
dag lekker eten krijgt van zijn liefdevolle baas, en er volledig op vertrouwt dat het altijd zo verder zal gaan; en dan komt Thanksgiving. 
Zo leven wij ook betrekkelijk onbezorgd door - en dan komt een virus, of een grote cyberaanval op het internet of een elektriciteits- 
centrale, of ...

Stroomstoringen komen de laatste jaren trouwens best vaak op grote schaal voor. Zo viel de elektriciteit op 16 juni 2019 uit in heel 
Uruguay en een groot deel van Argentinië, waardoor 48 millioen mensen in het donker zaten. De impact was extra groot omdat de 
distributie van drinkwater ook werd geraakt door de stroomstoring. Op internet kun je met wat googlen veel verhalen vinden over 
ingrijpende stroomstoringen, die dikwijls beginnen met een klein mechanisch probleem of menselijke fout. De blackout in Berlijn van 
februari 2019 werd bijvoorbeeld veroorzaakt door het doorknippen van een kabel van 110.000 volt door werklui die bezig waren met 
het onderhoud van een brug. Daarna treden allerlei lastig beheersbare processen op: het eerste mankement leidt bijvoorbeeld tot 
forse stroomfluctuaties in nabijgelegen delen van het elektriciteitsnetwerk, wat uiteindelijk een hele cascade van uitval in een groot 
deel van het netwerk tot gevolg kan hebben.

Maar goed, ik wil u niet bang maken, en in onze wijk viel het erg mee. Het enige negatieve effect van de stroomstoring in ons huis is 
dat de klok in de oven niet meer de goede tijd aanwijst. Nu zegt u waarschijnlijk: zet 'm dan even goed. Maar dan heeft u buiten mijn 
onhandigheid met apparaten gerekend, en buiten de geraffineerde wijze waarop ik mijn luiheid weet goed te praten: zo'n totaal ver-
keerde tijd op een klok heeft toch ook wel wat in een tijd die zo door tijd wordt geregeerd, niet dan? Ik had overigens wel even
de neiging, de sociale app te misbruiken door te vragen hoe je een ovenklok weer goed zet, maar ik voorzag net op tijd de volgende 
serie berichten:

www.panakkersnuenen.nl

Kwetsbaar

Over kwetsbaarheid gesproken: laat ik dit verhaal afsluiten met een anekdote over 
iets wat mij enige weken geleden overkwam, en mij mijn eigen kwetsbaarheid weer 
eens deed beseffen. Vrijdagochtend 7 februari, bijna twaalf uur. Ik lig onder een laken 
in de stoel van de kaakchirurg. Deze heeft zojuist een paar injecties in de kaak en 
wang gegeven, en mijn kin voelt alsof Badr Hari zich er eens lekker op heeft uitge-
leefd. Plotseling zegt de kaakchirurg: "is de reanimatie 15:2 of 30:2?" Mijn doffe hoofd 
beseft nog net dat 30:2 geen datum is. Het klamme zweet breekt me vervolgens uit. 
Deze man wil mij gaan reanimeren, maar weet niet precies hoe het moet! Redden wat 
er te redden valt; ik kan nog net uitbrengen: 30 borstcompressies voor 2 beademin-
gen! Dan hoor ik gelach, van hem en de assistente. "Nee, ik ga jou niet reanimeren", 
zegt hij; straks moet ik naar de opfriscursus reanimeren...

Onno

Jaaragenda 2020
Straatspeeldag: 10-06-2020 
Burendag: 26-09-2020 
Walking dinner: 10-10-2020 
Sluitingsdatum kopij PAN 4.2:  
01-06-2020 
Verschijningsdatum PAN 4.2:  
15-06-2020

• Over welk merk gaat het?
• Ik weet wel hoe het werkt bij een magnetron.
• En ik bij een microwave.
• Weet je niet dat dat hetzelfde is?
• Ik ken een klusjesman in Veldhoven, maar hij vraagt wel voorrijkosten.
• Waarom kun je dit niet zelf opknappen?
• Rustig een beetje, laten we alsjeblieft consideratie hebben met die oude man!
• Voor dit soort zaken is de app NIET bedoeld!!
• Weet iemand een goede monteur voor broodroosters?
• Jan heeft de groep verlaten.


