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Dicky en Harry 

           Lees verder op pagina 2

Omdat de wijk Panakkers afgelo-
pen oktober vijftig jaar bestond, 
ging uw redactie op zoek naar de 
allereerste bewoners. Dat waren 
Harry en Dicky Godtschalk. 
Kerst 1970 trokken ze in hun huis 
op Frederikstraat 24, het huis
op de hoek - en ze wonen er nog 
steeds, met veel genoegen.

Zijn jullie echte Brabanders?
Dicky vertelt dat ze allebei in Leerdam zijn geboren en opgegroeid ("tussen het kris-
tal"). Ze trouwden in april 1960. Harry had het staatsdiploma bedrijfsadministratie, 
en de mogelijkheid van een baan bij Philips bracht hen vervolgens naar het zuiden. 
Ze woonden korte tijd in Valkenswaard en zeven jaar in Geldrop, in een Finse buurt, 
met door Philips neergezette huizen. Daar zijn ook hun beide kinderen, Rik en Ilse, 
geboren.

Wat hield het werk bij Philips in?
Harry: "Philips ging zich eind jaren vijftig bezig houden met kantoormachines voor het 
onderhouden van administraties. Ik zag de eerste computers voor administratief ge-
bruik komen. Ik werd systeemanalist, volgde programmeercursussen (o.a. in COBOL) 
en ging geleidelijk echte systemen bouwen. Uiteindelijk heb ik tot mijn pensionering 
in 1990 voor Philips gewerkt."
Dicky: "Ik wilde ook werken, maar dat was rond 1960 niet zo makkelijk. In Valkens-
waard ging ik naar het arbeidsbureau, uiteindelijk kon ik gaan werken bij een blinde 
meester in de rechten."

Hoe zijn jullie in Nuenen terecht gekomen?
Het antwoord blijkt samen te hangen met de grote passie van Harry: MUZIEK!
Als kind speelde Harry al op de cornet (een kleine trompet).
Later ging hij ook leerlingen opleiden, en op een gegeven moment werd hij dirigent
van de muziekvereniging (Dicky merkt terzijde op dat ze Harry leerde kennen toen ze 
bij een uitvoering ging luisteren; ''wel leuk, zo'n dirigentje!").
Bij Philips werd Harry trompettist in het symfonieorkest van Philips. En nu komt het: 
op een gegeven moment stond er een advertentie in de krant; de fanfare van Nuenen 
zocht een dirigent. Harry solliciteerde en werd aangenomen. Hij ging ook blazers op-
leiden, en ging met hen optreden. En zo hoorden ze dat er de mogelijkheid was om 
van de gemeente Nuenen grond te kopen in de nieuwe wijk Panakkers.
Dat hebben ze toen gedaan. Hun zwager, architect, ontwierp het huis in samenspraak 
met hen. Dat was zo leuk, alles naar je eigen wens laten maken!
Ook het bouwen deden ze deels zelf. Zoals veel huizen in de straat voltrok het bouwen 
zich voor een flink deel op zaterdag, met diverse onderaannemers, en met Harry als 
'upperman', assistent van de mensen die er echt verstand van hadden.

bijna 50 jaar in de Panakkers 

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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Dicky: "De rest van de straat heeft zich vervolgens aangepast aan de kleur 
van onze stenen en dakpannen. Het was een bijzondere tijd. Eerst was 
er alleen nog maar weiland tegenover ons; onze kinderen speelden daar 
met konijntjes."

Waren jullie snel ingeburgerd?
Dicky vertelt dat de kinderen in Nuenen op school gingen; de school had 
boven in de Andrieskerk ruimte gehuurd. Zelf heeft zij allerlei activiteiten 
in Nuenen ontplooid. Zo heeft ze vele jaren zwemles gegeven bij de wa-
tervrienden; weliswaar eerst in Eindhoven, maar daarna in Nuenen. Ze is 
nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Nuenense zwemclub in 
de Drietip. Ze had al jong leren zwemmen, in de Linge bij Leerdam. Ook 
heeft Dicky lang waterpolo gespeeld, in een team met o.a. haar tweeling-
zus, en ze zwemt nog steeds graag.
Daarnaast is zij al meer dan veertig jaar actief in de Diaconietuin, nu Bio-
logische tuin geheten. Dat is echt een stuk van haar leven, met een heel 
hechte vriendengroep. Ieder heeft een eigen 'adoptie', en voor Dicky zijn 
dat de pompoenen en de kruidentuin. Helaas moet ze dat nu gaan losla-
ten, het risico om te vallen wordt te groot.
Helaas moet ze dat nu gaan loslaten, het risico om te vallen wordt te 
groot.

Vervolg van pagina 1
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Bij Harry ging het inburgeren vooral via de muziek. Op een keer was de organist van de Protestantse kerk vlak voor Kerst ziek 
geworden. Dominee Griffioen vroeg Harry of hij met een paar anderen muziek kon maken bij de Kerstdienst. Vanaf dat moment 
deden ze dat elke Kerst en Pasen, tot zo'n vijf jaar geleden. Ook speelden ze bij wat gekscherend hagepreken werden genoemd, in 
het bos (ik moest dat opzoeken: vanaf 1566 gingen vervolgde Protestants hervormden kerkdiensten houden in de openlucht, ver-
borgen 'achter de haag'). In werkelijkheid was dat bij de opening van het jaarseizoen van de kerk. Daarnaast zette Harry de fanfare 
De Vooruitgang om in een brassband (hier volgde een uitgebreid college over het verschil tussen harmonie, fanfare en brassband; 
die laatste is puur koper). Met de brassband stopte Harry bij zijn pensionering; hij ontving een koninklijke onderscheiding voor zijn 
grote bijdragen aan de muziek. Ervoor in de plaats ging hij barokmuziek maken met een groepje vrienden. Ook dirigeerde hij tuino-
pera's in de tuin van de dominee; op die manier werd flink wat geld opgehaald voor de bouw van de Regenboogkerk.
Of dit alles nog niet genoeg is, zingt Harry al enkele jaren als tenor in het Nuenense KBO-koor, De vrolijke samenzang geheten.
Een ochtend in de week wordt gerepeteerd. Het is een fijn koor met een uitstekende dirigente, zegt Harry.

Ze zijn wat minder goed ter been, maar ze wonen nog steeds met veel plezier in de Frederikstraat, en hopen dat nog een tijd te 
blijven doen. Zoals Dicky zegt: "We kunnen ons geen beter stekkie wensen."

Onno

Het bestuur en de redactie 
wensen alle bewoners van onze buurt 

een gezond en harmonieus 2020



VIJFTIG
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Mensen vinden 50 een bijzonder getal. Zelf wist ik er eerlijk gezegd niets bij te ver-
zinnen, maar Wikipedia maakte me wijzer. Het meldde allereerst dat 50 ligt tussen 
49 en 51. Fantastisch, wat je allemaal niet kunt leren op Internet! Overigens vind je 
er ook dat 50 het kleinste getal is dat op twee manieren is te schrijven als som van 
twee kwadraten: (1x1) + (7x7) en (5x5) + (5x5). Misschien niet heel waardevolle 
kennis, maar sommige zonderlingen (zoals ik) vinden het leuk. Toch is het vast niet 
de reden dat een vijftigjarig jubileum graag wordt gevierd. 50
Gaan we 50 jaar terug in de tijd, naar het jaar van de geboorte van de Panakkers, dan komen we bij 1969: de eerste voet werd 
gezet op de maan, en iedereen bleef ervoor op. Dat ditzelfde jaar de geboorte van het Internet plaatsvond ontging ons volledig. 
We hadden een kabinet bestaande uit ministers van de KVP, ARP, CHU en VVD; de BTW werd in 1969 ingevoerd; Lenny Kuhr won 
het songfestival (een triomf voor Nuenen!) en Ajax verloor de Europacupfinale. Voor ouderen in de wijk, zoals voor een 67-jarige 
babyboomer als ik, is 1969 niet zo ver weg. Maar voor een 17-jarige post-millennial is 1969 waarschijnlijk oneindig lang geleden. 
Kan hij of zij zich voorstellen hoe het was, te leven in die tijd - zonder mobiele telefoons, games, Instagram en Ryanair? De ouderen 
onder ons kunnen, om dat beter aan te voelen, proberen zich voor te stellen hoe het is om te leven in 1919.
De Eerste Wereldoorlog is net voorbij, er rijdt een enkele auto door Nuenen, voetballen is iets voor een paar notabelen, je werkt 
zes dagen in de week, en op vakantie ga je niet - mijn grootmoeder ging pas op haar tachtigste voor het eerst de grens over.
Hoe moeilijk het ook is, je een voorstelling te maken van zulke vervlogen tijden, het is altijd nog makkelijker dan vijftig jaar vooruit 
kijken. Hoe zal het leven zijn in 2069? Elders in deze editie van het PANakkersnieuws vindt u gesprekken met een echtpaar dat
bijna 50 jaar in de wijk heeft gewoond, en een gezin dat er net is komen wonen. Zullen zij er over 50 jaar nog wonen, en hoe zal 
Nuenen er dan uitzien? Heeft de mensheid de klimaatproblemen beteugeld? Gaan (mogen?) we nog op reis, of komen we niet 
meer buiten Nederland en speelt het leven en werken zich net als in 1919 grotendeels af in en rondom ons eigen dorp? Ik zou er 
veel voor over hebben, even in 2069 te mogen kijken ... maar zoals de meeste mensen kijk ik eerst maar even een stuk of vijftig 
dagen vooruit, in mijn geval naar de geboorte van twee kleinkinderen die hopelijk een mooie toekomst hebben, en misschien het 
jaar 2119 zullen zien.

Tot slot: zo'n vijftig weken vooruitkijkend wens ik iedereen in de wijk een mooi en harmonieus 2020 toe, in goede gezondheid!

Onno

Zaterdag 28 september was het weer zover: de jaarlijkse burendag! 
Zoals altijd was het, ondanks het slechte weer (regenbuien en windvlagen), 
buitengewoon gezellig. Het is een gelegenheid om bij te praten met de bu-
ren, nieuwe buren te leren kennen en de allernieuwste aanwinsten voor 
onze buurt te bewonderen (dit keer Sam, slechts een paar weken oud!). 
Kortom, een bescheiden maar belangrijke gebeurtenis die de samenhang 
van de buurt bevordert.

Helaas liet Ger Steenhuijsen, een drijvende kracht achter de organisatie, 
weten dat zij, ook in verband met haar leeftijd, ophoudt met het organi-
seren hiervan. Ankie en Karin, die voorgaande jaren hadden meegeholpen, 
hadden al eerder laten weten dat ze ophielden, omdat zij vinden dat de 
jongere generatie in de buurt het stokje wel kan overnemen.
Wij hopen dat er inderdaad voldoende mensen zijn volgend jaar om de 
burendag te organiseren. We weten dat jonge gezinnen het altijd heel erg 
druk hebben, maar het kost echt niet veel tijd en, zoals gezegd, het is waar-
devol voor onze buurt. Mocht je je nu al geroepen voelen om dit volgend 
jaar te doen, dan kun je je bij mij opgeven: Karin Luit, Sophiastraat 12, 
tel.: 06 16777630, e-mail: karin@luit.nu, dan geef ik het wel verder door. 

Hopelijk weer tot volgend jaar op de burendag!

Karin Luit
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Kennismaken
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In het kader van ‘Kennismaken met nieuwe bewoners in de wijk Panakkers’ had ik een gesprek met onze nieuwe overburen aan 
de Sophiastraat. Wij hadden daar al een tijdje een verbouwing gezien en ondanks het feit dat ze nog steeds druk bezig zijn in 
huis en ook nog eens een keer allebei een meer dan fulltime baan hebben, maakten ze toch even tijd voor mij. 

Mariëtte en Hakan wonen nu sinds ongeveer een maand aan de Sophiastraat. Ze komen allebei uit de buurt, Hakan is in Waalwijk 
geboren en heeft sinds zijn studie in Eindhoven gewoond. Mariëtte is geboren in Eindhoven en woont vanaf haar derde in Nuenen. 
Toen ze Hakan leerde kennen, wilden ze dan ook graag samen een huis in Nuenen kopen. Dit huis sprak hun aan onder andere van-
wege de ruime tuin, garage en de locatie van het huis. En ook natuurlijk, zoals bij alle bewoners van de Sophiastraat, de rust van de 
straat waar eigenlijk alleen bestemmingsverkeer komt. Bovendien wilde Mariëtte graag aan deze kant van de Europalaan wonen. 

Ze hebben allebei interessante en veeleisende banen. Hakan werkt als ‘race engineer’ bij een bedrijf 
in Heeze (dat ervaart hij trouwens als enige probleem van het wonen in Nuenen, de rit naar Heeze, 
waar hij elke morgen in Geldrop in de file staat!). Voorzover ik het als niet-technisch persoon begrijp 
houdt hij zich bezig met de technische problemen van race-auto’s, heel uitdagend en afwisselend 
natuurlijk!
Mariëtte is leerkracht bij de kleuters op basisschool ‘Het Karregat’ in Tongelre. Ook dat is een uitda-
ging met een zeer gevarieerde populatie en een klas met tussen de 28 en 32 (!) kinderen, waarvan 
een aantal met een ‘rugzakje’. Zoals vaak, in welke vorm van onderwijs dan ook, te veel werkdruk en 
te weinig tijd om alles te doen wat je zou willen doen! Desalniettemin geniet ze nog steeds van de 
kleuters, vooral de allerkleinsten.

Al met al, leuk om even met ze kennis te maken en we hopen dat ze lang in de wijk blijven wonen!

Karin
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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: 01-03-2020

b. Begroting 2020
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het lidmaatschap 10 euro blijft. Burendag zou iets uitgebreid 
mogen worden (met evt. hapjes en drankjes betaald door de wijkvereniging). 
c. Verslag kascommissie 
Verslag 2019 is ondertekend door de kascommissie. 
d. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
Rudi Gobits en Liesbeth Deckers hebben zich aangemeld als de (nieuwe) leden van de  kascom-
missie. Huub Strijbos wordt bedankt voor zijn input in de kascommissie de afgelopen jaren.
e. Vaststelling contributie 2020
Deze wordt wederom vastgesteld op 10 euro.

5. Buurtzorg
Ad van Gerwen en Jos Deckers zijn naar een vergadering geweest over buurtzorg. Nuenen heeft 
een aantal mooie initiatieven. Het aanbod van burenhulp is vele malen groter dan de vraag, 
bleek op deze bijeenkomst. Onze wijk had bedacht om een inventarisatie te maken van wie wat 
kan aanbieden, naar voorbeeld van Molvense Erven. De ervaring in die wijk leert dat hier echter 
heel weinig gebruik van wordt gemaakt. De ouderenbonden hebben daarnaast hun algemene 
hulpdienst goed geregeld. Daarom heeft het bestuur besloten geen verdere invulling aan buurt-
zorg te geven. Als er mensen zijn die toch iets nodig hebben, kunnen ze dit altijd kenbaar maken 
bij het bestuur (Jos Deckers). 

6. Buur(t)kracht
Er zijn onlangs drie avonden geweest in de gemeente over Buur(t)kracht (landelijk initiatief). 
Doel is om mensen te mobiliseren om samen iets te bereiken (b.v. het behouden van een buurt-
winkel, het opzetten van een speelruimte, maar ook het vervangen van dakbedekkingen van 
een aantal huizen). Buur(t)kracht kan daarbij bemiddelen en handvatten aanreiken. 

7. Spelen en bewegen in de openbare ruimte
Onze wijk wordt 'ingebouwd' in een groter plan van het 'Centrum'. Ook bij de Buurtvereniging 
BOA zijn er jongere ouders die veldjes zoeken om te spelen (klein en groot spelen). Tijdens de 
commissievergadering van de gemeente hebben we met de BOA en 'PAN-wijk' duidelijk gemaakt 
dat dit een grote wens is. Het lijkt van belang om ons nu met name te gaan richten op klein spe-
len! Er is veel verjonging in de wijk. Laten we met zijn allen kijken waar kinderen kunnen spelen.  

8. Communicatie
a. Functioneren Social App en VeiligheidsApp
93 bewoners nemen deel aan de social app, 115 bewoners aan de veiligheidsapp (waarvoor 
je geen lid hoeft te zijn van de wijkvereniging). Reageer liever niet op 'vreemde' dingen op 
de veiligheids app. Soms weten mensen niet dat ze iets 'misplaatst' hebben. Veiligheid is ook 
voor iedereen wat anders. Er wordt gevraagd om ook aan te geven als er bijvoorbeeld een 
brandweerauto in de wijk rijdt en er niks aan de hand blijkt te zijn! Ook wordt gevraagd dat als 
het bestuur reageert, het betrokken bestuurslid aangeeft dat deze reactie namens het bestuur 
geplaatst is. Er is in onze wijk eveneens behoefte aan een Social app. 
b. Website
Hier kun je de nieuwsbrieven vinden, maar ook de notulen en agenda (na inloggen). Alle leden 
kunnen suggesties doen voor aanvullingen op de website. Input voor artikelen is altijd welkom 
bij Jan-Hein Swartjes! 
c. PAN-Nieuws
Er komt maar weinig input van buiten de redactie. Het zou leuk zijn als het PAN-nieuws
interactiever wordt: als leden meer input willen geven.
  
9. Verplichting voorjaarsvergadering
Voorgesteld wordt de Voorjaarsvergadering over te slaan. Deze is wel in de statuten voorge-
schreven, waarbij het doel is om in de eerste helft van enig jaar de boeken te laten controleren. 
Maar het blijkt veel makkelijker met het oog op de planning van activiteiten de jaarvergadering 
in het najaar te houden. 
De ALV gaat hiermee akkoord. Jaaragenda 2020

Straatspeeldag: 10-06-2020 
Burendag: 26-09-2020 
Walking dinner: 10-10-2020 
Sluitingsdatum kopij PAN 4.1: 01-03-2020 
Verschijningsdatum PAN 4.1: 13-03-2020

Als u niet op de Algemene Ledenvergadering 
was, heeft u behalve veel interessante infor-
matie ook gezelligheid gemist. Hieronder 
leest u wat er onder andere werd bespro-
ken. 

1. Bestuurswijzigingen
Penningmeester Anke Prins treed af.
Jacqueline van der Wielen wordt voorgesteld 
als secretaris. De ALV gaat hier onder accla-
matie mee akkoord.

2. Evaluatie activiteiten 2019, straatspeel-
dag, burendag en walking dinner, vaststel-
ling data 2020
Helaas kwamen er pas reacties om te helpen 
met organiseren van de straatspeeldag, toen 
deze al afgeblazen was. Ger Steenhuijsen 
maakt bekend dat zij niet meer de straat-
speeldag wil en kan organiseren. Anke Prins, 
Neeltje Isabout en Bram Loeffen en Marriette 
van Koesveld meldden zich hiervoor aan.
De burendag verliep goed. Jacqueline v.d. 
Wielen, Huub Strijbos en Bram Loeffen  zul-
len het voortouw nemen voor de burendag-
organisatie. 
Het Walking dinner vond plaats op 16 novem-
ber. Deze activiteit loopt goed!
 
3. Activiteiten 2020
- Straatspeeldag: 10 juni 2020
- Burendag: 26 september 2020
- Walking dinner: 10 oktober 2020
- Onderhoud Groen in Sophiastraat: 
Binnen de gemeente ligt dit onderwerp  bij 
de heer Huub Maar. In de overeenkomst 
over het groen in de Sophiastraat staat welke 
stukken grond door de bewoners zelf onder-
houden gaan worden. Als de overeenkomst 
getekend is, kunnen we zelf aan de slag 
met snoeien. De gemeente kan hierbij hulp 
aanbieden (lessen in snoeien, afvoeren van 
snoeiafval e.d.). Het zou heel fijn zijn als er 
binnen de Sophiastraat een groep komt die 
dit gaat beheren en regelen. 

4. Financiën:
a. Begroting en verwachting 2019
Er zijn iets minder leden dan vorig jaar. Maar 
ook de kosten zijn lager. Eindsaldo wordt ver-
wacht op 2370,84 euro in kas.
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