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"Dat wil ik wel geloven", sprak de heer Koperbuik glimlachend, "want nadat wij daar 
gebluscht hadden, is het nooit meer opgebouwd.")

Het zou me verbazen als onze wijk mensen van onder de dertig telt die nog boeken
van de in 1971 gestorven Bomans kennen; misschien Erik of het klein insecten-
boek, terwijl nagenoeg elke 65-plusser hem kent. De samenleving heeft atijd twee-
delingen gekend, en tegenwoordig wordt vaak de nadruk gelegd op zulke kloven  
in de maatschappij. De generatiekloof is één van die kloven - en kloven zijn er om over-
brugd te worden. Bomans was een idool van mijn grootvader. De huidige generatie 
heeft totaal andere idolen, maar het zou een grote fout zijn, te denken dat die 
nieuwe idolen veel minder in hun mars hebben dan de oude.
 

Ik moest hieraan, en in het bijzonder aan het interview van Bomans met de honderdja-
rige, denken bij de voorbereiding van PAN 2.2. Ik realiseerde me flink te hebben bijge-
dragen aan de generatiekloof in de Panakkers, o.a. door vooral mensen te interviewen 
die nog ouder zijn dan ik. Er waren, dacht ik, goede redenen om juist die mensen te 
interviewen, zoals bijzondere verdiensten, koninklijke onderscheidingen, de eerste be-
woners. PAN 2.2 is een relatief 'jong' nummer, met een PANpen van een jonge moeder 
en interviews met jonge gezinnen. Zelf vergroot ik de generatiekloof met het ene been 
(door binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan), en verklein ik 'm met het andere: 
we zijn grootouders geworden - veel mooier dan dat wordt het niet - en van alles uit 
de tijd dat we jonge kinderen hadden komt weer boven. Vaak figuurlijk, soms letterlijk, 
zoals het activity center voor 6-18 maanden oude kinderen, dat uit een berghok is op-
geduikeld onder een stapel half vergane pluche beren, en dat gemaakt blijkt te zijn van 
materiaal van vooroorlogse kwaliteit (hup, weer zo'n vooroordeel, weg ermee). 

We lopen weer achter de kinderwagen, en ik maak me belachelijk met allerlei rare geba-
ren en geluidjes, die door kleindochter Airen terecht met lichte verwondering worden 
verwerkt. Ik had het over de 65-plusser, wat ook al weer wijst op een generatiekloof. 
Vroeger was 65-plus een begrip, nu kennen jonge mensen hooguit het begrip 50-plus. 
Wat zou eigenlijk de gemiddelde leeftijd in onze wijk zijn? In onze straat, de Frederik-
straat, zijn de bewoners van 16 van de 23 huizen 65-plusser, en vaak beduidend plusser 
dan ik. Maar dat zijn bijna steeds twee personen; voor de zeven huizen met jongere 
bewoners geldt dat de mensen doorgaans ook véél jonger zijn dan ik, en dat er vier of 
meer mensen in wonen. Eigenlijk voel ik me nog geen 65-plusser, en geldt voor mij in 
dit verband wat Groucho Marx (wie was dát nou weer, zou de jeugdige lezer vragen, 
ware het niet dat die al lang is afgehaakt) ooit zei: "ik zou nooit bij een club willen horen 
waar ik lid van ben." Dat ging ook laatst op bij een feestje, waar ik verzeild raakte aan 
de tafel met ouderen; toevallig hoorde ik een jongen zeggen: "mijn oma zit daar, in de 
dode hoek ..."

Tot slot een aforisme van Godfried Bomans, dat ouderen tot nederigheid dwingt: "Oud 
worden is, gegeven een zekere bekwaamheid in het oversteken van straten, geen kunst."

Onno 

Leeftijd

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com
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"Is vader thuis?" vroeg ik aan het 
oude mannetje, dat open deed. Hij 
knikte, en liet mij in een kamertje 
waar een nog ouder mannetje zat, 
dat al bijna dood was. Haastig rukte 
ik een spreekhoorn van den wand 
en schreeuwde in zijn oor: "wel ge-
feliciteerd!" "U bent abuis", zei de 
oude man met doffe stem, "vader is 
boven". Ik vloog de trap op, want ik 
begreep, dat het nu een kwestie van 
seconden was.  Daar hing de hon-
derdjarige aan de touwen: hij was 
bezig een vogelnestje te maken.

Zo begint het schitterende verhaal De 
honderdjarige van Godfried Bomans, 
uit de bundel Kopstukken (1947). Mijn 
grootvader kocht dit boek ooit, en nu 
koester ik het bezit ervan. 

Eigenlijk vind ik dat iedereen Bomans 
zou moeten lezen; het interview met 
brandmeester Koperbuik is een van de 
meest geestige teksten uit de Neder-
landse literatuur. (“Wat was uw mooi-
ste brand?" Zijn door de vlammen 
gebruind gelaat nam een verzaligde uit-
drukking aan. “Ah, die keer in juli 1928 
- een buitenkansje, zooals je als brand-
meester maar eens in je leven krijgt. 
Heel Knekeldijk stond in  brand."
"Dat dorp ken ik niet."
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Sinds twee maanden wonen Britt en Daan in Sophiastraat 6. 
Ze komen uit Eindhoven, en hebben daarvoor in Tilburg gewoond. Britt werkt 
voor de Fontys in Eindhoven, bij de dienst Personeel & Organisatie. Daan werkt 
sinds 2005 in Eindhoven, in Strijp-S. Zijn bedrijf maakt videoproducties; hij is 
regisseur van documentaires, en maakt films voor bedrijven. Ze hebben een 
zoon, Max, van 3,5 jaar oud, en ze verwachten een tweede kind, in oktober.
 

Hoe zijn jullie in Nuenen terecht gekomen?
Britt: "In het Vonderkwartier in Eindhoven woonden we ook fijn, maar wegens 
de gezinsuitbreiding wilden we wat groter gaan wonen. We zochten buiten 
Eindhoven, maar wel op fietsafstand. Ik kende ook al wel een paar mensen in  
Nuenen. En toen zagen we op Funda dit huis te koop staan." Daan kende hier 
nog niemand. In het allereerste begin, als hij een frietje wilde halen na het klus-
sen, was het nog een hele zoekpartij om de weg te vinden, maar inmiddels is dat 
geen probleem meer.

En bevalt het wonen in de Panakkers?
Allebei, enthousiast: "Ja zeker! De eerste week kregen we direct van twee buren 
een boeket bloemen; dat zou je in een stad niet gauw meemaken.

De nieuwe bewoners 
van Sophiastraat 6

De mensen zijn hartelijk. We zijn ook blij met onze tuin; alles is hier ruim opgezet, en in Eindhoven zou je dat niet makkelijk kunnen 
vinden. We waren verbaasd dat dit huis een paar maanden te koop heeft gestaan. Er hoefde ook heel weinig aan te gebeuren, we 
konden er zo in." Daan hoopt verder bij de Lissevoort te gaan tennissen. Max gaat nu nog twee dagen per week naar een gastouder 
in Eindhoven, maar straks naar de kinderopvang in Nuenen; januari 2019 gaat hij in Nuenen naar school. 

Missen jullie nog iets in Nuenen?
Daan antwoordt lachend: "Een ding was wel erg handig in Eindhoven, als je een jong kind thuis hebt: Deliveroo! Die bezorgen maal-
tijden uit restaurants, maar jammer genoeg niet in Nuenen. Maar verder: niets op aan te merken." Ook Britt is blij met Nuenen: 
"leuke terrasjes, goede winkels en genoeg voorzieningen. Een mooi dorp!"

De nieuwe bewoners 
van Sophiastraat 14

Op 15 augustus 2017 kregen Annelieke en Paul de sleutel van Sophiastraat 14. 
Panakkersnieuws sprak met hen - twee heel enthousiaste jonge mensen,
die erg blij zijn met hun huis, hun eerste koopwoning.

Hebben jullie lang naar een huis gezocht?
Annelieke: "Eigenlijk niet. We woonden in een huurhuis in Tilburg, waar we alle-
bei als jurist werken. Paul gaat op de High Tech Campus bij Philips werken, en dat 
leek het goede moment om te verhuizen, en een huis te kopen. We kwamen al 
gauw bij dit huis uit, waar wel het een en ander aan moest gebeuren." Paul vult 
aan: "Eind augustus trokken we er in, maar dat was bijna kamperen, terwijl on-
dertussen heel veel werd geklust. We hebben veel zelf gedaan: sloopwerk, sleu-
ven voor elektra maken, we hebben de keuken zelf geplaatst en de deur tussen 
keuken en woonkamer weggehaald". "Paul is heel handig", zegt Annelieke, en hij 
voegt toe: "Annelieke's vader is zelfs superhandig, terwijl mijn vader enorm van 
aanpakken weet. Kortom, iedereen hielp geweldig mee. Het resultaat is prach-
tig". Paul showt trots de doorkijk tussen keuken en woonkamer en de fraaie 
koperen kapstok die hij zelf heeft gemaakt, en die met haar kromming precies 
een welving in de muur volgt. "Eind van het jaar waren we zo ongeveer klaar".

Prettig kennismaken!

En toen konden jullie aan de babykamer beginnen!
"Ja! Het wordt een zoon, en hij is uitgerekend op 12 september. We kijken er enorm naar uit".

Waarom is de keus eigenlijk op Nuenen gevallen?
Paul: "Ik kom hier vandaan, ben in Nuenen op de lagere school geweest. We wilden allebei een huis in een dorp, niet in Tilburg of Eindho-
ven, en kwamen toen al gauw op Nuenen uit". Annelieke: "Paul was direct al enthousiast, en hij stak mij aan. Ik heb hier fijne schoonou-
ders, en er wonen leuke vrienden. Nuenen heeft goede winkels, je kunt prima uit eten gaan, en het is een mooi en levendig dorp. Wat ik 
nog wel ga missen is mijn Tilburgse volleybalteam. Ik speel al 18 jaar met een vriendinnengroep in een club. Intensief, met twee keer in de 
week trainen. Met de baby op komst was dat al niet meer vol te houden, en straks ga ik hier in de buurt volleyballen, op wat lager niveau."  
 

Missen jullie nog iets in Nuenen?
"Eigenlijk niet, maar een speeltuin zou straks wel heel mooi zijn! Het is leuk dat de wijk diverse gezinnen met jonge kinderen telt. 
We vinden het fijn als er een goede mix is, jonge gezinnen maar ook ouderen, en zeker ook een groep daartussen. 
We hopen hier zelf nog lang te wonen!"
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Het is een woensdagmorgen in de meivakantie. 
De kinderen worden rustig wakker, de zon schijnt licht door de gordijnen heen. Heerlijk, het lenteweer is weer in aantocht. 
Ik sla de gordijnen open en zie de tuin al in volle bloei. Alles wordt groen, de bloesemboom staat nog even in volle bloei en alles 
groeit en bloeit. Het is tijd om iedereen aan te kleden. Wat moeten ze toch aan? Iets luchtigs of toch nog iets warms? Altijd weer 
een dilemma voor een moeder. We doen maar jurkjes aan, met een vestje, kunnen ze altijd nog uitdoen bedenk ik me ter plekke.
Trouwens, ik zal ons eerst eens voorstellen. Wij zijn familie van der Lande, wonend op de Constantijnstraat 15. 
Zes jaar geleden rond deze tijd, waren we druk aan het verbouwen. We hebben heel ons huis grondig gerenoveerd en zo in-
gedeeld dat we er, met een gezin, fijn in konden wonen. Nu zes jaar later, hebben we een prachtig gezin met twee gezonde en 
vrolijke dames, Julie (4) en Emilie (2) van der Lande.

Terug naar de dag van vandaag. 
Na het hele ochtend ritueel, zitten we aan tafel. De dames aan een stuk fruit en ik heb een lekker kopje koffie gezet. 
Ik merk op dat de zon al een beetje om ons huis begint te draaien. Vanmiddag zal de zon lekker in onze tuin schijnen, althans 
dat hoop ik.  Al kletsend met de dames, maken we een plan voor vandaag. In deze huidige tijd staan de I-pad, televisie kijken 
en Netflix al snel op nummer 1. Verschrikkelijk als je het mij vraagt. Met bijna vierkante ogen kunnen ze gemakkelijk uren naar 
zo'n "ding" staren. Mijn moeder heeft me altijd geleerd om op te voeden vanuit rust en regelmaat en elke dag even naar buiten, 
weer of geen weer. Dus ons plan wordt al snel door mij richting een buitenactiviteit gestuurd. Het plan is een feit, we gaan een 
rondje fietsen door de wijk. Julie op haar eigen "hartjes" fiets en Emilie op de loopfiets. We beginnen onze tocht boven op de 
heuvel aan de rand van de Europalaan. Nu alle bomen weer blad krijgen, lijkt het net alsof we in het bos lopen... nou alleen als 
we richting de wijk kijken. Maar dat mag de pret niet drukken! We zien heel veel verschillende bomen en planten, bloemetjes 
en heel veel zevenblad. Het lijkt wel een groene oase. De veldjes tussen de verschillende blokken liggen er een beetje verloren 
bij. Het gras groeit zo hoog, dat het meer lijkt op een braakliggend terrein dan op een mooi grasveld. Zonde als je het mij vraagt. 
Aan het einde van de heuvel fietsen we door naar de Johan Frisostraat. De stoep op en fietsen maar. Julie spreekt me al snel 
aan dat je niet op de stoep mag fietsen. Heel terecht dat ze dit zegt! Klopt helemaal geef ik aan, maar vanwege het verkeer is 
het veiliger als we op de stoep fietsen. Als een speer fietst Julie door en stopt ze elke keer netjes bij elk kruispunt. We slaan 
rechtsaf de Frederikstraat in. Vanuit daar gaan we door op de Sophiastraat. Wat een gezellig pleintje heeft de Sophiastraat. Een 
leuk plein om bij elkaar te komen, waar kinderen lekker samen kunnen spelen. We hebben er al een hele tocht opzitten voor 
de kleine beentjes. De dames geven aan graag even te willen spelen in “de” speeltuin. Ik kijk enigszins vragend naar de dames: 
waar dachten jullie die te vinden zeg ik verbaasd. Al snel geeft Julie aan dat ze graag náár een speeltuin willen. Ach dat bedoelen 
jullie! Jullie willen graag een speeltuin in de wijk. Wat een goed idee als je het mij vraagt.

De Panakkers is een wijk met jong en oud. Hoe mooi zou het zijn als we elkaar kunnen treffen op een gezamenlijk punt, waar de 
kinderen heerlijk kunnen spelen, wij op een bankje waar we elkaar als buurtgenoten beter kunnen leren kennen. We hebben 
immers meerdere plekken waar we dit kunnen realiseren. Ik snap dat er ook een keerzijde zit aan een speeltuin, te denken aan 
"hangjeugd" en dergelijke. Maar we zijn een wijk, waar sociale veiligheid voorop staat. Kunnen we niet samen zorgdragen voor 
goed gebruik van een speeltuin? Het zou een wens zijn van onze kinderen, misschien wel van meerdere! Ik zie een speeltuin als 
een verbinding, het samenkomen van buurtgenoten, en een stimulans om het buitenspelen te promoten. Wie weet spelen onze 
kinderen mogelijk in de toekomst met andere buurtkinderen in onze gezamenlijke speeltuin. Wie weet…!
Voor nu groet ik u en staat het avondeten op de planning.

Een vriendelijke groet, 
Fleur de Groot

STRAATSPEELDAG
  
tussen 13.00 en 16.30 uur
 
Hallo meisjes en jongens van de basisschool, 
Hebben jullie ook weer zin in een speciale middag vol spelletjes op het veldje en de straat van de  
Sophiastraat? Vorig jaar was dat erg leuk en nu wonen er alweer meer kinderen in onze Panakkers-
wijk. Wij zijn al bezig om deze middag voor te bereiden dus vragen jullie maar aan Mama of Papa om 
de datum alvast goed duidelijk op de kalender te schrijven.

Tot dan en groetjes van Ger Steenhuijsen

WOENSDAG 13 JUNI 2018 
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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: 01-09-2018

Colofon
Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur) 
Onno Boxma  
Loes van Orsouw (vormgeving)
Uitgever
Wijkvereniging de Panakkers 

Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 

PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

Bespreking actiepunten
Gesprek met de voorzitter van BOA moet nog geregeld worden.
De werving heeft nog geen succes gehad. In de Nieuwsbrief van mei a.s. toch maar weer een oproep plaatsen.
Drie nieuwe bewoners zijn benaderd en hebben de welkom-artikelen ontvangen. Twee zijn inmiddels lid geworden.De contri-
butienota’s zijn verzonden. Incasso loopt goed, Anke zal nog een herinnering sturen naar degenen die nog niet betaald hebben.
 
Uit de commissies
Groen: Ben heeft medegedeeld dat Dhr. Spooren niet meer op de betreffende afdeling werkzaam is en dat de Gemeente nog 
niet precies weet wat ze wil met de ondertekening van de overeenkomst. Wij gaan er van uit dat we een “contract” met de Ge-
meente hebben en de bewonersgroep van de Sophiastraat schoffelt en snoeit  inmiddels overeenkomstig.
Buurtzorg: De voorbereiding van de folder is in bewerking.
Veiligheid: De naamsverandering in de WhatsApp is doorgevoerd. Jan zal een artikel rondsturen over de nieuwe privacy wetge-
ving. Het is nog niet geheel duidelijk hoe wij hier mee om moeten gaan, mogelijk kan ook de LEV-Groep ons hierin adviseren.

Activiteiten
Ger heeft de vergunning binnen voor de Straatspeeldag van 13 juni a.s. De wegafzetting van de Sophiastraat wordt geregeld. 
Vanaf medio mei zorgt Ger voor publicatie in De Nuenense Krant en Rond de Linde. De redactie van de Nieuwsbrief zal geïnfor-
meerd worden. Mogelijk heeft Ger assistentie nodig bij het halen van het springkussen. De Dorpswerkplaats kan haar partytent 
niet uitlenen. Als het weer slecht is moeten we zelf voor een oplossing zorgen. Is het ook een idee om in de Nieuwsbrief een 
kinderhoekje te maken? Gedachte zal worden overgebracht aan het redactieteam.

Bespreking ingebrachte agendapunten
Reanimatie:  Anke vraagt aandacht voor reanimatie en AED. Is het nuttig om ook in de Nieuwsbrief hier aandacht aan te  
schenken. Wie in de wijk heeft de opleiding gevolgd en wil zich ook als zodanig aan de bewoners kenbaar maken? Zijn er AED’s 
beschikbaar in de naaste omgeving. 

Betrokkenheid
Er komen geen initiatieven uit de wijk, het walking-dinner komt niet van de grond, wandelen overdag of 's avonds is door nie-
mand opgepakt. Hoe krijgen we meer betrokkenheid. Het bestuur is niet de aangewezen persoon om dit te realiseren, zij facili-
teert. De volgende bestuursvergadering is dit een hoofdonderwerp om te bespreken, allen wordt gevraagd ideeën in te brengen. 
Bedoeld ook als voorbereiding voor de burendag van 22 september a.s.

Jaaragenda 2018
 
13-06-2018 Straatspeeldag
09-07-2018 Bestuursvergadering 
01-09-2018 Sluitingsdatum kopij PAN 2.3 
03-09-2018 Bestuursvergadering 
14-09-2018 PAN 2.3, verschijningsdatum
22-09-2018 Burendag 
 
November 2018 
Algemene Ledenvergadering 

Vacature
 
Het bestuur van Wijkvereniging Panakkers is nog steeds op zoek naar 
een nieuwe secretaris. De functie vraagt niet veel tijd. Het bestuur 
vergadert 8 à 9 keer per jaar op maandagavond van 20.00 - 21.30 uur. 
Gemiddeld kost het 4 à 5 uur van je tijd per maand. 
Alle correspondentie gaat via de bestuurs-WhatsApp en Dropbox. 
Ben je geïnteresseerd om ons enthousiaste team te komen verster-
ken? Stuur een mailtje naar: wijkverenigingpanakkers@gmail.com  
of  neem contact op met een van de bestuursleden. 
We geven je graag meer informatie.           

Boekenkast
Op diverse plaatsen in Nuenen zijn  openbare boekenkasten waar men boeken kan 
ruilen of meenemen. Is dit ook in onze wijk mogelijk? Hoe te organiseren? 


