Commentaar redacteur:

Maart/april:
De maand maart is wat het weer betreft somber geweest. De vrolijke noot zit in de bouwvergunning voor de kapel. Die is onherroepelijk geworden. Er zijn geen belemmeringen
meer. Iedereen die op de nieuwe locatie op
Riel 8 bij de algemene ledenvergadering aanwezig was, heeft positief gereageerd. Dit is
voor herhaling vatbaar. Familie de Groof, hartelijk bedankt voor de goede zorgen.
Bij de ledenvergadering van 25 maart jl. is
door Titia Droog uitvoerig de stand van zaken
uitgelegd. De buurtkrant krijgt opnieuw een
ander uiterlijk.
De opmaak zal worden verzorgd door Lucas
van Nielen. De buurtkrant zal dan volledig in
kleur verschijnen. Bauke Teerenstra, Gerrit
Nolde en Lucas van Nielen gaan de krant eerder op het internet plaatsen. Lucas wil graag
van iedereen die een e-mail adres heeft in de
buurt weten, of ze de buurtkrant per e-mail
aangeleverd willen krijgen. Dan graag even
dit adres doormailen aan:
buurtkrant.de.parel@kpnplanet.nl. De reden
hiervoor is dat er dan minder papier in de circulatiemolen komt. Milieu hè, daar willen we
zuinig op zijn. Vandaar ieder jaar de opruimdag in de buurt. Als je de buurtkrant op papier
wilt hebben dan blijft dat natuurlijk altijd mogelijk. Wij leggen gewoon een bestand aan van
diegene die de krant per e-mail en niet op
papier wil.
Gerrit Nolde (redacteur)
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'Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk'
Iedere twee maanden informatie en nieuws.
De algemene ledenvergadering van
25 maart 2008.
Bij het openen van de ledenvergadering
neemt de voorzitter de gelegenheid te
baat om vooraf de familie de Groof te
bedanken voor het gebruik van de kantine van de paardenstoeterij. Hij overhandigt een ets van Frans Manders van de
oude boerderij van de familie de Groof.
Gerard van Gastel wordt benoemd tot
secretaris. Marlie Bongaerts (opvolgster
van Frank van den Tillaard van de
gemeente Eindhoven) maakt bekend dat
de bewoners van de Putten een speelgelegenheid krijgen.
(Een verbetering van het bestaande
trapveldje bij de bosgordel, waar geen
doorzichten meer in komen.)
Dirk-Jan ,de nieuwe penningmeester,
geeft aan dat er weinig uitgaven voor de
buurt zijn geweest. Er zijn giften van respectievelijk € 100 en € 250 voor de
oprichting van de kapel. De gemeente
heeft een gift van €5000 toegezegd. De
kascommissie keurt de kas van 2007
goed. Dick en Valerie worden bedankt
voor het controleren. De secretaris meldt
dat er twee leden zijn vertrokken uit de

buurt.
Er wordt uitgesproken dat het contact
met de gemeente aanzienlijk is verbeterd. Met Marlie Bongaerts is een rondgang door het gebied van Riel en
Rielsedijk gehouden. Op Riel zal (dit
jaar?) een verhard fietspad worden aangelegd richting Gijzenrooi. De schouw
door de buurt met Ellen van Rosmalen
heeft tot gevolg gehad, dat er dit jaar
grondig onderhoud is gepleegd aan de
bomen langs de weg en in het bijzonder
het 'Eikenbos'. Wilbert en Titia hebben
een verkeersavond bijgewoond. Het doel
(van de buurtvereniging) was een betere
ontsluiting van Riel en Rielsedijk te krijgen. De Puttensedreef wordt misschien
weer vanaf Eindhoven opengesteld. De
contributie is voor 2009 vastgesteld op
€ 25,00. Dan komen we nu op een zeer
heikel punt:
Van de ex-voorzitter van de
Buurtvereniging
Op de algemene ledenvergadering van
onze buurtvereniging op 25 maart heb ik
verteld dat ik niet herkiesbaar was als
voorzitter. Een oproep voor een andere

voorzitter leverde tot nu toe geen nieuwe
voorzitter op. Ik wil die dringende oproep
in de nieuwsbrief herhalen. Ik stelde me
om een aantal redenen niet herkiesbaar.
Ik vind dat ik na 6 jaar voorzitter en 15
jaar bestuurslid een stapje terug moet
doen en plaats moet maken voor een
ander. In die periode van 15 jaar is de
bevolking van Riel totaal veranderd. Een
voorzitter (m/v).vanuit de nieuwe(re)
bevolking lijkt me gewenst voor een
nieuwe frisse wind door de vereniging. Ik
denk zelf aan iemand vanuit de groep
gezinnen met kinderen, die de laatste
jaren op Riel zijn komen wonen.
Daarom wil ik de dringende oproep voor
een nieuwe voorzitter hier herhalen. Een
buurt kan niet zonder buurtvereniging en
een buurtvereniging niet zonder voorzitter. Vanaf 1 mei ga ik optreden als reisleider en zal dan ook niet meer kunnen
functioneren als aanspreekpunt voor
onze buurtvereniging.
Wilbert Gooskens

Vervolg ledenvergadering
De Kapel:
Volgens Titia is nu ook de gemeente
enthousiast geworden met de oprichting
van een kapel. Ze bedankt op de vergadering de gepensioneerde architect, die
met de hand de bouwtekeningen maakte. In de kapel zal een doopfont gemetseld worden, vroeger moet een kapel
vlak bij Adriane van Brunschot gestaan
hebben. Het doopfont daarvan is behouden gebleven. Het doopfont krijgt nu een
definitieve plaats. Het oprichten van de
kapel op de oude locatie was technisch
niet mogelijk. Vandaar dat in overleg
gekozen is tegenover de boerderij van
Jan van Rooij, naast de boerderij van
Leemeijer. Daar is ook beter toezicht
mogelijk. Er is sprake van het plaatsen
van een bankje en een vuilnisbak bij de
kapel. Er zijn veel toezeggingen voor het
werk en materiaal van de kapel. Het
glas in loodraam is een geschenk van
de architect. Het stelt voor: 'Maria van
de Smarten'. Bij Jan mogen we het
materiaal zolang opslaan. De bouwbegeleiding is in handen van Titia Droog en
Wilbert Gooskens. De techniek wordt
verzorgd door Peter van de Moosdijk.
Als het project klaar is vieren we tevens
het vijftien jarig lustrum van de buurtvereniging. De pastoor van de parochie
Pius X, die een Mariavereerder is, zal de
kapel inwijden. Er wordt opnieuw
gevraagd of er nog andere dingen moeten worden georganiseerd, en wie dat
dan wil doen. De schoonmaakdag van
Riel zal op 13 april worden gehouden,
de enige activiteit die breed wordt

gedeeld in belangstelling. In de rondvraag wordt verzocht om een nieuwe
actuele ledenlijst. Er wordt gevraagd hoe
het staat met de 'Ecologische Zone'.
Men wil een verbetering voor de versmalling van de Rielsedijk ter hoogte
van nummer 26. Marina wil graag en
verbetering voor het zandpad bij de
garages aan de achterkant van
Rielsedijk. Linda Dekkers vindt de buurtkrant mooi. Aan de vragen zal aandacht
worden besteed.
Van Joke de Groof mag de vergadering
volgend jaar weer op Riel 8.

Buurtfeest?
Bij de algemene
ledenvergadering is
een feestcommissie
opgericht. Marina,
Valerie en Annelies
hebben aangeboden
een buurtfeest te organiseren. De bedoeling
is dit te combineren
met de inwijding van
de kapel. Hier komen
we nog op terug.

Vandalisme
Extra aandacht gevraagd!
De afgelopen periode zijn er vernielingen geconstateerd in het buitengebied
Stratumse heide, Riel en Gijzenrooi.
Ook is er iemand die met een wapen
gaten schiet in borden langs de weg. De
borden staan langs Riel bij het begin van
de fietsroute 76 (Fietspad naar Heeze)
en als je dit fietspad volgt naar de
Stratumse heide kom je er meer tegen.
Foto's van de borden zijn al in het bezit
van de politie. De politie vraagt echter
uw aandacht voor dit niet te accepteren
gedrag. Wat kunt u hieraan doen?
Meld altijd bij de politie als u (ook in de
avond en nachtelijke uren) schieten
hoort. Kijk eerst op uw horloge of klok
voor het juiste tijdstip. Probeert u zich
dan te oriënteren, waar het geluid van
het schieten vandaan komt. Ga niet naar
buiten als het geluid van dichtbij te
horen is. Bel dan de politie, bij voorkeur
op het telefoonnummer 0900-8844. Een
melding bij 112 is alleen voor aanrijding
met gewonden, gewapende overval
en/of brand. De politie zal enkele vragen
stellen om op de juiste manier te kunnen
reageren op de melding.
De politie is bezig met onderzoek. De
beschadigde borden zullen worden vervangen. Er zal extra aandacht aan worden gegeven. De toezichthouder van
Brabant Landschap en Marlie Bongaerts
Seniormedewerker Woonomgeving van
de gemeente zijn ook op de hoogte.

Dit melden geldt voor ieder wangedrag,
zo als bijvoorbeeld voor het onverantwoord met grote snelheid rijden met een
motor, scooter of auto. Neem ook hier
even de tijd om een registratienummer
te noteren, (dit kan bij gebrek aan papier
ook in het zand langs de straat, kan je
het wat later op papier zetten.) Het tijdstip is ook belangrijk. De melding van
wangedrag kan op het telefoonnummer
0900-8844.
Indien u informatie liever persoonlijk
doorgeeft, dan kunt u contact zoeken
met de buurtbrigadier Ton Sweegers op
het politiebureau aan de Aalsterweg.
Ook bestaat er de mogelijkheid anoniem
te melden. (Meld Misdaad Anoniem)

Melding van diefstal:
In de nacht van 1 op 2 april zijn er op de
Rielsedijk 33 en 43 twee inbraken
geweest. Aan de achterzijde van de
Rielsedijk zijn onbekenden in de garages geweest. Er is gereedschap gestolen en er is een fiets ontvreemd.

'Met wie heb ik het genoegen?'
Een terugkerende rubriek met een interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Lucas van Nielen
Vandaag gaat de redacteur op pad
naar Lucas van Nielen. De zoon van
een kunstenares en een verkoper. Bij
de voordeur komt een nieuw stenen
pad, dus ik moet over geel zand naar
de deurbel lopen. Er komt een snelle
reactie als ik aangebeld heb. Met een
prachtige gulle glimlach op zijn
gezicht krijg ik een hand. Lucas geeft
altijd een hand. Het vrolijke gezicht
kan ook een aanstekelijke luide lach
produceren, dat zal ik later horen.
Maar dat wist ik al. We hebben vorig
jaar samen gegeten met de zes buren.
Hier volgt ons gesprek als ik de eerste vraag stel:
We zijn op de Rielsedijk, de eerste
woning naast de plek waar vroeger
een café was, wist je dat?
Dat is ook toevallig, daar heb ik het gisteren nog met Inge en Ruth over gehad.
Zij vertelde me dat aan hen was verteld
dat vroeger toen dat café op nummer 57
open ging (waar Inge en Ruth nu
wonen)
's morgens om een uur of acht er al
mensen, die op dit kleine stukje naast
het café woonden, een jenevertje kwamen drinken. Ik heb ook nog met Ingrid
en Henry Adriaans daar over gepraat, zij
hebben de plek waar de bar stond nog
laten zien.
Je woont op de Rielsedijk, waar
woonde je daarvoor?
Midden in de stad Eindhoven. De straat
heet de Rungraaf, daar waar de Kleine

Berg en de Grote Berg op één punt
samenkomen. Ik woonde in een appartement tegenover dat bakkertje Hartogs.
Zodoende hadden we iedere morgen
vers brood. Je kon ook prima uit eten in
het centrum. We aten vaak in het restaurant 'Berlage'. Ik kende Valerie al, en als
je allebei hard moet werken, dan is eten
koken na het werk niet altijd leuk. De
verleiding is dan groot om uit te eten.
Weet je nog hoe je er achter kwam
dat er een huis vrijkwam op de
Rielsedijk?
Daar is volgens mij Valerie achtergekomen. Ik kende de Rielsedijk van vroeger,
toen woonde ik in Geldrop, ik studeerde
op het Augustianum college in
Eindhoven. Dus ik reed iedere dag op
en neer. Daarom wist ik dat dit een ideale plek was om te wonen. Valerie wilde
niet weg uit de stad, je kon haar met tien
paarden niet uit de stad krijgen. Maar
hier woon je dicht bij het centrum en
toch buiten. Verder kon ik haar niet uit
de stad trekken. Hier hadden we allebei
wel zin in. Een betere plek konden we
niet bedenken toen we overwogen om
kinderen te krijgen. Je hebt er de rust en
de vrijheid om te sporten en te lopen.
We gaan nog vaak de stad in. We hebben een kaart van de stadsschouwburg,
en gaan vaak samen met de ouders van
Valerie naar een voorstelling. We gaan
toch wel gauw acht keer per jaar naar de
schouwburg. We hebben een brede
belangstelling, we gaan naar
Maasakkers, maar ook naar het

Nederlands Danstheater, en Ballet. Toen
we hier kwamen wonen was Valerie
hoogzwanger en hebben we het wat rustiger aan gedaan met uitgaan. Sam
(onze zoon) is al weer twee jaar en
daarom gaat dat uitgaan nu weer wat
makkelijker.
Viel(en) jij/jullie meteen op het huis?
Was het de liefde op het eerste
gezicht?
Nee, het was vooral de locatie. We vonden het huis aan de buitenkant mooi,
maar de binnenkant was niet naar onze
zin. Boven moest echt alles worden vernieuwd om het voor ons woonbaar te
krijgen. Het huis was maar gedeeltelijk
verwarmd, de kwaliteit was voor ons niet
meer van deze tijd. Helaas hadden de
vorige bewoners beneden nieuwe kozijnen van kunststof geplaatst. We houden
meer van houten kozijnen dat past beter
bij het huis. Maar de kozijnen hebben
we niet vervangen, dat vonden we iets te
ver gaan. We hebben beneden en boven
alles verandert, daar is niets meer hetzelfde gebleven. We hebben nu een huis
en een tuin voor en van ons zelf. De tuin
is kindvriendelijk aangelegd.
Hoe lang woon je nu al op de
Rielsedijk?
Even nadenken, Sam is nu twee jaar en
drie maanden. Valerie was hoogzwanger
toen we erin trokken, dus ruim twee jaar.
Alles van de verbouwing was klaar, dus
trokken er zo in en veertien dagen later
kwam Sam.

'Met wie heb ik het genoegen?'
‘Misschien kan ik wel
iets leuks bedenken
voor een buurtfeest.
Beetje de sfeer van de
stripwereld Asterix en
Obelix alleen dan op
een Rielse manier.
Daar komt ook een
eigenzinnig dorpje in
voor (Riel) die de overheerser (de gemeente
Eindhoven met de
expansieve oprukkende nieuwbouw) op
afstand weet te houden.’

Wat was er voor nodig om er je thuis
te voelen?
Waar wij heel erg mee geboft hebben is
met de nieuwe buren. Met Harrie en
Dick en Ruth en Inge kunnen we het
goed vinden. Dat maakt deze plek extra
speciaal. We eten samen, zo af en toe,
als dat zo uit komt. We komen best
regelmatig bij elkaar over de vloer, een
pilsje drinken, kennelijk vinden we
samen de gezelligheid belangrijk.
Volgens mij ben je niet alleen kunstzinnig maar ook nog behept met twee
rechter handen. Is er nog iets dat herinnert aan de vorige bewoner?
Niets, nou ja een tussendeurtje boven
hebben we in tact gelaten. Eigenlijk is er
in het hele huis niets authentiek.
Waar ben je begonnen met verbouwen, en ben je tevreden met het
resultaat?
We zijn eigenlijk overal tegelijk begonnen. Het meeste hebben we laten doen.
Ik heb vooral goed laten weten hoe ik
het hebben wil. Het ontwerp komt van
mij. Mijn werk laat niet toe om alles zelf
uit te voeren. De positie van Valerie,
zorgde er voor dat de verbouwing op tijd
klaar moest zijn. We voelen het zo, de
vogels zorgen er ook voor dat het nest
eerst klaar is, dan kunnen de jonge
vogels komen. We hadden alles op tijd
af.

Hoe oud ben je nu?
Ik ben acht en dertig jaar oud. Vers dus,
toch?
Met wie woon je samen of ben je
getrouwd?
Ik ben getrouwd met Valerie. En we hebben een zoon: Sam!
Je hebt een zoon, denk je dat de
buurt hier een goede plek is om op te
groeien?
Je kunt hier veel vrijer naar buiten toe.
We zijn blij dat Sam hier in een wat kinderrijke buurt kan opgroeien. Je kunt
hier ook wat makkelijker kinderen uitnodigen, die kunnen hier blijven slapen.
Het is hier gewoon fijn wonen. Parkeren
is hier geen probleem en je kunt hier iets
leuks organiseren. Zo hebben we nu een
moestuintje gepakt. Mijn moeder is kunstenares en we gaan wat kunst en de
moestuin mixen. Mijn broer gaat er ook
bij helpen met de kinderen. Die kunnen
er dan wat graven en zo. Het is dus een
ideale plek om te wonen en voor Sam
om op te groeien. Ik denk dat Sam hier
zijn energie ook makkelijker kwijt kan.
Moet er nog iets in de buurt veranderen om nog meer leefgenot te krijgen?
Ik denk dat de sociale cohesie nog wat
kan verbeteren. Maar dat moet groeien.
Zoiets is niet af te dwingen. Een nieuw
buurtcafé zou wel mooi zijn natuurlijk.
Maar ja, waar hè? Je hebt hier natuurlijk
wel veel fietsers die de fietsroute volgen.

Misschien kan ik wel iets leuks bedenken voor een buurtfeest. Beetje de sfeer
van de stripwereld Asterix en Obelix
alleen dan op een Rielse manier. Daar
komt ook een eigenzinnig dorpje in voor
(Riel) die de overheerser (de gemeente
Eindhoven met de expansieve oprukkende nieuwbouw) op afstand weet te houden.
Ik heb je weleens zien hardlopen, doe
je veel aan sport?
Ja, het liefst iedere dag. Ik sta het liefst
vroeg op. Dat kan al vier vijf uur zijn en
dan even werken, waarna ik dan Sam
kan verzorgen. Daarna, zo rond een uur
of half negen wil ik graag een uur gaan
lopen. We hebben het zo geregeld dat er
dan oppas is voor Sam. Of hij is dan op
het kinderdagverblijf. Tegen een uur of
tien kan ik dan weer aan mijn werk
beginnen. Ik voel me dan als herboren,
nieuw zo gezegd. De batterij is dan weer
opgeladen. Daarna kan ik weer verder
met mijn werkdag. Ik ben een ochtendmens, Valerie is een avondmens, ze
heeft haar eigen ritme. Sporten doe ik
graag.

'Met wie heb ik het genoegen?'

‘Ik werk in Lucas van
Nielen B.V., daar
bedenk ik creatieve
concepten. Het is een
soort ideeënfabriek
met de bedoeling om
de ideeën ook uit te
voeren.‘

Ook in verenigingsverband?
Nee, dat heb ik wel veel gedaan. Ik
speelde hockey in het op een na hoogste niveau. Ik ben niet iemand voor het
tweede elftal, dat vind ik niks. Ik speelde
bij Eindhoven. Ik ben opgehouden
omdat ik liever in het eerste elftal wilde
spelen. Dat ging niet. Als ik in het tweede elftal verder was gegaan, dan had ik
het mezelf te moeilijk gemaakt. Ik ben
bang dat mijn ambitie om er vol en fanatiek in te gaan, een last voor mezelf en
een last voor anderen kan zijn. Ik heb er
vrede mee dat ik nu op zondag lekker
rustig bezig kan zijn.

gevoel dat je ze geeft alsof ze echt in die
woning en de wijk staan. Verder nemen
mensen vaak kinderen mee, als ze een
project bezoeken. Daar heb ik ook oog
voor. Ik houd die kinderen bezig met bijvoorbeeld het inhuren van een clown.
De hele ruimte wordt dan door mij ingericht, om de mensen een beter idee te
geven hoe het straks in het echt wordt.
Ik probeer als het ware alles tot leven te
brengen, ze de sfeer te laten proeven,
maar dan op mijn manier. Ik heb met
mijn werk al regelmatig de pers gehaald.
Dat zorgt dan weer voor bekendheid, en
uiteindelijk weer voor aanvullend werk.

Hoe wordt het dagelijkse brood verdiend, met andere woorden ben je
zelfstandig ondernemer?
Ik werk in Lucas van Nielen B.V., daar
bedenk ik creatieve concepten. Het is
een soort ideeënfabriek met de bedoeling om de ideeën ook uit te voeren. Mijn
laatste project was de 'Landhof in
Meerhoven', verder ook 'Bosrijk'. Dat
waren projecten voor een vastgoedmaatschappij en Gemeente Eindhoven. De
bedoeling is een belevingswereld te
maken, waarbij je kunt zien voordat de
bouw klaar is, hoe je die wijk dan
ervaart. Daar bouw ik op schaal 1 op 1
maquettes voor. Van een veranda bijvoorbeeld, dan kunnen toekomstige
bewoners beter een gevoel krijgen, hoe
de beleving daarvan is. Datzelfde kun je
ook op schaal bij woningen doen. Dan
krijgen de mensen een beter beeld van
hun toekomstige woning, een soort

Naast de hobby van het opvoeden
van je zoon, heb je nog andere bezigheden naast inkomen vergaren waarmee je je bezig houdt?
Ik doe nog van alles, maar het opvoeden
van Sam, dat vind ik geweldig! (Dan
volgt die luide aanstekelijke lach waar ik
het aan het begin over had.)
Ga je weleens stappen op het
Stratums Eind?
Vroeger wel, maar dat wordt langzaam
minder. Ik vind het belangrijker dat het
hier gezellig is en blijft. Daar doe ik
samen met Valerie en mijn ouders en
schoonouders veel voor. Ik vind samen
eten bijvoorbeeld erg leuk. Ook met
vrienden samen leuke dingen doen, daar
houd ik wel van. De sfeer in huis, daar
heb ik ook iets mee. Zoals met verschillende soorten verlichting met wisselende
kleuren licht, dat vind ik leuk om te

bedenken en te gebruiken. Een soort
lichtshow maar dan in eigen huis. Dan
heb je samen met de muziek een soort
eigen disco. Dan is een goed glas wijn
drinken nog aangenamer.
Heb ik nog iets vergeten dat je aan
iedereen nog wilt laten weten?
Nou nee, ik dacht het niet.
Bedankt voor dit gesprek.

‘Mijn verhaal’
Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!

Vanuit het café was deze kerk te zien.

We hadden zomaar even zin in een
dagje uit. Het was 13 februari. Waar we
naar toe zouden gaan wisten we natuurlijk wel. Maar of dat leuke roze gekleurde hotel in de Ardennen bij Charleroi er
nog na meer dan vijf en twintig jaar nog
zou zijn, daar waren we niet zeker van.
We hadden daar lang geleden twee
dagen en een nacht doorgebracht. De
kleur roze was te vergelijken met de
kleur van de flamingo. Wij gingen bijna
nooit ergens langer dan een dag naar
toe, dus het was een prachtige herinnering. We hadden het erg naar onze zin
gehad. Fijn gewandeld met een Belgisch
echtpaar dat daar ook een weekend verbleef. Hoe zou het er na al die jaren uitzien? Wij gingen kijken! Vroeg op pad,
maar het weer viel tegen. Het was een
mistige dag en koud bovendien. Het
zicht viel in Eindhoven nog mee, maar
gaandeweg werd de soep steeds dikker.
In België kon je steeds minder zien. We
konden alleen nog maar heel langzaam
rijden. We kregen zin in een kopje koffie,
daar was het tijd voor. Zo gezegd zo
gedaan. Op een kruising tegenover een
kerk zagen we een restaurant. Je had
het gevoel er tegen aan te rijden. Dat
deden we maar niet want er was een
grote parkeerplaats. Tegen het restaurant was een soort serre aan gebouwd.
De eigenaar(resse?) hield van planten,
dus hier konden we wel even gaan zitten. Op de menukaart stond een soep
uit eigen keuken aangeprezen. Dat vonden we wel toepasselijk, dus het werd
soep. In België kregen we een rijke

soep, dat was erg lekker. De soep werd
in grote terrines opgediend. Maar voor
soep kregen werd er eerst een placemat
van papier op tafel gelegd. Kijk, en daar
is dit hele stuk nou om begonnen. Om
die placemat. De placemat was geel van
kleur, het papier was geribbeld. In blauwe letters stonden er levensvragen op.
Wij hebben er mee moeten lachen en
vroegen of we placemat mee mochten
nemen. Hier volgen voor deze krant
enkele levensvragen:
Als je van zwemmen slank wordt, wat
doen walvissen dan verkeerd? Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit dat
dan met babyolie? Waarom moet je om
een waarzegster te bezoeken een
afspraak maken? Is er een ander woord
voor synoniem? Als een schizofreen persoon met zelfmoord dreigt, kan deze
persoon dan wegens gijzeling veroordeeld worden? Waarom staat er een
uiterste houdbaarheid datum op een pak
zure room? Hebben blinde Eskimo's
blinde geleidesledehonden? Als de
'zwarte doos' van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken ze dan de
vliegtuigen niet van dat materiaal? Als je
een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij
dan? Als de meeste auto-ongelukken in
een straal van vijf kilometer rond de
woning plaats vinden, waarom gaat
iedereen dan geen tien kilometer verder
wonen? Hoe zorgt men er voor dat herten bij die verkeersborden oversteken?
Waarom krimpen schapen niet als het
regent? Waarom kan je geen ander
woord maken van 'anagram'? Waarom

heeft Noach die twee muggen niet dood
gemept? Een boterham landt altijd met
de beboterde kant naar beneden. Een
kat landt altijd op zijn poten. Wat
gebeurd er als je een kat boter op zijn
rug smeert? Als de mens afstamt van de
apen, waarom zijn er dan nog apen?
Krijgen werknemers van 'Lipton' ook een
koffiepauze? Als je probeert te falen en
je slaagt, wat heb je dan fout gedaan?
Waarom ben ik dit eigenlijk allemaal aan
het lezen?
We hebben dat hotel niet kunnen vinden.
Gerrit Nolde

Nieuwtjes
Maandag 14 april 2008
Rond het middaguur wordt de redacteur
van de buurtkrant zenuwachtig door een
buurtbewoonster gebeld. Groot nieuws!
Er is een gouden kei aangetroffen op de
plaats waar de bouw gepland staat voor
onze kapel! Enthousiast springt de
razende reporter op zijn fiets. Weer
terug het huis in, fototoestel vergeten.
Waar licht dat ding nu, normaal struikel
je er over, nu niet te vinden. Eindelijk,
riem om. De flitser, ook meenemen. Er is
weinig licht. Snel weer de fiets op. Trapt
er drie keer naast, valt bijna op zijn
gezicht. Houdt zich verbeten in evenwicht, want hij moet er voor het
Eindhoven's Dagblad zijn. Enige twijfel is
er wel want vandaag was hij erg vroeg
aan het wandelen, maar had er niets van
gezien. Maar goed, het bericht kwam
van de best ingelichte buurtbewoonster
van Riel, Rielsedijk en omstreken, dus
dat moest wel een betrouwbare melding
zijn. Hij keek meermalen schichtig om
zich heen. Waren er al nieuwsgierige
nieuwsjagers van andere kranten? Bijna
moest een half op de weg geplaatste
bloembak het ontgelden. Ternauwernood
wist hij het obstakel te omzeilen. Hij was
al half op de Rielsedijk. Geen mens te
zien. De eerste dus. In gedachte zag hij
zich al op de voorpagina van het
Eindhovens Dagblad, het journaal op de
televisie misschien? Snel de hoek om,
eiken staarden de snelheidsduivel aan.
Waar lag die steen nu? Niet goed verstaan zeker, misschien in het eikenbos.

Ook niet, doorfietsen maar, nog niets!
Hoe kan dat nu? Ik ben toch niet blind?
Snel weer omgedraaid. Na enige tijd fietsen, weer bij de boerderij van Leemeijer.
Zou ik niet goed gekeken hebben? Fiets
tegen een eik aan gesmeten en door het
hoge gras aan het struinen. Au, wat was
dat nu? Dat deed niet echt zeer, maar
toch. Er lag iets tussen het gras.
Gelukkig had hij zijn leesbril meegenomen. Welke vogel had hier moeite
gehad om een ei te leggen?
Bedankt Riek, ik ben er in getrapt. Maar
volgens mij was het 1(4) april!

Ongeluk met tankauto:
Op 21 april '08 reed in de middag een
tankauto volgeladen met diesel na een
uitwijkmanoeuvre in de sloot. Urenlang
werd de Brakenstraat afgesloten voor
verkeer. Het duurde tot aan het begin
van de avond, voordat de tankauto weer
op het zandpad getakeld was. (zie foto)

De opruimdag
13 april was het dan zover, bij de 'schop'
van Jan van Rooij, was een grote groep
van de buurtbewoners samengekomen
om in de buurt het achtergelaten vuil te
ruimen. Het is een groot genoegen dat
de bewoners van Riel en Rielsedijk zo
massaal aan het werk zijn gegaan. Klein
en groot hebben de klus op zich genomen.
Na een paar uur was het grote werk
geklaard. In de 'schop' was ook dit jaar
voldoende lekkers en drinken voor de
nijvere arbeiders. De verzorging van de
spijs en drank was van Thea Leemeijer
en een vriendin. Er was een cadeau
voor de inzet van Thea en haar vriendin.
Het is een gezellige bezigheid om met
verschillende mensen dit werk te doen.
Na afloop kan er dan even worden bijgepraat. Titia had een grote kaart opgehangen waarop bijgehouden werd welk deel
van de opruimroute al klaar was. Zo kon
er niets worden overgeslagen. Iedereen
kon na afloop tevreden zijn. Er lag weer
een flinke berg.

Wetenswaardigheden
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant is het e-mail adres veranderd. Het nieuwe e-mail adres is voortaan:
buurtkrant.de.parel@kpnplanet.nl.
Het oude adres is nog wel in gebruik, maar is privé. Dit nieuwe e-mail adres is in gebruik genomen om verwarring te voorkomen. De administratie van de gegevens bij een eigen digitale postbus en het archiveren daarvan is makkelijker.
De buurtkrant staat ook in kleur op onze site: http://www.riel.dse.nl/parel/nieuws/
Het is belangrijk dat iedereen lid wordt. Veel kost de contributie niet, voor dit jaar € 25,00. Voor volgend jaar (2009) moet de
contributie nog vastgesteld worden. Als je nog geen lid bent, dan kan dat door je aan te melden bij Gerard van Gastel, Rielsedijk
22a. Voor de leden vergeet niet om even de contributie via de bank over te maken.
Banknummer 1137 86 352 van de Rabobank ten name van 'Riel, de parel van de zesgehuchten'
Wilt u uw naam en adres met huisnummer even vermelden?
Handige informatie:
Spoedeisende hulp:

: 112

Meld misdaad anoniem

: 0800-7000

Gezondheidszorg

: 0900 88 61
: (040) 243 66 66

Centrale Huisartsenpost (avond / weekeind) Th. Fliednerstraat 1, EHV
Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind) Th. Fliednerstraat 1, EHV

Telefonische hulpdiensten

:
:
:
:

(040) 212 55 66
0900 07 67
0800 04 32
(040) 211 66 25

SOS telefonische hulpdienst
SOS telefonische hulpdienst (regionaal tarief)
Kindertelefoon
Slachtofferhulp

Meldingen en klachten

:
:
:
:

0900 88 44
(040) 238 60 00
(040) 238 93 33
(040) 243 22 22

Politie (voor niet spoedgevallen!)
Gemeentelijke klachtendienst
NRE (bij voorbeeld voor kapotte straatverlichting)
NRE (storingsdienst weekend)

Politie; Brandweer; Ziekenauto

ONTVANG DE BUURTKRANT DIGITAAL!
GOED VOOR HET MILIEU EN MINDER PRINTKOSTEN!
Graag even je e-mailadres doormailen aan: buurtkrant.de.parel@kpnplanet.nl.

