De buurtkrant weer in zwart-wit?
De buurtkrant is de vorige keer in kleur
gedrukt. De redactie heeft veel verschillende
meningen over de uitvoering in kleur gekregen. Van hosanna tot kruisigt hem (bij wijze
van spreken). Met andere woorden niet iedereen is er gelukkig mee. Daarom besluit de
redactie: Deze keer weer in zwart-wit. We blijven wel de opmaak aanhouden van de krant
in kleur. Misschien gaan we de krant in kleur
aanleveren via de site. Ook hier gaan we wat
veranderen in de toekomst, misschien een
actieve nieuwssite voor de buurt. Die dan
meer dan twee keer per maand met nieuws
bijgewerkt wordt.
Gerrit Nolde
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'Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk'
Iedere twee maanden informatie en nieuws.
Buurtfeest op
13 september 2008!
Nieuws van de feestcommissie
Namens de feestcommissie maakt
Annelies Potters onder voorbehoud
bekend, dat de ceremoniële opening van
het 'kapelletje' zal plaats vinden op
zaterdag 13 september 2008. Daarna
zal er een buurtfeest worden gehouden.
Voorlopig programma:
± 13:30 uur opening door de wethouder.
Aansluitend zal de kapel worden ingezegend door pastoor Paul Vincent
Iruthayasamy.
Daarna -bij voldoende animo- een spelletjesmiddag of zeskamp.
De avond leent zich voor een hapje en
drankje, waarbij de gezelligheid geen tijd
kent en waarna om ongeveer 21:00 uur
een kampvuur wordt ontstoken.
Voorstel: Bij de officiële opening lopen
alle buurtbewoners in processie over het
kerkpad naar de kapel.

De kapel
Op 6 mei is de firma van Stipdonk met
een vrachtwagen geel zand en een
graafmachine in de weer voor de eerste
werkzaamheden:
Zestien dagen later wordt een betonnen
(dubbelgewapend beton) gestort.
Dit alles gebeurd onder toeziende
inspectie van de volgende personen:
Peter van de Moosdijk
Jan van Rooij
Cor Leemeijer

'Met wie heb ik het genoegen?'
Een terugkerende rubriek met een interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Riek van Gastel
Een foto uit de jonge jaren van Riek
van Gastel zij houdt de fiets vast.
Het is 14 mei '08, een dag als iedere
andere, met dit verschil dat er een
overgang van een warme stabiele
periode met een wolkenloze hemel
naar een onbestendig weertype van
Nederlandse bodem in aantocht is,
als Gerrit om 10 uur in de ochtend
naar Riek loopt. Het is nog steeds
broeiend warm. Als ik wil aanbellen,
dan hoeft dat niet, want haar trouwe
viervoeter verwelkomt me al. Riek is
in de keuken. Ze woont met
Gerard(haar oudste zoon) en Anja
samen in een nieuw (nou ja ook al
weer een jaar of zes oud) huis. Het
nieuwe huis ziet er van buiten uit als
een langgevelboerderij, dat was een
verplichting om op Riel te mogen
bouwen. Haar leefgedeelte is gezellig
ingericht en de koffie is in de maak.
Zelf drinkt Riek thee. Riek spreekt in
een Brabants dialect, dat kan ik niet
zo goed spreken en schrijven is al
helemaal een klus, dus ik schrijf
gewoon in ABN.
De eerste vraag: Heerlijk weer de laatste tijd, vroeger toen ik zelf nog een
bedrijf had keek ik daar met gemengde gevoelens naar, droogte betekende
planten water geven: extra werk dus.
Hoe kijk jij daar naar?
Vroeger vond ik het heerlijk als het warm
was. Tegenwoordig kan ik daar niet
meer zo goed tegen, dus dat hoeft niet
meer van mij. In 1975 was het zo droog,

dat om de koeien te kunnen voeren Piet
(haar man) de slootkanten moest maaien om voldoende voer te kunnen geven.
Dat was een uitzonderlijk jaar.
Waar ben je geboren, en in welk jaar?
In Nuenen, in 1926 in november tegenover de watermolen. Daar stond een
grote boerderij, waar vader en moeder
Lijten nog enkele jaren woonden. Een
paar jaar later zijn we verhuisd naar
Geldrop in 1929, ik was toen drie en
half. Op Zesgehuchten, daar zijn mijn
vader en moeder met het gezin op de
Genoenhuizerweg 2 verder gegaan met
boeren. (Dat heette vroeger Hoog
Geldrop 79) Later ben ik nog op mijn
zeventiende jaar in Nuenen gaan dienen, (zo heette dat vroeger) ook op een
boerderij. De eigenaar was regelmatig
ziek, en ik deed daar bijna alles. Zoals
melken, met de transportfiets met twee
kruiken erop. Dat waren nog eens tijden.
Mijn broer Cor woont nog wel vlak bij de
watermolen. Naast tuincentrum
Coppelmans.
Je bent een van de oudste bewoners
van Riel en Rielsedijk. Klopt dat?
Een van, dat klopt wel, maar niet de
oudste. Sjaak en Sien Leijten-Bierings
zijn de oudsten. Zij wonen op Riel 10. Ik
denk dat Sien minstens een jaar en
Sjaak misschien wel twee jaar ouder is.
Hoe oud was je toen je op de
Rielsedijk kwam wonen?
Ik was 29 jaar. In 1956 ben ik getrouwd

met Piet van Gastel, na vier jaar verkering te hebben gehad. Bijna was ik naar
het Klooster gegaan, dat was een wens
van mijn moeder. Maar ik had al twee
zusters in het klooster. Daar was ik wel
eens op bezoek geweest en had gezegd
dat ik wel op het klooster wilde als ik
daar mocht boeren. En anders niet.
Ervaring had ik genoeg met het boeren
bedrijf. Ik had dus boerende non kunnen
zijn, maar dat ging niet door.
Het bedrijf dat jij en je man hadden
was een boerenbedrijf. Hoe zat dat in
elkaar? Was het een gemengd bedrijf,
of hielden jullie vooral vee?
We hadden een gemengd bedrijf, we
hielden koeien, kippen, varkens van
alles wat. De akkers die we bewerkten,
werd voor een deel gebruikt voor het
voedsel voor de dieren. Een ander deel
gebruikten we om landbouwproducten te
verkopen. Zoals haver, koren, gerst en
aardappelen. De varkens gingen na verkoop naar het slachthuis. We voerden
de varkens gemalen gerst. Dat was (en
is) het beste voor de varkens. Het leverde ons altijd A-kwaliteit vlees op. We
waren ook aangesloten via de boerenbond bij de C.A.V., dat was ook een
prima afzetkanaal. We hadden in het
begin geen waterleiding. Zowel voor
onszelf als voor het vee hadden we een
waterput op het bedrijf. Via een handpomp pompten we water op. Zo ging dat
heel vroeger. Wat we meegemaakt hebben in onze tijd, dat maakt niemand
tegenwoordig in Nederland meer mee.

'Met wie heb ik het genoegen?'
‘Het was een heel winkeltje hoor. Het was
uiteindelijk een belangrijk deel van de kostwinning. Verkopen aan
huis was ik van thuis
uit gewend, daar
gebeurde dat toen ook
al. Ons winkeltje liep
zo goed dat ik af en
toe naar de veiling
ging voor aankoop van
bijvoorbeeld sinaasappelen.‘

Hoeveel grond moest je toen hebben
om goed te kunnen leven van de
opbrengsten van het land?
We hadden tien hectare grond in het
begin. Daar kon je mee rond komen. We
verkochten zelf producten aan huis
(boerderij) zoals kippen, eieren, aardappelen en groenten en zo al. Het was een
heel winkeltje hoor. Het was uiteindelijk
een belangrijk deel van de kostwinning.
Verkopen aan huis was ik van thuis uit
gewend, daar gebeurde dat toen ook al.
Ons winkeltje liep zo goed dat ik af en
toe naar de veiling ging voor aankoop
van bijvoorbeeld sinaasappelen. Achter
in de boerderij hadden we een rek
gemaakt, en daar lag alles op.
Hoeveel kinderen hadden jullie?
Werkten die later ook mee in het
bedrijf?
Piet en ik hadden drie zonen. Gerard,
Jos en Peter. Er zit maar een jaar verschil tussen hun leeftijd. Gerard is de
oudste. Ze zijn hier in de omgeving
opgegroeid, maar niet in het boeren vak
terecht gekomen. Gerard heeft na de
dood van Piet, naast zijn studie nog wel
op de boerderij meegeholpen.
Jullie hadden eigen landbouwvoertuigen, weet je nog welke dat waren?
We hadden een hoogkar (voor bijvoorbeeld hooi op te laden), een erdkar (een
lagere kar, waar het woord zegt het al,
aarde en zwaardere materialen op werden vervoerd), een ploeg, een cultivator

en een eg. Deze landbouwhulpmiddelen
werden getrokken door een paard. Toen
we ongeveer tien jaar getrouwd waren
hebben we een tractor aangeschaft.
Hier begint Gerrit vanwege zijn volgende
vraag mee te redeneren. Want dat snapt
hij niet. Die volgende vraag luidt: Kan je
je nog herinneren dat ik vroeger op de
tractor met je man mocht zitten als hij de
akker bewerkte die naast onze kwekerij
lag? (Vroeger had mijn vader een plantenkwekerij op nummer 26.) En dat kan
niet als er nog geen tractor was. Na wat
heen en weer te hebben gepraat in het
verleden, komt Riek met de oplossing.
Er was nog een landbouwhulpmiddel:
We hadden ook nog een maaimachine
voor gerst en gras te maaien. Dat was al
een tweezitter. Daar kan je op zesjarige
leeftijd op hebben meegereden. Zo, dat
is even recht gezet. Vreemd hoe een
geheugen werkt na al die jaren, ik was
er vast van overtuigd dat het een tractor
was. Nou je het erover hebt, dat laaggelegen stuk grond naast waar jouw
ouders hebben gewoond, dat lag zo laag
dat het onder water kon lopen. Ik weet
nog dat er een keer gerst geplant was,
en al door ons op 'stuik' gezet was om
verder af te rijpen en te drogen. Maar er
kwam op het verkeerde moment een
regenperiode en alles stond in het water.
Zo erg zelfs dat de gerst gewoon weer
uitschoot. Dat was daarna onbruikbaar.
Hierna volgt een uitspraak die iedereen
herkent: 'Een boer leeft van de ermoei'
en daarop volgt: 'Als een boer niet
klaagt, en de pastoor niet vraagt, dan is

dat het einde van de wereld.' Het verhaal van de tractor zit me niet lekker. De
vijftiende is er een familiefeestje, en ik
begin er over. Maar mijn familie kan me
ook niet verder helpen, ze weten nog
wel dat ik bij Piet op een voertuig zat.
Maar welk? Helaas! Dus Riek ik ben
weer wat wijzer geworden. Ik vertrouw
op jouw informatie!
Huurden jullie ook wel eens een loonwerker in?
Ja, dat was later toen we meer boerden
en meer grond hadden. We huurden dan
af en toe van Stipdonk in. Piet deed veel
zelf. We hebben ook nog een korenbinder gehad bedenk ik me nu. Oh ja en
ook nog een hooipers. Later ook nog
een zaaimachine. Er kwam steeds meer
grond vrij van boeren die ophielden. Die
grond kocht Philips, en verhuurde die
grond dan weer. Zo hadden we op een
gegeven moment wel drie en twintig
hectare in gebruik.
Je kon dus gelukkig blijven wonen,
hoe lang heb je nog op de boerderij
gewoond voordat je op Rielsedijk 22a
bent komen wonen?
Nog best lang, zes jaar geleden zijn we
pas naar de nieuwe woning verhuisd.
Gerard heeft nog een tijd bij de bouw in
een caravan gewoond. In november gingen we over.

'Met wie heb ik het genoegen?'
Jij en Gerard met Anja wonen nu
samen in een nieuw huis, hoe lang
was al bekend dat er op die plaats
een bouwlocatie lag?
Nog niet zo heel lang, ongeveer negen
jaar geleden, zo ongeveer toen de riolering in de Rielsedijk werd aangelegd.
Daar heeft Gerard toen nog voor
gezorgd dat de aansluiting er al moest
komen. Het was mij wel bekend dat er
heel vroeger nog een boerderij was
geweest. Daar woonde toen de familie
Rovers. We hebben er nog een stal
gehad. Het enige dat daar van bewaard
is, is de waterput. Gerard heeft die put
met een prieeltje overkapt.
Hoe lang woon je nu al op de
Rielsedijk?
Ik woon daar twee en vijftig jaar.
Je hebt de oorlog nog meegemaakt,
was er op de Rielsedijk ook een
tekort aan voedsel?
Ik heb de oorlog meegemaakt in Geldrop
op Hoog Geldrop. De mensen uit de
stad kwamen allemaal om eten. De boeren hebben een keer gestaakt met melk
te leveren, daarna kwamen er ook nog
veel meer om melk. Dat werd toen geregeld via een 'stamkaart', als ze dan een
geldige kaart hadden konden we een
liter melk leveren. Je moest de mensen
wel helpen. In de oorlog werden ook
veel goederen geruild. Thuis waren we
met tien kinderen, en die hadden ook
kleren en zo nodig. Dus met ruilen kregen we dat voor elkaar.

Als je zo gezegend oud mag zijn, hoe
ziet je dag er dan uit, hoe kom je de
dag door?
Ik kom altijd nog tijd tekort. Ik sta vroeg
op tussen zeven en half acht, dan mag
de hond naar buiten en ga ik de ganzen
voeren. Daarna ga ik een boterham
eten. Dan de krant lezen, en het huis bijhouden doe ik zelf. 's Middags ga ik
weer een eindje wandelen. Daarna wil ik
wel eens even rusten. Ik houd 'de hof'
(tuin) nog zelf bij. Nou, ik verveel me niet
hoor. In november word ik twee en tachtig en ik heb nog steeds geen hulp
nodig. Dat voelt goed, lekker zelfstandig!
Twee jaar geleden heb wel even hulp
gehad. Ik had mijn duim gebroken en
kon daardoor even niet alles meer zelf.
Maar nu doe ik alles weer zelf. Het is
jammer dat de dokter constateerde dat
de duim niet helemaal goed gezet was.
Hij wilde hem niet opnieuw zetten, dus ik
heb nu twee duimen die ik niet hetzelfde
kan bewegen. Het is goed dat we bijna
klaar zijn met het interview want de hond
laat zich horen. Die wil naar binnen.
'Kom maar achterom' roept Riek. Dat
doet de hond dan ook. Zelf meldt Riek:
'Ik krijg last van mijn knie, mijn kunstknie, ik moet eigenlijk even lopen.' Dat
doet ze dan ook even, en de hond mag
binnen komen.
Volgens mij had je ook nog familie op
de Rielsedijk wonen, waar was dat
ook al weer?
Dat klopt, aangetrouwd. (Aangetrouwd is
aangedouwd) Op Rielsedijk nummer 51

woonde oma met drie dochters. Oma is
97 geworden. De eerste die gestorven is
van de dochters was Rina, die was
kraamverzorgster, ongeveer 18 jaar
geleden is ze overleden in deze tijd om
precies te zijn in mei. Dan had je nog
Annie en Maria, dat was een tweeling.
Annie is ook al dood, even kijken, hoelang is die nou al dood? Dat is ook al
weer negen of tien jaar geleden. Maria is
dus nog over, die is naar Geldrop verhuisd. Ze is afgelopen woensdag (vijf
dagen voor haar verjaardag)nog geopereerd voor het hart, twee omleidingen
heeft ze gekregen. De operatie is
geslaagd. Ze is gisteren 79 geworden.
(Dus oude buurtbewoonster dubbel gefeliciteerd!)
Hier komt dan nog snel even de laatste vraag, want je hebt last van je
knie: Je woont nu al zo lang op de
Rielsedijk, is er nog iets wat je zou
wensen?
Nou daar moet ik even over nadenken.
Wat me wel ergert is die versmalling in
de Rielsedijk waar jij vroeger woonde bij
nummer 26. Dat vind ik toch zo raar! Dat
mogen ze van mij veranderen, net als
daar bij Leijten op Riel, daar kun je toch
nauwelijks fietsen! Oh ja, voor ik het vergeet, dat de buurtkrant weer gewoon op
wit papier uitkomt. Die kleuren zien er
wel mooi uit, maar daar de letters in, dat
kan ik maar met moeite lezen.
Bedankt voor dit gesprek.

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

' Hè, hedde gij ook al
een taakstraf
gekregen?'

Iedereen in de buurt weet dat Jo en
Gerrit tuinliefhebbers zijn. Dagelijks
wordt er in de tuin gewerkt. Jo is er nog
meer mee bezig dan Gerrit. Ze kan geen
onkruidje in de borders verdragen. Dus
worden die met regelmaat verwijderd. Er
is één onderdeel van het onderhoud dat
ze niet (nauwelijks) doet. Ze zal niet snel
onkruid tussen de tegels of uit de stenen
halen. Daar houdt Gerrit zich o.a. mee
bezig. Bij de oprit tussen stenen onkruid
weghalen, doet ze al helemaal niet. Dat
doet Gerrit. De buitenkant tot aan de
straat en het gras in de sloot maaien,
daar is hij goed in. Op een gegeven
moment is het weer tijd om stenen vrij te
maken van onkruiden op de oprit. Er
komt altijd onkruid tussen stenen, hoe
strak je ze ook tegen elkaar aan
bestraat. (Vertel dat de gemeente maar
eens). Zoals de gemeenteambtenaren
het de plantsoenwerkers voorschrijven
met een borstelmachine, of nog erger,
wegbranden van onkruid; zo doen ze dat
bij de Nolde's niet. Zij wachten niet tot
de onkruiden in bloem en daarna in
zaad staan voordat ze die verwijderen.
Dat pakken ze eenvoudiger aan. Het
beste gereedschap dat je daar voor
nodig hebt is een soort 'bamboe' stokje.
'Splithout' zeg je er in vaktaal tegen.
'Gespleten bamboe' voor de duidelijkheid. Hoe kom je daar nu aan vraagt
iemand zich nu misschien wel af?
Eenvoudiger dan je denkt, want iedereen kent de stokjes. Die zitten in de
zomertijd bij de hanggeraniums. Die
stokjes dus ja. Welnu, ik ben daar op

een middag ijverig mee bezig. In tegenstelling tot een voegenkrabber van
metaal, wordt een stokje scherper bij
gebruik. Met regelmaat zie ik mensen
naar me kijken met een blik in de ogen
van 'Die is gek', maar daar stoor ik me
niet aan. Gewoon, blik op oneindig, stokje op de plaats waar een minuscuul
onkruidje opduikt; wippen; onkruidje
opvangen en in een emmer doen. Mijn
leeftijd brengt met zich mee dat een bril
nodig is. Dat zal er dus wel indrukwekkend uitzien. Maar het werkt zeer goed,
dat kan ik wel vertellen. Het gaat nog
snel ook. Ik word aangesproken door
een passant die me vertelt dat het toch
allemaal geen zin heeft. Binnen de kortste keren staat er weer nieuw onkruid. Ik
leg geduldig uit dat dát wel mee valt.
Niets doen, levert na een paar jaar een
woestenij van planten op. Borstelen,
werkt als het onkruid in zaad staat, als
onkruid zaaien. Je moet er dus op tijd bij
zijn. De onkruidverdelgingsmiddelen, die
nog zijn toegestaan, hebben geen ontkiemingremmers meer. Als je dus op tijd
werkt, kan op een simpele en effectieve
manier onkruid weg worden gehouden.
Dat is mijn boodschap. Ik hoop de passant iets van mijn kennis mee te hebben
gegeven, maar zie dat hij een eindje verder er met een andere wandelaar over
aan het discussiëren is. Uit de gebaren
maak ik op dat hij er niet aan gaat
beginnen. In gedachten hoor ik hem al
zeggen: 'Je moet toch wel gestoord zijn
om zo bezig te zijn, wie doet zoiets
nou?' Nee, dan de jeugd, die is slimmer.

Een groepje fietsende pubers ziet op
een afstand waar ik mee bezig ben, en
ze hebben vreselijk plezier om mij. Een
jeugdige vertraagd een beetje, en roept
dan met een serieuze grijns op zijn
gezicht: ' Hè, hedde gij ook al een taakstraf gekregen?' Het fietsende groepje
jongens en meisjes ligt in een deuk. Tot
aan de Puttensedreef hebben ze nog
volop plezier. Ik ook trouwens.
Gerrit Nolde

Bosgordelnieuws
Op 19 juni 2008 is er weer een bijeenkomst geweest in de Jaguarstraat. Bij
deze bijeenkomst is een rapport van
Ecologia behandeld. In opdracht van de
gemeente Eindhoven heeft deze firma
een beheersplan opgesteld voor de bosgordel. Anke Brouns en Karin Albers
hebben op papier een grandioos plan
gemaakt. Volgens mij biedt het plan van
uitvoering mogelijkheden voor de toekomst.
De bosgordel is uitgevoerd in 1992 met
plantvakken met beplantingen die
inheems van oorsprong kunnen worden
genoemd. In loop van de jaren richting
2008 heeft er een verwildering van de
beplanting plaats gevonden. Aanleiding
tot dit plan is, dat er bij eerder onderhoud in 2007 een kleine veldslag ontstond omdat een buurtbewoner met het
dunnen van de beplanting niet eens
was. Hij wil in de avond (ook niet in de
winter als bladeren van de bomen zijn)
geen lichten zien vanuit de directe
omgeving van zijn woning van de achterliggende wijk 'Gijzenrooi'. De afschermende functie van de bosgordel moet
volgens hem totaal zijn. In 1991 is bij de
beplanting de keuze gemaakt van een
'blijver wijkersysteem'. Dat houdt in dat
er veel planten dicht op elkaar worden
geplant. Zo dicht dat ze elkaar 'het licht
niet gunnen' (het lijken wel mensen!)
met als reactie dat ze sneller groeien.
Een hoogtemaat wordt daarmee sneller
bereikt. De consequentie van de keuze
is dat er in de naaste toekomst 'gedund'
moet worden. (Anders doen de planten

dat zelf). Het resultaat van die beslissing
was dat er enkele jaren geleden met 'uitdunnen' is begonnen. Laat het duidelijkheid zijn, ik ben niet voor een 'blijver wijkersysteem'. Planten zijn levende
wezens en verdienen respect. Als een
plant op de juiste afstand wordt geplant
om zonder ingrijpen volwassen te kunnen worden, dan ontplooid die zich in
zijn volle glorie. Plantvakken leveren een
beperkte ruimte op. Menselijk inzicht is
in de loop der jaren aan verandering
onderhevig. Maar planten bewust planten met het doel dat onderlinge strijd
moet worden geleverd om te 'overleven'
gaat mij te ver.
Geen onderhoud is ook geen optie. Het
stukje 'natuur' is door de mens gemaakt,
dan mag je geen (snelle) natuurlijke
selectie verwachten. Uiteindelijk verliezen de takken van de planten (bomen,
want bijvoorbeeld een beuk (haagbeuk)
is een boom!) door gebrek aan licht in
de schaduwzijde bladeren. Daarna sterven de takken af. Er ontstaan na jaren
een soort parapluachtige te hoge kronen
bij bomen. Deze zijn dan in elkaar
gegroeid aan de bovenkant en laten op
kijkhoogte dan zeker toe dat je op de
wijk kijkt. Zoals bij de eikenbomen
tegenover de toekomstige kapel.
Opnieuw een probleem dus, al is dat
dan in de toekomst. Onderbeplanting
kan beter 'natuurlijk' ontstaan. Een plant
kiest voor overleven. Een zaadje uit een
plant kan alleen dan een volwassen
plant worden als de omstandigheden
optimaal zijn. Er zal dus toch met beleid

onderhoud moeten worden uitgevoerd.
Dat kan wel, maar in de jaren dat de
'plantsoenendienst' een gemeentelijk
orgaan was en zeker in de tijd van F.
Fontaine, was er meer gevoel voor de
schoonheid van ('gecultiveerde') planten
bij de gemeente. Frans Fontaine ging
met pensioen in 1983. Daarna is het
bergafwaarts gegaan. Het vak is in de
loop der jaren verloederd. Iedereen mag
en kan zich als 'hovenier' vestigen. Een
vakopleiding is niet meer vereist.
Plantsoenonderhoud is verworden tot
een mechanisch proces. Men snapt niets
meer van een samenwerking van planten en mensen, zoals voor 1983!
In september sluit Ecologia de werkzaamheden af met een definitief plan
van aanpak. De aanwezigen van de
bijeenkomst krijgen dan nog één keer de
kans hierop te reageren.Waarna de
Gemeente het plan zal uitvoeren.

Open dag Stal de Groof,
voor dagactiviteit en zorg
Heel veel mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om een kijkje te
nemen bij de zorgboerderij. Samen met
paarden en mensen en natuur optrekken. De handen uit de mouwen, voor
wie dat wil. Er kan van alles wordt ons
verteld. Verder kan je zelf goed zien dat
er hard wordt gewerkt. Wim wat kan jij
prachtig een beukenhaag knippen. Mijn
petje af. Ook de ruiter uit een plant
geknipt lijkt wel mooier als toen je die
kreeg. Verder is het een geweldig goed
idee om voor de wat meer beperkte
mens, die zelf zorg nodig heeft, mee te
laten helpen met de verzorging van
paarden en andere dieren. Het zal iedereen die daar mee bezig kan zijn, en ook
de mensen met een beperking, rust en
voldoening geven. Over rust gepraat, na
vandaag zal je na die drukte wel wat rust
nodig hebben. Hoe plezierig is het, om
te zien dat naast de ruime belangstelling
van de mensen uit de buurt er zoveel
vreemde gezichten te zien waren. Ik heb
vertrouwen in jullie doelstelling en wens
jullie namens iedereen uit de buurt heel
veel succes voor de toekomst.

De nieuwe golfoorlog!
Extra aandacht gevraagd!

‘Welke Bush heeft
hiermee te maken?’

Het is maandag 09 juni '08, als Gerrit
opgebeld wordt door een buurtbewoonster. Zij meldt dat er weer een auto in
een berm is gereden en daarna in brand
is gestoken. Ik had die dag andere
(leuke!) bezigheden, dus die werden
even onderbroken. Ik vind het ten minste
niet leuk om geconfronteerd te worden
met criminaliteit. Dat is voor de buurtbewoners en voor iedereen een onplezierige situatie. Te meer omdat het blijkbaar
niet een incident is. De minachting van
de daders voor de natuur en voor andermans bezittingen is duidelijk. Opletten
en de politie attent maken op verdachte
zaken(ook van de geringste) is de enige
manier om dit soort ellende in de toekomst te (laten) stoppen. Ik ben op de
fiets gestapt om de plaats waar de auto
was achtergebleven te fotograferen. Ik
kwam de buurtbewoner die na het ontdekt te hebben de politie gewaarschuwd
had nog tegen in een politieauto. Even
later was er snel een autoambulance die
het uitgebrande wrak heeft weggehaald.

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.

