Het was afgelopen maanden een hectische
tijd. Je zal maar de opdracht op je nemen een
kapel op te richten in de buurt. Maar ze staan
in de buurt (n)ergens voor! Het resultaat mag
er zijn. Het is sowieso bijzonder dat in 2008
de saamhorigheid van de middeleeuwen
teruggekeerd is. De hele buurt bouwt mee
aan de kapel.
Het volgende project wordt een kroeg bouwen
onder de kapel. Gewoon ouderwets van de
kerk naar de kroeg!
Gerrit Nolde

BIJDRAGE BOUWKOSTEN KAPEL:
Er staat 13 september een melkbus
klaar voor een bijdrage aan de bouwkosten van de kapel.
Je kan het het ook overmaken op:
Banknummer 1137 86 352
tnv 'Riel, de parel van de zesgehuchten'
ovv bijdrage bouwkosten.

'Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk'
Iedere twee maanden informatie en nieuws.
Programma
Buurtdag:
inwijding
kapel en feest op
13 september 2008!
Inwijding:
- 12.30 uur:
- 12.45 uur:

-13.00 uur:

-13.30 uur:

Oplage
Jaargang
Jaar
Nummer
Maanden
Postadres
Redactie
Opmaak
Internet

:
:
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:

45
2
2008
4
juli/augustus
Rielsedijk 61,
5645 KB Eindhoven.
: Gerrit Nolde.
: Lucas van Nielen
: Bauke Teerenstra

Feest:

Verzamelen bij stal
De Groof
Begin van de processie
langs de vroegere plaats
van de kapel naar de
nieuwe plek.
Inzegening van de kapel
door pater Paul, pastoor
van de parochie Pius X.
Onthulling plaquette
door wethouder
Mary Fiers
Vanaf 17.30 uur

De kapel (1)
Bijpraten over de kapel.
Inmiddels begint ons kapelletje vorm te
krijgen en bij de werkzaamheden valt op
dat er veel bij stilgehouden wordt en
gevraagd over het hoe en wat en eigenlijk zijn er tot nu toe alleen maar positieve reacties. Het blijft wel spannend of
alles af is voor de inzegening op 13 september, maar gezien de vorderingen
groeit ons vertrouwen.
Gestart als buurtproject en steeds meer
buurtgenoten zijn er op verschillende
manieren bij betrokken. Net zoals in de
dorpen vroeger doen allerlei mensen er
wat aan, zonder dat er een bestuur of
stichting voor in het leven geroepen is.
Dat is in deze tijd eigenlijk heel bijzonder. Gewoon zo van: "heb jij daar even
tijd voor?" of "weet jij hoe dat moet?" of "
wie zouden we dat kunnen vragen?"
Misschien niet de aller-snelste manier
van bouwen maar wel een hele leuke!
Het wordt zo een echte plek van ons
allemaal, katholiek, Mariavereerder of
helemaal niet, we brengen samen een
stukje geschiedenis van Riel terug.
Deze geschiedenis gaat ver terug. In het
boek over de kerk van Zesgehuchten,
geschreven door Jean Coenen lezen we
dat de eerste kapel langs het kerkpad al
in 1487 werd gebouwd. Deze kapel was
gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van de
Zeven Smarten, Sint Antonius en
Sint Sebastiaan. Ze moesten wel
gebruik maken van een draagaltaar dat

iedere zondag vanuit Zesgehuchten door
de pastoor hier naar toe gedragen moest
worden. Hij liep dan via Papenvoort ( de
paap ging voort), moest door een beekje
(de beekloop) via het kerkpad naar
de kapel. Deze stond tegenover Riel 5,
naast Riel 7. Deze kapel werd in 1512
verwoest en in 1520 weer opgebouwd.
In 1648 kwam de kapel in handen van
de protestanten en na een poging het
als schooltje te gebruiken werd het in de
18e eeuw gesloopt. Omstreeks 1867
werd er langs de Rielsedijk een kleine
Mariakapel opgericht die inmiddels na
verval verdwenen is.
In het schrijven over de opening en het
buurtfeest stond als tijd 13.30 uur verzamelen. Dat moesten we wat vervroegen
i.v.m. de pastoor, daarom wordt de inzegening als volgt:
- 12.30 uur:

Verzamelen bij stal
De Groof

- 12.45 uur:

Begin van de processie
langs de vroegere plaats
van de kapel naar de
nieuwe plek.

-13.00 uur:

Inzegening van de kapel
door pater Paul, pastoor
van de parochie Pius X.

-13.30 uur:

Onthulling plaquette
door wethouder
Mary Fiers

Ons kapelletje die dag officieel te maken
is dan weer het volgende hoofdstuk in
de geschiedenis van Riel, een bijzondere belevenis die we met elkaar kunnen
meemaken.
Titia Droog (buurtvereniging)

De kapel (2)
We bouwen op Riel een kapel, maar
wat weten we van de kapel uit vroegere tijden?
Wie zou er aan denken, terug in de tijd
te moeten voor 1648? In die tijd sloten
de koning van Spanje (jawel!) en de
Republiek der Verenigde Nederlanden
na 80 jaar (dus!) vrede. Bij vrede horen
verliezers en het katholieke zuiden
kwam onder een ander (protestants)
bestuur.
Na 1648 was in de Meierij de katholieke
godsdienst verboden. De kerk van
Geldrop kwam in handen van een klein
groepje protestanten. Een oude kapel op
Riel werd gesloten en diende nog een
tiental jaren als school. Nog later werd
het gebouw gesloopt.
In 1810 ging Nederland deel uitmaken
van het Franse keizerrijk. De gemeente
Zesgehuchten heeft zelfstandig bestaan
van 1810 tot 1921. Daarna is ze weer
verdeeld. Het zuiden werd weer meer
katholiek . Nu Anno Domini 2008 is het
weer tijd om een kapel op te richten.

Nu we toch de geschiedenis in duiken, wat weten we van de
Zesgehuchten?
Ver in het verleden vindt men geschriften
over de Zes Gehuchten. Al in het jaar
1496 word ene Willem van Gastel (Hoe
is het mogelijk, familie Riek?) uit Zes
Gehuchten vernoemd, als deze in aanmerking komt voor een studiebeurs. (Die

waren er destijds dus ook al!) De dan
16-jarige Willem kan in Leuven gaan
studeren, daarna verdwijnt hij uit beeld.
Hoewel de gemeente Zesgehuchten in
1921 bij Geldrop is gevoegd, behoorden
de gehuchten al in de 13 eeuw tot de
heerlijkheid Heeze en Leende. Dit verklaart ook de verwantschap met de
wapens van Heeze en Leende. De
namen van de zes gehuchten waren:
Riel(e), Ghisenrode, Ten Huls ,Ten Hout,
Hoghe Geldrop en Nuwenhuyse. De
Zesgehuchten hoorden bij de
Heerlijkheid Heeze, Leende en
Zesgehuchten. Een stukje geschiedenis
van de streek is te lezen op de website
van Henri Floor.
Maar de gemeente Zesgehuchten
heeft zelfs een eigen wapen, is dat
niet prachtig!
Het wapen van Zesgehuchten heeft de
navolgende omschrijving: "In azuur een
boom van goud, waarin een schildje van
hetzelfde met 3 hoorns van azuur, in het
schildhoofd vergezelt van 2 sterren van
goud."

'Met wie heb ik het genoegen?'
Een terugkerende rubriek met een interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Ruth Hemmes
Het is woensdag 30 juli 2008 als Inge
de deur opendoet. Ik heb om acht uur
's avonds een afspraak met Ruth voor
een interview. Ruth woont samen met
Inge en ze hebben een zoon, Teun.
Ruth is Teun een verhaaltje aan het
voorlezen voordat hij naar bed gaat.
Inge vraagt of ik iets wil drinken, en ik
kies voor koffie. Terwijl de koffie nog
gezet wordt, door middel van het zelf
opgieten met gekookt water, wacht ik
even tot Ruth er is. Als Ruth naar
beneden komt met Teun, vraag ik of ik
een foto van hen mag maken. Dat
mag, dus we gaan de tuin in voor
enkele foto's. We maken ook een foto
aan de voorkant van het huis. Teun
ontleedt nog even de bloem van een
courgette, waarvan ik in eerste instantie de herkomst niet herken. Dan
beginnen we met het interview.
Wie wonen er op de Rielsedijk 57?
'Hier wonen Ruth Hemmes en Inge en
Teun Franken.'
Iedere keer dat ik iemand van Riel en
Rielsedijk interview, wissel ik dat af
met iemand die hier al langer woont
en iemand die hier nog niet zo lang
woont. Wat vind je van de interviews?
'Ik vind dat heel leuk, leuk om te lezen.
Ook dat je er een fotootje bij hebt. Je
kent het gezicht vaak wel, maar dan
komt er een naam en een verhaal bij.
Dat vind ik echt leuk. We wonen hier nu
wat langer, en dan hoor je zo af en toe
wat verhalen. Zoals van de klusjesman

die we via Harrie en Dick (buren twee
huizen verderop) hebben gehad. De
klusjesman kent hier ook veel mensen
uit de buurt. Zo van, die en die hebben
hier nog gewoond. Het is hier echt een
plek met een geschiedenis, dat is erg
leuk.'
Jullie wonen nu op de Rielsedijk,
waar hebben jullie daarvoor
gewoond?
'We hebben in de Palingstraat gewoond.
Dat is een zijstraat van de Hoogstraat,
vlak bij de Edenstraat.'
Hoe kwam je te weten dat er een huis
te koop was op de Rielsedijk?
'Via Nike van Bers, dat is een collega
van mij, die tipte me dat er een bord 'te
koop' in de tuin werd geplaatst. Zij woont
al lang op de Rielsedijk, en ging toen net
naar haar werk en vertelde dat dit huis
te koop stond. De aankoop verliep heel
snel. We hebben de volgende dag een
gesprek geregeld met de makelaar. We
hadden al een optie op dit huis voordat
het op de site op internet kwam. We
vonden het een 'gouden plek'. Je zit hier
gewoon heel vrij. Achter je een bos en
voor je een weiland. Dat is een heel verschil met waar we eerst woonden. Als je
daar de voordeur opendeed, dan stond
je meteen op het trottoir. Als je hier de
voordeur opendoet, zie je licht en voel je
de ruimte. Je voelt dat echt, wat fysieke
ruimte met een mens doet!'

Was er in de buurt waar je eerst
woonde veel te doen?
'Ik had natuurlijk gewoon mijn werk. Inge
ook en we hebben een kind, dan zijn je
dagen snel gevuld. We hebben ook altijd
honden gehad, en dan wordt er ook veel
gewandeld. Er was een klein park dicht
bij. Je kon naar het 'Stadswandelpark'
gaan en we gingen ook naar de
'Genneper Parken'. Of we pakten het
busje en gingen ergens in de natuur
wandelen. Ik heb ook nog een tijdje in
de 'Vereniging Veldwerk' gezeten. Achter
de Palingstraat was een vervuild terrein
waar een fabriek had gestaan. Het was
een ingesloten terrein. De plannen van
de gemeente om wat met dat terrein te
gaan doen, zoals aanleggen van een
parkeerterrein en uitbreiding van bedrijven, sloten niet aan op de ideeën van de
bewoners. Die wilden het stukje groen
behouden. Er stonden ook arbeidershuizen, met de bestemming te worden
gesloopt. Uiteindelijk is het gelukt de
plannen van de gemeente om te zetten
in het behouden van het stukje groen.
De plannen van slopen zijn ook niet
doorgegaan. Het is een tuin van en voor
de buurt geworden. Met een vijver en
natuurlijke beplanting. Echt heel leuk.
Voor stadse begrippen was het er riant
wonen.'

'Met wie heb ik het genoegen?'

‘We vinden het heel
fijn om heel simpel
bezig te zijn met de
eerste levensbehoeften. We willen niet alle
tijd besteden aan het
'carrière maken.'

Waarom gingen jullie op zoek naar
een andere woonplek?
'Ja, dat is een goede vraag. We groeiden toch wel enigszins uit het huisje. Dit
huis is wel anderhalf keer zo groot en
dat is wel zo prettig. Maar we zochten
vooral veel meer ruimte om op een
andere manier te kunnen leven. We wilden meer het 'buitenleven'. Meer groen,
(een betere plek) meer ruimte voor Teun
om te kunnen spelen, en we wilden
graag dieren houden. Een moestuin met
planten om van te eten, een kans voor
Teun om dat werk te leren. We vinden
het heel fijn om heel simpel bezig te zijn
met de eerste levensbehoeften. We willen niet alle tijd besteden aan het 'carrière maken.'
Wat voor werk heb(ben) je (jullie), en
waar komen jullie oorspronkelijk vandaan?
'Ik heb 'Frans' gestudeerd. Als werk geef
ik les in het 'volwassenen onderwijs'.
Inge heeft jarenlang als gebarentaaltolk
gewerkt. Nu doet ze dat werk even niet,
nu heeft ze vooral de zorg voor Teun,
het huishouden en de klussen.
Misschien pakt Inge, na de verbouwing
want we zijn nog niet klaar, de draad
weer op. We hebben nog getwijfeld, om
in Frankrijk te gaan wonen. Daar heb je
ook nog de ruimte. Uiteindelijk hebben
we dat niet gedaan. We hebben ook nog
plannen gehad om in de Pyreneeën te
gaan wonen. Dat was voordat Teun
kwam. We dachten in de Pyreneeën een

geitenboerderij te beginnen. Geitenkaas
maken en verkopen. Dat soort werk.
Inge heeft nog een jaar een dag in de
week stage gelopen in Heeze bij een
Geitenboerderij. Zo wilde ze dat vak
leren. Na cursussen te hebben gevolgd,
ontdekten we hoe het bedrijfsleven in
elkaar zat. We schrokken wat terug voor
de consequentie, dat bijvoorbeeld
vakantie dan wel heel moeilijk zou worden. Nadat Teun geboren was vroegen
we ons af of de combinatie, een eigen
bedrijf hebben en een kind opvoeden
wel de juiste was. We hebben niet voor
een eigen bedrijf gekozen. Maar de
drang om buiten de stad te gaan wonen
bleef. We hebben ook nog aan
Groningen gedacht, de grond- en huizenprijzen zijn daar lager. Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland, maar ik ben me
erg aan Brabant en ook aan het
Brabantse landschap gaan hechten.
Inge is in Nijmegen geboren. Ze heeft in
Eindhoven gestudeerd, en woont in
Eindhoven sinds haar achttiende. Daar
heeft ze een vriendenkring opgebouwd
en ik heb haar daar leren kennen. En
dan komt van het een het ander. Dat
bevalt goed, we blijven in Eindhoven.
Mijn werk is nu in tien minuten fietsen te
bereiken.'
Hebben jullie huisdieren? Welke?
'We hebben een langharige Hollandse
herder, het is een teef. '

Hebben jullie de wei overgenomen
van de familie Adriaans?
'Nou ja, overgenomen, het is een 'huurwei'. We hebben dus de huur overgenomen. Dat is heel fijn ja.'
Jullie hebben ook ezels, wat vind je
leuk aan ezels?
'De ezels, ja, hoe kom je erbij hè? Dat is
gekomen in de tijd dat wij een vakantie
hadden in Frankrijk. We hadden onze
kleine 'druif' Teun meegenomen, die te
klein was om zelf te wandelen, maar wel
erg zwaar was om mee te zeulen.
Opeens kwamen we bij een huis waar je
ezels kon huren. Dat was de oplossing.
De twee rugzakken in manden aan
weerszijde van de ezel en Teun er boven
op. Daar hebben we ervaren dat ezels
heel leuke dieren zijn. In Nederland
dachten we als het dan geen geitenboerderij wordt, dan beginnen we maar aan
ezels. Het toeval wilde, dat op het tijdstip
dat we hier kwamen wonen Jen Duisters
twee ezels kwijt wilde. Nu hebben we
twee ezelinnen, die niet ver van hun
oude woonplek verhuisd zijn. Het zijn
twee zusjes, samen opgegroeid een
onafscheidelijke tweeling.'

'Met wie heb ik het genoegen?'

'Teun is ons enige
kind, maar er komen
hier wel vaak vriendjes
en vriendinnetjes. Het
is natuurlijk vanzelfsprekend dat kinderen
hier ook graag komen.
Je kunt in deze omgeving nog fijn ravotten.'

Er is hier in de buurt een volkstuincomplex maken jullie daar ook
gebruik van?
'Ja, we zijn met een klein lapje begonnen. In november krijgen we er hele lap
bij. We kweken er courgettes, pompoenen, allerlei fruit, bessen, frambozen,
aardbeien allerhande groenten en fruit
dus. Hier op de Rielsedijk wordt dus een
wens vervuld. Wonen in het groen, een
wei voor de ezels en een moestuin. Het
is dus niet precies geworden waar we in
eerste instantie aan dachten, maar het
leuke is dat het op deze manier ook kan.
Jij woont samen met Inge en ik zie
ook vaak een kind of kinderen, hoeveel kinderen hebben jullie?
'Teun is ons enige kind, maar er komen
hier wel vaak vriendjes en vriendinnetjes. Het is natuurlijk vanzelfsprekend
dat kinderen hier ook graag komen. Je
kunt in deze omgeving nog fijn ravotten.'
De buurt is de laatste jaren weer kinderrijk geworden. Hoe ervaar je deze
buurt en de buren met kinderen?
'Als het klikt met de kinderen in de buurt
is dat natuurlijk leuk. Weet je, het regelt
zich zelf wel. Hij speelt zo af en toe wel
eens met één van de buurkinderen.
Maar de buurt met betrekking tot de kinderen is geen reden geweest om hier
naar toe te trekken. We zijn hier gekomen voor de rust en het groen.'

Is de school voor jullie Teun hier
dichtbij?
'Teun is op dezelfde school kunnen blijven. Het is tien minuten fietsen gebleven. Hij zit op de 'Regenboogschool' op
het Mimosaplein. Die school zit precies
tussen de Palingstraat en de Rielsedijk
in. Abel en Noah zitten ook op die
school.'
Gaan jullie wel eens recreatief fietsen? Waar ga je dan heen?
'Zeker, sinds Teun een grotere fiets
heeft, fietsen we met zijn drieën naar
Geldrop en we fietsen soms een paar
van de fietsroutes.'
Aan het huis hebben jullie heel wat
veranderd, wat mij erg opvalt, is de
voorkant van het huis. De voordeur
en de erkers, wie van jullie heeft dat
bedacht?
'Dat heb ik bedacht. Weet je hoe we
daar op zijn gekomen? Het huis is voordat Adriaans erin woonde een café
geweest. In 1928 is dat café gebouwd.
We hebben de originele tekeningen
opgevraagd en op die tekening stond
een soort glazen uitbouw getekend. Dat
is waarschijnlijk nooit gerealiseerd. Maar
zo kwamen we op het idee van de
erkers. De erkers zijn in de plaats gekomen van de kunststof kozijnen, en we
hebben een mooie oude deur met kozijn
en al in plaats van de kunststof deur
teruggeplaatst. Aan de achterkant zitten
de kunststof kozijnen er nog in. Dat willen we ook veranderen. De plafonds zijn

weer in de oude staat teruggebracht. De
muurtjes hebben we weer afgebroken
die Adriaans erin had gemetseld. De
grote ruimte in de kamer is weer hersteld. De bedrijfsruimte van Adriaans
gebruiken we nu als garageberging,
waar we onze spullen in hebben opgeslagen.'
Jullie hebben het huis een sfeer gegeven die je van oudere huizen mag verwachten. Veel van de verbouwing van
de familie Adriaans is niet meer terug
te vinden. Zijn jullie tevreden met het
resultaat van jullie verbouwing?
'Ja, absoluut, na de verbouwing met
erkers en de voordeur en het weghalen
van de verlagingen van het plafond
kreeg het huis langzaam de sfeer die wij
in gedachten hadden. De plafonds hebben nu weer een hoogte van bijna 3
meter. Wij zijn er heel erg blij mee, dat
we de stijl van het huis weer in de oude
glorie teruggebracht hebben. Het is een
huis voor en van ons zelf geworden.'

'Met wie heb ik het genoegen?'
Jullie houden niet van een 'gewone
tuin'. Wie doet bij jullie de tuin en wie
zijn ideeën gebruik je daarbij?
'Heb je het over de voor- of de achtertuin?' De voortuin was natuurlijk een
rommeltje. Daar gaan we wel iets aan
doen, maar we weten nog steeds niet
precies hoe we de voortuin nu willen
hebben. We willen daar wat lage wilde
bloemen hebben. Maar nu is het vooral
onkruid. Voordat ik op vakantie ging heb
ik bijna al het onkruid er uitgehaald. Nu
staat er weer veel in. Wat we eigenlijk
voor ogen hebben is een tuin met een
mooie variatie van verschillende wilde
planten. Zoveel mogelijk inheemse planten. Planten die je hier op de akkers ook
ziet. Klaprozen en verschillende soorten
margrietjes en korenbloemen, dat is
ongeveer beetje het idee. In de achtertuin hebben we wat nieuwe planten
geplant. Zoals een perenboom en een
vijgenboom bijvoorbeeld. Van de vijg
hebben we dit jaar de eerste vijgen. De
muur van de gevel gaan we bedekken
met wilde wingerd.'

Hoe vinden jullie ouders het huis en
de tuin?
'Mijn ouders vinden het geweldig. De
ouders van Inge ook. Haar moeder vertelde dat ze hier ook wel zou willen
wonen.'
Jullie hebben een behoorlijk grote
auto met een opvallende kleur.
Waarom geen kleine gezinsauto?
'Omdat we geen normaal gezin zijn denk
ik. Nee, het is zo ontstaan. We gingen
wat langer op vakantie naar Frankrijk en
we wilden eigenlijk een camper huren.
Maar voor de huurprijs konden we ook
deze bus kopen. We dachten, dan zien
we later wel wat we er mee doen. Maar
door die vakantie hebben we een
speciale band met de bus gekregen, het
is zo'n gezellig huisje op wielen! Dan
doe je hem niet meer zo snel weg, dus
we rijden hem nu gewoon op. '

Wat kan er in de buurt nog worden
verbeterd?
Wat ik leuk zou vinden is als er in het
landschap wat meer oude elementen
zouden terugkomen. Zoals de afscheidingen van de weilanden. En aan de
verkeersveiligheid zou nog wel iets verbeterd kunnen worden.
Bedankt voor dit gesprek.

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

'Wat voor weer het ook
is op 13 september, er
is altijd een zonnetje in
de buurt…….'

Overal op de wereld wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. Alle lof voor diegene
die dat (onbetaalde) werk doen. Betaald
werk gaat hand in hand met vrijwilligerswerk. In veel gevallen is zonder vrijwilligerswerk, het verzorgen van een leuke
dag voor bejaarden of zieken bijna
onmogelijk. Maar er is ook nog ander
werk dan de verzorging dat niet zou kunnen worden uitgevoerd zonder vrijwilligers. Je hoeft niet ver te gaan om te
zien hoeveel mensen nog als vrijwilliger
werk willen verrichten. Hier in de buurt
bijvoorbeeld gebeurt dat ook. Ik ben met
stomheid geslagen bij het zien van de
resultaten van de bouw van de kapel.
Alleen al de logistiek is een enorm karwei. Het bekijken van de tekening van
de architect, de heer André de Bock,
geeft een beeld van hoe het bouwwerk
er in het echt uit komt te zien. (De tekening hangt in de overdekte kast van
Brabants Landschap ter hoogte van Riel
7.)De werkelijkheid is nog mooier. Het
wordt een kapel die uitstraalt dat er met
veel gevoel aan gewerkt is. Dit kon
alleen werkelijkheid worden dankzij de
inzet van vrijwilligers! Het enthousiasme
van de ploeg vrijwilligers is met geen
woord te beschrijven. Dat heb ik aan de
krant overgelaten. In het Eindhoven's
Dagblad van donderdag 24 juli 2008
heeft een leuk verhaal over de kapel
gestaan. Iedereen heeft al een schrijven
gehad van de feestcommissie, dus wat
er ook op 13 september om 12:30 uur
zich aandient, niets mag in de plaats
komen voor deze feestdag. Nog even

dit, wat voor weer het ook is op 13 september, er is altijd een zonnetje in de
buurt……..

Brabants Landschap

‘Het doel hiervan is om
de natuur in het
gebied te beschermen
en ongewenste verkeersbewegingen te
voorkomen.‘

Stichting Brabants Landschap heeft
Geldrop en Eindhoven gevraagd om een
aantal (zand)wegen tussen beide
gemeenten in het gebied Gijzenrooi af te
sluiten voor doorgaand gemotoriseerde
verkeer. Het doel hiervan is om de
natuur in het gebied te beschermen en
ongewenste verkeersbewegingen te
voorkomen. Op woensdag 17 september
vindt hierover een inloopavond plaats. U
bent op deze avond van harte welkom.
Verzoek Stichting Brabants
Landschap
Er is een onderzoek gedaan door beide
gemeenten en uiteindelijk is besloten om
in principe aan het verzoek van Stichting
Brabants Landschap te voldoen. We vinden het namelijk belangrijk dat de rust in
dit mooie natuurgebied gewaarborgd
blijft. Aangezien er op korte afstand voldoende alternatieve wegen beschikbaar
blijven voor het gemotoriseerde verkeer
hebben wij daarom geen bezwaar tegen
de afsluiting. In samenspraak met
Stichting Brabants Landschap hebben
we plannen opgesteld voor de afsluiting
van de wegen in het gebied. Op een
aantal plaatsen worden houten slagbomen dan wel paaltjes geplaatst. Hiermee
weren we het gemotoriseerde verkeer.
Het gebied blijft vrij toegankelijk voor
voetgangers en fietsers. Op bijgevoegde
tekening ziet u om welke wegen het gaat
en waar de slagbomen/paaltjes zijn
gepland. Eigenaren van percelen binnen
het af te sluiten gebied komen in aanmerking voor een ontheffing. Hoe u dit

aanvraagt, vertellen we u in een later
stadium.
Inloopavond
Voordat we definitief over de plannen
beslissen en hiervoor een verkeersbesluit in procedure brengen, willen we
graag uw mening weten. Op woensdag
17 september houden we daarom een
inloopavond. De avond vindt plaats in de
vergaderruimte van het (wijk)gebouw op
het Tournooiveld 10 (achteringang
Rederijkerstraat) in Geldrop. Tussen
17.00 uur en 20.00 uur kunt u hier de
plannen inzien en van gedachten wisselen met de aanwezige ambtenaren. Ook
een vertegenwoordiger van Stichting
Brabants Landschap is op deze avond
aanwezig.
Gebruikers/huurders
Bent u eigenaar van een perceel in dit
gebied maar verhuurt u dit of heeft u dit
in gebruik gegeven aan derden? In dit
geval vragen wij u deze personen te
informeren over onze plannen. Ook zij
zijn natuurlijk welkom op de inloopavond.

Info
Heeft u nog vragen over deze brief? Of
wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gerda van Apeldoorn als het
gaat om Geldrops grondgebied. Zij is te
bereiken via telefoonnummer (040) 289
37 38. Gaat het om Eindhovens grondgebied neem dan contact op met Mario
van der Ligt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (040) 238 63 60.

Nieuwe wegbewijzering
In de zomer is het weer gezellig wandelen in het bos of op de 'Stratumse heide'.
Stoffig is het er de laatste tijd niet meer.
Je moet er in deze tijd van het jaar nog
steeds oppassen voor teken. De processierups hebben we weer bijna achter de
rug. Wandelen is en blijft een plezierig
tijdverdrijf voor veel mensen (en dieren
zoals honden). De bomen hebben veel
blad, dus de frisse lucht is te ruiken.
Zuurstof genoeg denk ik dan. Bij het
wandelen in het 'Stratums bos' is de
wegbewijzering veranderd. De palen met
een gele schuine bovenkant zijn overgeschilderd met blauwe verf. Ook is de
oranjerode kleur vervangen door een
donkerder rode kleur. Het lopen van
deze route gaat nu veel beter dan vorig
jaar met de oude kleuren. De route is nu
herkenbaarder. Als je de vennen in het
bos zoekt dan kom je die via de routepaaltjes tegen. Soms loopt het pad er
dicht bij en moet je goed opletten. Het
ven ligt dan achter een duin op een zeer
kleine afstand.

Nieuws in de buurt!
Schouw 2008 in Riel
Voor de vakantie is de jaarlijkse schouw
geweest. Dan wordt gekeken hoe de
gemeente het werk heeft uitgevoerd en
of er nog wensen zijn.

‘Na Frank van den
Tillaard en Drs.
Marlie Bongaerts
wordt nu de heer
Crith Leppens onze
contactpersoon
met de gemeente.’

Dit voorjaar zijn vrijwel alle bomen in
Riel gesnoeid, dit is voor de verandering
erg zorgvuldig gedaan. Het maaien van
de bermen laat te wensen over, dat mag
wat ons betreft vaker.
De meeste sloten zijn goed schoongemaakt, alleen zijn er een aantal duikers
(door lompigheid) kapot gegaan en die
slibben dus weer eerder dicht.
De bosgordel is dit jaar niet geschouwd
omdat er een nieuw beheersplan in aantocht is. De buurten Riel en Gijzenrooi
zijn bij het opstellen hiervan betrokken.
Naar verwachting zal het eind dit jaar
worden afgerond.
De Brakenstraat is en blijft een groeiend
probleem. Het effect van het schuiven
en storten van extra puin is na een paar
flinke regenbuien weg.
Bovendien is er te veel sluipverkeer en
dat zal verder toenemen wanneer de
wijk Putten aansluiting krijgt op de
Rielsedijk. Dit voorjaar is de
Brakenstraat ook breder gemaakt met
als gevolg dat er nog harder wordt gereden. Het echte probleem is hier dat er
geen plan achter zit: de gemeente gaat
schuiven als er wordt geklaagd over kuilen en de gemeente legt drempels aan
als er wordt geklaagd over hardrijders.

Dat schiet zo niet op. We vinden dat dit
anders moet en hebben gevraagd om
mee te mogen denken over een goede
oplossing.
Een ander punt is het verbreden en
(half-) verharden van het achterpad van
de Rielsedijk. Er worden nu veel klachten gehoord van wandelaars, fietsers en
spelende kinderen en voor het
beschermd dorpsgezicht is het behoud
van de onverharde paden belangrijk. Het
bleek dat de aannemer hier 'te goed' zijn
best heeft gedaan, het had een zandpad
moeten blijven.
Wat betreft het asfalteren van Riel richting Gijzenrooi, officieel weten we van
niks. Er komt nog officieel bericht.
Bauke Teerenstra (buurtvereniging)
Na Frank van den Tillaard en Drs.
Marlie Bongaerts wordt nu de heer
Crith Leppens onze contactpersoon
met de gemeente.
De buurtvereniging kreeg de volgende
e-mails:
Via dit bericht wil ik jullie laten weten dat
ik per 1 september de Gemeente ga verlaten, dit vanwege een hele mooie kans
elders, bij een corporatie (zoals jullie
wellicht weten heb ik eerder al in "corporatieland" gewerkt).
In de komende weken zal er meer duidelijkheid komen over wie mijn taken
gaat overnemen en daar worden jullie

dan natuurlijk over geïnformeerd.
Misschien zie ik jullie de komende
weken nog, zo niet: dan wil ik via dit
bericht afscheid nemen!
Bedankt voor jullie inzet voor de buurt
en ik hoop dat jullie dit nog lang blijven
doen!
drs. Marlie Bongaerts
Seniormedewerker Woonomgeving
Gemeente Eindhoven/
DMO/Stadsdeelteam/Stratum
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
tel: 040-238 83 57
Mogelijke opvolger:
Er is een (tijdelijke) opvolger bekend, en
dat is: Crith Leppens. Hij zal de komende maanden als contactpersoon fungeren voor Riel.
Crith werkt van van maandag tot en met
vrijdag en is bereikbaar via: c.leppens@eindhoven.nl en via:
040 238 83 22
Ik heb er alle vertrouwen in dat Crith een
waardige opvolger is!
Crith is zeer waarschijnlijk verhinderd
om op 13 september bij de opening aanwezig te zijn. Binnen het stadsdeelteam
zal nog besloten worden wie er namens
het SDT bij aanwezig is.

Riel in de krant!

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.

