We hebben een verhard fietspad gekregen
op Riel. De laatste verandering in de buurt.
Een hele verbetering voor de fietser. Over de
bosgordel moet nog steeds gepraat worden.

‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
Iedere twee maanden informatie en nieuws.
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2009
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Terwijl ik dit zit te schrijven voor de buurtkrant van november
en december is het al weer 2009! Ik ben net terug van een
vakantie. Terug in Nederland kennen we opeens na 10-11 jaar
weer een winter. Het vriest en de kou zal nog wel enige tijd
aanhouden. Op het nieuws van 6 januari 2009 wordt gemeld
dat de gemeente Eindhoven bij de temperaturen van -12 tot -15
stopt met het ophalen van de groenbakken. Gelukkig is het al
weer dinsdag dus voordat bij ons de groenbak wordt opgehaald
zijn we al weer dagen verder. Voordat ik het vergeet: ‘Iedereen
de beste wensen voor dit nieuwe jaar.’ 2008 hebben we weer
achter de rug. In onze buurt staat een mooie kapel. Ik ben ’s
avonds toen we van de reis terug kwamen, even gaan kijken.
Zo mooi! Al die lichtjes in het duister! Daar hebben we dat met
z’n allen voor gedaan. Ik heb al de video mogen bekijken van
de inzegening. Het is een mooie herinnering. Terwijl ik dit schrijf
in een witte wereld die er zo vredig uitziet komt er toch nieuws
dat ik eigenlijk niet wil weten. Zoals de oorlog in diverse landen.
Dat er nog steeds honger wordt geleden. Dit is nieuws waar ik
me voor had afgesloten in de vakantie. Er drong maar weinig
nieuws tot ons door, want we lazen geen kranten. Soms als er
een buitenlandse krant lag, dan bladerden we die even door.
Soms heb ik wel eens ideeën over een wereld zonder ellende.

Een wereld zonder afgunst, een wereld die bereid is te werken
voor ons allemaal! In het klein proberen we daar in de buurt
wat aan te doen. Bij de bouw van de kapel is er hoop ontstaan.
Hier speelden bij de bouw geen religieuze redenen. Er is met
veel buurtgenoten samengewerkt met een verbluffend resultaat! In het klein leveren we dus al een prachtig gebaar naar de
samenleving! We hebben een plaats voor bezinning opgericht
voor iedereen!
We hebben onze goede daad dus in 2008 gedaan. Wat zijn de
goede voornemens voor 2009?

‘Met wie heb ik het genoegen?’

Een terugkerende rubriek interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Walter van de Wege en Diana Pover
Woensdag 20 augustus 2008 is een dag
midden in de week, de eerste helft van
de week is voorbij. Gerrit loopt nog even
door zijn eigen tuin om te genieten van de
bloeiende planten. Dat doen Jo en Gerrit
elke dag. Nu ook nog even, dan zegt Jo:
‘We hebben nog heel wat Lathyrus staan
en die geurt lekker, misschien is het leuk
om een klein ruikertje mee te nemen ‘. Zo
gezegd zo gedaan (letterlijk en figuurlijk).
Gisteren had ik er ook al iemand gelukkig
mee gemaakt. Als de geur meeloopt, gaat
Gerrit om 20:30 uur op weg naar Walter
en Diana. De deur wordt geopend door
Diana. Het ruikertje is een goede binnenkomer, want Diana gaat er meteen een
vaasje voor pakken. De binnenkomst is
een verrassing want ik was ooit in het huis
geweest voordat de vorige bewoner er in
getrokken was. Dit huis straalde en had
een heel aparte ingang naar de woonkamer. Vroeger was het een donker huis. Nu
kreeg je bij het binnenkomen meteen een
goed gevoel. Dit huis had iets. Walter was
nog buiten en komt binnen. Ik vraag of ik
een foto mag maken voor de buurtkrant.
Dat mag, het is ondertussen al donker
aan het worden maar we besluiten toch dit
buiten te doen. Leyi, de dochter is al naar
bed. Daarna gaan we naar binnen voor
het interview.

Wie zijn Walter van de Wege en
Diana Pover, en wanneer en waar
zijn jullie geboren?

‘We zijn allebei in 1965 geboren’, vertelt
Diana, ‘Ik op 18 december.’ En vult
Walter aan, ‘Ik op 18 februari.’ ’Ik ben in
Bergen op Zoom geboren’ zegt Diana
en gaat verder door te vertellen dat de
volgende woonplaats Rotterdam was.
Daarna is ze verhuisd naar Budel. De
volgende woonplaats is Valkenswaard
en als laatste is ze in Eindhoven terecht
gekomen. ‘In Eindhoven ben ik gaan
studeren aan de Pabo. Dat is een basisonderwijsopleiding. Ik heb mijn studie
afgemaakt en heb nog even in het onderwijs gewerkt. Ik wilde een creatievere
kant op en heb daarom gesolliciteerd bij
een reclamebureau. Op dat reclamebureau werkte Walter ook, ik kende hem
toen nog niet. Dat werk sprak me meer
aan. Daar werk ik nu al 14 jaar. Wat werk
betreft moest ik me dus omschakelen,
daar heb ik onder andere de opleiding
‘marketing’ voor gevolgd.
Dan vraag ik aan Walter waar hij
geboren is.

‘Ik ben geboren in Vlissingen, ik ben dus
een echte Zeeuw. Ik ben daar geboren
en getogen. Mijn hele familie woont daar
ook. Ik heb daar ook gestudeerd, ik heb

op HEAO gezeten. Op mijn 21ste ben ik
afgestudeerd. Mijn eerste baan was bij
een postorderbedrijf in Tilburg, daar heb
ik een jaar of vier gewerkt. Dan ga je dus
al de Brabantse kant uit. Ik kwam in contact met mensen die een reclamebureau
hadden. Daar ben ik gaan werken en heb
me in het bedrijf ingekocht. (Aandelen
van dit bedrijf gekocht.) Dat was een
klein bedrijf met drie werknemers en vier
directeuren. Ik was best jong ongeveer
27 jaar en had zo een mooie kans om te
beginnen. Zoiets moet je voor je dertigste
doen. Als je ouder en gesetteld bent, dan
neem je die risico’s niet meer. Eigenlijk
is alles daarna best goed gegaan. Een
bedrijf met 7 man waaronder 4 directeuren, dan is het logisch dat er in de directie
na verloop van tijd verandering komt. Al
snel vielen er twee directeuren af. We
zijn daarna met twee directieleden verder
gegaan.

‘Met wie heb ik het genoegen?’

´Ik zei tegen Walter als
ik nou mocht kiezen dan
lijkt me een huis op Riel
wel wat.´

Na zeven jaar is mijn compagnon er mee
gestopt en heb ik zijn aandelen gekocht.
Het is dus nu mijn eigen bureau. We hebben ondertussen dertig ‘man’ in dienst.
Dat is eigenlijk de verkeerde benaming,
want er werken ongeveer net zo veel
vrouwen als mannen. Het bedrijf heet
‘Frontaal’ en is gevestigd op het Wilhelminaplein 17 in Eindhoven. Daar werk
ik sinds 1992. Ik heb eerst op de Johan
Vestersstraat gewoond. Vandaar zijn
we naar de Carel Willinkstraat gegaan.
Die straat is hier eigenlijk heel dicht bij.
Wij bewoonden daar een huis aan het
water. Diana hield van paardrijden en
op een dag kwam er een paard in haar
bezit. Diana was daar heel intensief mee
bezig. Ik dacht misschien vind ik dat ook
wel leuk, paardrijden. Dus daarna zijn
we met z’n tweeën gaan paardrijden.
Onze paarden staan in Knegsel bij een
boer. De reistijd naar Knegsel neemt veel
tijd in beslag en daar moeten we mee
schipperen, want in de tussentijd hebben we ook nog een kindje geadopteerd
uit China. De opvoeding van ons kind
van vijf jaar gaat voor. Dus dachten we,
als we nu iets anders op de kop kunnen
tikken zoals een huis met een stuk grond
erbij voor de paarden, dan wordt het allemaal wat makkelijker. Dan ga je op het

internet kijken en daar was van alles bij
zoals in Bergeijk, maar dat was weer te
ver van het werk. Dan zat je ’s morgens
in de file.’
Diana vult aan: ‘Ik zei tegen Walter als ik
nou mocht kiezen dan lijkt me een huis
op Riel wel wat. Het leek wel of het zo
moest zijn want dezelfde dag dat ik het
er over gehad had, komt Walter thuis en
vraagt: ‘Is dit wat?’ Dit huis stond toen
net op internet. ‘
Walter vervolgt het gesprek. ‘We zijn
dezelfde dag nog gaan kijken. De
volgende dag hebben we de makelaar
gebeld, maar we mochten niet eens het
huis in.’ Diana vult aan. ‘De huurder was
er nog maar net uit. We mochten er nog
niet in want volgens de makelaar zag het
er niet uit. Ik zei nog tegen hem, daar
kijken we wel doorheen. Maar het moest
eerst opgeknapt worden.’
Waarna Walter verder gaat. ‘We hebben
het drie jaar geleden gekocht en wonen
er nu één jaar in. We zijn in mei vorig jaar
in het huis gaan wonen.’
Zijn jullie getrouwd, of wonen jullie samen?

‘Wij wonen samen’ vertelt Diana. ‘We
hebben samen een kindje geadopteerd
en Leyi is inmiddels vijf.’

Walter vult aan. ‘Ik heb eerder een relatie
gehad en uit die relatie zijn twee
kinderen geboren. Ik heb een zoon van
dertien die heet Daniël en een dochter
van 11 en die heet Renée. Daniël en
Renée wonen bij hun moeder in Rotterdam. Ze zijn om de twee weken in
de weekenden hier, en in de vakanties.
Diana en ik wonen nu acht jaar samen.’
Hoe ervaart Leyi de verhuizing
naar de Rielsedijk?

Diana gaat verder: ‘Eigenlijk ging dat
allemaal vanzelf. We woonden dicht bij
op de Carel Willinckstraat en we wandelden vaak naar het nieuwe huis toe. In
de twee jaar dat we het huis al hadden,
heeft ze regelmatig het nieuwe huis zien
vorderen op de Rielsedijk. Voor haar
was dat dus geen grote stap. Ze heeft
het hier nu best naar de zin. Ze heeft
natuurlijk even moeten wennen, maar
dat is altijd zo met kinderen. Eerst was
het oude huis leuker, maar dat is al aan
het veranderen. Nu vind ze het oude
huis en nieuwe huis even leuk. Ze zit in
Geldrop op school en de vriendjes van
school wonen ook redelijk dicht in de
buurt. Ze heeft hier nog meer ruimte dan
in de Carel Willinckstraat. Hier loop je zo
vanuit je huis de natuur in.’

‘Met wie heb ik het genoegen?’
Walter vervolgt het gesprek: ‘Het huis in de
Carel Willinckstraat zag er op tekening heel
mooi uit aan het water. In de werkelijkheid
hadden we daar maar een klein tuintje. De
gracht werd nog niet regelmatig onderhouden. Hier hebben we meer ruimte. Het
is gewoon een schattig huis. De ligging is
geweldig. ’

´Ik ‘huppel’, want ik
ben nog geen ervaren
paardrijder.´

Jullie waren ook bij de opruimdag, hoe vonden jullie dit initiatief van de buurtvereniging?
‘We vinden dat een goed idee. Leyi was er
ook bij. Ik stond wel verbaasd te kijken naar
de grote berg vuil die is opgehaald. ‘
Voordat jullie introkken op de
Rielsedijk, hebben jullie het pand
flink onderhanden genomen. Zijn
jullie tevreden met het resultaat?
‘Het bouwtraject heeft nog al veel tijd in
beslag genomen. We hebben een jaar
moeten wachten op de bouwvergunning.
Het huis was erg nat van binnen. Om al
de problemen op te lossen zijn eigenlijk
alleen de buitenmuren in stand gebleven.
Omdat het een erg drastische verbouwing
is geworden en wij misschien iets te makkelijk met de bouw zijn omgegaan heeft het
ook erg lang geduurd. Ruimtelijk gezien is
het nu veel beter op elkaar afgestemd. Het
viel ook niet mee om het huis in de Carel
Willinckstraat verkocht te krijgen. Maar

uiteindelijk is alles goed gekomen en het
resultaat is prachtig!
Is de tuin al klaar?
Diana: ‘ik wilde graag een open tuin hebben met paden, zo dat de kinderen er fijn in
kunnen spelen. De tuin moest sowieso flink
onder handen worden genomen want na de
verbouwing was de oude tuin volledig vernield. Het is een tuin geworden, waar we ook
fijn in kunnen zitten. Het onderhoud van de
tuin doen we samen. Meestal in het weekend. Ik heb er best plezier in. Soms denk je
wel eens dat het veel werk is, vooral als al
de eikenbladeren in de tuin waaien. Maar
aan de andere kant voelt het buiten werken
echt prettig aan. De tuin dwingt je een
beetje om er in te werken, maar dat is juist
wel lekker.’
Walter: ‘De eikenbomen zijn wat minder
leuk. Zeker met die processierupsen. We
waren de voortuin aan het doen. Het was
ongeveer juni, een heerlijk warme dag al
waaide het flink. Ik had slippers aan en
een korte broek. Teveel bloot gegeven dus.
Dezelfde dag zat ik onder de bulten en uitslag. Het jeukte ook erg. Ik had eerst niet in
de gaten dat de uitslag daar van kwam. Ik
kwam er pas achter nadat ik naar de dokter
was gaan. De dokter constateerde dat de
uitslag van de processierups kwam. Die
kwamen uit de eiken van de Rielsedijk. Di-

ana en Leyi zijn er gelukkig niet zo gevoelig
voor. Ik heb er ook geen blijvend letsel van
opgelopen. De gemeente heeft de rupsen
laten verdelgen.’
Als je gaat wandelen in de natuur
gebruik je dan de routepalen?
Nee, we gaan onze eigen weg in de natuur.
Hebben jullie huisdieren?
Diana: ‘Een kat, Bisco en een hond Odie.
Verder zijn er drie paarden, Frisco King en
Timo. Zelf berijd ik King.’
Walter: ‘Ik ‘huppel’, want ik ben nog geen
ervaren paardrijder. Maar ik rijd op Timo.
De paarden zijn nog niet thuis, want bij de
wei moet eerst nog de omheining gemaakt
worden. Voor de paarden hebben we
een stal naast het huis. Dat is tevens de
garage.’
De laatste vraag, wat kan er in de
buurt nog worden verbeterd?
Dan valt er een stilte. Na wat gefilosofeer
over kleinigheden kun je eigenlijk stellen
dat er niet zo veel meer te verbeteren is.
Wat extra met zijn allen opletten om diefstal, vandalisme en roekeloos rijgedrag op
de Rielsedijk te voorkomen.
Bedankt voor dit gesprek.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
‘Nu zit er een gat in het horrengaas’
Onze kat, daar heb ik al eens een verhaaltje over geschreven. Maar ja, het
blijft een bron van inspiratie. Iedereen die
een huisdier heeft, die weet dat dat dier
op een of andere manier met het baasje
communiceert. Onze kat doet dat ook.
Met geluiden of op een andere manier
probeert hij de aandacht te trekken. Die
van ons miauwt op een speciale manier,
om te laten weten dat zijn etensbak leeg
is. Hij krijgt twee keer per dag eten. Vooral
in het voorjaar en de zomer is de kat
(overdag) veel op pad. Dan komt hij af en
toe thuis en gaat op inspectie. Zeker als
het voor hem bijna etenstijd is. Hij wordt
wat ouder en we zien hem vaker op eigen
terrein. Fijn, want dan zet hij geen kattenkwaad uit op een ander. Hij ontdekte
dus een lege etensbak, en zag mij in de
keuken. Denk niet dat, als je ‘nee’ schud
met je hoofd de kat dit zomaar accepteert.
Katten zijn een meester in volhouden.
Een kat probeert je op heel veel manieren
duidelijk te maken wat hij wil. Een kat
praat ook door je aan te kijken. Onze kat
is geen schootkat. Maar voor eten zal
hij tot vervelens toe tegen je benen aan
wrijven. Eerst is hij nog vriendelijk met zijn
blik, maar dat wordt langzaam maar zeker
anders. De uitdrukking verandert vanzelf
in: ‘Stommerd, dat je me niet begrijpt!’
Als je zijn zin geeft is hij tevreden, doe je

dat niet dan kan een kat uit zijn humeur
raken. Een bekend gebaar van een kat is
met de staart omhoog van je weg lopen
en zich omdraaien als je roept met een
blik in de ogen van: ‘Bekijk het maar.’ Een
kat probeert eigenlijk het omgekeerde
van wat wij doen bij het opvoeden. Een
kat probeert zijn baasjes te leren hoe hij
het graag wil hebben. Een beetje africhten dus. En soms lukt hem dat. Maar
hoe dan ook, ’s avonds na vijven is het
binnen blijven. Als het hem soms toch
lukt om daar aan te ontsnappen, dan zal
hij met een triomfantelijke grijns op zijn
smoelwerk je bedanken. Roepen heeft
dan geen zin meer. Maar als hij wel thuis
is, dan hebben we hem geleerd dat hij ’s
nachts op een kussen tussen ons in op
de slaapkamer mag slapen. Bij ons mag
dat dus. Dat is beter dan dat hij zelf mag
kiezen. Een kat geeft er de voorkeur aan,
tegen of op je benen te gaan liggen. (Bij
ons dan.) Vannacht werd ik wakker van
de kat. Wij hebben vanuit de slaapkamer
goed zicht op de tuin. Wij zijn dol op de
tuin en kijken er elke dag naar de bloemen. Voor de ramen hangen lamellen.
Maar het is zelfs in de nacht nog mogelijk
in de tuin te kijken, dus doen we af en toe
de lamellen wat opzij. Nu was het warm
en het raam stond in de tuimelstand. Vlak
bij ons schijnt het licht van een straatlan-

taarn de tuin in. De kat zat op de vensterbank en ik kon mooi zien wat hij aan
het doen was. Wij hebben horren voor
de ramen tegen insectenbezoek. Er zat
een vlieg tussen het horrengaas en het
tuimelraam. Aan de zijkant van het raam
is dan een ruimte die aan de onderkant
kleiner is dan aan de bovenkant. De kat
had de vlieg ook ontdekt. Nu kunnen
katten veel meer dan je denkt. Al snel was
hij in de spleet die eigenlijk voor hem te
klein was, aan het hengelen. De vlieg was
ook niet gek, dus die ging zover mogelijk
van de kat vandaan. Maar ja, je bent een
jager of je bent het niet. Dus alles werd uit
de spreekwoordelijke kast getrokken om
de vlieg toch te kunnen vangen. Op een
gegeven moment had hij zich half tussen
het raam en het horrengaas gewurmd en
met een rare draai werd de vlieg alsnog
tegen het gaas klem gezet. Toen had de
kat een probleem, want hoe krijg je een
vlieg bewusteloos tegen meegevend
gaas? Dat lukte hem ook niet. Het resultaat was een haal in het horrengaas. De
vlieg ontsnapte door de spleet en de kat
kreeg een pantoffel tegen zijn kop. De kat
was weer twee dagen ontevreden over
ons gedrag.

‘Nieuws in de buurt!’
Inbraak

‘Beter een goede buur
dan een verre vriend!’

Waar was u op 11 november 2008 omstreeks 22:00 uur?
Deze vraag komt van de redacteur. Waarom denkt u wellicht, wel op die datum en
tijd werd er bij Jo en Ger Nolde ingebroken. Wij waren op vakantie en hadden
de omwonenden hiervan op de hoogte
gebracht. Tevens hadden we bij de politie
een ‘vakantiekaart’ afgegeven. De dader
is ontkomen. Misschien hebt u iets gezien
dat de identiteit van de dader(s) kan opleveren. Laat dit dan vooral de politie weten! (0900-8844) Het huis is redelijk goed
beveiligd en de inbreker (s) is (zijn) niet
in het huis geweest. Een inbreker werd
door een buurtbewoner gezien en deze
belde onmiddellijk de politie. De politie
rukte zowel vanuit Eindhoven en Geldrop
gezamenlijk op naar de Rielsedijk. Ze
waren zeer snel ter plaatse, maar konden
de inbreker(s) niet arresteren. Aan de
woning is wel schade aangericht. De
moraal van dit verhaal is dat we elkaar in
de buurt, kunnen helpen om inbraak tegen te gaan. Bekijk de eigen situatie eens
met ‘inbrekersogen’ en neem dan de
nodige maatregelen. Hier kan de politie
ook een helpende hand bij geven!

‘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.
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
Meld misdaad anoniem
Gezondheidszorg
Telefonische hulpdiensten

Meldingen en klachten

112 Politie; Brandweer; Ziekenauto
0800-7000
0900 88 61 Centrale Huisartsenpost (avond / weekeind) Th. Fliednerstraat 1, EHV
(040) 243 66 66 Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind) Th. Fliednerstraat 1, EHV
(040) 212 55 66 SOS telefonische hulpdienst
0900 07 67 SOS telefonische hulpdienst (regionaal tarief)
0800 04 32 Kindertelefoon
(040) 211 66 25 Slachtofferhulp
0900 88 44 Politie (voor niet spoedgevallen!)
(040) 238 60 00 Gemeentelijke klachtendienst
(040) 238 93 33 NRE (bij voorbeeld voor kapotte straatverlichting)
(040) 243 22 22 NRE (storingsdienst weekend)

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

