Bij het schrijven van dit stuk bevindt de
vereniging zich in een bestuurscrisis. Dat
kan zelfs tot gevolg hebben dat de buurtkrant
moet ophouden te bestaan!
Wat is er aan de hand? Het bestuur
is niet meer voltallig. We missen sinds april
2008 een voorzitter. Wilbert Gooskens
was tot en met 2007 voorzitter. Zoals hij
vooraf had aangekondigd stelde hij zich
in de ledenvegadering van april na 6 jaar
niet meer herkiesbaar en daarom heeft hij
zich uit laten schrijven bij de kamer van
koophandel. Hij heeft tot nu toe nog wel de
buurtvereniging verder geholpen als waarnemend voorzitter. Hij wil nog wel een commissariaat binnen de buurtvereniging vervullen of andere werkzaamheden vervullen.

De vereniging
heeft dus een
voorzitter nodig!
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‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
Iedere twee maanden informatie en nieuws.

Wie helpt de buurtvereniging voortbestaan?
Volgens artikel 14 van de statuten lid 2 is

het volgende bepaald: Indien het aantal
bestuurleden beneden drie is gedaald, blijft
het bestuur bevoegd. Het (bestuur minder
dan 3) is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene (leden)vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde
komt. Er is besloten dat dit probleem moet
worden opgelost in de komende algemene
leden vergadering van 8 april 2009.
Wat is het doel van de
vereniging?
Volgens de statuten (artikel 4):
A: Het behartigen van de belangen van
de leden en tevens de sociale contacten
verbeteren.
B: Het behouden van een buurt, waarin
iedereen aangenaam kan leven en wonen.
C: De leden op de hoogte te houden van
ontwikkelingen en veranderingen in de
buurt.

hoofdpagina

Wat houdt de vacature in als je
voorzitter wilt worden?
Volgens het huishoudelijk reglement:
De voorzitter is belast met de leiding van
de vereniging. Hij of zij is verplicht er op
toe te zien; dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
worden nageleefd en dat de besluiten die
op de algemene ledenvergadering worden
genomen; zullen worden uitgevoerd.
Hoeveel tijd kost het per jaar om
die taak uit te voeren?
De benodigde tijd kan per jaar variëren. Je
zult minimaal rekening moeten houden met
de bestuursvergaderingen (3 à 4 maal per
jaar) en de voorbereiding daarvan en de
algemene ledenvergadering. Als er iets
gebeurd in de buurt dat de aandacht vereist, moet daar tijd aan besteedt worden.
Hoe lang moet je deze taak op je
nemen?
In de statuten is daar in artikel 12 lid 2 in

interview

mijn verhaal

geregeld: Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie
jaar na zijn benoeming af volgens een door
het bestuur op te maken rooster van
aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.
Je moet dus minimaal denken aan drie jaar.
Tot zover de formele kant van de
rol van de voorzitter.
In de praktijk zal de voorzitter (hij/zij) een
teammanager moeten zijn die het bestuur
als collega’s aanstuurt, waar nodig initiatief neemt. Als vertegenwoordiger van de
vereniging optreedt en zelf ook af en toe
de handen uit de mouwen wil steken. Het
tijdsbeslag is redelijk beperkt.
Wie neemt deze taak op zich? Kandidaten
kunnen zich opgeven bij het secretariaat:
G. van Gastel Rielsedijk 22a Telefoon: 213
61 38. Dan kan er in de algemene ledenvergadering van 8 april 2009 over gestemd
worden.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Met wie heb ik het genoegen?’

Een terugkerende rubriek interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Jan van Rooij (12-02-2009)
Gerrit loopt op de Rielsedijk naar Riel.
Hij is onderweg voor een interview. Deze
keer mag hij een gesprek voeren met Jan
van Rooij. Hoe vaak zou hij de Rielsedijk
al gelopen hebben, komt even in hem op.
De eerste drempel laat hij rechts liggen.
De volgende neemt hij als een kwajongen aan de linkerkant van de weg. Het is
bijna twee uur. Hij heeft een afsprak met
Jan om 14:00 uur. Aankomende fietsers
kijken even vreemd op als hij toch rechts
af loopt naar Riel. Hij ziet de kapel in alle
glorie staan. Hij heeft er een tevreden gevoel over. Rechts ligt de grote boerderij
van Jan. Gerrit klopt op de deur en Jan
doet open. Jan nodigt Gerrit uit binnen te
komen. We gaan in de voorkamer zitten.
Dan beginnen we snel met het interview,
we hebben allebei nog wat te doen die
dag. Gerrit heeft weer veel geleerd over
de buurt!
Eerst even een algemene
vraag: Wanneer ben je geboren, en waar?
“Ik ben hier geboren op 4 februari 1937.”
Gerrit feliciteert Jan alsnog met zijn
verjaardag, waarna wat rekenwerk Gerrit
leert dat Jan dus 72 jaar is.

Hoe groeide je op in jouw jeugd
en waar ging je naar school?
“Tja”, vraagt Jan zich even af. “Alles ging
bijna vanzelf in die tijd. Toen ik naar de
lagere school ging op Zes Gehuchten,
had ik vriendjes genoeg. Ik ging bijvoorbeeld spelen met Harrie en Piet van Zon;
zij woonden tegenover het huis waar
nu Mol woont. Die twee jongens waren
even oud als ik en in dezelfde maand
jarig. Ik had al vrij jong een eigen fiets,
maar je ging in die tijd te voet naar de
lagere school. De Sint Jozefschool lag
tegenover de kerk, vlak bij het gemeenschapshuis. Ik ken de namen nog van de
leraren. Leraressen hadden we niet zo
veel op die school. In die tijd werd er veel
aandacht gegeven aan orde in de klas.
Je moest netjes recht in de banken zitten
en slapen in de klas was er al helemaal
niet bij. Praten of herrie maken in de klas
deed je niet. Aan rekenen en taal werd
veel aandacht besteedt. Er werd klassikaal les gegeven, de klas moest samen
hardop de lesstof herhalen. Een belangrijk onderdeel was de catechismus, die
moest iedereen van buiten leren. Daar
kwam de pastoor een keer per week voor
naar de klas. De pastoor overhoorde de
volgende keer of je goed wist wat hij had

verteld.

Met die gedegen ondergrond van lager
onderwijs ben ik vervolgonderwijs gaan
genieten op de lagere land- en tuinbouwschool in Tongelre. Deze school bestaat
nu niet meer. De school bevond zich vlak
bij het spoor bij de Martinuskerk. Dat is
de grote kerk in Tongelre in de buurt bij
Het Hofke. Op deze school heb ik 4 jaar
gezeten. Als je geen vervolgonderwijs
deed, dan moest je in die tijd langer naar
de lagere school. De zogenaamde 8ste
klas. Ik geloof dat het onderwijs van
vroeger beter was op het gebied van rekenen en taal dan tegenwoordig het geval
is. Het lijkt wel of ze bij het intikken op de
computer goed werk afleveren; maar als
ze gewoon een brief moeten schrijven
met een pen, dan zie je wel anders!”
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Nadat je de lagere land- en tuinbouwschool met succes had
afgerond, wat ben je daarna
gaan doen?

Vroeger was er in
het boerenberijf
veel handwerk. Wij
schoffelden nog in de
rijen tussen de aardappelen.

“Mijn vader was heel laat getrouwd en
had al bijna de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt van 65 jaar. Hij begon
fysiek achteruit te gaan, had reumatiek.
Ik moest in militaire dienst, maar omdat
ik thuis eigenlijk onmisbaar was voor het
boerenbedrijf kreeg ik eerst een jaar uitstel. Al snel werd duidelijk dat ik echt niet
gemist kon worden. Daarom ben ik thuis
gaan werken. Ik kreeg definitief vrijstelling van militaire dienst.”
Hoe zag het er vroeger in jouw
jeugd uit op Riel?
“Alles zag er anders uit. Er waren bijna
alleen boeren. De broer van mijn vader
(oom Sjef) woonde waar nu Wilbert
Gooskens woont, hij ‘boerde’ niet. Hij
werkte in de ‘steenoven’, zo noemde
ze dat vroeger. Die stond op de plaats
waar nu de DAF-fabriek ligt. Daarna
heeft hij tot zijn pensioengerechtigde
leeftijd bij Philips gewerkt. Vroeger was
er in het boerenbedrijf veel handwerk.
Wij schoffelden nog in de rijen tussen

de aardappelen. Die werden gerooid in
oktober en daarna gesorteerd op grootte.
De aardappelen was een goede handel.
Iedere herfst brachten wij bij particulieren
in Tivoli aardappelen. Dat deden we
nog met paard en wagen, het was een
kiepkar. De aardappelen werden per
zak van 50 kilo vervoerd en moesten in
de kelder worden ‘opgeschut’. Ik was
toen ongeveer 18 jaar en deed dat werk
samen met mijn vader. Dat was best
zwaar werk en lang niet altijd gemakkelijk
in die kleine kelders. Later deed ik dat
allemaal alleen. Wij pachtten de boerderij
van een particulier tot 1976. Er was veel
achterstallig onderhoud aan het dak. Dat
was nog van stro in die tijd. Het dak lekte
overal. Als het regende zette je op de
plekken waar het lekte een teil om het
water in op te vangen. Het dak was wel
een keer provisorisch gerepareerd, maar
dat hielp niet genoeg. Je was trouwens
als pachter verplicht om niet gekneusd
roggestro achter de hand te houden om
gaten in het dak te kunnen repareren.
Dat viel nog niet mee. De aren van de
rogge werden door de trommel van de
dorsmachine gehaald en teruggetrokken zodat het stro niet gekneusd werd
en daarna door de ‘hekel’ (een balk met
stalen pinnen) getrokken. Het stro werd

dan ‘opgebost’ en op de schelf opgeslagen. Lang kon stro niet blijven liggen,
want dan werd het vernield door de
muizen. Om te voorkomen dat de muizen
er snel een nest in zouden maken werd
er ‘maaszand’ tussen gestrooid. De
praktijk had uitgewezen dat de muizen
daar een hekel aan hadden. Het dak was
na jaren provisorisch onderhoud aan een
serieuze vernieuwing toe. Dat was voor
de verpachter een reden om de boerderij
tegen een schappelijke prijs te verkopen.
Zodoende kocht ik in 1976 een boerderij.
In datzelfde jaar kwam ook de eerste
tractor. In 1980 besloot ik er een nieuw
dak van riet op te laten leggen.”
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Hoelang woon je nu alleen op
de Riel?

Ik weet nog dat één van
die Duitsers een keer bij
ons rond onze boerderij
liep. Hij riep: “scheisse,
scheisse”, maar mijn
moeder begreep dat niet
en dacht dat hij “schieten, schieten“ bedoelde.
Ze schrok behoorlijk,
maar uiteindelijk werd
duidelijk dat hij naar de
WC moest.

“Mijn vader is in 1981 overleden en had
mijn moeder overleefd. Toen heb ik de
boerderij overgenomen. Wij zijn altijd op
Geldrop georiënteerd geweest, want Riel
en Rielsedijk vielen onder Geldrop.”
Wat deed je toen in je vrije tijd?
“Je had wel verenigingsleven, maar
daar ging ik niet naar toe. Ik hield er
wel van om de kermissen met vrienden
af te gaan. We fietsten naar Waalre en
Valkenswaard; ook wel verder weg zoals
Nuenen en Son; maar niet de kempen
in. Op die kermissen kon je gezellig een
biertje drinken, daar hadden we veel
plezier van vroeg mei tot oktober.”
Heb je nog herinneringen aan
de oorlogstijd?
“Onder de bomen in het eikenbos lagen
aan het eind van de oorlog Duitsers.
Deze laatste groep van versneld in dienst
opgeroepen soldaten zag het nut niet
meer van hun aanwezigheid. Ze lagen
er nog ongeveer 14 dagen. Het waren
simpele mensen, vond ik. Ze waren niet

gemotiveerd omdat de Engelsen al in
België waren. Ze waren met paarden
gekomen. Veel boeren hadden in de
oorlog hun paarden aan de Duitsers
af moeten staan. Ze werden gebruikt
voor vervoer van alle soorten zware
wapens en wagens. Ik weet nog dat één
van die Duitsers een keer bij ons rond
onze boerderij liep. Hij riep: “scheisse,
scheisse”, maar mijn moeder begreep
dat niet en dacht dat hij “schieten,
schieten“ bedoelde. Ze schrok behoorlijk,
maar uiteindelijk werd duidelijk dat hij
naar de WC moest. Wij hadden toen nog
een WC buiten het huis en het probleem
was snel opgelost. Toen de Duitsers gevlucht waren, zetten de Engelsen tegen
18 september 1944 ook hun kampement
op in het eikenbos, maar zij hadden
wel legerwagens. Zij stalden hun auto’s
met de motorkap tegen onze gevel aan.
Daarna werd er een camouflagenet overheen getrokken. Zij hadden ook de stal
in gebruik genomen. We mochten zelf de
stal niet meer in. Het peloton kreeg bezoek van een militair met een hoge rang.
Ik geloof dat het Montgommerie was. De
kleine afdeling soldaten die bij ons was
gelegerd had de koeienstal gevorderd en
de muren vol gehangen met stafkaarten.
De officieren vergaderden bij ons in de

stal en gingen de volgende dag alweer
op pad. Dat maakten we toen allemaal
mee. Maar daar bleef het niet bij. Er
volgde een vordering van woonruimte
door de gemeente voor evacués. Na 18
september 1944 kwam bij ons in huis
een familie van 8 personen, de jongste
was 7 jaar, net zo oud als ik destijds was.
De familie bleef vervolgens 8 maanden
bij ons. Onder andere omdat de slag bij
Arnhem de bevrijding van Nederland
tegen hield. Deze mensen woonden in
Opheusden, dat vlak bij Arnhem lag. Zij
konden niet eerder terug naar huis.”
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Een foto van de familie
van Jan van Rooij, zijn
vader (links) en oom Sjef
van Rooij (rechts). Zijn
tantes in het midden. Allemaal geboren op Riel in
de boerderij van Jan. De
vier zussen en twee
broers zijn hier samen
500 jaar oud.

Hoe loste je het vroeger op als
bewoner van Riel als er brand
was in de buurt?
“Oom Sjef was in de buurt de brandweercommandant. Hij moest ook een paar
keer per jaar met andere Rielse mensen
oefenen. Zoals er voor zorgen, dat de
slangen snel uitgerold en gekoppeld
konden worden. Er stond bij oom Sjef in
de schuur een kar met linnen slangen en
een pomp erop. Die pomp moest door
vier man op druk gebracht worden. Het
water was in de buurt aanwezig in zogenaamde brandkuilen. In het eikenbos op
de plaats waar de paddenpoel ligt, was
er ook één. Er lagen meer brandkuilen
op andere plaatsen. De brandkuilen
waren zo gemaakt dat er altijd water in
stond. Die brandkuilen waren dan ook
erg diep en groot in omtrek. Er zijn in
het verleden branden bij boerderijen
ge- weest die oversloegen omdat ze
allemaal een strodak hadden. Ook mijn
boerderij is door brand in het verleden
gedeeltelijk verwoest, samen met de
boerderij van van Gastel en de boerderij
waar nu Leemeijer woont. Die andere
twee boerderijen werden volledig in as
gelegd. Dat moet voor 1876 zijn geweest,
want toen is deze boerderij opnieuw herbouwd. Het duurde veel te lang voordat
de brandweer uit Geldrop er was en dan

kon blussen. Er lag geen verharde weg
naar Riel. Het was dus een noodzaak dat
de bewoners van Riel snel zelf konden
starten met blussen. De boerderijen
waren ook van binnen erg brandbaar.
Een boerderij brandde vaak volledig af.
Vandaar dat er ook waterleiding in de
buurt werd aangelegd, volgens mij nog
voor de oorlog. Een verharde straat heeft
veel langer geduurd. Het oefenen werd
na het aanleggen van de waterleiding
uitgebreid om de plaatsen te kunnen vinden waar de brandslang moest worden
aangesloten. De pomp heeft volgens
mij nog lang op de kar gezeten nadat
de waterleiding al een feit was. Na de
oorlog werden de brandkuilen vol gestort
met puin van de verwoeste huizen uit
Geldrop en afgedekt met zand. Nadat het
‘Beschermd Dorpsgezicht’ een feit was
heeft de gemeente Eindhoven enkele
kuilen weer schoongemaakt, en daar de
paddenpoelen aangelegd.”
Tot welk jaar was je actief als
agrariër?
“In 1979 heb ik nog een melkkoeltank
van 850 liter laten aanleggen. Dat moest
van Campina, want zij stopten met het
ophalen van melkbussen. Dat gaf meteen al problemen, want bijna elke boer
moest om de aanschaf en onderhoud

van de tank te kunnen betalen meer
koeien hebben. Om rendabel te kunnen
zijn had ik 3 koeien extra nodig. Ik had er
destijds al 12. De tankauto van Campina
kwam om de 2 á 3 dagen de tank legen.
Men had geen rekening gehouden met
het effect dat de uitbreiding van melkvee
een overschot aan melk zou opleveren.
De media had het in die tijd over een
‘melkplas’ en er ontstond een ‘boterberg’.
Omstreeks eind 1984 kwam er een maatregel omdat er teveel melk in Nederland
werd geproduceerd: ‘De Superheffing’.
Er werd een ‘melkquotum’ voor iedere
boer vastgesteld op basis van vroegere
leveringen van melk minus ‘zoveel’
procent. Het resultaat was dat er bij mij 3
koeien teveel waren. Terug bij het begin
dus. Wat overbleef was dus voor mij niet
rendabel en in 1986 ben ik met melkvee
gestopt. Alles had volgens de kranten
met landbouwsubsidies te maken. Als
boer wilde je alleen een redelijk inkomen
voor je werkzaamheden. In 2002 werd
ik 65, daarna ben ik ook met de kippen
gestopt. Al die ziektes en maatregelen
daar weer op, maakten de beslissing om
te stoppen makkelijker. Ik heb het nu veel
rustiger en kom mijn tijd prima door rond
en op de boerderij. Als hobby verkoop ik
nog wat eieren.”
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Jan, zijn moeder, Teun en zijn vader.

De laatste tijd is er aandacht
voor klimaatverandering,
jij staat ook erg dicht bij de
natuur, hoe denk jij over het
opwarmen van de aarde?
“Ik ben er niet zo mee bezig. Johan
Verschuren, de weerman van Omroep
Brabant, gelooft er ook niet in. Ik zie niet
zoveel verschil met vroeger. Je onthoudt
meestal alleen de extreme weersomstandigheden en die waren er vroeger ook.
Kun je ons nog iets vertellen
over bijvoorbeeld het riviertje
de Lakerlopen?
“Rivier is een groot woord want het is
eigenlijk een treksloot die overtollig
regenwater afvoert. Die sloot loopt nog
langs jullie oude kwekerij. (van Gerrit en
Jo Nolde) Het is een sloot die richting
Eindhoven loopt en tegenwoordig voor
een deel ondergronds gaat.”
Wat zou je nog graag doen,
waar je tot nu toe niet aan bent
toegekomen?
“Nadat ik met melken gestopt was zijn
we met een groepje vrienden regelmatig

op stap geweest. Dat waren 6 vrijgezellen uit de wijde omgeving waarmee ik
met 4 man ieder jaar op vakantie ging.
Daar heb ik leuke herinneringen aan.
Dat waren groepsreizen. We hebben
Engeland en Canada gezien. In Canada
hebben we de Niagara watervallen
bekeken. We zijn naar Parijs geweest en
andere steden. De laatste reis was naar
Kroatië. Ik had nog graag naar Noorwegen gewild.”
Je hebt Teun Gijssen goed gekend, kun je daar nog iets over
vertellen?
“Ja, Teun hielp mij graag mee met
aardappelen rapen in de herfst. De
voorraadrooier was een machine die
de aardappelen het land op strooide.
De aardappelen werden dan door mijn
vader en moeder Teun en mijzelf in
manden geraapt en waarna ze werden
opgekuild. Later werden ze dan in de
loods gesorteerd. Als laatste gingen we
die dan verkopen. Slechte of beschadigde aardappelen werden aan het vee
gevoerd. Ik ben laatst nog in Geldrop bij
het kasteel geweest. Daar hebben de
erfgenamen de laatste werken vanTeun Gijssen tentoongesteld. Er hingen

veel schilderijen van hem die het minst
beschadigd waren. Er schijnen er nog
een paar duizend te zijn. De schilderijen waren, hij woonde vroeger in het
eikenbos in een hutje, slecht bewaard
gebleven. Die schilderijen hadden geen
lijst. De schilderijen die nu in Geldrop hingen moesten dus eerst een lijst krijgen,
anders toonde het helemaal niet. Teun
schilderde ook in veel kleuren en daar
zitten er ook veel van bij. Je kunt daar
nu schilderijen van Teun Gijssen kopen.
De neef die daar nu mee bezig is vreest
dat de gemaakte onkosten anders niet
gedekt zullen worden.”
De boerderij ziet er van binnen
erg authentiek uit, is dat ook
zo?
“Dat klopt, er is weinig aan veranderd
aan de binnenkant. De steens muren zijn
bezet met gipsplaten. Vroeger waren de
muren te ruw om er behang op te plakken en dat kan nu wel. Verder houdt het
de kou wat tegen.”
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Nu de kapel klaar is, welk
nieuw doel zou de buurtvereniging moeten kiezen?
“Een gedenksteen voor Teun Gijssen in
het eikenbos plaatsen.”

“Een gedenksteen voor
Teun Gijssen in het eikenbos plaatsen.”

Als je nu de fiets pakt (of
vroeger), waar fiets(te) je dan
naar toe als je zomaar zin krijgt
(kreeg) om te fietsen?
“Ik houd wel van fietsen, maar alleen
als het weer goed is. Je moet ook weer
terug hè. Ik heb een keer een lekke band
gereden in de buurt van het vliegveld
bij de Beatrixhaven. Daar had ik geen
rekening mee gehouden. Ik had niets
bij me om de band te plakken. Blijkbaar
hebben niet veel mensen bandenplakspullen bij zich, want ik had verschillende
mensen er om gevraagd zonder resultaat. Dus daar stond ik dan. Komt er een
man met vrouw en twee kinderen van
Turkse afkomst aan. Die stopte en wilde
wel helpen. Hij sprak gebrekkig Nederlands maar hij had alles bij zich, zei hij. Ik
mocht zelf niets doen, voor dat ik het wist
lag de buitenband eraf. Maar toen bleek
dat hij geen solution (bandenplaksel) bij
zich had. Gelukkig had een volgende

passant het wel, dus daarna was de klus
snel klaar. Vlak in de buurt stond een
ijscokar, dus ik bood aan hen een ijsco
aan. Maar daar wilde de man niks van
weten. Hij wilde alleen maar helpen.
Is er een tijd geweest dat je
mee ging jagen? Kun je daar
iets over vertellen?
Nee, ik heb nooit gejaagd. Misschien
dat ik één keer heb meegeholpen met
drijven, maar dat was het dan. Er komen
hier nog wel steeds jagers een borreltje
drinken. Dat brengen ze dan zelf nog
mee ook. Dat is nog uit de tijd van mijn
vader. Hij jaagde wel. Mijn vader had
in zijn jeugd al een geweer. Dat mocht
toen ook niet, maar goed. Ze hebben het
hem dan ook afgenomen toen hij samen
met oom Sjef met een lichtbak, ’s nachts
op konijnen in het veld ging jagen. Daar
zaten toen ontzettend veel konijnen in
het veld. Hij verkocht ze niet. Die aten
we zelf, want wild konijn was toen ook al
erg lekker. Mijn vader is in militaire dienst
geweest in de oorlog van 1914-1918.
Daar was hij al opgevallen als de beste
schutter van de compagnie. Hij had in
zijn jeugdjaren meer dan genoeg geoefend. Hij moest veel wachtlopen in de

buurt van Bergen op Zoom. Daar zaten
ook veel konijnen, en je raad het wel; het
mocht niet, maar…..
Hij heeft later in 1923 geprobeerd een
jachtakte te krijgen nadat de jachtwet
was veranderd, maar vanwege dat
verleden lukte dat pas later. De boeren
hadden erg veel last van wildschade in
die tijd, en met die nieuwe wet mocht
iedere boer op zijn eigen land jagen. De
baron van Geldrop had erg veel land
hier op Riel, en zijn jachtopziener deed
een goed woordje voor mijn vader. De
afsprak was dat mijn vader niet buiten
zijn eigen perceel meer zou jagen. Daar
kreeg toen hij alsnog zijn jachtakte voor.
Hij heeft zijn belofte altijd gehouden.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Een jeugd(ig) initiafief en beukenplanten.

Ik heb ze meteen aangeboden om een bladzijde
in de buurtkrant te vullen. Maar ze hebben een
enthousiaste start en zijn
niet te stuiten om in deze
barre economische tijden
voor zichzelf te beginnen.

Het was zondag 1 maart 2009 dat er bij mij aan de deur twee
jeugdige buurtbewoners aanbelden. Ze hadden een idee
om een eigen krant te gaan uitgeven. Of er in de buurtkrant
aandacht aan kon worden gegeven. Dit is natuurlijk een leuk
initiatief. Ik heb ze meteen aangeboden om een bladzijde in de
buurtkrant te vullen. Maar ze hebben een enthousiaste start en
zijn niet te stuiten om in deze barre economische tijden voor
zichzelf te beginnen. Dus……… hier volgt hun eerste aanzet
om met een eigen wekelijkse krant te beginnen:

De Nieuwsflits

De inhoud
1. Wil je de prijs weten kijk onderaan >
2.De beurs komt er soms in
3.Voetbal uitslagen uit verschillende landen
4.
Het weer
5. De nieuwste games en de nieuwste
Films en de boeken
6. Een quiz of een kleurplaat of puzzel
De krant komt 1 keer in de week
Thuis gebracht en meteen betalen a.u.b
> De prijs voor 1 week is $1,05
> De prijs voor 1 maand is, $5,05
De jeugdredactie:
Bram Huybregts Riel 12 Eindhoven; telefoon 294 04 294
Raoul van de Moosdijk Rielsedijk 22b Eindhoven;
telefoon: 06 198 873 914

Het wintert in Nederland en we leven al in 2009 als ik dit stuk
schrijf. Het is het jaar waarin duidelijk wordt dat de Noordpool
sneller smelt dan eerst voor mogelijk werd gehouden. Naast de
mogelijkheid dat we ooit een bootreis kunnen boeken in Antarctisch gebied in de zon bij een aangename temperatuur, zullen
er ook wel problemen van komen. Gelukkig ligt Eindhoven op
Riel en Rielsedijk meer dan 19 meter boven NAP, maar toch!
Ondertussen hebben we een wintertje in Eindhoven. Maar even
de leuke dingen, er zijn in de herfst door kinderen in samenwerking met de ouders bloembollen geplant langs het pad
naar de kapel. Titia Gerrit en Jo hebben in het vroege voorjaar
speciale beukenplantjes geplant.
Het is de Carpinus betulus geworden, ze staan in een halve
cirkel achter de kapel. Deze soort verdraagt het beter onder de
eiken die er al staan. Even voor diegenen die niet weten dat er
twee soorten beukenplanten geschikt zijn voor een haag. De
andere plant heet Fagus sylvatica en is een echte beuk. Dan
plant je dus een beukenhaag. Nu is er omwille van de plaats
gekozen voor een haagbeuk, dat is de Nederlandse naam
voor die plant. Het verschil zit hem voornamenlijk in het tijdstip
waarin de plant in blad komt. De planten hebben nagenoeg
dezelfde vorm van blad. De Carpinus betulus houdt in de winter
geen blad. Fagus sylvatica daarentegen laat zijn in de winter
afgestorven blad pas in het late voorjaar vallen en komt dan
vrijwel meteen weer met nieuw blad. Carpinus betulus heeft
al vroeg in het voorjaar nieuw blad. Als je dus in je eigen tuin
langer levend blad wilt zien plant ze dan om en om. Als laatste:
Carpinus betulus is helemaal geen beuk maar familie van een
berk (Betulaceae).
Bijdrage van Gerrit

‘Nieuws in de buurt!’

‘vreemde vervoermiddelen’ en een Bijdrage van Titia Droog
Iets wat me vorig jaar is opgevallen heeft
te maken met een vreemd voertuig. Een
deel van het frame is van PVC-buis. Een
staaltje van simpel en efficiënt en goedkoop ontwerp van een vervoermiddel.
Het beste is dit maar te laten zien met
een foto.

Op 4 februari 2009, zag ik hem weer
rijden op de Sint Bonifatiuslaan. Hij heeft
nu een gesloten koetswerk. Wat me nou
leuk lijkt is om wat vaker in de krant iets
te laten zien dat je normaal niet zo snel
ziet. Dit keer een uitvinding. Ik hoop de
volgende keer iets anders te hebben.

Napraten over de kapel. (Titia)

Het boekje over dit project, samengesteld en ontworpen door Lucas is nu
De kapel is inmiddels een vast punt in
uitgekomen. Hester en Alain hebben het
Riel geworden. In Eindhoven is onze
drukwerk verzorgd en alle adressen en
buurt er opeens meer mee op de kaart
sponsors 1 gratis aangeboden. Als deze
komen te staan. Mede door de krantenar- krant uitkomt heeft iedereen er inmidtikelen, maar vooral ook door de mensen dels een. Bij Jan van Rooij zijn ze nog te
die er langs komen of het bewust bezoe- verkrijgen voor € 5,-- per stuk. Daar gaat
ken, weten veel meer mensen waar Riel dan een gedeelte van in de pot voor het
ligt.
onderhoud van de kapel. Kaarsen zijn
ook bij hem te verkrijgen.
In de herstvakantie hebben we met de
kinderen die er waren narcissen geplant. Een half haagje is aan de achterkant van
Dus nu zo ongeveer moeten er wat
de kapel geplant. Het olielampje wordt
punten tussen de eikenblaadjes omhoog steeds brandend gehouden door Tinus
komen. Verder waren we natuurlijk erg
met steun van Linda. De enthousiaste
blij dat de eerste jaarwisseling zonder
ploeg van de zorgboerderij De Groof
brokken door rotjes of zo verliep.
verzorgt het onderhoud. Al met al zijn er
Sterker nog, er was een fakkeloptocht
nog steeds een heel stel bewoners bij
met veel kinderen die uit het zandpad
betrokken. Fijn dat we de kapel hier nu
vanuit Geldrop er speciaal naar toe
hebben.
liepen op oudejaarsavond!
De DVD van de inzegening, die de broer
en schoonzus van Adriana hadden
gemaakt en die door Walter en Diane is
vermenigvuldigd en van een fraai hoesje
voorzien is aan de sponsors en geïnteresseerden uitgereikt.

‘Nieuws in de buurt!’
Bosgordelpaden word bijgewerkt
(op)nieuw(e) asfalt op fietspad Riel
Een bijdrage van Bauke Teerenstra:

Asfalteren van het fietspad Riel

‘De gemeente kwam
er heel laat achter dat
voor een stukje van het
fietspad nog de regels
van het oorspronkelijke
bestemmingsplan Riel
gelden.’

Afgelopen najaar is het laatste deel van
Riel geasfalteerd. Sommige mensen zijn
hier blij mee, maar er zijn er ook die het
jammer vinden dat de landelijke sfeer is
verminderd. De gemeente had toegezegd dat de buurtvereniging tijdig bij de
plannen zou worden betrokken.
Dit is niet gebeurd.
Toen de huis-aan-huis aankondiging op
de mat viel is de gemeente onmiddellijk
herinnerd aan die gemaakte afspraak.
Met veel excuses en beterschap heeft de
gemeente ons alsnog uitgenodigd om
de gemaakte plannen toe te lichten.
Bauke is hier naar toe gegaan.
Het fietspad ligt voor ongeveer de helft in
de gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht (de grens ligt ter
hoogte van de bosgordel).
De karakeristieke wegenstructuur is een
van de bepalende elementen hierin. Bij
het maken van het plan heeft de gemeente niet meegenomen dat Riel een
rijksmonument is en heeft Riel behandeld
als een gewoon stukje (stads)Eindhoven.
Dit vind ik een zorgelijke ontwikkeling.
Het gevaar is dat de status beschermd

dorpsgezicht wordt uitgehold en juist
door die status hebben wij nu nog uitzicht
op weilanden en niet op huizen.

----- Original Message ----Sent: Tuesday, March 03, 2009 10:35 AM

Ze zijn een stuk vergeten.

Graag informeer ik u hierbij over het
volgende.Subject: Bosgordel Riel

Ter hoogte van Riel 9 is ongeveer 10
meter niet aangelegd. De gemeente
heeft grote moeite gehad met de bestemmingsplannen. En dat is ook heel
ingewikkeld (geworden) sinds een
gedeelte van het beschermd dorpsgezicht is overgeheveld naar het algemene
bestemmingsplan buitengebied.
Elk heeft eigen begrippen, richtlijnen en
kaders.

Vandaag zijn onderhoudswerkzaamheden gestart in de bosgordel. Deze
staan los van de opzet van het nieuwe
Beheerplan dat nog in ontwikkeling is.
In het kader van het lopende reguliere
onderhoud worden de paden breder
gemaakt (de paden zijn de afgelopen
jaren geleidelijk smaller geworden door
het breder worden van de beplanting die
er naast staat).

De gemeente kwam er heel laat achter
dat voor een stukje van het fietspad
nog de regels van het oorspronkelijke
bestemmingsplan Riel gelden, en dus is
een vergunning nodig. De rest van het
fietspad valt onder het algemene plan
buitengebied, dat is veel soepeler. En
een vergunning aanvragen kost tijd.......
ook voor de gemeente. Dus, als de
vergunning wordt verleend komt de aannemer nog een keer terug.

Voor wat betreft het nieuwe Beheerplan
bosgordel Riel werken wij op dit moment
aan kaarten die aangeven welke werkzaamheden hieruit voortvloeien (dit naar
aanleiding van het overleg van 9 oktober
2008).
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
met vriendelijke groet, Karel Beljaars
Gemeente Eindhoven
Telefoon 040 - 238 6320

‘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 (2010) 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?

Carnavalsoptocht 2009

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.

