Het is een mooie morgen op 21 april. De
zon schijnt en Alain is bij Gerrit op bezoek.
Het doel is even wat meer van de nieuwe
voorzitter te weten te komen. Daarom een
mini-interview, een kort gesprek. Hier volgt
de samenvatting.
Alain Boutmy is bij de algemene ledenvergadering van 8 april als voorzitter gekozen.
Alain is getrouwd en woont samen met zijn
vrouw en kinderen al weer 7 jaar op de
Rielsedijk 21.
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‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
Iedere twee maanden informatie en nieuws.

De nieuwe voorzitter stelt zich voor:
Ze waren al langer bezig met de Rielsedijk.
Tussen de koop en de bouw van het perceel zat meer dan 1 jaar. Kortom ze hebben
al meer dan 8 jaar contact met de buurt. Hij
is net 40 jaar geworden. Hij had zich kandidaat gesteld omdat hij best met de buurt
bezig is, ook met de veiligheid. De plek
waar je woont is heel belangrijk en dat moet
je goed houden. In mijn overtuiging heeft
het vorige bestuur het dan ook heel goed
gedaan. Vergeleken met 8 jaar geleden is
het nu mooi opgeruimd. We hebben in die 8
jaar in heel de buurt veel opknapwerkzaamheden en nieuwbouw gezien. De leefbaarheid is er door verbeterd. Na de opruimdag
kunnen we wel stellen dat er steeds minder
vuil te vinden is. Je mag vaststellen dat de
buurt nu af is. De kwaliteit van wonen in de
buurt behouden komt nu aan de orde. De
nieuwe wijk brengt veranderingen met zich
mee, waar we aandacht voor moeten hebben. Onze belangen en deelbelangen van
nieuwe bewoners, daar moeten we van op
de hoogte blijven. We moeten dan ook con-
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tact opnemen met besturen van omliggende
verenigingen. Je moet elkaar weten te vinden. Alain heeft goed nagedacht voordat hij
het voorzitterschap op zich nam. Hij moest
er zeker zijn dat hij het kon en of er genoeg
draagvlak voor was in de buurt. De concrete
vraag om voorzitter te worden heeft hem
over de streep getrokken. Bij mijn baan
heb ik redelijk veel vrijheid. Ook binnen
mijn gezin zagen we geen obstakels, dus ik
ga er voor. Naast mijn eigen inzet realiseer ik me dat je veel samen zult moeten
doen, maar dat lijkt me binnen dit bestuur
geen probleem. Een van de dingen waar
we aandacht voor moeten hebben is het
verkeer. Een verbod op brommers is niet
haalbaar, maar ze rijden veel te hard. Ik heb
mezelf in het verleden ook wel eens betrapt
op hardrijden, maar daarom doe ik nu mijn
best om me aan de snelheid te houden.
Wat ik ook belangrijk voor de buurt vind, is
dat het zo groen blijft als dat het nu is. Riel
is een uniek stukje Eindhoven en dient dat
te blijven. Dus geen verdere woningbouw

interview

mijn verhaal

richting Geldrop gezien vanaf de Puttense
Dreef. De bestemmingsplannen moeten
dus goed in de gaten worden gehouden. De
structuur binnen het bestuur om hier mee
om te gaan is al aanwezig. De contacten
met de gemeente zijn goed en dat moeten
we zo houden. Het leven en laten leven
moet gepaard gaan met het sociale leven
binnen de buurt. Een goed voorbeeld
binnen de buurt is de bouw van de kapel.
Als er andere projecten zich aandienen
moeten we daar weloverwogen naar kijken.
Zoals een gedenkteken voor Teun Gijssen.
Een zorgenkindje is de ontsluiting van de
Rielsedijk naar Eindhoven. De nieuwbouw
van de wijken naast ons zorgen voor meer
verkeersstromen en daar zal een evenwicht
in gevonden moeten worden. We hebben
nog een zandpad naar de volkstuinen en
dat levert ook overlast op. Daarom zal in de
toekomst goed overleg met de gemeente
onontbeerlijk zijn.
Namens de buurtkrant: “Alain veel succes!”

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Met wie heb ik het genoegen?’

Een terugkerende rubriek interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Peter en Brigette van de Moosdijk (16-04-2009)

“Ik heb nog geen koffie
gezet!”

Ik heb er vandaag, 16 april 2009 zin in. Ik
verheug me al op het interview. Twee dagen
geleden liep ik ook al over de Rielsedijk om
deel te nemen aan de eerste bestuursvergadering met de nieuwe voorzitter. Ik werd
aangesproken door een bezorgde Brigette,
die planten stond water te geven met de
uitroep: “Ik heb nog geen koffie gezet! Was
het interview vandaag?” “Nee, stel ik haar
gerust, donderdag pas.” Voor de voorzichtigheid kijk ik nog even in mijn agenda.
Nee, dat klopt. Lachend loop ik door. Nu
sta ik weer voor de deur. De voordeur wel
te verstaan. Ik kan de bel niet vinden. Er
zijn twee voordeuren, dus loop ik naar de
volgende. Daar hangt een mooie oude klopper en ik laat hem luid op de deur vallen. Ik
wacht even tot Peter vanuit het huis roept:
“Ik kom er aan.” De andere deur gaat open
als Peter me binnenlaat. “Ik ben geloof ik,
pas drie jaar bezig met een bel voor deze
deur te maken.” vertelt Peter me. Ze zijn net
klaar met eten en ik wacht even op Brigette
en Raoul. Raoul voetbalt en Peter heeft hem
net opgehaald. Ondertussen maak ik kennis
met haar moeder, die druk in het huis bezig
is met huishoudelijke dingen. Ik drink net
een kop koffie als Brigette binnenkomt met
Raoul, die lekker even in bad is geweest.
Even later beginnen we met de familie aan
het interview.
Brigette komt meteen met een idee om ook
eens een interview te houden met kinderen
uit de buurt. Dat verrast me een beetje, want

daar heb ik nog geen ervaring in. Het is in ieder geval iets nieuws en wie weet….. Raoul
en Bram, misschien is dat iets voor julie? Ik
zal wel ruimte reserveren in de buurtkrant!
Dan beginnen we met de eerste vraag.

Iedereen kent Peter van gezicht
op Riel en Rielsedijk. Wanneer
ben je geboren, en waar?
“Ik ben 4 november 1963 geboren in Schijndel. Op een boerderij als zevende kind uit
een rij van 10. Zeven jongens en drie meiden. De boerderij was een gemengd bedrijf
met koeien en slachtkuikens.”

Ook aan Brigette vraag ik waar
ze is geboren en wanneer.
“Ik ben 26 september 1963 geboren in
den Bosch. Maar ik heb altijd in Geldrop
gewoond op de Kerkstraat. Dat heet tegenwoordig de Heuvel. Tegenover de pastorie.
Daar had mijn moeder een kapsalon met een
schoonheidssalon en een parfumeriezaak.
Wij hebben altijd boven de zaak gewoond.
Ongeveer 18 jaar geleden zijn wij verhuist
naar een andere locatie op de Heuvel in de
voormalige burgemeesterswoning. Daar ben
ik een damesmodezaak begonnen. Boven
de zaak was ook woonruimte en ik heb er
nog een jaar of drie gewoond. In 1994 heb ik
Peter leren kennen.

Hebben jullie nog leuke herinneringen aan je schooltijd?
Er wordt even gelachen en Raoul geeft een
voorzet “Oh!” Waarna Brigette vervolgt: “Ik
heb op de lagere school in Geldrop gezeten;
tot groep 5. Daarna ben ik naar een internaat
gegaan ‘Internaat Catharinaberg’ in Oisterwijk. Ik heb er ongeveer anderhalf jaar les
gehad. In het begin vond ik de school wel
leuk, maar later kon ik er mijn draai niet meer
vinden. Mijn moeder bracht me er op zondag
met de auto naar toe, maar ik was sneller
thuis dan mijn moeder. Een hopeloze situatie
dus. Uiteindelijk ben ik naar een andere
school gegaan. Het studeren ging me goed
af, maar ik was in die tijd nogal wispelturig
en er waren zoveel leuke dingen, die ik ook
niet wilde missen…… Zodoende heb ik nogal
wat andere scholen gezien. Ik ben in die tijd
ook nog naar Saint Tropez gegaan, voor het
avontuur en om te werken, want ik dacht er
drie maanden te blijven. (Saint-Tropez is
een kleine havenplaats aan de Côte
d’Azur. Het is sinds de jaren 50 een
trefpunt van kunstenaars en de ‘high
society’. Er wonen ongeveer 6000
mensen en wordt bezocht door 5
miljoen mensen per jaar.) Maar je moet
nu eenmaal scholing hebben en diploma’s
halen, dus toen ik terug kwam nam ik een
beslissing die ik van mezelf niet verwacht
had. Ik ging naar de kappersschool!
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Peter was zo zeker dat
de eerste een jongen zou
worden, dat ze niet eens
een meisjesnaam hadden
bedacht.

Daarna ben ik in de zaak van mijn moeder
gaan werken. Door middel van avondstudie
heb ik nog aanvullende diploma’s gehaald.
Van het een kwam het ander, en ik ben
sjaals, tassen en truien gaan verkopen in de
kapperszaak. Verkopen vond ik leuker. Sinds
1992/93 heb ik een damesmodezaak aan
de Heuvel in Geldrop. We zijn nog steeds
georiënteerd op Geldrop.”
We nemen even een korte pauze.
Anna, de jongste dochter vind het
leuk om een kopje koffie te serveren.
Ze vraagt zich af hoe ik het interview maak. Ik leg haar uit dat ik het
gesprek opneem en later opschrijf
wat ik gehoord heb. Ze kan al goed
lezen, dus zal ze de buurtkrant ook
wel willen lezen. Ik vertel dat ik Anna
een leuke naam vind en Raoul ook.
Waarna Brigette vertelt dat Peter zo
zeker was dat de eerste een jongen
zou worden, dat ze niet eens een
meisjesnaam hadden bedacht. De
naam Raoul is dan ook door Peter
bedacht.

Ik vervolg met de vraag aan
Peter wat hij nog weet van zijn
schooltijd.
Het wordt weer ingeleid met een “Hi hi Hiiii”
van Raoul. Met de humor van Peter zingt
hij: “Alle eendjes zwemmen in het water”

maar zover hoeven we niet terug in het
verleden. “De lagere school in Schijndel had
ook jongeren die van boerenafkomst waren.
Ik trok met de jongens uit de buurt op. Die
hadden thuis ook een boerderij. Ik kan het
naar de school gaan beter omschrijven als
‘uitzitten’. Dat bleek later wel, want ik had
een probleem met lezen. Dat noemen ze
tegenwoordig ‘dyslexie’. Woordblindheid dus.
In mijn schooltijd gingen ze daar niet goed
mee om. Waar ik wel weer goed in ben is in
rekenen. Je kan nu eenmaal niet overal goed
in zijn. Ik heb best leuke herinneringen aan
school. Als vervolgopleiding ging ik naar de
‘S.K.B.’ in Eindhoven. Dat is een opleiding
om kok te worden. De kookschool dus. Het
was helaas een verkeerde keuze. Bij het
vierde leerjaar was ik er helemaal klaar
mee. Ik heb nog wel mijn diploma gehaald,
maar aan koken doe ik niets meer. Ik wil nog
wel eens een pannenkoek bakken, maar
dat is het dan. Wij hadden op school ook
geleerd om brood te bakken. Het was in de
beginjaren van 1980. Ook een periode met
een economische crisis. Daarom ben ik er
toch mee verder gegaan. Je moest toch
nog twee dagen in de week naar school. Ik
werkte in een bakkerij. Waar je ’s nachts al
aan het werk begon. Als je geen werkplek
kon vinden, kon je met je scholing ook niet
verder. Dat probleem van toen, dat kan nu
ook weer ontstaan. Niet dat je op een leeftijd
van 17 jaar je daar erg druk over maakt, ik
tenminste niet. Er was voor mij indertijd best

nog werk. Ik hoefde niet in militaire dienst,
maar ik heb toch nog geprobeerd vrijwillig bij
de marine te gaan. Dat is niet gelukt. Eerst
was ik te jong, en een tweede poging ging
niet door, want ik kreeg op achttienjarige
leeftijd de kans om in de wegenbouw te gaan
werken. Ik heb er viereneenhalf jaar gewerkt
als stratenmaker, ’s nachts deed ik ook nog
slachtkuikens vangen. Dat deed ik er nog bij.
Dan had je wat extra geld om in het weekend
weer te kunnen stappen. Het vangen van
de kuikens kon ik goed, daar moest je de
handigheid voor hebben. In diezelfde tijd had
ik als sport acht tegen acht touwtrekken op
zondag. Daar ging je twee keer in de week
voor trainen. Via de sport en het werk kende
ik veel mensen. Er gingen op een gegeven
moment nogal veel kuikenladers (zo heetten
die bedrijven) failliet. Er waren opeens kansen, want er was een gat in de markt gevallen. Om een bedrijf te beginnen had je een
middenstandsdiploma nodig. Maar dat had
ik niet nodig voor een vrij beroep, zoals wij
dat noemden ‘kiepen laden’. Ik dacht dat kan
ik ook, wel iets anders dan anderen, maar
ik begin gewoon. Ik kende veel mensen die
me wilden helpen. Dus zo heb ik mijn eerste
bedrijf opgestart. Dat was ’s nachts kuikens
vangen voor het eigen bedrijf en overdag
deed ik bij mijn werkgever in de wegenbouw
nog straatwerk. Er was een afspraak met de
baas dat, omdat mijn broer er ook werkte,
ik mee kon komen werken als ik daar de tijd
voor had.
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Peter: “De man op het
witte paard.”
Brigette: “Een weekend
naar Knokke en leuke
dingen doen!”

Mijn broer werd in een busje ’s morgens
opgehaald. Zo werkte ik toch nog drie dagen
per week als stratenmaker. Ik heb in 1986
(Zoveel werk was er toen nog niet.) toch
al een start met een eigen bedrijf kunnen
maken. Je kon in die tijd maximaal 20 uur in
de week kuikens laden. Je kon dus niet een
volledige werkweek vullen. Dat was dus een
probleem. Tot dat, ik weet het nog goed, ik
in het plaatselijk krantje van Schijndel een
advertentie las. Een bedrijf zocht oproepkrachten om op twee verschillende plaatsen
tegelijk containers te lossen. Meteen ging
er een lampje branden. Ik dacht, dat is het!
Ik moet ook de industrie in. In 1989 ben
ik na een uitgebreid onderzoek met een
marketingbureau en mijn accountant in de
detachering gestapt. Dat woord bestond toen
nog niet, we noemden dat toen ‘uitlenen’.
Maar het betekende wel dat mijn overal aan
de kapstok kon. En dat aan het einde van
dat jaar ik toch al 7 man aan het werk hield.
Een jaar later ben ik met de kuikens gestopt.
Die werkzaamheden waren er niet meer
bij te combineren. In 1996 ben ik met mijn
eerste ‘uitzendbureau’ gestart. Ik heb drie
vestigingen gehad. In Eindhoven, Helmond
en Veghel. Ongeveer vier jaar geleden heb
die bedrijfstak definitief vaarwel gezegd. Ik
ben nu met onroerend goed bezig. Ik koop
en verkoop of doe de ontwikkeling van
onroerend goed. Ik koop bijvoorbeeld grond
en dan bouw ik wat daar volgens de bestemmingsplannen op mag staan. En dat project

verkoop ik dan na een paar jaar weer. Alles
loopt nog steeds zoals ik graag zou willen en
ik regel alles zelf. Waar ik wel eens over loop
te denken, maar dat dacht ik 10 jaar geleden
ook al, is een Sabbatical year.

We zijn al wat verder met het
verhaal gekomen dan ik vragen
heb gesteld, maar de volgende
vraag is: Zijn jullie getrouwd?
Brigette vervolgt het gesprek. “We zijn al
weer meer dan 11 jaar getrouwd. In juli 12
jaar. Raoul is 10 jaar en Anna is 7 jaar. Ik zie
mijn werk als mijn hobby. Over het algemeen
is het heel gezellig op de zaak. Ik kan de
werktijd goed combineren met de opvoeding
van de kinderen.”

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
“Ik was vrijgezel en ging met een vriendin
stappen,” vertelt Brigette. “Het was een
vriendin waar ik veel mee uitging. Zij had net
als ik een eigen zaak en als we er zin in hadden vertrokken we zaterdags ergens naar
toe, want we hoefden pas ’s maandags weer
terug te zijn. We gingen af en toe een weekend naar Knokke en leuke dingen doen. We
hielden van lekker eten en uitgaan en hadden veel plezier samen. Aan een (nieuwe)
relatie dachten we niet, maar op een avond
kwam ik in ‘café Joy’ op het Stratums eind

Peter tegen.” “De man op het witte paard.”
lacht Peter. “Peter was die avond ook uit met
een groep vrienden en zo hebben we elkaar
ontmoet.”

Wie van jullie kreeg het idee
om uit te kijken naar een nieuwe woonplek op de Rielsedijk?

Brigette vervolgt: “Toen het serieus werd,
wilde ik niet in Schijndel gaan wonen waar
Peter al een huis had. Dat huis was net
verbouwd, maar ik wilde liever in Geldrop
blijven. We hebben toen een tijd lang heen
en weer gependeld. Daarna besloot Peter
zijn huis te verkopen en hebben we samen
een huis in de Sluisstraat gekocht. Daar
moest veel aan verbouwd worden, waarna
het een prachtig huis voor ons is geworden.
Peter deed al in onroerend goed en kreeg
de mogelijkheid om een huis in de Hofstraat
te kopen waar destijds het ‘Prentenkabinet’
in zat. Dat was het oude koetsiershuis van
het kasteel. Daar zijn we op onze trouwdag
nog voor de deur gefotografeerd. Ook dat
huis moest weer opgeknapt worden en Peter
was daar nog mee bezig toen een makelaar
belde dat hij een koper voor ons huis aan de
Sluisstraat had. Het huis waar we in woonden op dat moment. Peter dacht eerst dat ik
daar tegen zou zijn, maar ik dacht och, we
hebben dat huis op de Hofstraat dus als dat
klaar is…. Maar de eerste nacht dat we daar
sliepen, vond Peter dat het een erg gehorig
huis was.
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Peter wist toen niet eens
waar de Rielsedijk lag.”
“Dat klopt.” lacht Peter.
“Ik heb altijd gezegd, voor
de grap dan, in Geldrop
hebben ze geen boerderijen.”
”Brigette : “Een huis is
van binnen zoals je zelf
bent, met je eigen frutseltjes en spulletjes.
”Als je eenmaal moeder
bent, dan word je een
tijger.” Je beschermingsdrang voor je kinderen
is veel groter dan je zelf
denkt.

Daar heeft hij toen nog van alles aan gedaan
om het ongemak te verminderen. Ik vond
het er super wonen. Het was een mooi groot
huis, al leek het klein. Het was een knus
huis. Ik liep zo naar de winkel, prima toch?
Maar Peter was er niet gelukkig. Ze moesten
de gordijnen nog komen ophangen toen
Peter het perceel grond aan de Rielsedijk
in de huizenkrant zag staan. Peter wist
toen niet eens waar de Rielsedijk lag.” “Dat
klopt.” lacht Peter. “Ik heb altijd gezegd, voor
de grap dan, in Geldrop hebben ze geen
boerderijen.” Brigette gaat verder: “ We zijn
eerst gaan kijken en ik weet nog dat ik bij
Riek van Gastel heb aangebeld om te vragen
hoe het wonen hier was. Riek nodigde ons
uit voor een kop thee en dat was gezellig.
We zijn ook nog bij Titia op de koffie geweest, die kende ik al van de zaak, en Titia
reageerde met: “Proficiat, dan worden jullie
onze bijna buren.” Daarna hebben we de
grond vrij snel gekocht. Ik heb het er wel
ontzettend moeilijk mee gehad om naar de
Rielsedijk te verhuizen. Ik was zwanger van
Anna en Raoul was nog klein en ik had er
helemaal niks mee, met dat huis aan de
Rielsedijk. Van de bouw van het huis weet
ik dan ook weinig. Ik had het druk met de
zaak en de dag dat we verhuisden zag ik het
helemaal niet meer zitten. Ik had gewoon tijd
nodig om tot mezelf te komen. Wat erg ontroerend voor me was, was de bos bloemen

die Wilbert de volgende dag als welkomstgeschenk kwam brengen. Ook kwam Anouk
van een paar huizen verder langs met haar
paardje, daarna was het ijs gebroken. Nu wil
ik hier nooit meer weg.” “Ik heb het fantastisch naar mijn zin hier.” vervolgt Peter. “Van
het begin af aan gehad.”

Peter antwoordt: “Helemaal niets. Ik ben
hier niet eens een steen tegen gekomen. De
enige verrassing was het drukriool, dat lag
voor een deel op onze grond en wel op het
bouwblok. Dat riool is later verlegd, want bij
de verkoop was vergeten te melden dat het
er lag. Maar dat is allemaal goed opgelost.”

Is dit het huis van je dromen en
is alles naar jullie zin?

Hebben jullie wel eens gebruik
gemaakt van de routepalen om
te wandelen?

“Ja” Zeggen ze alle twee. Peter vervolgt:
“Meer hoeven we niet, het is precies het huis
dat we wilden hebben.”Brigette vult aan:
“Een huis is van binnen zoals je zelf bent,
met je eigen frutseltjes en spulletjes. Maar
ik bind me nu iets minder aan dit huis. Als
ik door omstandigheden naar een flat zou
moeten, dan is dat ook goed. Voor de kinderen is het hier de ideale woonplek. Tussen
de twee steden in fiets je fijn een eind weg
en je bent zo in de natuur. De sfeer met de
buurtbewoners is goed. De kinderen hebben
hier vriendjes, kortom het is een heerlijke
buurt om te wonen.”

Zijn er tijdens de bouw nog
verassingen boven water gekomen, zoals bijvoorbeeld iets
dat in de grond zat bij het uitgraven voor de fundamenten?

“Nee, niet echt. We gaan wel eens wandelen, maar niet specifiek volgens die route.
Als we wandelen gaan we vaak met de hond
op pad. We hebben ook wel eens op zondag
gewandeld in het Stratumse bos.”

Brigette, wat is het mooiste of
leukste dat je in jouw leven is
overkomen?
“Dat is toch wel dat ik kinderen heb gekregen. Dat geeft toch meer inhoud aan mijn
leven. Je verandert als je kinderen hebt. Een
vriendin verwoordde dat een keer met de
woorden: ‘Als je eenmaal moeder bent, dan
word je een tijger.’ Je beschermingsdrang
voor je kinderen is veel groter dan je zelf
denkt.
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Als jullie met vakantie gaan,
wie bepaald dan de keuze waar
jullie naar toe gaan?

“Ik erger me het meest
aan het onverantwoord
hard rijden op de
Rielsedijk. Met name
hier op het fietspad door
bromfietsers.”

“Dat doen de kinderen meestal. We gaan
meestal naar de Belgische kust. Strand en
water is vaak meer dan genoeg voor de
kinderen. Later gaan we wel eens een keer
wat steden bezichtigen.

Kunnen jullie dan de zaak
loslaten of heb je dan je mobiel
nog open staan?
“Mijn mobiel staat altijd open,maar ik kan de
zaak dan toch wel loslaten.” zegt Peter. “Voor
mij komt de zaak niet meer op de eerste
plaats. Het goed opvoeden van de kinderen
vind ik heel belangrijk. Ik heb mijn mobiel
wel open, maar meer voor de familie.” vertelt
Brigette.

Waaraan erger je je in de
buurt?
“Ik erger me het meest aan het onverantwoord hard rijden op de Rielsedijk. Met name
hier op het fietspad door bromfietsers.” zegt
Brigette. “En ik aan het opwaaiende stof van
de Brakenstraat.” reageert Peter. “Ze rijden
veel te hard op die zandweg. Wij krijgen dan
het stof overgewaaid, ik denk dat mijn buren
er ook wel last van zullen hebben.”

Hebben jullie huisdieren?
“We hebben vier katten en twee honden. We
zijn begonnen met twee katten maar een
onverwachte zwangere kat heeft voor een
paar extra zielen gezorgd. Vier katten is wel
wat veel, maar dieren zijn geen wegwerpartikelen, dus als je de zorg voor de dieren op
je hebt genomen, dan moet je dat nakomen.
Raoul heeft ook nog twee konijnen en daar
zorgt hij ook goed voor. We hoeven hem
maar weinig te helpen.”

Bedankt voor dit gesprek.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Wie wil er nu niet is een keer fietsen?

Een fietstocht!

Onze mooiste natuur-fietsronde vanuit Riel
Riel is mooi maar heeft bovendien een heel mooie omgeving
om te fietsen. In vorige jaren zijn gemeenschappelijke fietstochten georganiseerd. Deze trokken niet veel belangstelling.
Reden om ze niet meer te houden. Belangstelling om zelf te
fietsen in onze mooie omgeving is er wellicht wel. Dat is de
reden om als bijlage bij deze buurtkrant een fietsroute vanuit
Riel te doen. De route is uitgezet over fietspaden en rustige
wegen ten zuiden van Riel. Het traject gaat voor een groot deel
over het fietsroutenetwerk. Om zo veel mogelijk natuur in zo
weinig mogelijk kilometers te stoppen zijn verbindingsstukken
buiten het netwerk opgenomen. Ook loopt de route veilig door
het centrum van Valkenswaard. Om Valkenswaard heen rijden
zou de route te lang maken. We zijn benieuwd naar de reacties
van de inwoners van Riel op dit initiatief. Bij veel belangstelling zijn nog andere themaroutes vanuit Riel te maken b.v. een
watermolenroute of een heideroute. We zijn benieuwd naar de
reacties. Veel fietsplezier in de mooie omgeving van Riel!
Wilbert Gooskens & Jeanne Hagen

‘Nieuws in de buurt!’

‘verslag van de algemene ledenvergadering’
8 april 2009

De tekeningen voor de
werkgroep van het ‘beheerplan’ zijn intussen
ontvangen van de gemeente. De werkgroep is
bezig ze te bestuderen.
Het plan behelst de
werkzaamheden voor de
bosgordel tot 2030.

Titia opent de vergadering door meteen te
vertellen dat ze plaatsvervangend is. We
hebben een nieuwe voorzitter nodig. Ze
bedankt iedereen voor de opkomst en gaat
over tot de orde van de avond. De gemeente
heeft aan Mw. E. Rosmalen gevraagd uitleg
te geven over de bosgordel.
Mw. van Rosmalen legt uit dat er een procedure is opgestart met betrekking tot het
onderhoud. Een zogenaamd ‘beheerplan’.
Daar zijn met vertegenwoordigers van ‘de
buurt’ en andere ‘buurten’ al gesprekken over
geweest. Dus de basis is er. Er komt ook nog
een tekening - die is nog niet klaar - waar
de werkzaamheden uitgewerkt op komen
te staan. Er is in het verleden bij het onderhoud geen goed overleg geweest. Er zijn
discussies geweest over de uitvoer van de
snoeiwerkzaamheden. Mw. van Rosmalen is
de uitvoerder van de gemeente Eindhoven,
zij regelt de snoeiwerkzaamheden voor de
toekomst. Alvorens er in de herfst snoeiwerkzaamheden zullen aanvangen zal in overleg
met alle betrokkenen de knoop moeten
worden doorgehakt over het ‘beheerplan’.
Dat bevat op papier de onderhoudswerkzaamheden over de periode 2009 tot en
met 2030. De bedoeling is dat onze buurt
samen met anderen een ‘klankbordgroep’
gaan vormen met de gemeente. Zodat als
vooraf duidelijk is wat er gaat gebeuren, de
‘klankbordgroep’ na uitvoering van de eerste

werkzaamheden eventueel kan bijsturen
als blijkt dat dat nodig is. Er volgt nog een
algemene uitleg waarom er gesnoeid moet
worden. De werkgroep van de buurt bestaat
uit Bauke Teerenstra, Walter Huybregts en
Gerrit Nolde. Zij zullen dus voor de buurt
een standpunt innemen. Als mensen uit
de buurt suggesties hebben, stuur die dan
bij voorkeur naar Bauke (b.v. per e-mail:
bauke.teerenstra@dse.nl). Besloten wordt
dat de groep de bewoners zal inlichten als
de tekening besproken is met de gemeente.
Gevraagd wordt aan de gemeente om het
‘beheerplan’ ook digitaal naar de werkgroep
op te sturen.
Als tweede vertegenwoordiger van de gemeente komt Chrith Leppens aan het woord.
Hij volgt Marlie Bongaerts op. Zij heeft ongeveer drie maanden haar taak uitgevoerd,
waarna ze een andere baan heeft gekregen.
Daarvoor hebben we jarenlang met Frank
van den Tillaard samengewerkt. Nu stelt
Chrith zich aan de buurt voor. Hij vertelt dat
hij wijkcoördinator is. Hij heeft een groot
werkgebied, waar Riel een onderdeel van is.
Zijn taak is reageren op signalen binnen de
buurten van zijn werkgebied. Hij is de oren
en ogen van de gemeente. Als er iets aan
de hand is in de buurt; waar de gemeente bij
nodig is; kan hij worden benaderd. Bij voorkeur via een georganiseerde groep zoals de
buurtvereniging en als dat kan per e-mail. Hij

beloofd dan snel daarop te zullen reageren.
Er volgt een vragenrondje naar Chrith.
Er wordt melding gemaakt van verkeer dat
met veel te hoge snelheid op de Rielsedijk
rijdt (laag vliegt). Dat er gebruik wordt
gemaakt van een zandpad parallel aan de
Rielsedijk als sluiproute, na de afsluiting
richting Geldrop. Mogelijk dat er in toekomst
paaltjes komen om dit sluipverkeer te voorkomen. Tevens blijkt dat al bekend is, dat de
wijk moeilijk bereikbaar is. Ook de ontsluiting
is problematisch. Met name bij de kruising
Jan van Eyckgracht St. P. Canisiuslaan. Een
werkgroep van de gemeente houdt er zich
mee bezig. Er komen snelheidsremmende
maatregelen bij de Rick Woutersweg en
de Jan van Eyckgracht. Wilbert Gooskens
zal voor onze buurt een lijst opstellen over
de verkeersproblemen; na overleg met het
bestuur kunnen die bevindingen met Chrith
Leppens worden besproken. De jaarlijkse
twee overlegronden met de wijkcoördinator
(Chrith) worden weer hervat. Te beginnen
na 1 mei 2009. Er wordt ook opgemerkt dat
het misschien kan helpen dat als er ‘blikvangers’ worden geplaatst, dat dan zwerfvuil
van de fietsers kan worden opgevangen.
Chrith merkt als laatste op dat als er iets
niet gebeurd wat is afgesproken (Zoals het
weghalen van de berg vuil van de ‘opruimdag’ die nog steeds groeit.) dat hij dan graag
even bericht krijgt. Daar zal de secretaris in
het vervolg voor zorgen.

‘Nieuws in de buurt!’

‘vervolg (1) verslag van de algemene ledenvergadering’
8 april 2009
De vergadering wordt vervolgt met het
jaarverslag van de penningmeester, Dirk-Jan
Horrevorts. De buurt heeft twee grote projecten achter de rug. De bouw van de kapel
en het lustrumfeest. Beide zijn succesvol
en financieel goed afgerond. De vereniging
heeft een gezonde financiële toekomst.
De kascommissie (Valerie Nielen en Dick
Seibert) heeft de boeken voor het jaar 2008
goedgekeurd. De kascommissie van dit jaar
neemt de taak voor 2009 weer op zich.

De contributie voor 2010
is weer 25 euro

De vergadering wordt vervolgt met het
jaarverslag van de secretaris. Gerard van
Gastel meldt dat de oudvoorzitter Wilbert
Gooskens definitief zijn taak neerlegt. Een
nieuwe voorzitter is onontbeerlijk voor de
vereniging. Er zijn 32 leden bij de buurtvereniging. Gerard zal de niet-leden persoonlijk
benaderen om lid te worden. Gerard vertelt
wat er in 2008 in de buurt heeft plaatsgevonden. Op Riel is een fatsoenlijk fietspad
aangelegd. Hij wijst er nogmaals op dat vorig
jaar er miscommunicatie is geweest met de
gemeente. Vanwege een bezwaar van een
bewoner grenzend aan het begin van het
fietspad is er tien meter onverhard gebleven.
Deze bewoner had ontdekt dat er volgens
het geldende bestemmingsplan verharding
zonder vergunning niet mocht komen. Er
wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor.
Ook met het overleg van de bosgordel loopt
het een en ander niet soepel. Met betrekking
tot de bosgordel is tot op dit moment het

standpunt van de buurtvereniging dat deze
een afschermende functie moet behouden.
Er zou nog een parkeerplaats ergens op Riel
moeten komen. Het is echter niet duidelijk
wat daar door de gemeente mee wordt
bedoeld. Het zal worden uitgezocht. Er wordt
gevraagd wanneer de weg naar de nieuwe
woonwijk, die nu is afgesloten met rioolbuizen, zal worden geopend. Er zal eerst een
‘verkeersafwikkelingplan’ moeten komen.
Een gevaar voor onze buurt is dat de nieuwe
wijk zijn ontsluiting zal gaan kiezen via de
Brakenstraat. Daar wordt door de vereniging
(Bauke) voor gewaakt.
Het volgende punt van de vergadering is het
vaststellen van de contributie voor 2010. De
vergadering stemt er mee in dat de contributie 25 euro blijft.
Dan volgt de bestuursverkiezing. Allereerst
wordt Wilbert namens de buurvereniging
door Titia bedankt voor de zes (zeven) jaar
dat hij de taak van voorzitter met veel inzet
en met hart en ziel heeft gedaan. Als cadeau
krijgt hij een boek over fietsen en de omgeving. Alain Boutmy heeft zich kandidaat gesteld om de nieuwe voorzitter te worden. Hij
wordt met algemene stemmen aangenomen.
Alain wordt als nieuwe voorzitter verwelkomt.
Pauze.
Na de pauze wordt Jan van Rooij door Titia

bedankt voor het belangeloos ter beschikking
stellen van de ‘Schop’. Dit was de verzamelplaats voor de opruimdag. En ook Joke en
Wim worden bedankt voor het gebruik van
de kantine.
Dan volgt een nabeschouwing over de kapel.
Daar is al veel over gezegd en geschreven.
Het is nog steeds een groot succes. Dagelijks komen er veel mensen uit alle omstreken een bezoek brengen aan de kapel. Er
zijn nog boekjes te koop voor 5 euro. Bij Jan
van Rooij, het ‘groenteschuurtje’ in Geldrop,
en bij ‘boekhandel van Grinsven’ in Geldrop
en Eindhoven. Een wegbewijzeringbordje
naar de kapel wordt om veiligheidsredenen
ontraden. Peter van de Moosdijk heeft al
tegen verdachte jeugd als ‘kapelbeheerder’
opgetreden. Er is nog geen goede oplossing
voor de plaats van de regenton. Een bron
slaan voor een vaste pomp blijkt ook niet
haalbaar.

‘Nieuws in de buurt!’

‘vervolg (2) verslag van de algemene ledenvergadering’
8 april 2009

Er komt weer een centraal meldpunt om diefstal
en andere criminaliteit te
melden in onze buurt.

Het volgende agendapunt is activiteiten voor
2009. Het eerste idee is een gedenkplek
of gedenksteen voor Teun Gijssen. Titia
verklaart zich hiervoor te gaan inzetten. Jan
van Rooij komt met de mededeling dat Teun
volgend jaar op 7 februari 2010 honderd jaar
zou zijn geworden. Dat is een mooie reden
voor een gedenkteken. Titia vraagt zich af
of de ‘jeugdkrant’ al ter ziele is. Titia vervolgt
dat het misschien een idee is als de jeugd
met een toneelvoorstelling komt. Dan kan
de buurt er naar komen kijken. De bedoeling
is dat de kinderen iets organiseren voor de
‘buurt’. In het verleden heeft de buurtvereniging dat voor de kinderen gedaan. Nu kan
er misschien actie van de jeugd komen. De
vergadering vindt het leuk, nu de kinderen
nog. Als iemand een ander idee heeft dan is
dat welkom.
Het laatste punt is de rondvraag.
1)
Wilbert Gooskens stelt voor
opnieuw een meldpunt tegen diefstal en criminaliteit op te richten en stelt zich daarvoor
beschikbaar. Dit in het kader van de buurtpreventie. De vergadering vindt dat een goed
idee. Alain Boutmy wordt tweede meldpunt
als Wilbert er niet is.
2)
Dick Seibert vraagt of er iets is
gedaan met de melding van de verkeersborden met kogelgaten. Gerrit heeft de politie
daarvan in kennis gesteld. Bij zijn weten is
alleen een bord bij de ingang naar het ‘Stra-

tumse Bos’ vervangen door het Brabants
landschap. Inspectie van de route leert op 15
april dat de gemeente diverse verkeersborden heeft vervangen.
3)
Bauke Teerenstra meldt dat er in
het bos ook nog een motorrijder actief is die
zelfs op de zandpaden ‘snoeihard’ te keer
gaat. Ook hier is de politie van op de hoogte.
Opgeroepen wordt dit te blijven melden.
4)
Bettina Sol laat weten dat op Rielsedijk 49 in de nacht van 23 op 24 maart
haar aanhangwagen en haar fiets is gestolen. Als iemand iets heeft gezien, dan dit
graag melden aan de politie. Verder vraagt
ze zich af wat er met de paddenpoel is
gebeurd bij de kapel. Deze werkte niet goed
en is weggehaald. Er zijn nieuwe paddenpoelen aangelegd vlak bij de ingang naar het
‘Stratumse Bos’.
5)
Tinus Stokmans vraagt wie de
nieuwe beukenhaag gaat onderhouden. Dat
is een taak voor de gemeente. (Ellen van
Rosmalen) De haagbeuk achter de kapel
moeten we zelf doen als vereniging. Opmerking: ‘De beukenhaag maakt de Rielsedijk
smal!’
6)
Gerrit stelt voor de buurtkrant toch
in kleur uit te brengen. Hij legt uit waarom.
Dat brengt echter kosten met zich mee die
onoverbrugbaar blijken. Hij vraagt naar sponsors. De vergadering beslist dat de krant
‘zwart-wit’ blijft. Wel kan iedereen de krant in
kleur blijven zien via de site van de buurt.

Titia besluit de vergadering met de mededeling dat er een nieuwe ledenlijst komt.

‘Nieuws in de buurt!’

Opruimdag voor de bewoners van Riel en Rielsedijk.
5 april 2009
Een paar weken geleden vonden we de aankondiging in de bus dat de ieder jaar weer
geslaagde buurtactie om het zwerfvuil in de
buurt te lijf te gaan op zondag 5 april 2009
was gepland. Nu wil het zo zijn dat ik op die
dag mijn moeder ophaal voor een bezoekje
bij ons en dat was al eerder afgesproken.
Voor diegenen die haar nog kennen, mijn
moeder is geboren in 1912 in Dordrecht. Ze
is nu nog 96 jaar maar dit jaar wordt ze met
gemak 97, al is haar gestel minder aan het
worden. Lopen gaat steeds moeilijker. Ook
kan ze steeds minder zien. Maar zij weet op
haar leeftijd nog net goed als Willem Drees
hoe het er in de wereld voor staat. Al werd
voor Willem op die leeftijd het nieuws van de
dag voorgelezen. Mijn moeder ziet niet veel,
maar ze kan nog TV kijken. Het voordeel
van slecht zien is dat je de rommel ook niet
meer zo goed ziet. Een boek met extra grote
letters lezen lukt haar nog net. Dus we gaan
even een uurtje op weg naar de ‘schop’ van
Jan van Rooij. Jo wil dit jaar toch meehelpen
met opruimen. We hebben we de sloot bij
ons huis al schoon. Maar dat is niks nieuws,
die houden we het hele jaar door netjes.
Gerrit gaat foto’s maken voor de buurtkrant.
Aangekomen bij de ‘schop’ van Jan zijn er
al buurtbewoners en de tafel is weer gedekt
voor de harde werkers. Thea en Cor hebben voor de thee en koffie gezorgd. Er is
gezorgd voor versnaperingen, zoals cake en
er is limonade. Een schaal met krentenbollen
pronkt op tafel en er zijn zakken met chips.

Charlie van Maartje en Heinz Weibel heeft
vegetarische loempia’s gebakken. Kortom
er is genoeg eten voor iedereen. Het is dus
gewoon een feestdag, deze extra werkdag!
Titia heeft een tekening tegen de deur met
punaises bevestigd met daarop een plattegrond waarop de wegen staan waarlangs de
rommel kan worden geruimd. Je mag zelf
kiezen waar je begint met ruimen. Titia tekent
dat aan op de tekening. De sfeer is ieder
jaar goed en we hebben de kans om even bij
te praten. Ook dit jaar brachten ouders hun
kinderen mee, dat leverde een enthousiaste
jeugd op die meehielp. Zoals met alles telt:
“jong geleerd is oud gedaan”. Dit jaar valt
het mee met de berg vuilnis. Het lijkt wel of
er ieder jaar minder vuil te ruimen is. In de
sloot op de Brakenstraat bij de volkstuinen
blijkt weer wietafval te liggen. Navraag bij de
volkstuinen leerde dat er behoefte bestaat
bij de volkstuinders om mee te doen met de
actie om vuil te ruimen in de buurt. Bertie van
de Boogaard kwam bij de redacteur langs
om even bij te praten over de wietvondst. Zij
sprak de behoefte uit om samen de krachten te bundelen om de sociale samenhang
binnen de buurt te vergroten. Een prima
voorstel. Ik heb besloten dat zij de buurtkrant
digitaal krijgt. Zij vroeg om de toenadering
ter sprake te brengen bij de aanstaande
algemene ledenvergadering. Bertie van de
Boogaard zal ook de gemeente bellen voor
de wietafval. Er is bij de ‘schop’ van Jan besloten het ook te melden aan de gemeente.

Gerard van Gastel zal Chrith Leppens hiervan op de hoogte brengen. Na het werk is er
even tijd om nog wat te eten of te drinken.
Het blijft een jaarlijkse bijeenkomst die veel
buurtbewoners op de been brengt. Het is
daardoor weinig werk en binnen enkele uren
is alles weer schoon. Morgen mag de gemeente de berg afval weer komen ophalen,
anders wordt de berg vanzelf groter.

‘Nieuws in de buurt!’

Bedankt Kapelvoorbereiders,bouwers en medewerkers!
19 maart 2009

Het blijft druk bij de kapel

Titia heeft 19 maart een avond bij de ‘Stal de
Groof’ gereserveerd voor de groep bewoners
van Riel en Rielsedijk die gezorgd hebben
voor de bouw van de kapel. Ze begint haar
toespraak dat ze weer geconstateerd heeft
dat we in de krant (Eindhoven’s Dagblad)
staan. Ze verbaast zich er over dat na de
bouw van de kapel het er nog steeds druk
is van de mensen die er even naar toe
gaan. Maar we zijn bij elkaar gekomen om
nog even de mensen die er aan gebouwd
of meegewerkt hebben te bedanken. Ze
bedankt tevens de familie de Groof dat die
de ruimte ter beschikking heeft gesteld. “Het
is super dat het bij jullie kan!” Maar we hebben jullie ook laten komen omdat de boekjes
klaar zijn. Hester en Alain hebben voor het
drukwerk gezorgd en het zijn prachtige boekjes geworden. Lucas heeft het ontworpen en
staan foto’s in van o.a. Gerrit en Lucas in.
Jan van Rooij vult aan: “En tekeningen van
Titia.” Hij heeft de lachers op zijn hand. Titia
hervat dat het prachtig is wat er tot stand is
gekomen. “Jullie voorbereiders, bouwers, en
uitvoerders ,filmers, filmkopieerders, drukkers kortom iedereen die er aan meegewerkt
heeft.” Bedankt! Verder maakt ze melding
van de mogelijkheid om nog een extra
exemplaar te verkrijgen van de film. Zo ook
de boekjes, daar zijn er ook nog exemplaren
van te verkrijgen. Voor informatie voor aankoop graag even contact opnemen met Titia.
Als je nog boekjes of een film wil hebben we

vragen er 5 euro voor. De opbrengst gaat
voor een deel naar de buurt. De aanwezigen
kregen de boekjes dus voor het eerder te
zien dan de rest van de buurt. Ze benadrukt
nog even dat het onderhoud van de kapel
in handen is van de zorgboerderij en dat het
onderhoud in goede handen is. Het eerste
boekje wordt overhandigd aan de architect.
Daarna mag Cor er een in ontvangst nemen.
En zo volgt de rest.

‘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 het jaar (2011) 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.

