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Het is zaterdag 6 juni als Jo en Ger beslissen
om naar de tuinmarkt bij kasteel Hernen te
gaan kijken. In ‘Groei en Bloei’ hadden we
gelezen over de tuinmarkt. Hernen ligt bij Nijmegen en na een uurtje rijden kwamen we bij
het kasteel aan. Omstreeks het jaar 1350 is
men begonnen met de bouw van dat kasteel.
Daar hebben ze bijna 150 jaar over gedaan
want omstreeks 1500 was het klaar. Er is
in ieder geval iets bijzonders in het kasteel.
Vroeger maakte men in een kasteel vaak een
struikeltrap, door de treden van de trap een
verschillende hoogte te geven. Bij een onverwachte aanval kon de vijand niet snel de trap
oplopen. De verdediging kreeg dan meer tijd
om te reageren. Maar wij gingen daar heen
vanwege de planten. Nu gaan wij wel vaker in
het land op zoek naar nieuwe planten. Daar
hebben we niet alleen tijd voor, maar ook zin
in. Het was een grandioos succes deze keer.
Alles zag er daar zeer verzorgd uit. We vonden dan ook verschillende nieuwe plantjes die
we wilden hebben. Wij hebben al heel veel
planten, maar we vinden altijd wel een plekje.
Het is leuk als je vak nú je hobby is geworden.

hoofdpagina

Bij het drinken van een kopje koffie hoorden
we van een iemand, die er ieder jaar komt,
dat de kwaliteit jaarlijks nog verbeterd. Wat
we niet wisten was dat de netto opbrengst
van de organisatie naar een goed doel ging.
Het geld voor het goede doel ging naar
minder bedeelde kinderen in Roemenië. De
volgende dag hadden we een bezoek gepland
bij Tuincentrum Soontiëns in Eindhoven voor
‘Crafty Gardens 2009’. Dat ging per fiets. Het
regende nog niet, maar we hadden wel voor
de voorzichtigheid regenkleding bij ons. Daar
aangekomen was een braderie met kunst, dat
hadden we in de krant gelezen. Nu moet je bij
deze braderie niet meteen aan eten denken,
dat kon ook, maar bij ons ging het om de
stalletjes waar de kleine kunstenaar de ruimte
had gekregen zich laten zien. De markt was
zeker ook bestemd voor kinderen. Tijdens dit
bezoek viel het ons op dat er zeer creatieve
kleine kunstenaars zijn. Zo werd er getoond
hoe je een kunstzinnig dagboek kan maken.
(voor de internetters:
www.kunstzinnigdagboek.nl ) Verder viel in
het oog: Een cursus glas in lood; zelf een glas

interview

mijn verhaal

in loodraam maken voor je raam. (www.bluehorse.nl) En ook heel bijzonder ‘glaskunst’
door Jenny Voorhaar
(www.kokorobeads.com) Een cursus ‘plantaardige vormgeving’, zeer opvoedkundig van
opzet door het gebruik van natuurlijk (plantaardig) materiaal. (www.t-a-k.nl) En niet te
vergeten: The X tiles. Hier kunnen kinderen
uit scherven een mozaïek leren maken. (geen
internetsite, maar wel een e-mailadres:
x-tiles@hotmail.com). De reden dat ik hierover schrijf is deze: Wordt het niet eens tijd om
iets ouderwets gezelligs te organiseren? In
de jaren 70 werden er veel straatfeesten door
een buurt georganiseerd, dat was erg gezellig! De hele dag had iedereen plezier, groot
en klein. Tegen de avond werd er gezamenlijk
gegeten. (op straat!) De buurt (en straat) was
tijdelijk even alleen voor de bewoners. Daar
was toestemming voor van de gemeente. Je
zou dat kunnen combineren met de bovenstaande activiteiten van de kunstenaars.
(Als die er zin in hebben en dat willen doen
natuurlijk.) Zo, ik heb weer even fijn zitten
brainstormen!

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Met wie heb ik het genoegen?’

Een terugkerende rubriek: Interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Wim en Joke de Groof (22-04-2009)
Deze keer gaat Gerrit voor het interview naar
Riel. Naar de Groof om precies te zijn. Zoals
altijd loop ik naar de afgesproken plaats. Het
waait een beetje en het is niet warm deze
dag. Wim en Joke de Groof hebben gekozen
om buiten voor de kantine het gesprek te voeren. Ik krijg een kopje koffie met ‘stuifkoe’.
Meestal drink ik wel melk in de koffie, maar
soms ook niet. We beginnen het gesprek
buiten, als het wat kouder wordt besluiten we
alsnog om binnen verder te gaan. De eerste
vraag:

Ik krijg een kopje koffie
met ‘stuifkoe’.

De familie de Groof woont al
lang op Riel, wanneer zijn de
eerste er komen wonen?

“Dat zal ik eens vertellen.” zegt Wim. “Dat
is in 1894 geweest. In 1894 zijn mijn overgrootouders met hun twee zonen en twee
dochters hier komen wonen. Zij kwamen uit
Woensel en hadden al een boerenbedrijf. Zij
huurden destijds deze verschrikkelijk oude
boerderij. Zij hebben er niets aan veranderd
nadat ze er waren ingetrokken. Mijn grootvader was de oudste van de kinderen van
mijn overgrootouders en trouwde volgens
mij in 1903. Hij ging wonen in de boerderij
van mijn grootmoeder op de Putten, zij
heette Elisabeth van den Broek en dat was
de boerderij waar nu……. (Na wat samen
te hebben nagedacht, komt Wim er weer op
en is Joke uit de droom geholpen.)……. de
familie Verbeke woont. Janus de Groof heeft
die boerderij verbouwd tot een boerderij met

een dubbel woonhuis. Zodat mijn grootouders daar bij konden blijven wonen. Mijn
grootvader heb ik eigenlijk nooit gekend
want die is in 1940 gestorven. Dicht tegen de
boerderij op Putten stond nog een boerderij.
Daar heeft Driek Maas gewoond. Daarna
is daar de oudste zus van mijn vader in
getrokken. Zij was getrouwd met Toon van
Stipdonk. Deze boerderij is ook nog door de
familie Semmler bewoond geweest, dat was
een varkensboer, die later weg moest vanwege stankoverlast bij de bewoners van de
nieuw gebouwde wijk bij de Jan Sluijtersweg.
En na Semmler is daar weer de schaapherder Adriaans in getrokken. Die boerderij staat
er nu niet meer.”

Wat was het eerste bedrijfsmatige werk geweest dat op de
huidige locatie werd verricht?
“In die tijd was dat een gemengd bedrijf.”
zegt Joke. Wim vult aan: “De mensen hadden ongeveer 3 of 4 koeien en misschien
5 varkens en 25 hennen en een haan. Ze
deden ook wat akkerbouw met granen
en aardappelen en zo. Destijds hadden
ze, denk ik, 10 hectare grond. In de jaren
twintig van de vorige eeuw is een boerderij
van de familie Rovers afgebrand. Daar
hadden ze grond van gekocht, omdat die
boerderij niet is herbouwd. Wij hebben toen
wij hier kwamen wonen 12½ hectare grond
in gebruik genomen. Mijn vader heeft de
boerderij overgenomen van een oom van

mijn vader. Hij was vrijgezel gebleven. Ik
ben thuis begonnen op de boerderij. Na de
landbouwschool ben ik helemaal thuis gaan
werken en uiteindelijk heb ik de boerderij
overgenomen.”

Hoe deed men dat vroeger in
de akkerbouw?

“Ze verbouwden bijvoorbeeld ongeveer 2
hectare haver en 2 hectare rogge, een halve
hectare voederbieten en ook nog een halve
hectare aardappelen. Het was allemaal
handwerk. Zo is haver een zomergraan en
daar plukten ze vroeger het onkruid tussenuit. In die tijd kwamen er zaaimachines
en werd het mogelijk om in de rijen van het
geplante graan met een dubbele schoffel het
onkruid te verwijderen. Dat was een soort
vork waaraan twee schoffels gemaakt waren.
Daar heb ik zelf nog mee gewerkt. Later
kwam er meer specialisatie in de sector en
schaalvergroting ging een rol spelen. Bij ons
betekende schaalvergroting het einde voor
de kippen. Daar zat in die sector de meeste
uitbreiding in. Dat was ook het makkelijkste
om in uit te breiden. Duizend kippen waren
niet meer rendabel, dat moesten er meteen
tienduizend worden om rendabel te zijn. Die
tak hebben we dus afgestoten. Daarna kwamen in 1979 de koeien aan de beurt om mee
te stoppen. Melkbussen werden niet meer
geleegd. Er moest een melktank komen. Dat
hebben we ook niet gedaan, want dat kon in
het klein alleen als je de koeien aan huis
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kon melken. Bij ons was de grond ongunstig
verkaveld, wij hadden stukken grond van
Tivoli tot aan de kerk van Zes Gehuchten,
waardoor we niet aan huis konden melken.
Onze percelen lagen te ver uit elkaar. ”

Een ruiming voor
varkenspest moet net
zo aanvoelen als een
faillissement. Je erf loopt
vol met ‘volk’ en je hebt er
geen ‘toet’ meer over te
zeggen wat ‘ze’ doen.

Hebben jullie ook alleen
varkens gehad?

Wim vervolgt: “Wij hebben varkens gehad
tot 22 april 1997. In dat jaar kregen we de
varkenspest op het bedrijf. Wij waren op
zaterdag naar het ‘concours hippique’ geweest in Den Bosch en toen we thuis kwamen
hing er een plaat aan de poort dat ons bedrijf
verdacht werd van ‘klassieke varkenspest’.
Wij hadden connecties met de KI van
Wanrooij (kunstmatige inseminatie voor het
bevruchten van de varkens). Dat was een
ramp want het sperma was geïnfecteerd. Op
1 dag werden 1600 bedrijven verdacht
verklaard!
De volgende dinsdag kwam een ploeg bloed
afnemen om te testen op varkenspest. Visueel zagen wij op dat moment absoluut nog
niets. Wij hadden 1 varken dat wij in vaktaal
een ‘slijter’ noemen, dat wil zeggen dat dit
varken niet wilde groeien. Op vrijdag werd
besloten om dat varken te doden voor onderzoek, daar kwam een dierenarts een spuit
voor zetten. De uitslag was dat dit varken de
‘klassieke varkenspest’ had. De consequentie daarvan was dat de dinsdag daarop de
varkens ‘geruimd’ werden. Na die vaststelling
gaan Wim en Joke met emotie verder met

hun verhaal. Joke vult aan: “’s maandags
om 20 uur kregen we een telefoontje, dat
‘ze’ de volgende dag zouden komen.” Wim:
“ Een ruiming voor varkenspest moet net
zo aanvoelen als een faillissement. Je erf
loopt vol met ‘volk’ en je hebt er geen ‘toet’
meer over te zeggen wat ‘ze’ doen.” Joke:
“De avond van te voren heb je nog door de
hokken gelopen om de varkens te voeren en
te kijken of alles nog goed was en of er geen
ziek was. De volgende morgen komen ‘ze’
en spuiten die biggen met honderden tegelijk
dood. De volwassen varkens worden naar de
elektrocutie gedreven. Wim: “Dat vond ik een
van de vervelendste dingen. Het ene moment heb je een nest kerngezonde biggen,
die liggen bij een zeug te zogen en een half
minuut later liggen die biggen op een kruiwagen te ‘zielentogen’. ‘Ze’ doen dit zoals het
moet en zoals de wet is en … tja er is niet
aan te ontkomen. Met schaalvergroting heeft
dit volgens mij niets te maken. Toen ik nog
klein was zag je ook wel eens een bord aan
de wei hangen met bijvoorbeeld het opschrift
‘mond- en klauwzeer’. In die wei liepen dan
6 of 7 koeien of ‘jongvee’, als je dan na
een week of 6 terug kwam, liepen diezelfde
koeien er nog en het bord was weg.
Joke: “ ’Ze’ lieten het toen gewoon uitzieken.”
Wim: “‘Doordat men is gaan enten was er
geen ‘veldvirus’ meer. Mond- en klauwzeer
en de klassieke varkenspest kwamen dus
bijna niet meer voor. De varkens kregen
weerstand tegen de entstof. De proble-

men begonnen bij de export van vlees.
De boeren moesten vlees leveren vrij van
virussen en entingen. Er waren landen die
geen vlees meer wilden importeren van
koeien of varkens die waren ingeënt tegen
infectueuze ziektes; want de antistoffen die
in het lichaam van het dier te vinden zijn, zijn
dezelfde als die het dier natuurlijk aanmaakt
als verweer tegen ziektes. Er werd dus voor
de export gestopt met enten. Maar jong vee
is dan wel kwetsbaar voor een uitbraak van
besmettelijke ziektes.” Een tussenvraag
van Gerrit: “Wat is nu het grootste probleem
bij varkenspest? Is het zo, dat bij een zo
snel om zich heen grijpend virus de hele
veestapel er binnen de kortste keren aan
gaat?” Wim: “ Nee, maar door de overheid
is gekozen om bedrijven te ruimen. Zou
de ziekte zijn gang gaan, dan zouden een
aantal dieren ziek zijn geworden, een aantal
zouden doodgaan en de sterkste zouden
overleven. Voordat men ging enten zorgde
de natuur voor de afweer van de gevolgen
van een virus. Het ‘veldvirus’ was altijd wel
ergens aanwezig. Na het enten kwam het vrij
levend virus bijna niet meer voor. Maar volgens mij is het probleem van de varkenspest
en al die besmettelijke ziektes ook een
‘economisch’ probleem.” Joke: “Het heeft
invloed op de internationale handel. Beide
ziektes zijn niet schadelijk voor de mens. De
mens kan ziektes wel verder verspreiden.”
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Een broer van mij heeft
toen hij nog vrij jong was
een herseninfarct gehad.
Daar is hij niet zo goed
uitgekomen. Hij kwam
vaak hier en wij zagen
dat hij het hier erg naar
zijn zin had. Hij vond het
al gewoon ontzettend fijn
om hier te zijn. Daardoor
ontstond de gedachte om
deze ervaring ook in te
zetten voor anderen.
Het idee voor de zorgboerderij is daar begonnen.

Hoe hebben jullie de draad
weer opgepakt na de ruiming
van de varkenspest?

Wim: “De wetgeving en de schaalvergroting
in de veeteelt maakte het ons onmogelijk om
verder te gaan met de varkens. De kinderen
wilden er ook niet mee door gaan.” Joke:
“Het kwam eigenlijk allemaal tegelijk. Nieuwe
wetten over dierenwelzijn, de milieuwetgeving werd steeds zwaarder en om door te
gaan met varkens waren enorme investeringen noodzakelijk. Dus de conclusie lag
voor de hand. We stopten met de varkens,
we konden gewoon niet anders. We hadden
eigenlijk altijd al paarden, dus besloten we
door te gaan met de paarden. Daar had Wim
altijd al liefhebberij in gehad. En Vera onze
dochter wilde wel verder met paarden. Het
werd dus een ‘paardenhouderij’.”

lachend verder. Je ging in die tijd nog
gewoon braaf naar de kerk, dat was toen
vanzelfsprekend. Via een buurmeisje, dat
Wim van de paarden kende werd ik van het
bestaan van Wim op de hoogte gebracht. En
zo is ‘het’ gekomen. Dat is al weer 44 jaar
geleden. Ondertussen zijn wij al weer 37 jaar
getrouwd.”

Hebben jullie naast Vera nog
andere kinderen?

“Wij hebben nog een zoon: Marcel. Die wordt
36 jaar en hij woont in Helmond en werkt in
de computerbusiness. “

Wanneer is: ‘Stal de Groof’ gereed gekomen en wat gebeurd
daar?

Wim: “Ik ben in 1942 geboren in Mierlohout. Mijn geboortehuis is waar nu de
‘Brandevoortse Hoeve’ staat, dat is nu een
restaurant.” Joke: ”Ik ben in 1951 geboren in
Geldrop. “

Joke: “We zijn al weer 5 jaar bezig met de
‘paardenhouderij’ en vorig jaar is daar de
zorgboerderij bij gekomen. Wim en Vera
werken samen binnen een maatschap in
het bedrijf.” Wim: “Op het bedrijf zijn fok- en
rijpaarden. We fokken dressuurpaarden. We
maken gebruik van hengsten die internationaal goed presteren in de dressuur, bijvoorbeeld de hengst Painted Black van Anky. Dat
gebeurd ook via KI.”

Hoe hebben Wim en Joke
elkaar leren kennen en waar?

Hoe verhoudt zich ‘Stal de
Groof’ met de zorgboerderij?

Dan nu even wat anders, waar
zijn Wim en Joke geboren en in
welk jaar?

“In de kerk van Zesgehuchten, gaat Joke

Joke: “Een broer van mij heeft toen hij nog

vrij jong was een herseninfarct gehad. Daar
is hij niet zo goed uitgekomen. Hij kwam
vaak hier en wij zagen dat hij het hier erg
naar zijn zin had. Hij vond het al gewoon
ontzettend fijn om hier te zijn. Daardoor
ontstond de gedachte om deze ervaring
ook in te zetten voor anderen. Het idee voor
de zorgboerderij is daar begonnen. Maar
een zorgboerderij oprichten, dat gaat niet
zomaar. Daar is heel wat uitzoeken aan
vooraf gegaan. Nu blijkt dat fysiek werk tussen dieren een heilzame werking heeft. De
invulling van werk houdt hier in dat mensen
van 9:30 uur tot 16:00 zijn om dat te doen
wat ze prettig vinden. Je bereikt daar mee
dat de mensen prettig iets zinnigs doen en
tevens ontlast je de thuissituatie en de ‘mantelzorgers’. Het geeft veel voldoening om
mee maken hoe de mensen het hier naar de
zin hebben. Vaak zijn er wel 7 mensen bezig
met de dieren of plantjes. Deze mensen
worden dan door Vera en haar schoonzus
en eventuele stagiaires begeleidt en als het
nodig is helpen Wim en ik een handje. De
stagiaires komen zowel voor de zorg als
voor ‘paardenhouderij’ om alle voorkomende
arbeid te verrichten.”

Hoe gaat het in zijn werk op de
‘paardenhouderij’ en wat is de
dagindeling?
Joke: “ We hebben best een strakke dagin-
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Als je zo hier zit, dan is
dat gewoon vakantie.
Daar betalen andere
mensen wel 800 euro
voor in de week in het
hoogseizoen.

indeling. De paarden worden drie keer per
dag gevoerd. ’s Morgens om uur of zeven
half acht, ’s middags om twaalf uur half één
en ‘s avonds tegen zes uur. De paarden
gaan één dagdeel naar buiten. Dat kan
‘s morgens zijn of ’s middags zijn. Iedere
dag worden de paarden verzorgd en worden
de stallen uit gedaan en schoon gemaakt.
Stagiaires voor de ‘paardenhouderij’ draaien
gewoon mee. En als ze dat in zich hebben,
mogen ze ook op de paarden rijden.”

Het is geen geheim dat Wim
de ‘beukenhaag’ knipt. Hoe
lang doe je al en doe je dat nog
steeds met de hand?

Wim: “Dat doe ik al heel lang. Ik heb een
ontzettende hekel aan sjouwen met snoeren.
En volgens mij gaat het ook niet vlugger. De
haag is wel vier meter hoog, dus daar kan ik
echt niet bij. Om die hoogte te overbruggen
gebruik ik de laadbak van de front loader.
Ik begin bovenaan en dan knip ik naar
beneden. Gerrit: “De complimenten voor de
wijze waarop de haag geknipt wordt!” Wim:
“Ik doe dat gewoon uit de hand en gebruik er
geen hulpmiddelen voor.” Joke: “Die beukenhaag die heeft natuurlijk ook wel iets. Ik moet
zeggen dat Wim de haag van het begin af
aan vertroeteld. Bij het planten gebruiken we
voor het onderste stuk altijd gaas, waarna
een aantal draden er boven worden

gespannen. De takken van de beuken
worden dan in het gaas en later tussen de
draden gevlochten. Een paar jaar later wordt
er gesnoeid en geknipt om de haag zo smal
mogelijk te houden.” Wim: “Ik heb best wel
eens last van mijn schouder, maar met de
haag knippen nooit! Een haag die je knipt
wordt alleen maar breder en hoger en op een
gegeven moment moet je er echt rigoureus
ingrijpen om hem smal te houden.”

Hebben jullie nog wel tijd om
iets anders leuks te doen?

Daar moet Joke even over nadenken.
Joke: “ Tja, wat doen we dan? Paarden is
de hoofdmoot waar we mee bezig zijn.”
Wim: “Het zit zo, eigenlijk hebben we altijd
te werken. Maar als er iemand komt, dan
hebben we ook altijd tijd. We gaan ook nooit
op vakantie.” Joke: “Het is maar net hoe je
er tegen aankijkt. Als je zo hier zit, dan is
dat gewoon vakantie. Daar betalen andere
mensen wel 800 euro voor in de week in
het hoogseizoen.” Wim: “Als we dat zouden
willen, kunnen we ook weg gaan net als
iedereen. Ik kan ontzettend genieten van het
africhten van mijn paarden.”
Gerrit snuit zijn neus, en laat kennelijk zien dat hij het koud begint te
krijgen. Hij had weer eens zijn jas
niet aan toen hij kwam. We besluiten
naar de kantine te gaan.

Het huis waar jullie in wonen is
voor een groot deel nog in de
oorspronkelijke staat, volgens
mij. Willen jullie daar nog iets
in verbeteren?

Joke: “Dat is nou dus niet waar.” Wim: “Toen
wij hier kwamen wonen was het nog echt in
de oorspronkelijke staat. Maar toen was het
wel zo verschrikkelijk slecht, nou weer, want
de verbouwing is al weer 50 jaar geleden. Er
moest toen een nieuwe stal in komen, want
er zat nog een ‘potstal’ in. Het hele gebouw
stond op een ‘gebinte’, van die palen die hier
twee meter van de buitenmuren af stonden.
En er zaten nog ‘hanenbalken’ in. Ze zetten
heel vroeger eerst het dak en daar bouwden
ze de muren omheen. De koeien kwamen
in april en zouden in november naar binnen
moeten kunnen. Wij zaten te wachten op een
bouwvergunning. Maar dat schoot echt niet
op. Tegenwoordig proberen ze de
boerderijen, bij een verbouwing, in de oorspronkelijke staat te houden. 50 jaar geleden
was dat wel anders, toen gold het aanzien
niet. De bedoeling was dat er zoveel mogelijk
gemoderniseerd werd. De goedkeuring liet
maar op zich wachten. Ze wilden stenen
zolders, het ‘gebinte’ moest eruit en de
kap moest op spanten en ga zo maar door.
Uiteindelijk kwam dan toch de vergunning en
kon er verbouwd worden.”
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Hebben jullie nog een paard
waar je zelf op rijdt en waar ga
je dan naar toe?

Als je een wens
mocht doen, wat
zou je dan nog willen?
Joke: ”Dat ik nog heel
lang zo door kan leven”
Wim: “Ja, dat we samen
nog heel lang gezond
zo door kunnen blijven
werken.”

Wim: “Ja, ik rij niet meer zo veel. Maar ik
rij nog wel zo af en toe. Ik rij eigenlijk nooit
ergens naar toe, ik rij gewoon om te rijden.
Dat klinkt misschien gek, ik rij in de ‘binnen- of buitenbak’. Dat heeft te maken met
dressuur en dat doe ik op gevoel. Nu wordt
het echt moeilijk om uit te leggen. Je voelt
hoe een paard loopt en je corrigeert een
paard om ontspannen te lopen. Het paard
moet gehoorzamen terwijl het ontspannen
is. Het zit eigenlijk zo: Een paard doet niets
tegen de zin van de ruiter, maar ook niet
om de ruiter een plezier te doen. Een paard
doet zoals een paard is. Als een paard het
moeilijk heeft, dan zal een paard dat altijd
laten merken door zich te verzetten. Hij laat
dan goed weten dat hij het niet fijn vindt om
te lopen. De ruiter moet dan door voorzichtig
te trainen er voor zorgen dat die weerstand
ophoudt. Als zijn fysieke weerstand verdwijnt
en het paard begrijpt wat het moet doen bij
het geven van een ‘signaal’ dan is het goed.
Bij problemen kan het zo zijn dat een paard
weet wat er van hem verwacht wordt; maar
dat dit het paard zoveel moeite kost, dat het
paard besluit niet te reageren. Hier is de rol
van de ruiter dat hij moet aanvoelen waar
de grens ligt om zijn wil door te zetten. Het
paard moet het voor de ruiter over hebben
om te doen wat de ruiter wil.” Joke vult aan:
“Je zou eigenlijk van een paard tot bijna

in perfectie beheerst willen vragen om te
doen wat het van nature in zich heeft. In de
dressuur wordt geen oefening gevraagd,
die je een paard in de wei niet spontaan
kunt zien maken.” Wim: “Als je een veulen
in de wei ziet lopen dat ergens door wordt
opgewonden dan steekt het zijn staart in de
hoogte en gaat het dansen. Dat is de basis
van bijvoorbeeld een oefening die Ankie van
Grunsven doet. Maar om een paard te leren
dit op commando te doen, dat is de kunst.
Om dat onder de knie te krijgen kost wel tien
jaar of meer, want je blijft leren. Paarden
hebben zich in de loop van de geschiedenis
leren aanpassen. Aanpassen is leren en daar
maken we bij de dressuur gebruik van.”

Hebben jullie ook huisdieren?

Joke: “Ja wij hebben huisdieren, wat hier allemaal rond loopt en twee hondjes. Wij hebben geen katten meer. Wij kregen de honden
bij de open dag van Wim zijn achterneefjes.
Ze kwamen met een doos aandragen en
daar zat een sticker op met ‘bewakingsysteem’. We deden de doos open en daar
kwamen die boeren foxhonden uit gesprongen. Dat was hartstikke leuk. We hadden
echter nog katten en op een gegeven
moment loopt een pup op het erf en gaat
vrolijk op een kat af, waarop de kat meteen
uithaalde en pup op zijn neus sloeg. Daarom
hebben we nu geen katten meer, die zijn niet
populair bij de honden.”

Er zal vast wel eens iets gebeuren op de boerderij, wie kan
een leuk verhaal vertellen over
de zorgboerderij?
Joke: “Vorige week ging een gans in vol ornaat in een drinkbak zitten. Heel de drinkbak
zat vol gans! Dat was lachen, iedereen had
plezier.”

Wie doet de aankleding van de
boerderij met plantjes?

Joke: “Het meeste werk in tuin doet Wim. Die
eer komt hem toe. Het bedenken van wat er
in komt te staan doen we samen. Vera en
de mensen van de zorgboerderij zijn er ook
vaak in bezig.”

Als je een wens mocht doen,
wat zou je dan nog willen?

Joke: ”Dat ik nog heel lang zo door kan
leven”
Wim: “Ja, dat we samen nog heel lang gezond zo door kunnen blijven werken.”

Bedankt voor dit gesprek.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Wie wil er nu niet is een keer wandelen?
Riel opnieuw op de kaart: wandelnetwerk met knooppunten

Wandelen!

De laatste maanden verschenen er van die donkere paaltjes
met die geel-groene bordjes met nummers. Wat is dat nu weer?
Die paaltjes behoren bij een nieuw netwerk van knooppunten
voor de wandelaars. Dat netwerk wordt binnenkort officieel in
Eindhoven geopend. Daarmee wordt Riel letterlijk opnieuw op
de kaart gezet met de knooppunten 9,10 en 32. Bij de buurtkrant zit een afdruk van een deel van de bijbehorende kaart
van Geldrop van dit wandelnetwerk. De kaarten zijn op dit moment verkrijgbaar bij de VVV in Eindhoven.
Wellicht een idee om al wandelend rondom Riel nieuwe wegen
in te slaan. Veel wandelplezier.
Wilbert Gooskens

‘Nieuws in de buurt!’

‘Stalletjes en Verslag tweede pinksterdag’
‘en iets nieuws!?’
Stalletjes op Riel.
In ons beschermde dorpsgezicht zijn de weilanden heel belangrijk. Nu er steeds minder
vee is en we zo dicht bij de stad wonen is
het logisch dat er steeds meer hobbydieren
zoals paarden in de wei staan.
Officieel mogen er niet zomaar allerlei stalletjes gebouwd worden. Maar uit het oogpunt
van dierenwelzijn is het toch belangrijk dat
dieren een eenvoudige schuilplaats hebben.

ingezonden stukken:

Het lijkt me daarom best belangrijk dat we
vanuit de buurt zelf het initiatief nemen om
bijvoorbeeld samen met de boerderijenstichting of ‘Brabants Landschap’ eens een paar
voorbeelden proberen op te stellen die hier
zouden passen. Dan zouden we dat kunnen
afstemmen met de gemeente wat hier nou
wel of niet zou kunnen en zou iedere gebruiker van de weilanden weten waar hij/zij aan
toe is. Zo zouden we verrommeling van de
weilanden tegen kunnen gaan en goed voor
de dieren kunnen zorgen.
Welke dierenliefhebber uit ons midden gaat
hier eens achteraan? Als er een plan is
zouden we dat vanuit onze buurtvereniging
verder kunnen behandelen naar de gemeente toe.
Titia Droog

Hier is ruimte om iets te plaatsen.
Zoals bijvoorbeeld:

spelletjes
puzzels
Of, misschien wil iemand
een garageverkoopdag
organiseren?
ruimte genoeg om in deze
buurtkrant iets te melden.

Dit waren foto,s van de tweede pinksterdag.
Misschien vindt je het aardig om daarvan
iets in de krant te zetten. Het waren een
aantal mensen uit Geldrop die vanwege het
jubileum van het bisdom naar Rome gaan.
Ter voorbereding daarvan kwamen ze hier
naar ons kapelletje wandelen en werden ook
nog toegesproken door pastoor Spooren. Ze
hadden zelf de koffie en alles van te voren
afgegeven bij ons, Thea en Cor hadden
de stoeltjes en een tafel klaargezet. Toos
had alles nog eens extra mooi opgepoetst.
Ze genoten van het mooie plekje om uit te
rusten en gingen weer heel tevreden daarna
aan de wandel.
Titia Droog

‘Nieuws in de buurt!’

Reactie gemeente Eindhoven 29 juni 2009:
Het dossier met beheerplan is nog niet naar
B&W verzonden. De reacties op de tekeningen
zijn uiteenlopend. Joop
van Hout van Trefpunt
Groen Eindhoven heeft
vanwege die uiteenlopende inzichten voorgesteld
te bemiddelen. De gemeente heeft daar positief op gereageerd. Joop
zal welcontact opnemen
met de buurtvereniging
Riel en Co de Heus om te
vragen of jullie zijn bemiddeling op prijs stellen.
met vriendelijke groet,
Karel Beljaars
Gemeente Eindhoven

‘De Bosgordel’

Beheerplan bosgordel Riel.
De bosgordel Riel is rond 1992 aangeplant
met als doel om het Beschermd Dorpsgezicht Riel af te schermen van de bebouwing van Gijzenrooi. De bebouwing van
Gijzenrooi mag vanuit Riel niet zichtbaar
zijn. Er is gekozen voor een struweelbeplanting aan de bebouwde zijde en aan de
zijde van het Beschermd Dorpsgezicht Riel
voor een bosbeplanting die als een groene
muur tot tegen de randen van de akkers en
weilanden aanligt. We zien dat deze aanpak tot een gewenst resultaat heeft geleid.
Het standpunt van de buurtvereniging
is dat deze afscherming moet worden
gehandhaafd. Dat is de laatste ledenvergadering nog eens bevestigd. De werkgroep
bestaande uit Walter Huijbregts, Gerrit
Nolde en Bauke Teerenstra hebben vanuit
deze achtergrond naar het voorgestelde
beheerplan bosgordel Riel gekeken.
Het voorliggende beheerplan grijpt diep
in op de bosgordel en lijkt het gebied te
willen omvormen naar een parkachtig iets.
Enkele van de maatregelen uit het plan:
•
Elke vijf jaar, te beginnen dit
najaar, wordt de helft (!) van de bosgordel
in brede stroken tot op de grond toe afgezaagd. De stronken mogen dan opnieuw
uitschieten.

•
De onderlinge afstand tussen bomen wordt minimaal 20 meter. Er gaan dus
veel bomen verdwijnen. Ter vergelijking, bij
de Maria kapel staan de bomen ongeveer
10 meter uit elkaar.
•
Er wordt aan beide zijden een
‘mantel-zoom’ gebied aangelegd met
lagere beplanting. Een breedte van twee
maal 20 meter wordt hiervoor herplant met
struikachtigen. Ter vergelijking: de bosgordel is slechts 50 meter breed.
De werkgroep vindt de maatregelen zeer
rigoureus. Er blijft weinig over van de huidige bosgordel, de afschermende werking
neemt door deze maatregelen behoorlijk af
en de bebouwing zal straks door de gordel
zichtbaar worden.
De werkgroep heeft ook gekeken naar
een alternatief beheer plan: neem de
huidige bosgordel als uitgangspunt, laat
het groeien zoals het groeit en doe hier en
daar een kleinschalige ingreep. Volgens
de gemeente ontwikkelt de bosgordel zich
dan tot een holle doos waarbij je onder de
boomkruinen door gaat kijken. Wij kunnen
ons niet vinden in dit schrikbeeld; nu al is
er te zien dat er spontaan nieuwe beplanting gaat groeien, de zogenaamde ondergroei, die de holle doos kan gaan vullen.
Het overleg met de gemeente om het plan

te bespreken bleek niet door te gaan, er
was alleen een mogelijkheid tot schriftelijke
reactie. Daar hadden we niet op gerekend.
De schriftelijke reacties gaan met het
plan naar het college van B&W voor een
beslissing. Er is door de buurtvereniging
een uitgebreide reactie naar de gemeente
gestuurd, die er op neer komt dat we het
niet eens zijn met dit plan.
Terugkijkend op de bijeenkomsten en
de gang van zaken moeten we helaas
constateren dat onze wensen en ideeën
nauwelijks terugzien in het beheerplan. Op
vragen om uitleg kwam vaak als reactie
‘Geloof me, dit is het beste’. Dat heeft ons
niet overtuigd. Bij ons is sterk de indruk
ontstaan dat we slechts voor de vorm zijn
uitgenodigd zodat er gezegd kan worden
‘er is inspraak geweest’, maar dat de
uitkomst van te voren al vaststond.
Op dit moment is het aan het college van
B&W om een besluit te nemen over het
plan.
Wordt vervolgd…
Bauke Teerenstra

‘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.

