‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
Iedere twee maanden informatie en nieuws.

Diefstal!
Een primeur voor de
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Een verhaaltje voor de
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Een voorleesverhaaltje.
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In de maanden september en oktober is er wéér diefstal geweest, op
minimaal twee locaties. Deze keren
was men uit op rollend materieel.
Ook auto’s die zijn afgesloten kunnen een doelwit worden. Zelfs als
een vervoermiddel in een schuur
staat. Er moet dus weer studie aan
vooraf zijn geweest door de dieven.
Daarom, als je ook maar iets ziet dat
verdacht lijkt waarschuw dan meteen
de politie als je het niet vertrouwt.
Het liefst met je mobiel ter plaatse.
De kans op een ‘heterdaad’ van
de politie stijgt aanmerkelijk als er
weinig tijd verloren gaat bij de melding. Mocht de politie als ze in actie
komt, niet meteen resultaat boeken
dan nog kan de melding indirect tot
een arrestatie op een later tijdstip
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leiden. Verder is het niet ondenkbaar dit jaar wel een probleem met een
dat je een diefstal verhindert, door op insect gehad. (Het bekende heidetijd een melding te maken!
haantje) Daardoor heeft de hei deze
zomer minder bloemen gehad. Wat
Het is weer herfst. Daar krijg ik altijd ook erg opvalt is dat het eekhoorneen goed gevoel bij en ga dan graag tje bijzonder actief is geworden om
ook een wandeling maken. Iedere
voedselvoorraden aan te leggen. Bij
keer merk ik weer dat een herfst van een wandeling door onze bosgordel
jaar tot jaar verschilt. Dit jaar zijn de heb ik zelf gezien dat hij (of zij, dan
bomen in een prachtige herfstkleur
kan ik niet zien) voedsel aan het
veranderd. Ook staan er al paddenbegraven was.
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wetenswaardigheden

‘De mening van een ander!’

Een terugkerende rubriek: Met o.a. ingezonden brieven.
Dit keer: Dick Seibert en Sensoor
ZONNE-ENERGIE OP RIEL

Eindelijk is er ook op Riel een zonneenergieproject verwezenlijkt. Het gaat
om zonnepanelen en een zonneboiler
bij Rielsedijk 53.
De zonnepanelen zitten op het
schuine dak, aan de achterkant. Het
zijn 8 panelen en ze geven ongeveer
1200 kWh elektriciteit per jaar (afhankelijk van de weersomstandigheden),
genoeg voor het halve jaarverbruik
van de bewoners. Niet-gebruikte elektriciteit wordt verkocht aan het net.
Op elke geproduceerde kWh wordt
gedurende 15 jaar subsidie verleend.
De panelen zijn geïnstalleerd door
installatiebureau Re-source uit Helmond. Toevallig is de installateur
-Hans Keijser- de schoonzoon van
mevrouw van Brunschot die op Riel 7
woont.
De zonneboiler ligt in zijn geheel -boiler en collector geïntegreerd- op de
dakkapel van de aanbouw achter het
huis. De boiler bevat 150 l. water dat
kan worden opgewarmd tot 60 graden
(afhankelijk van de weersomstan-

digheden). Dit geïntegreerde systeem
is ruimte besparend en eenvoudig in
aanleg en onderhoudsvrij.
Ook op de zonneboiler zit subsidie, tot
bijna de helft van het aanschafbedrag!
Bovendien zijn beide projecten gefinancierd met een energiebesparingslening van de gemeente Eindhoven
met een lage rente, zodat je niet eens
eigen geld hoeft te hebben!
De boiler is na 3 jaar terugverdiend,
de zonnepanelen na 10 jaar.
En het is natuurlijk goed voor het
milieu en voor je onafhankelijkheid.
Dus waarom doen niet veel meer
mensen uit Riel mee? Wie volgt?

Sensoor Eindhoven: dag en
nacht voor een gesprek
Soms is het fijn om met iemand te
kunnen praten. Om je verhaal kwijt te
kunnen, samen oplossingen te bedenken voor een probleem of gewoon
vanwege het contact. Een goed
gesprek lucht vaak enorm op. Hele-

maal als het ergens over gaat dat je
niet gemakkelijk kunt bespreken met
iemand uit je omgeving. Daarom kun
je bij Sensoor terecht voor een goed
gesprek. De vrijwilligers van Sensoor
zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar via 0900 – 07 67 (5 ct/m) of
040-212 55 66. Chatten kan dagelijks
via www.sensoor.nl.
De gesprekken zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.
Praten lucht op
Praten kan helpen om gedachten te
structureren en hoofd- van bijzaken
van elkaar te onderscheiden. Onze
vrijwilligers zijn geschoold om daarbij behulpzaam te zijn, maar zullen
je allereerst - zonder oordeel- de
ruimte geven om je verhaal te vertellen. We zijn er ook voor je, als je even
niemand hebt met wie je kunt praten.
Omdat door ziekte, een handicap of
ouderdom het aantal mensen om je
heen, kleiner is geworden. Het vertellen van blijde of droevige verhalen
over mensen die je mist, kan hen
dichterbij brengen.

‘De mening van een ander!’

Een terugkerende rubriek: Met o.a. ingezonden brieven.
Dit keer: Kabouterdorp opgegraven en Mannenkoor
Er is een kabouterdorp opgegraven!
Hé, jij daar! Kom eens even hier, en jij
ook natuurlijk! Ik moet iets vertellen.
Ik heb een héél, heel groot geheim. Ik
mag het aan niemand vertellen! Ik weet
dat als ik het aan jou vertel, en aan jou
natuurlijk, dan vertel je dat niet door.
Nee, zo zijn jullie niet. Moet je horen. Ze
hebben een kabouterdorp opgegraven!
Vlak bij de Rielsedijk. Wil je weten hoe
ik daar achter ben gekomen? Ik liep
gisteren over de Rilesedijk en zag iets
heel vreemds. Er lag een man languit op
de grond. Die lag ergens naar te kijken.
Er was ook een klein jongetje bij dus ik
heb het niet alleen gezien. Nou ben ik
helemaal niet nieuwsgierig, maar ik wil
wél graag alles weten. Dus ik dacht, ik
ga even kijken! Wat ik zag? Je zult het
niet geloven. Die man had een donkere
pet of muts op. Ik heb niet zo goed naar
hem gekeken, want opeens zag ik iets
anders. Ik weet niet of die man er naar
lag te kijken. Ik zag iets bijzonders! Weet
je waar dat was? Vlak bij Teun en Sam.
Daar is opeens een mysterieus bos gaan
groeien! Een paddenstoelenbos. En daar
zat een kaboutertje op. Volgens mij zag
ik alleen die kabouter. Want niemand
sprak er over. Die man moest opeens

weg en het jongetje ging met hem mee.
Dus ik keek nog eens goed. Ik had het
goed gezien! Er zat een grote kabouter
op de paddenstoel. Hij was heel vriendelijk. Weet je hoe hij heette? Kabouter
Klok en hij was de ‘klok’ kwijt. De klok
kwijt? “Ja”, vertelde kabouter Klok: “Ze
hebben de klok ‘teruggezet’ en nu kan
ik de klok nergens meer vinden. Ik heb
overal gezocht. Ik ben nu even aan het
uitrusten. Heb jij de klok soms ergens
gezien?” “Ik?”, vroeg ik om me heen
kijkend. Maar er was verder niemand
dus hij had het tegen mij. Ik keek op mijn
pols, want daar was mijn ‘klok’. Toen wist
ik het. “Och”zei ik “Nu snap ik het.”
WORDT VERVOLGD.
Maar, daar moet je dan wel iets voor
doen als je de rest van dit verhaal wilt horen. Er moet een mooie tekening worden
gemaakt en in de bus worden gedaan bij
‘Casa Nolde’. En daar schrijf je op dat je
de rest van het verhaal ook wilt weten.
Waar dat is? Zie de foto.

Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance
Al bijna 140 jaar maakt het Koninklijk
Mannenkoor ‘La Bonne Espérance’ deel
uit van het Eindhovense verenigingsleven. Met meer dan tachtig zangers geeft
het koor geregeld concerten en staat het
niet alleen in de stad, maar ook in de
regio en zelfs ver daarbuiten als een zeer
goed koor bekend. De liederen die wij op
onze concerten ten gehore brengen
studeren we tijdens onze wekelijkse
repetities in. Het repertoire is breed, van
modern tot klassiek. Om de continuïteit
en kwaliteit van het vitale koor te waarborgen is voortdurend ledenaanwas
gewenst. La Bonne Espérance wil dan
ook mannen vinden tussen de dertig en
de zestig jaar die graag zingen. Muziek
kunnen lezen is hiervoor beslist niet
noodzakelijk. Voelt u zich geraakt, kom
dan eens vrijblijvend luisteren naar een
repetitie. Meezingen mag, maar hoeft
niet.Informatie vindt u via: http://www.
labonneesperance.nl/
Het koor repeteert elke dinsdagavond
van 19:45 uur tot 22:30 uur in:
Party Centrum ‘Musis Sacrum,
Leenderweg 67,
5614 HL Eindhoven.
Tel.: 040 2111275.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
ZWALUW EN UILENNIEUWS
Na de oproep van Gerrit waar er in onze buurt nog zwaluwen nestelen, moet ik er natuurlijk wel iets over schrijven.

boerenzwaluw!

Eind jaren negentig bouwden we een schuur op ons erf,
uitgevoerd met isolatie en degelijke deuren. Eigenlijk wilde
ik er graag bovenin een rond uilengat, maar dan had dat
isoleren minder zin. Toen de schuur klaar was en de vloer
“afgevlinderd” nog moest drogen, werkte ik in de tuin
terwijl de deuren wijd open stonden. Opeens zag ik een
boerenzwaluw naar binnen vliegen! Die zien er prachtig
uit. Een rank vogeltje met een lange staart die in twee
punten eindigt. Nachtblauw van boven met een zwarte
staart, een witte buik en een mahoniebruine bef. Ze zijn
heel wendbaar en lijken te dansen door de lucht. Het
geluid dat ze maken is iets om vrolijk van te worden. Er is
een gezegde dat als de zwaluw bij je wil broeden, dat dit
geluk aan je huis geeft. Verder is het echt zo, dat je als
ze laag vliegen, je de was beter niet buiten kunt hangen.
Omdat het dan waarschijnlijk gaat regenen en als ze hoog
zitten het lekker droog blijft.
Ongelooflijk blij dat hij onze schuur mooi vond hebben
we meteen een klein luikje in de deur laten maken dat we
open kunnen zetten. Op 1 april zetten we dat luikje open.
Eerst waren ze er zo omstreeks de tiende. De laatste
jaren zijn ze iets vroeger, 1 keer al op 23 maart, meestal
nu rondom 28 maart. Sinds die eerste keer broeden ze in
onze schuur. Nogal succesvol want we hebben ieder jaar
meerdere nesten en ook nog tweede broedsels. Ze bou-

wen de nesten prachtig. Metselen die helemaal met leem
( genoeg voorradig in de buurt) en leggen de jongen vast
met een paardenhaar (ook volop aanwezig) tegen het uit
het nest vallen.
Als de jongen uitvliegen, krijgen ze echt vliegles en proberen de ouders ze in de schuur te houden. Ze worden
dan echt zenuwachtig als er een naar buiten dreigt te
gaan. Het worden al snel fantastische vliegers en als ik
toevallig net achter het luikje langsloop terwijl er een als
een straaljager naar binnen komt, weten ze me altijd te
ontwijken. Ze trekken in september naar Zuid-Afrika en
India. Slapen, drinken en eten dan in de lucht. Kan me dat
nooit voorstellen van zulke kleine vogeltjes.
De troep die ze in de schuur maken houd ik een beetje in
de hand doordat ik een gordijnrail opgehangen heb voor
de meeste machines. Daar hang ik dan een oud gordijn
aan op als ze komen. Over mijn tuingereedschap hang ik
oude lakens en andere dingen bescherm ik met stukken
plastic.
Als ze naar het zuiden vertrekken moet ik wel soppen,
maar het plezier dat die vogeltjes ons geven maakt dat
het waard. We vinden het fantastisch dat ze bij ons willen
broeden, de dag dat ze terugkomen is onze feestdag en
als ze weer vertrekken mis ik ze echt.
Titia Droog

‘Mijn verhaal’

Biotoop van de Kerkuil:
Boerderijen en dorpen in halfopen kleinschalig landschap.
De zeer tot de verbeelding sprekende kerkuil broedt en jaagt
vaak in menselijke omgeving,
maar slechts weinig mensen
krijgen hem wat beter te zien.
Veel voorkomende broedplaatsen zijn boerenschuren, kerktorens en andere bouwwerken, een
enkele keer ook holle bomen.
Het voedsel bestaat voornamelijk
uit veldmuizen, aangevuld met
huisspits- en bosspitsmuizen.
Territorium:
Trekken of blijven: Jonge kerkuilen kunnen soms flinke
zwerftochten maken, maar eenmaal gevestigde vogels verblijven hun leven lang in hetzelfde
leefgebied.

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
ZWALUW EN UILENNIEUWS
EN NU OOK NOG DE KERKUIL!
In ons huis zit wel een uilengat in de gevel. Toen we hier
kwamen wonen zat er een plankje voor getimmerd. We
hebben er een jaar of twaalf geleden een uilenkast achter
gekregen. Daar werd driftig gebruik van gemaakt. Eerst
door een grauwe vliegenvanger, daarna een aantal jaren
door spreeuwen. Vervolgens door duiven, kraaien en
kauwtjes.

veren onder z’n dons. ’s Avonds maakt hij al behoorlijk wat
herrie met het roepen om eten, overdag wordt er geslapen.

We hopen heel erg dat dit jong het in dit seizoen gaat
redden en dat ook zij de weg naar onze kast blijven
vinden. Om ze niet te verstoren kijken maar af en toe heel
voorzichtig, het zijn tenslotte echt wilde vogels.
Misschien kunnen we er een webcam in hangen in de
toekomst. We zien wel en beschouwen het als een compliNu stond er aan die kant van het huis een grote kerstboom ment aan ons erf dat deze bijzondere vogels bij ons willen
en toen die vorig jaar verwijderd werd, hoopte ik heel erg
zijn.
dat nu eindelijk de uil geïnteresseerd zou raken. Nu hadden we daarvoor een mooie aanvliegroute. Helaas weer
Titia Droog
kauwtjes dus....
In september was ik op zolder en keek in de kast om te
zien of ik er oude takken van de kauwtjes uit moest halen.
Schrok me een hoedje, want zat er opeens een grote
prachtige kerkuil in!
Helemaal bijzonder is het dat ze ook nog broeden. Wel
een heel laat tweede broedsel dus. Het vrouwtje broedt
en het mannetje voorziet haar dan van eten. Er kwamen 2
jongen uit met een verschil van een week. Als ze zich nog
niet warm kunnen houden blijft de moeder erbij, daarna
gaat ze ook op stap en zorgen ze samen voor het voedsel.
Nu is er natuurlijk minder voedselaanbod dan in het voorjaar en de jongste kreeg kennelijk te weinig en is inmiddels
doodgegaan. De oudste doet het goed en krijgt al aardig

‘Nieuws in de buurt!’
‘Bosgordel Nieuws’

Bosgordel nieuws

De bemiddeling door
TGE is op dit moment
in volle gang en daarom
het is nu te vroeg om van
uitkomsten te spreken.
Maar over de ingeslagen
richting zijn we positief
gestemd.

De bosgordel Riel is rond 1992
aangeplant met als doel om het
BeschermdDorpsgezicht Riel visueel
af te schermen van Eindhoven. De
laatste ledenvergadering is nog eens
bevestigd dat de leden het belangrijk
vinden dat er vanuit Riel geen zicht op
stedelijke bebouwing mag zijn.
Door de gemeente is een beheerplan
voor de bosgordel gepresenteerd dat
ertoe zal leiden dat de bebouwing
straks door de bomen heen wel zichtbaar zal zijn. Er is een uitgebreide
reactie naar de gemeente gestuurd,
die er op neer komt dat de buurtvereniging het niet eens is met dit
beheerplan.
Zoals in de vorige buurtkrant al is
aangekondigd wil de gemeente via
bemiddeling van Trefpunt Groen
Eindhoven een uiterste poging doen
om te komen tot een beheer/onderhoudsplan voor de bosgordel waar de
bewoners van Riel zich wel in kunnen

vinden. In Trefpunt Groen Eindhoven
(TGE) werken verschillende milieu- en
natuurgroeperingen uit Eindhoven samen en het TGE treedt als gesprekspartner richting de gemeente op.
Het eerste gesprek tussen TGE en
onze werkgroep heeft begin deze
maand plaatsgevonden. Als werkgroep zijn we positief, er wordt geluisterd en inhoudelijk gereageerd. We
ervaren begrip voor onze zorgen over
het ontstaan van ongewenste doorkijk.
De bemiddeling door TGE is op dit
moment in volle gang en daarom het
is nu te vroeg om van uitkomsten te
spreken. Maar over de ingeslagen
richting zijn we positief gestemd.
Werkgroep bosgordel

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant is het e-mail adres: 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 Sensoor telefonische hulpdienst
0900 07 67 Sensoor telefonische hulpdienst (5ct/m)
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)

geef de buurtkrant aan een vriend of kennis!
PDF te downloaden via de site, klik op bestand opslaan, en je hebt hem !
Kopie voor de krant mailen aan: buurtkrant.de.parel@kpnplanet.nl.

