‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
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U leest nu al weer de buurtkrant van mei
juni. Wat doen we, als we vrije tijd hebben
bijvoorbeeld? Zoals de kop laat zien vraag
ik me dit wel eens af. Soms heb je een
duwtje nodig om aan iets nieuws te beginnen. De buurtkrant wordt af en toe benaderd door verenigingen in de buurt om te
laten weten dat er behoefte is aan nieuwe
leden. Dit keer is het een zangkoor en wel
‘Canamus’. Ik laat ze zelf even aan het
woord:
ZINGEN HOUDT JE VROLIJK
Dat geldt zeker ook voor de leden van ons
koor.
Van alle hobby’s is zingen de meest
populaire. Bovendien een hobby waarvoor
je niets hoeft aan te schaffen, want je stem
heb je altijd bij je.
Met het oog op de nieuwe koers die het
koor wil inslaan, is het op zoek naar nieuwe
leden, zowel sopranen, als bassen en
tenoren. Ook alten zijn welkom.

hoofdpagina

Ons koor streeft naar kwaliteitsverbetering en uitbreiding van repertoire en soort
optredens.
Wij zingen een breed meerstemmig
repertoire van populaire en licht-klassieke
nummers in verschillende talen. Daaronder
ook volksliedjes, negro-spirituals en mooie
geestelijke liederen; we zingen het allemaal.
De dirigent besteedt aan het begin van elke
repetitie aandacht aan stemvorming, want
hoewel zingen ook vooral leuk en gezellig
is, wordt het zingen beter naarmate er meer
gelet wordt op ademhaling en zanghouding.
Naast de dirigent worden alle repetities
begeleid door onze vaste pianist, wat iets
extra’s geeft aan de repetitie-avond.
ZIN IN ZINGEN?
Ook al hebt u geen ervaring met zingen
in een koor en kunt u geen noten lezen:
iedereen is welkom en wordt indien nodig
door de dirigent en andere leden wegwijs
gemaakt in het repertoire.

een interview!

mijn verhaal

‘Proefdraaien’ en deelnemen aan de repetities kan 2 maanden zonder kosten.
Woensdagavond van 20.15 uur tot 22.15
uur repeteren we in het activiteitencentrum
Burghplan aan de Fabritiuslaan 28 in Eindhoven, stadsdeel Stratum.
Inlichtingen: Angela van Overbeek
tel. 2122431. Zie ook de site:
http://www.dse.nl/~canamus/
In datzelfde gebouw heeft de ‘Stichting
Jeugd en Wijkraad Burghplan’ aan de
Fabritiuslaan 28 in Eindhoven behoefte aan
vrijwilligers voor bardiensten en toezicht.
De werktijden zijn in overleg. Denk je nu bij
jezelf, dat lijkt me wel wat, bel dan met de
volgende personen. Paul Hoeben 211 79 96
of Wim Welvaarts 212 01 91
Kaarten (rikken) kan hier ook, iedere week
op vrijdag vanaf 20:00 uur. (Geen lidmaatschap nodig.)

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Met wie heb ik het genoegen?’

Een terugkerende rubriek: Interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Dirk-Jan Horrevorts (18-05-2010)

Dan zie ik de lage
brievenbus waarna ik
weet, dat ik goed ben
aangekomen.

18 mei 2010 is eindelijk een dag met zon.
Gerrit loopt weer naar het adres van de
volgende persoon voor een interview. Onderweg valt op, dat er weer op meer plaatsen
onderhoud wordt gedaan aan de huizen.
Je hoort het kloppen van hamers op muren
en het schuren van houten kozijnen. Onwillekeurig gaan de gedachten naar de zorgen over het ‘Europees samenzijn’ door mijn
hoofd. Maar die gedachten worden uit mijn
hoofd gefloten door een merel. De vogels
hebben het nog steeds druk in de natuur.
Gelukkig blijven die vogels zichzelf. Mensen
zijn eigenlijk maar ‘rare vogels’ die onzorgvuldig omgaan met de ‘mammon’. De weg
is kort naar Dirk-jan Horrevorts, voordat ik er
erg in heb ben ik er al. De ‘gedachtekronkels’
verlaten mijn hoofd en dat is maar goed ook,
want ik twijfel aan het huisnummer. Even
zoeken naar een naambord. Jammer dan,
niet te vinden. Dan zie ik de lage brievenbus
waarna ik weet, dat ik goed ben aangekomen. Dirk-Jan is snel aan de deur en als ik
aan de koffie zit, kijk ik even om me heen.
Ik zie twee mooie foto’s aan de muur, die
me vertellen dat de natuur een plaats heeft
binnen de relatie van Dirk-Jan en Tessie. De
ene foto laat een waterval zien en de andere
een mooi berglandschap, samen kijken ze
de eindeloze schoonheid van hun gezichtsveld in. In huis staat een houtkachel op een
houten vloer van de kleine maar gerieflijke
woonkamer. Die dient voor bijverwarming
vertelt Dirk-Jan. Ik zit in de zon aan de koffie

in de keuken. Een lichtkoepel geeft veel licht
in de oude woning. We beginnen met het
interview.
Hoe lang ben je al op deze
wereld? M.a.w. hoe oud ben je?
“Ik ben 37 jaar. Ik ben geboren in Lage Mierde op 13 juni 1972. En ook al ben ik in de
zomer geboren toch kan ik mijn verjaardag
zelden buiten vieren. Het is dan nog net te
koud, of het waait net iets te hard.”
De naam Horrevorts komt weinig
voor in Nederland. Op internet met
de nationale telefoongids krijg je
30 telefoonaansluitingen. Is het
allemaal familie?
“Je hebt op het internet een site waar je
kunt zien waar mensen met dezelfde naam
wonen (http://www.meertens.knaw.nl/nfb/).
Er zijn in Nederland ongeveer 90 mensen
met de naam Horrevorts. En daar zitten een
groot aantal familieleden bij. In Hilvarenbeek
denk ik de helft. Ook in Reusel woont familie.
De meeste familieleden wonen ‘onder’ de
rivieren. De naam is oorspronkelijk afkomstig
uit Frankrijk. Hoogstwaarschijnlijk is de naam
een verbastering van een andere naam. Een
neef heeft dat ooit uitgezocht, maar daar ben
ik niet zo mee bezig.”
Waar ben je opgegroeid en welke

scholing heb je gehad?
“In Lage Mierde, daar ben ik geboren en
getogen. Hier heb ik ook de lagere school
gehad. In Reusel heb ik de MAVO gedaan.
Daarna ben ik naar de MEAO in Eindhoven
gegaan. Daar heb ik ook nog de Mba moderne bedrijfsadministratie gedaan. In vervolg
daarop heb ik nog 9 maanden dienstplicht
vervuld, een van de laatste lichtingen. Een
jaar later hoefde dat niet meer. Ik kan terugkijken op een gezellige tijd in militaire dienst.
Waarna ben ik gaan werken.”
Met wie leef je samen?
“Met mijn vriendin Tessie. We wonen inmiddels al elf jaar samen, maar we kennen
elkaar al 16 jaar. Ik heb haar leren kennen
op de 13de mei 16 jaar geleden, in onze
stamkroeg “De Palmboom” in Reusel. Die
datum gebruiken we zoals iemand anders
een huwelijksdatum gebruikt. Soms doen we
daar bewust iets mee, maar soms ook per
ongeluk. Zoals bij het reisje dat we dit jaar al
geregeld hadden.”
Wie kookt er bij jullie?
“Diegene die het eerste thuis is. We kunnen
alle twee koken. Ik werk 2 tot 3 dagen thuis,
dus dan ben ik als eerste thuis. Verder sta ik
graag vroeg op zodat je vroeg op het werk
aankomt en dus ook weer vroeg thuis bent.

‘Met wie heb ik het genoegen?’
vervolg van 1

Ik heb flexibele werktijden dus dat maakt dat
ik veel van de tijd zelf kan indelen.”
Wat is je favoriete maaltijd?

De vraag is waarom dat
efficiënt werken toen het
busvervoer nog in handen van de overheid was,
niet kon.

“Oh, als ik zelf moet koken? Gerrit: ”Wat vind
je nou echt lekker?” Oh, dat is een bepaalde
gehaktschotel. Met bruine bonen, sambal en
boontjes, een afgeleide van Chili Con Carne
geheel uit een boekje. Zelf iets bedenken
voor een gerecht, zo creatief ben ik niet.”
Wat voor werk doe je nu?
“Ik werk bij het openbaar vervoer. Bij de
busmaatschappij ‘Veolia’. Ik ben begonnen bij ‘Hermes’ in Eindhoven. Maar het
openbaar vervoer is opgesplitst in ‘concessies’ en iedere concessie moet vanwege
Europese wetgeving een keer in de 8 tot 12
jaar aanbesteedt worden. Met concessie
wordt een werkgebied bedoeld voor een
busmaatschappij, de provincie bepaald hoe
groot dat is. Bij Hermes werkte ik voor het
concessiegebied Limburg.
Na de aanbesteding is dat overgegaan op
Veolia.
De nieuwe concessiehouder vroeg of ik mee
wilde overgaan naar een werkplek bij Veolia.
Dat heb ik geaccepteerd. Na die aanbesteding veranderde er het een en ander voor
de oude personeelsbezetting. Mijn werkplek
was gewaarborgd na de privatisering. Na de

privatisering zijn de kosten aanzienlijk verminderd ten opzichte van de periode dat het
busvervoer nog in handen van de overheid
was. Het busvervoer is veel efficiënter gaan
werken. Mede omdat de beloning voor dat
efficiënt werken bij de busmaatschappij terecht komt. De vraag is waarom dat efficiënt
werken toen het busvervoer nog in handen
van de overheid was, niet kon.

productieplanning. Ik plan nu bijvoorbeeld
de dienstregelingen van het busboekje voor
december van dit jaar. Ook dat gaat natuurlijk in samenwerking met anderen, zoals
een vervoerskundige. Die analyseert of er
iets moet veranderen ten opzichte van de
bestaande situatie. Ik analyseer dan weer of
de rijtijden van de voertuigen voldoende zijn
om op tijd bij de bushalte te komen.

De provincie (die de concessies uitgeeft)
subsidieert ook vervoer tegen lage kosten
voor de consument. Het idee dat daar achter
zat was meer mensen in de bus en de trein
te krijgen. Het is ook nu nog zo dat van de bij
de consument in rekening gebrachte kosten,
de bus niet kan rijden. Dan komen we nog
ongeveer 30% te kort. Dat wordt dus gesubsidieerd. Daardoor is er de mogelijkheid
gebleven voor een grote groep mensen die
niet in het bezit van een auto zijn, om met de
bus reizen. Zij hebben ook geen alternatief.

Omdat er op het wegennet veel verandert in
een jaar, moet ieder jaar de dienstregeling
worden aangepast. Een voorbeeld daarvan
is de aanleg van een nieuwe verkeersdrempel in een straat, dat maakt een verschil van
30 seconden in reistijd. Soms heeft dat ook
consequenties voor de lijndienst. Dit continu
aanpassen van wijzigingen voor een busboekje is een onderdeel van mijn werk.

Met een strippenkaart kun je toch het hele
land door. De strippenkaart wordt op termijn
vervangen door de OV-chipkaart, maar is
nog niet landelijk in gebruik. Voor Limburg
verwachten we dat dit in juli gaat gebeuren.
In de overgangsfase zullen beide mogelijkheden gebruikt kunnen worden. Dit om te
voorkomen dat er teveel ongebruikte strippenkaarten blijven onder de reizigers.
Mijn bijdrage binnen de organisatie is

Ook verwerk ik die gegevens in de ‘9292
openbaar vervoersplanner’ die op het internet geraadpleegd kan worden, voor Limburg.
In de Randstad is het gebruik van een auto
meer beperkt ten gunste van het openbaar
vervoer.
De reistijd is daar met het openbaar vervoer
korter en vaak goedkoper, zeker als je de
parkeerkosten meerekent. In het zuiden is de
infrastructuur nog te goed voor de auto ten
opzichte van het openbaar vervoer.”

‘Met wie heb ik het genoegen?’
vervolg van 2

Heb je ook connecties met het
buitenland voor je werk?

We woonden eerst boven
de ‘Albert Heijn’. Dat is
ongemakkelijk als je veel
boodschappen moet hebben, maar wel gemakkelijk als je weinig nodig
hebt.

“Veolia is van oorsprong een Frans bedrijf en
met die tak heb ik wel een relatie, al hoef ik
daar niet voor naar het buitenland. Slechts af
en toe om bijgepraat te worden voor de software van de programma’s die we gebruiken.”
Vind je reizen leuk?
“Reizen daar houd ik wel van, maar dan
privé, zoals op vakantie gaan naar Noorwegen bijvoorbeeld. Maar we proberen
ieder jaar ergens anders naar toe te gaan.
De natuur spreekt het meeste aan. Vooral
de bergen. Wandelen in de bergen. Dat is
voor de zomervakantie. We proberen als
dat mag, dan ook de hond mee te nemen.
Verder gaan we ook twee maal per jaar
met vrienden een weekend weg naar een
kampeerboerderij en daar halen we dan
stoere verhalen van vroeger naar boven.
We proberen ieder jaar ook een stedentrip
te maken en de stad wordt bepaald door de
bestemmingen van Eindhoven Airport.”
Hoe lang woon je op de Rielsedijk?
“Sinds december 2004. Daarvoor woonden
we op het Franz Leharplein in Eindhoven.
Dat is vlak bij de Hoogstraat. We woonden

boven de ‘Albert Heijn’. Dat is ongemakkelijk
als je veel boodschappen moet hebben,
maar wel gemakkelijk als je weinig nodig
hebt. Nu doen we de grote boodschappen op
zaterdag. Meestal bij één zaak.”
Wat voor werk doet Tessie?
“Tessie is schoolmaatschappelijk werkster.
Zij werkt in Geldrop bij een maatschappelijke
werkorganisatie. Ze doet maatschappelijk en
sociaal werk. Ze geeft ook sociale vaardigheidstrainingen aan leerlingen.”
Weet je nog hoe je er achter kwam
dat er een huis vrijkwam op de
Rielsedijk?
“Dat hadden we op het internet ontdekt. We
waren ons aan het oriënteren. Eigenlijk op
een ander soort huis als dit. We hadden
eerst interesse in een andere wijk, liefst
binnen de ring. Een huis uit de jaren dertig
hadden we al bekeken. Dit huis stond al
even te koop. Na een fietstocht kwamen we
er achter dat de omgeving toch ook aantrekkelijk was. Uiteindelijk hebben we het huis
van binnen bekeken. En dat beviel ons goed,
het ruimtelijk gevoel en de rust om je heen.
De omgeving daarvan en het was een oud
en voor ons sfeervol huis. Ik ‘klus’ graag,
daar kun je hier je hart aan ophalen. Het was
voor ons beiden ideaal.”

Wat was er voor nodig om je hier
in huis thuis te voelen?
Hier begint Dirk-Jan te lachen.
“We kwamen in december binnen en de
kachel was niet aan. Het was hier ijskoud,
want de vorige bewoners waren al eerder
verhuisd. Het was een grauwe dag, terwijl de
laatste keer dat we binnen waren in september het mooi weer was en de tuin er nog
prachtig uitzag. Nu was de tuin een beetje
verwilderd. We hadden dus warmte nodig.
Er moest even wat meer water in de verwarming en weer opnieuw worden aangezet.
Daarna voelden we ons weer thuis.”
Wat heb je allemaal veranderd aan
het huis?
“Beneden hebben we nog niet veel aangepast. Een radiatorombouw en keukenkastdeurtjes vervangen. We zijn boven begonnen. Alles eruit gesloopt, het dak eraf en een
compleet nieuw dak er weer op laten zetten
door een aannemer. Ook de kozijnen zijn
vernieuwd. Helemaal af is het nog steeds
niet. Onze slaapkamer is op een inbouwkast
na klaar.Ik ben bezig met een bed te bouwen, daarna komt de inbouwkast. Het grote
werk heeft een aannemer gedaan, de rest
werk ik zelf af. We hadden thuis een boerenbedrijf en daar leer je aanpakken.”

‘Met wie heb ik het genoegen?’
vervolg van 3

Ben je tevreden met het eindresultaat?
“ Met het tussenresultaat ben ik tevreden.”
Is er nog iets in huis dat zich herinnert aan de vorige bewoner?

De ‘gele weg’ vind ik
niet binnen ‘beschermd
dorpsgezicht’ passen.”
Hij ligt ook voor de drie
rijksmonumenten die we
in Riel hebben.

“De houten vloer, maar verder niet veel. Ik
ben nog wel tien jaar bezig voor alles klaar
is, maar dan zijn bijna geen herinneringen
meer over.”
Wat is de laatste wens om je huis
compleet te maken?
“Dat alles klaar is.”
Doe je iets aan sport?
“Ja, squashen en hardlopen. In speel niet in
verenigingsverband, maar heb wel een vaste
partner met squashen. Ik speel elke woensdag in Bladel. Na het sporten ga ik graag met
nog met een aantal vrienden kaarten.”
Ga je weleens stappen? En waar
ga je dan naar toe?
“Echt stappen doe ik niet meer. Af en toe
nog eens naar een eetcafeetje en daar even
blijven hangen. Als het echt mooi weer is ergens een terrasje pikken. Met de carnaval of
kermis gaan we nog wel eens weg, dat wel.

Koninginnedag was ook heel gezellig.”
Je bent betrokken bij de buurt
waar je woont, heb je daarom bij
de buurtvereniging de taak van
penningmeester op je genomen
en hoe bevalt dat?
“Dat bevalt goed. Het gaat goed in de
buurt. Er zijn een aantal mensen bezig om
te zorgen dat het blijft zoals het nu is. We
moeten het ‘beschermd dorpsgezicht’ blijven
koesteren. En oppassen dat er niet iets
ongewild verandert. Alles wat we al gedaan
en gemaakt hebben, zoals de kapel, is
(financieel) goed verlopen. Ik hoop dat we dit
jaar weer een feestje hebben. Al zijn feestjes
vaak erg duur en dus risicovol voor de penningmeester. Maar terugkijkend op het feest
van twee jaar geleden, kunnen we vaststellen dat dit een succes was.”
Wat vind je van de gele weg?
De ‘gele weg’ vind ik niet binnen ‘beschermd
dorpsgezicht’ passen.” Hij ligt ook voor de
drie rijksmonumenten die we in Riel hebben
en bij het eikenbos.
Als je in de buurt gaat wandelen
of fietsen, waar ga je dan naar
toe?
“Ik kom overal. Bij het wandelen met de

hond en bij het hardlopen zie ik veel van
de omgeving. Als je met zijn tweeën gaat
wandelen ben je binnen een uur op de hei.
Je kunt naar de hut van Mie Pils of naar
Geldrop. Ik ben wel vooral georiënteerd op
het zuiden van Riel. Het noorden is minder
aantrekkelijk. Het is ook leuk om keer naar
het kanaal te lopen. De natuur kan je daar
ook verrassen.”
Heb je wel eens getwitterd?
“Nee, maar je moet wel meegaan in het
digitale tijdperk anders loop je achter. Ik kan
niet zonder internet, maar getwitterd heb ik
niet. Ook met facebook ben ik niet bezig.”
Internet? Geweldig! Anders zou ik niet kunnen ‘thuiswerken’.
Bedankt voor dit gesprek!

‘Nieuws in de buurt!’

‘De wegversmalling bij de Rielsedijk’
In navolging op het stukje in de buurtkrant
van april mei, kreeg ik een mailtje van een
buurtbewoonster (Irene Vromans). Zij had
een Iphone en de applicatie ‘buiten beheer’
op haar Iphone gezet. Zij maakte zich ook
zorgen over de wegversmalling.
Na telefonisch overleg werd besloten dat
de foto die nodig was, het beste in scene
kon worden gezet. Dus regelden we op 7
mei 2010, dat een auto en een tegemoetkomende fietsster op de plaats van de wegversmalling elkaar gingen passeren.
Net als bij een echte filmopname bleek dat
er meerdere keren een ‘take two’ nodig was.
Het programma leidde via vragen als een
‘loszittende stoeptegel’ en andere mogelijke
ergernissen naar de juiste interpretatie van
een probleem. Maar een ‘verkeersprobleem’ zat er niet bij. Dus kozen we een
titel die er het dichts bij kwam. Zoals altijd
bij nieuwe onbekende programma’s ging
het de eerste keer niet goed. Het lukte bij
een tweede poging. De ambtenaren van de
gemeente Eindhoven zijn nu op de hoogte
van de gevaarlijke wegversmalling. De foto
toont een in scene gezet voorbeeld van een
(vaak) voorkomend verkeersprobleem op
de Rielsedijk t/o nummer 26. Hier werd mijn
dochter bijna aangereden.
Nu even wachten op de reactie van de

gemeente.
Het heeft me wel aan het denken gezet. Een
programma ‘buiten beheer’ dat moet toch
toegankelijker voor iedereen kunnen worden
gemaakt! Het is handig dat meteen via GPS
de juiste locatie wordt vastgelegd. Maar als
je een Tom Tom of ander navigatieapparaat
hebt kun je via plaatsbepaling ook de coördinaten vinden. Dat kan je toch ook handmatig
ingeven? Waarom die beperking? Zelfs als
je via meer merken (mobiele) telefoons het
programma ‘buiten beheer’ kunt gebruiken,
dan nog vraag ik me af waarom het niet
mogelijk gemaakt kan worden dat je thuis op
je eigen ‘oude’ vertrouwde PC het probleem
kunt melden? Als je geen navigatie hebt kun
je de coördinaten ook vinden met ‘google
earth’. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,
Theo van der Linden
Medewerker woonomgeving
Gemeente Eindhoven
RB.GEB - Gebiedsbeheer
Postbus 2358
5600 CJ Eindhoven
tel.: 040 - 238 68 59

De gemeente reageerde op 12 mei 2010
15:38:13 GMT+02:00 als ‘Buitenbeter’ met
de volgende e-mail:
Geachte mevrouw Vromans,
Ik heb uw melding over de versmalling in de Rielsedijk, ter hoogte van
huisnummer 26, voorgelegd aan een
verkeerskundige.
Zodra ik daarover concrete informatie heb ontvangen, zal ik opnieuw

De echte reactie, die met de
oplossing, houdt u nog tegoed
van de gemeente!

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Nieuw initiatief: een kleurplaat voor kinderen.

Kleurplaat 2
( Titia Droog)

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant is het e-mail adres: buurtkrant.deparel@gmail.com.
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 (2012) 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) Michelangelolaan 2, EHV
(040) 243 66 66 Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind) Michelangelolaan 2, 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!) en 0900-996 54 32 (voor milieudelicten!)
(040) 238 60 00; of (040) 14040 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.deparel@gmail.com.

