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

Nog steeds bestuurscrisis!
Voorzitter gezocht!
Toch plannen voor nieuwe
woningbouw op het terrein
van de oude volkstuinen?
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We gaan door met de buurtkrant!
Nieuwjaarsborrel.
Iemand opperde :”Zullen we een
‘Nieuwjaars borrel’ houden met de
buurt?’
En na een vergaderingetje was de
organisatie rond. Op zaterdagmiddag
ruimden Jessie, Dirk-Jan, Bettina, Gerrit en Jo de schop van Jan van Rooij
op zodat we in het geval van regen of
sneeuw, binnen konden staan.
Op zondag 8 januari parkeerden Jessie en Dirk-Jan de kampeerbus (met
keukenblok) om de glühwein en de
chocolademelk op te warmen bij het
eikenbosje.
Alain nam de wijn mee. Gerrit en Jo
zorgden voor het hout in de vuurkorven en Billie, ‘het bakkertje van Riel’,
bakte appeltaart in verschillende variaties.
Er werden marshmallows aan stokjes
geregen voor de kinderen. En appeltjes
in aluminiumfolie gewikkeld voor op
het vuur.

hoofdpagina

Er werd zelfs een prijs uitgeloofd voor
de origineelste beker. Dus iedereen nam
zijn eigen beker mee en we aten met
onze handen.
Het weer werkte mee. De vuurkorven
brandden bij de invallende schemer en
we wensten iedereen een goed Nieuwjaar. De prijzen voor de origineelste
bekers werden gewonnen door Raoul
van de Moosdijk in de categorie jeugd.
En door Jan de Rooij in de categorie
volwassenen.
Het was een geslaagd en gezellig begin
van het nieuwe jaar op Riel.
En wellicht het begin van een nieuwe
traditie.

interview

mijn verhaal

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Nieuws in de buurt!’

‘Crisis binnen het bestuur niet opgelost!!!!!!!!!!!!!!!!!’
Gerucht 1

Geruchten?
Bosgordelnieuws

Laatst sprak ik met een paardenliefhebster over ‘grond ‘ in en om Riel.
Zij was goed op de hoogte en kon van
ieder weitje in de omgeving de eigenaar
noemen. Daarnaast wist ze ook te vertellen dat de DAF-tuin binnenkort bebouwd zou worden en zelfs dat het
weiland tussen de Brakenstraat en
de Rielsedijk een woonbestemming
heeft………..!
Er zouden boerderijachtige landhuizen
worden gebouwd in overeenstemming
met het beschermd dorpsgezicht van
Riel.
Dit verbaasde mij.
Iemand anders wist zelfs te vertellen, dat
het weitje waar de ezels en de kippen
lopen vooraan de Rielsedijk, ook een
woonbestemming heeft.
Op de jaarvergadering wist een derde
persoon te vertellen dat de DAF-tuin
absoluut niet bebouwd zou worden . De
DAF-tuin zou een agrarisch-recreatieve
bestemming hebben gekregen.
De provincie zou negatief geoordeeld
hebben over het bebouwen van de DAFtuin.
Volgens deze persoon moet de DAF-tuin

een groene zone blijven. Dat staat in het
bestemmingsplan.
Twee verhalen over hetzelfde gebied die
elkaar tegenspreken. Wat is de waarheid?
Gerucht 2
Komt er in het oude pand van ‘Action’
aan de Sint Petrus Canisiuslaan een
nieuwe ‘Action’ ?
Ledenlijst.
Op veler verzoek gaat het bestuur van
de buurtvereniging de ledenlijst met
telefoonnummers onder de leden verspreiden.
Iedereen die niet wil dat zijn/haar telefoonnummer op deze manier openbaar
wordt gemaakt, wordt verzocht om dit
voor 14 mei 2012 te melden bij Bettina
Garcia (secretaris).
Dit kan schriftelijk: Rielsedijk 49 of per
mail vofsolensol@chello.nl
Eind mei zal de aangepaste ledenlijst bij
alle leden worden bezorgd.
Bosgordel:
Ruim een jaar geleden hebben we ge-

reageerd op het Concept Beheerplan van
de bosgordel. Hierop hebben we van de
gemeente niets meer vernomen.
Er zou na de zomervakantie door de
gemeente een bijeenkomst worden
gehouden. Deze moet nog steeds plaatsvinden.
We hebben een aantal maal gevraagd
naar de stand van zaken. Ook hierop
wordt niet gereageerd.
Ondertussen is begin februari een
breed onderhoudspad langs de sloot
van Gijzenrooi vrijgemaakt. Tegen de
afspraken in is hierover geen contact met
ons geweest. Ook is men grofschalig en
laks te werk gegaan; en precies dit zou,
voor het behoud van de bosgordel, niet
moeten gebeuren.
Samengevat, de gemeente speelt al een
jaar verstoppertje, houdt zich niet aan
de eigen afspraken en gaat vrolijk haar
eigen gang. Wij vinden deze gang van
zaken meer dan schandalig en we laten
het er zeker niet bij zitten.
Wordt, helaas, weer vervolgd.
Bosgordelgroep Riel

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren
‘Mollenpraat’ ( Maartje Bertens )
Waar is de MOL?

Hij vangt tegen een
kleine vergoeding in de
buurt de mollen!
Ik vond dit eigenlijk
zielig. Maar ja, ik vind
een maanlandschap in
mijn tuin of wei ook
niet prettig.

Billy heeft sinds een paar maanden een handeltje erbij. Hij
vangt tegen een kleine vergoeding in de buurt de mollen! Ik
vond dit regelmatig zielig, maar ja ook ik vind een maanlandschap in mijn tuin of wei niet prettig. Op de wei zelfs gevaarlijk voor onze pony i.v.m. met verstappen in de gaten/kuilen
die ontstonden . We hebben zelf al diverse verjaagmethoden
uitgeprobeerd om deze gasten kwijt te raken zonder gebruik te
hoeven maken van een klem. Ons was /is het nog niet gelukt ,
vandaar dat Billy met klemmen aan de gang ( in de gangen!!)
ging. Voor een goed resultaat was het dan wel handig dat hij
zich in de mollenwereld had verdiept. Hieronder wat wetenwaardigheden over deze kleine bijzondere buurtbewoners….
Aan het aantal molshopen is af te lezen hoe het met de wormenpopulatie staat op het perceel. Wormen zijn namelijk het
hoofdvoedsel van de mol. Verder vult hij zijn menu aan met
insectenlarven en-poppen, slakken en soms een kikker. Dagelijks heeft hij ongeveer de helft van zijn gewicht in voedsel
nodig. Dit zijn toch gauw 100 wormen.
Mollen zijn praktisch blind. Nou is onder de grond toch het
licht uit dus voelen, horen en ruiken ze om hun prooi te vinden. Ze hebben duizenden tasthaartjes boven de snuit en aan
de bovenkant van de voorpootjes. Ook het staartje dient als
tastorgaan.
Onder de grond is hij sneller dan boven de grond. In zijn
gangenstelsel haalt hij 7 km per uur, maar kruipend boven de
grond is zijn topsnelheid 5 km per uur. Als een draaiende boor
(hij graaft met de voorpoten, om en om) kan een mol per uur
en gang graven van 10-15 meter. Bij de oppervlakkige gangen
wordt de grond wat omhoog geduwd, bij de diepere gangen

vormen zich molshopen. Als bij droogte de wormen dieper
zitten gaan de mollen dus ook dieper. Hij is niet de hele dag
actief maar in periodes gedurende de dag en nacht. Dit verschilt binnen de seizoenen.

De oppervlakte van hun territorium is circa 400m2. De diepte
van hun territorium is afhankelijk van het grondwaterniveau.
Mollen hebben namelijk een hekel aan water en extreme
droogte. Over het algemeen leeft de mol solitair dus een mol
kan verantwoordelijk zijn voor heel veel hopen. Iedere dag
wordt het hele territorium drie maal geïnspecteerd op indringers of aanwezig voedsel.
Als een territorium vrijkomt word het snel ingepikt door de
buren. Daarom lijkt het soms of ze met velen op een perceel
zitten (alsof het dweilen is met de kraan open) en er toch maar
één bewoner is.
TIP: Mocht het nu voor jou toch te ver gaan om Billy in te
huren ( 040-2126321) vind je hier nog een verjaagtip die voor
ons nieuw was. Als hij werkt laat het ons weten, ook wij laten
ze liever leven. (Meer informatie over mollen op: http://www.
mollen.info/)
In muziekkaarten, die te koop zijn, zit een elektronische
module die liedjes speelt. Als je de kaart openhoudt speelt die
wel 2 maanden. Neem die module eruit, doe hem in een plastic
buisje en stop hem in een van de gangen. De muziek wordt
door hun gang verspreid, als door een spreekbuis, en de mollen gaan er ( als het goed is ) vandoor.

‘Nieuws in de buurt!’
‘jaarvergadering 2012’

21-03-12 Algemene ledenvergadering

Waar blijft de slagboom (met sleutel)
voor de ‘Groenstraat’?
(Het eerste zandpad na huisnummer
21 aan de Rielsedijk.)

aanwezig:
Jo Kuiper, Valerie van Nielen, Gerard van
Gastel, Adriana van Brunschot, Wilbert
Gooskens, Jeanne Hagen, Gerrit Nolde,
Nicole Leijten, Marleen van Doorne,
Annelies Levendag, Laurens Vehmeyer,
Titia Droog, Dirk-Jan Horrevorts, Alain
Boutmy, Bettina Garcia
afwezig met bericht:
Bauke Teerenstra
1. De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Het jaarverslag van de penningmeester:
Uitgaande posten waren : ‘het oogstfeest’
en de ‘Nieuwjaarsborrrel’, en de bankkosten.
Inkomen: de contributie van de leden en
de verkoop van de kaarsen voor de kapel.
3. De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden aangezien de 2 leden van de
kascommissie geen tijd hebben gehad.
Na de vergadering wordt de kas gecontroleerd door Marleen van Doorne en
Valerie van Nielen .
Als de kascontrole wordt goedgekeurd zal
dat in de buurtkrant vermeld worden.

4. Het jaarverslag van de secretaris slaan
we over wegens miscommunicatie kunnen
we het verslag niet inzien.
5.De contributie voor 2012 wordt vastgesteld op 25 euro.
6. Bestuursverkiezing.
Gerard is aftredend secretaris en stelt zich
niet herkiesbaar. Bettina Garcia wordt
voorgedragen als secretaris en gekozen .
Alain Boutmy is aftredend als voorzitter
en niet herkiesbaar. Zolang er zich niemand aandient als voorzitter blijft Alain
de honneurs waarnemen.
7. Pauze slaan we over. De vergadering is
nog maar net begonnen.
8. Speerpunten voor het komende jaar.
Afgelopen jaren hebben we ‘de bosgordel‘ en ‘de bouw van de kapel’ als
speerpunten gehad. De vraag is waar
willen we ons in de toekomst mee bezig
houden.
Verbod voor vrachtwagens op de
Brakenstraat.
Duidelijk aangeven 30 kilometer
zone op de Rielsedijk en de Brakenstraat.
Voorstellen aan de gemeente,
om met vrijwilligers onderhoud te plegen
aan de bosgordel en ander groen, als de
gemeente slecht bij kas is. ( Nu wordt met

machines alles weggemaaid en moet de
bosgordel zelf weer herstellen.)
Met deze punten gaat het bestuur aan de
slag.
9. Wat verder ter tafel kwam:
Geruchten?
Er schijnt toch sprake te zijn van enige
aanzet tot bouwactiviteit op het oude
moestuincomplex van de Daf, aan het
begin van de Rielsedijk. Ondanks het
feit dat het geldende bestemmingsplan
dit gebied als agrarisch-recreatief heeft
bestempeld en ook de provincie negatief
heeft geoordeeld over bebouwing van dit
terrein.
Het bestuur gaat dit verder onderzoeken.
Waar blijft de slagboom met sleutel voor
de Groenstraat? Er is sprake van toenemend sluipverkeer tussen Geldrop en
Eindhoven.
De uitkomst van de snelheidsmeting aan
het begin van de Rielsedijk gaf destijds
aan dat de bewoners zelf de grootste
overtreders van het 30 kilometer gebod
zijn. Er wordt gemiddeld (auto’s, landbouwvoertuigen, racefietsen, brommers
etc.) 40 kilometer per uur gereden op de
Rielsedijk. De gemeente vindt dit acceptabel en doet dus niets aan handhaving van
het 30 kilometergebod.

‘Nieuws in de buurt!’
‘jaarvergadering 2012 (vervolg)’

Besloten wordt dat
voortaan meteen de
gemeente wordt gebeld, door degene die
dit opmerkt (zie telefoonnummer op achterzijde buurtkrant.)
En....... degene die hier
melding van maakt
stuurt een kort mailtje
aan:
info@dorpsgezichtriel.nl

*
Actie ondernemen om scherper
op de agenda van de gemeente te komen.

zijn garage in kon. Hij heeft dit zelf bij
de gemeente aangekaart.

*
Alain Boutmy legt uit dat de
buurt-coördinator Crith Leppens meerdere buurten coördineert. Door alle
bezuinigingen staat er voor Riel 0 uren
op de begroting.

*
Het pad voor het paardenpension van de Groof is zo slecht geworden
dat mensen met rolstoelen en rollators
niet meer het terrein van het paardenpension op kunnen komen. Ook hier is de
gemeente gevraagd het toegangspad te
verbeteren.

*
En de buurtbrigadier heeft ook
geen tijd voor Riel.
*
Er is een avond geweest voor
het stadsdeel Stratum over de verkeersafwikkeling in Stratum. Alain Boutmy
legt uit dat dezelfde punten die afgelopen jaren op de agenda van de gemeente
stonden, nu nog steeds op de agenda
staan. Er zit niet veel schot in.
*
Het bestuur gaat zich rechtstreeks wenden tot de wethouder met de
‘speerpunten van Riel 2012’ Dat kan ook
want de wethouder heeft 6 spreekuren
voor de verschillende buurten.
*
Riel en omgeving is een heel
interessant gebied voor vogels, maar
vogels zijn wel afhankelijk van een goed
onderhoud van de bosgordel.
*
De opruimdag wordt vastgesteld
op 1 april. Dit weekend komen de uitnodigingen bij de buurtbewoners in de
brievenbus.
*
Het achterpad van de woningen
aan de Rielsedijk was door de plotselinge winter zo slecht geworden dat
een bewoner niet meer met zijn auto,

ges, of hompen vlees of resten van
auto’s worden gevonden in het buitengebied.
Besloten wordt dat voortaan meteen de
gemeente wordt gebeld, door degene
die dit opmerkt (zie telefoonnummer op
achterzijde buurtkrant) en degene die
hier melding van maakt stuurt een kort
mailtje aan: info@dorpsgezichtriel.nl.

*
Het oogstfeest wordt dit jaar
gehouden op 19 augustus en wederom
georganiseerd door Titia Droog en
Jeanne Hagen.

Hetzelfde met inbraken en overige onregelmatigheden.

Rondvraag:

Inmiddels heeft de kascomissie de kas
gecontroleerd. Waarmee het kasboek is
goedgekeurd.

-Alain Boutmy: -Er zijn mensen die er
bezwaar tegen hebben dat hun telefoonnummer op de ledenlijst wordt gepubliceerd. In de buurtkrant zal hierover een
bericht worden geplaatst. Vervolgens
kan iedereen die bezwaar heeft tegen het
publiceren van zijn telefoonnummer op
de ledenlijst, dat melden bij Bettina Garcia. De ledenlijst zal worden aangepast
en vervolgens onder alle leden worden
verspreid.
-Bettina Garcia: -27 februari trilde ons
huis aan de Rielsedijk enkele seconden
zonder dat er een vrachtwagen langskwam. Alain Boutmy vertelt dat er die
dag een aardbeving is geweest, die tot op
Riel voelbaar was.
-Marleen van Doorne: -vertelt dat er
regelmatig allerlei afval van weedplanta-

Verslag gemaakt door Bettina Garcia.

Omdat Alain vertrekt is het heel
belangrijk dat de vacature van de
voorzitter wordt ingevuld. We kunnen een voorzitter niet missen!

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren
‘Nieuws vanuit 31’ ( Maartje Bertens )
Ook dit jaar organiseerde Omroep Brabant de wedstrijd ‘het
Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’ om te ontdekken wie
het lekkerste worstenbroodje van Brabant kan bakken. Voor
het eerst gaat het nu om de enige en echte titel voor heel
Brabant. Tientallen Brabanders hebben zich aangemeld voor
de wedstrijd, 51 profs doen mee, net als 47 thuisbakkers en 49
studenten waaronder Billy en Charlie Weibel. Zij zitten in het
3e jaar van de ‘Rooi Pannen’.

Ook dit jaar organiseerde Omroep Brabant
de wedstrijd ‘het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’.

Billy en Charlie pakken zo’n wedstrijd heel serieus aan…
Eind januari zijn ze op zoek gegaan naar een slagerij die het
gehakt wilde sponsoren. Dit is natuurlijk het belangrijkste
ingrediënt van het worstenbroodje. En als jezelf het gehakt
aanleverde mocht je de worstenbroodjes ook meenemen en
eventueel verkopen. Via hun ‘kano’ netwerk kwamen ze uit bij
een slagerij in Deurne. Deze wilde graag een bijdrage leveren
aan hun deelname. Zij hebben de jongens totaal met 9 kg. gehakt gesponsord, want er moest natuurlijk voor de wedsstrijd
wel uitgebreid geoefend worden. Hier wilden Billy en Charlie wat voor terug doen, ook omdat ze niet wisten wat wij in
hemelsnaam met 140 worstenbroodjes aan moesten. Besloten
werd de broodjes voor een schappelijke prijs te verkopen in de
buurt en de opbrengst hiervan voor het Dierenasiel te bestemmen.
Begin februari werden de briefjes waarop dit werd aangekondigd, in de buurt verspreid. Het was super om te bemerken dat
binnen een mum van tijd de reserveringen binnen kwamen.
De bestellingen werden ’s avonds rondgebracht en de pot voor
het Asiel raakte gevuld. Ze hebben zelfs buurtgenoten teleur
moeten stellen omdat ze uitverkocht waren. Sorry hiervoor.
Maandag 26 februari hebben ze op school de worstenbroodjes
gebakken waarmee ze aan de wedstrijd deelnamen. Dinsdag
de 27ste zijn ze gezamenlijk met de andere deelnemende
studenten gaan inleveren in Best. Hier zat de jury al klaar en
natuurlijk Omroep Brabant om interviews af te nemen. Je weet
maar nooit….
Het oefenen heeft vruchten afgeworpen …’s avonds kwam het
verlossende telefoontje dat Charlie door de voorronden was

gekomen en aan de finale op 26 maart mag deelnemen! Billy
helaas niet.
Zo zie je maar dat goede ingrediënten belangrijk zijn voor een
goed product maar dat er meer bij komt kijken. Ik weet nu wat
er allemaal gedaan moet worden voordat er na 5 uur worstenbroodjes uit de oven komen. Ik proef ze sindsdien anders.Ik
denk dat de finaleplaats voor Charlie welverdiend is.
En de centjes van de worstenbroodjes???
Op vrijdag 2 maart zijn de jongens naar het Dierenasiel geweest om te vragen waaraan ze het ingezamelde geld het beste
konden besteden. Het werden droge hondenkoekjes en Pens
staafjes. Ze hebben bij de dierenwinkel goed onderhandeld
en kregen voor hun 120 euro: 20 kg droge hondenkoekjes en
1400 Pens staafjes (!) De medewerkers van het asiel konden
dus 3 volle dozen lekkernijen in ontvangst nemen. Op deze
manier leverde de ene traktatie, een traktatie voor de honden
op. Mooi toch?

Charlie met de dozen vol hondenkoekjes en een medewerkster
van het Dierenasiel die de koekjes in ontvangst neemt.

‘Nieuws in de buurt!’
‘Oogstfeest september 2011’
‘Opruimdag april 2012’

Voor de tweede keer:
‘Oogstfeest op Riel’
Genieten van elkaars
culinaire prestaties met
producten
van eigen grond (voor
een groot deel tenminste).

Het is al wel een hele tijd geleden:

Op 1 april was er weer de traditionele
Rielse opruimdag.

Het Oogstfeest van 11 september 2011
maar daarom nog steeds het vermelden
waard. Voor de tweede keer het
Oogstfeest op Riel. Genieten van elkaars
culinaire prestaties met producten
van eigen grond (voor een groot deel).

Met koel en zonnig weer toog jong en
oud, na koffie en gebak van o.a. het
‘bakkertje van Riel’, in alle richtingen
om uit bermen en sloten het zwerfafval
op te halen.

Maar vooral gezellig samen eten en
drinken op ‘de Brink’ van Riel.
Door het mooie weer waren deze keer
de tenten alleen nodig voor de zon. Met
dank aan de organisatoren Jeanne en
Titia en allen die mee hebben geholpen
met de voorbereiding van de gerechten
en de op- en afbouw van het festijn.
Bij de vergadering van de buurtvereniging van woensdag 21 maart zegden
Jeanne en Titia toe dit jaar weer een
Oogstfeest te organiseren in de tweede
helft van augustus 2012.
We rekenen op de medewerking
van velen in de keuken en bij de verdere
voorbereiding van het alweer derde
Oogstfeest.
Het opeten zal weer geen probleem zijn.
Er komt nog tijdigbericht.

Uit hoeken en gaten kwam weer een
berg vuil. Maar het begint blijkbaar toch
te helpen. Weer was de berg wat kleiner
dan het vorige jaar.
Na afloop is het dan goed toeven bij de
schop van Jan op het tuinstel van Cor en
Thea.
Laten we deze traditie in ere houden
en volgend jaar weer werken aan een
schoon Riel!

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant: e-mail adres: buurtkrant.deparel@gmail.com
De buurtkrant staat ook in kleur op onze site: http://www.dorpsgezichtriel.nl/parel/nieuws/
Het is belangrijk dat iedereen lid wordt. Veel kost de contributie niet, voor dit jaar € 25,00.
Als je nog geen lid bent, dan kan dat door je aan te melden bij Bettina Garcia Rielsedijk 49.
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? Het e-mail adres van de vereniging is: info@dorpsgezichtriel.nl

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) 14040 Gemeentelijke klachtendienst
0800 9009 ENDINET Storingsnummer (d / n) voor gas electriciteit en straat- verkeersverlichting
0900 9965432 Handhavingsteam Buitengebied

geef de buurtkrant aan een vriend of kennis!
PDF te downloaden via de site, klik op bestand opslaan, en je hebt hem !
Tweede mailadres voor kopie: buurtkrant@dorpsgezichtriel.nl

