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VELDHOVEN

Ouder echtpaar
raakt te water

e Theo Buiting, uiterst links, op weg tijdens het laatste stukje naar
Eindhoven. De fakkel is hier al overgedragen aan een hardloper.

een ouder echtpaar is
gisteravond even voor
19.00 uur met hun auto
op de Oeienbosdijk in
Veldhoven in een sloot
terechtgekomen. de bestuurster had een bussluis over het hoofd gezien, wilde op het laatste
moment uitwijken en
raakte daarbij van de
weg. de twee kwamen er
relatief goed van af. de
man was ongedeerd, de
vrouw is nagekeken in de
ambulance.

Bevrijdingsvuur voor
75ste keer per fiets in
Bayeux opgehaald
Voor de 75ste keer komt het bevrijdingsvuur uit Bayeux vanavond aan in Eindhoven. Honderden wielrenners reden er
sinds 1946 mee om de fakkel tijdens de Freedom Ride in twee
dagen naar Eindhoven te brengen. Een bijzondere traditie met
al even bijzondere verhalen van
de fietsers.

Op een vanwege corona sobere herdenking zal Ties Verhagen het bevrijdingsvuur vanavond om 20.00
uur overhandigen aan burgemeester John Jorritsma. In 1968 zou Verhagen het bevrijdingsvuur al eens
gaan halen in Bayeux, maar door
een ongelukkige val belandde hij in
een Frans ziekenhuis.
Dat verhaal was afgelopen week
al te lezen in deze krant, maar
oud-wielrenner Theo Buiting (75)
uit Baarlo zag Ties vallen en vertelt
over de tocht die volgde zonder
Ties.

Begin van rampvlucht

,,We vonden het een prima traditie
en een eer dat we gevraagd werden.
Dat we nog een week vrij kregen
van het werk was natuurlijk mooi
meegenomen. De val van Tieske
was de eerste tegenvaller van de
rampvlucht die onze tocht zou
worden.”
,,Ties blijft nog even, zo werd ons
vlak voor de start in Bayeux verteld.
De eerste etappe naar Mons in België was een hel. Regen en noordwestenwind op de kop. Honderden
kilometers lang. In twee ploegen
van vijf man reden we afwisselend,
en bij toerbeurt moest een van ons
de fakkel met het bevrijdingsvuur
dragen. Het vuur dat onder geen
beding mocht doven, maar wat een
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De eerste etappe
naar Mons in België
was een hel. Regen
en noordwestenwind op de kop
– Theo Buiting

e De plaquette die Buiting kreeg
voor zijn deelname.

onding was het. Een veredelde versie van een molotovcocktail. Een
grote aluminium cilinder volgepropt met in paraffine gedrenkte
vodden. Op een lang handvat, topzwaar en walmend. Onhandelbaar
dus, zeker op die kletsnatte hellingen in Normandië. Omhoog ging
nog wel, maar bergaf werd het hachelijk om maar met één hand te
sturen en remmen. Alles voor het
goede doel. Als een stel verzopen
katten ploften we neer in hotel La
Cloche in Mons.”
De volgende dag gaat het naar
Brussel. ,,Een race tegen de klok
omdat de rijkswacht, die ons zou
begeleiden, te laat is. Het gaat over
de N6 tussen zwarte wolken uitbrakende bestelbusjes, die zelfs de
walm van onze fakkel doen verbleken. Het eindpunt is het Graf van de
Onbekende Soldaat in Brussel,
waar na een korte ceremonie de lopers de fakkel overnemen.”

een beschonken scooterrijder is donderdagavond omstreeks 22.15
uur onderuit gegaan op
de albertlaan in sterksel.
Hij werd gewond per ambulance overgebracht
naar het ziekenhuis. zijn
vriendin, die eveneens op
een scooter voor hem
reed, bleek na controle
ook onder invloed van alcohol te zijn. zij is door
de politie meegenomen
naar het bureau in maarheeze.

EINDHOVEN

De herdenking is vanavond sober
vanwege corona. Wel is de ceremonie
vanaf 18.45 uur te volgen op Studio040. Rond 19.45 uur is er een fly-by
over het centrum van Eindhoven door
het Commando Luchtstrijdkrachten.
c Regio 10, de Oude Doos

Opnieuw klinkt er protest
vanuit de Oirschotse en
Middelbeerse samenleving
tegen verbreding van de A58.
De messen worden geslepen
voor maandag.

Het protest richt zich met name tegen de door Rijkswaterstaat voorgenomen aanleg van bruggen, in
plaats van een aquaduct, zoals omwonenden het graag zouden willen.
De Actiegroep Aquaduct en Ecoduct Oirschot roept inwoners op
maandag acte de présence te geven
bij een ‘ludiek protest’ tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst
van
Rijkswaterstaat over de stand van
zaken rond die verbreding. ‘Wat
ons betreft is alle geld dat nog aan
bruggen wordt besteed weggegooid geld’, aldus het comité.

Nieuwe berekeningen

Sinds 2008 is bekend dat de A58
verbreed gaat worden. Volgens berekeningen van Rijkwaterstaat zou
een - door Oirschot zo gewild aquaduct veel meer gaan kosten
dan een brug. Maar recentere, nieu-

were berekeningen van Stichting
Aquaduct in het Groen, betaald
door de gemeente, spraken van een
veel kleiner verschil.
Provinciale Staten én de Tweede
Kamer drongen er bij het ministerie op aan mee op zoek te gaan naar
35 miljoen euro; de meerkosten
voor een aquaduct ten opzichte van
de geplande brug. Ondertussen
werkt Rijkswaterstaat de eerdere
plannen verder uit.

Beekdalpassage

De informatieavond van aanstaande maandag geeft een stand
van zaken over de toekomstige situatie bij Oirschot en Middelbeers (de
zogenaamde Beekdalpassage, waar
een ecoduct de voorkeur heeft van
de Beerzenaren). ‘Het ziet ernaar
uit dat uitleg zal worden gegeven
over de verbreding van de brug.
Niet over een aquaduct. En niet
over een verhoogd ecoduct’, schrijven Willy van de Schoot en Gerard
Vinke namens het actiecomité.
‘Wij willen horen hoe Rijkswaterstaat dit aan gaat pakken en zitten niet te wachten op uitleg van
plannen die de Oirschotse bevolking beslist niet wil’. Van de Schoot
en Vinke roepen inwoners op om
maandag om 18.00 uur bij café ‘t
Zand in Oirschot hun stem te laten
horen.

Bloedsporen op
Nijenrode
Op de Nijenrode in eindhoven heeft de politie
gisteravond bloedsporen
ontdekt. zij kreeg rond
21.00 uur een melding
binnen over ‘een incident’. ,,er is veel onduidelijk. ter plaatse hebben
wij onder meer bloedsporen ontdekt die vermoedelijk te maken hebben
met een steekincident”,
meldt ze. de politie heeft
het vermoedelijke slachtoffer niet getraceerd en
zoekt getuigen.

De heilige Ties

De intocht in Eindhoven maakt alles goed, zo vertelt Buiting ruim 50
jaar later. ,,Een grandioze parade, en
al onze rampspoed is breed uitgemeten in de krant. Martelaren zijn
we, onder patronage van de heilige
Ties. Zes rijen dik staat het publiek
op het Stadhuisplein als het vuur
wordt ontstoken met onze fakkel.”
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Duo verkocht
‘Encro-Chats’
de politie heeft dinsdag
een 44-jarige man uit
Kaatsheuvel en een
24-jarige rosmalense
aangehouden. de twee
zouden honderden encro-Chat cryptophones
hebben verkocht aan criminelen. die verstuurden
daarmee versleutelde
berichten.

e Impressie van het aquaduct, dat over de A58 heen zou gaan, in
plaats van een viaduct over het kanaal. INGENIEURSBUREAU IPV DELFT

OIRSCHOT

Overmatige drinkers
zitten vooral in Oirschot
Van alle gemeentes in Brabant
wonen in Oirschot de stevigste
drinkers van de provincie.

Waar gemiddeld zo’n zes procent
van de Nederlanders ‘overmatig’
veel alcohol nuttigt, gaat het in deze
plaats om tien procent.
Zundert, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Asten en Cranendonck
volgen met negen procent. Dat
blijkt uit een onderzoek dat eens in
de vier jaar wordt uitgevoerd door
het CBS, RIVM en de GGD.
Acht op de tien Nederlanders
drinkt weleens alcohol. Zes procent
daarvan drinkt te veel. Maar wat is

te veel? Vijf glaasjes per week? Tien?
Vijftien? Bij mannen ligt het aantal
een stuk hoger dan bij vrouwen. Zij
worden een overmatige drinker genoemd bij een gemiddelde van minimaal 21 glazen alcohol per week.
Bij het andere geslacht gaat om
meer dan veertien glazen.
Zware drinkers hoeven niet per
se elke dag te drinken, maar schenken wel minimaal één keer per
week wat glaasjes in. Bij mannen
ligt de grens daarbij op zes glazen,
bij vrouwen op vier. Zo’n 86 procent van de inwoners van Oirschot
procent drinkt weleens alcohol,
waarvan 10 procent (te) veel.

