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In wat ie deed, wilde hij de beste zijn
In de jaren vijftig
en zestig
behoorde Fons
Veldhuizen uit
Oirschot tot de
nationale top in
het hardlopen.

Als een van de nationale toppers
kreeg Fons Veldhuizen in zijn hoogtijdagen uitgekiende trainingsschema’s mee van de KNAU, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.
Maar hij kon er niets mee en verscheurde ze. „Ik moet kunnen lopen
zoals ik zelf wil.”
Het was Veldhuizen, donderdagochtend op 82-jarige leeftijd overleden,
ten voeten uit. Eigenzinnig, eigengereid. „Hij was erg gehecht aan zijn
vrijheid”, zegt zijn dochter Judith
Veldhuizen. „Schema’s? Hij zocht
het liever zelf uit en deed het op
zijn manier.”
De Oirschottenaar was van 1953 tot
1968 een van de beste hardlopers
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van Nederland. De cross was zijn favoriete onderdeel. Hij reeg zeges
aaneen en vertegenwoordigde Nederland in vele buitenlandse wedstrijden. Van ’59 tot ’64 werd hij zes
keer op rij nationaal kampioen 25 kilometer op de weg, in ‘62 pakte hij
de titel 10 kilometer op de baan.
Zijn gedrevenheid was befaamd.
„Hij hield er een Spartaanse leefwijze op na, die bestond uit werken,

trainen en aan wedstrijden deelnemen”, zegt Martien van de Ven, die
vroeger met hem trainde en wedstrijden liep en hem tot het laatst regelmatig bezocht.
Zijn fanatisme bleef trouwens niet
beperkt tot het hardlopen. Het was
een karaktertrek. „Wat ie deed,
deed ie goed”, zegt zijn dochter. „In
zijn werk, met het telen van groenten in zijn tuin, met het duivenmelken, altijd was hij gefocust. Tot kort
geleden fietste hij nog. Soms vijfhonderd kilometer in de week. Dan
reed-ie niet rustig rond, maar werd
er echt getraind. Altijd zocht hij de
grenzen op. Hij was een eenvoudige
man, maar in die zin bijzonder.”

Veldhuizen werd ‘gepakt’ door het
hardlopen tijdens militaire dienst.
Eenmaal met groot verlof schreef
hij zich in bij Orion. Toen die atletiekvereniging later ter ziele ging,
moest hij noodgedwongen naar een
andere club en dat werd Generaal
Michaëlis in Best. Martien van de
Ven: „Plotseling stond regelmatig in
de krant dat Fons uit Best kwam. In
Oirschot, dat erg trots op hem was,
waren ze daar niet blij mee. Hij had
een grote supportersclub en die
heeft er voor gezorgd dat hij zich in
Best weer liet uitschrijven.”
De crematiedienst is maandag om
14.30 uur in uitvaartcentrum Hilvarenbeek in Diessen.

Fietswinkel opent op andere plek in Best
schikt voor klanten om proefritjes
te kunnen maken, terwijl ook deze plek dicht bij de A2 is gevestigd”, laat woordvoerder Johan Makaske weten.
Volgens Makaske is de gemeente Best met deze locatie wel akkoord. Op het pand zit al een vergunning voor detailhandel. Dat
was op de vorige locatie niet het
geval.
Winkeliers in de bestaande centra van de dorpen en steden in deze regio kunnen de concurrentie
op industrieterreinen niet aan.
Dat is eerder gebleken met de vestiging van onder meer Karwei en
recentelijk Hornbach in Best. Daarom zijn nu regionale afspraken gemaakt: vestiging van detailhandel
op industrieterreinen is niet langer mogelijk. Alleen verkoop van
grote goederen zoals auto’s, boten
of caravans is er nog toegestaan.
Eerder dit jaar opende de e-bike
specialist al verkoop- en servicepunten in Waddinxveen, Purmerend, Assen en het Texelse Den
Burg. De fabriekswinkel van Stella
Fietsen is gevestigd in het Veluwse Nunspeet.
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Met IVN naar
‘eilandjes’

Zevensprong Verbod op overdag
start dinsdag parkeren voor

Tijdens een vijftien
kilometer langeafstandswandeling van
het IVN wordt op zondag 24 juli ‘eilandjes
gehopt’. Vanaf Woonpark Eckartdal voert
de tocht over het prehistorische eiland
Eckart. Langs de
oever van de Dommel
gaat het richting moleneiland Hooidonk
en vandaar via een
struinpad naar landgoed Soeterbeek en
terug naar Eckart. Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerterrein de
Laathof bij Woonpark
Eckartdal aan de Amazonenlaan in Eindhoven. Deelname gratis.
Info: 040-2421423.

‘Trammelant in Waterland’ is het thema van
de Zevensprong, die
begint op dinsdag 26
juli.
Deze Rooise kindervakantieweek is voor
kinderen uit groep 3
en 4 van het basis- en
speciaal onderwijs.
Al 280 kinderen hebben zich aangemeld
om van dinsdag tot en
met vrijdag te sporten, te knutselen, mee
te doen aan een spellencircuit of een uitstapje.
Met een vossenjacht
door het centrum
wordt de Zevensprong vrijdagmiddag
om 15.30 uur afgesloten bij Mariëndael.

De winkel van Stella E-Bikes op
industrieterrein ’t Zand bleek
verboden gebied en moest
dicht. Maar het voormalige gebouw van de Harense Smid aan
de Bosseweg had al een detailhandelvergunning en biedt voor
de fabrikant van elektrische fietsen een goed alternatief.
Lilian Dominicus
l.dominicus@ed.nl
Best

Medio vorige maand nog sloot
Stella Fietsen haar pas geopende
winkel op industrieterrein ’t
Zand. Dat was op last van de gemeente Best. Nieuwe detailhandel
mag zich immers niet meer vestigen op industrieterreinen.
Nu is er een nieuwe locatie gevonden voor het Stella E-Bike Testcenter: het gebouw aan de Bosseweg waar voorheen elektronicaketen De Harense Smid in zat.
Maandag opent de winkel in elektrische fietsen de deuren.
„Dit pand is groter dan het vorige: 800 in plaats van 200 vierkante meter. Het is daardoor beter ge-

HEEZE-LEENDE

Inloop bij
wethouders
De gemeente HeezeLeende houdt maandag 25 juli weer een
inloopspreekuur van
de wethouders. Toon
Bosmans (PvdA, foto),
Frans Cuijpers (VVD),
en Wilma van der Rijt
(CDA) zijn dan zonder
afspraak tien minuten
te spreken over een
zelf te bepalen onderwerp. Het spreekuur
is van 18.00 tot 19.00
uur in het gemeentehuis in Heeze.

Stella E-Bikes Testcenter verhuist naar de Bosseweg in Best. FOTO KEES MARTENS/FOTOMEULENHOF

GELDROP

Immanuëlschool

Inschrijven voor
open podium
Geldrop Anders

Zo mogelijk nog voor aanvang van
het nieuwe schooljaar wordt van
8.00 tot 16.00 uur een parkeerverbod ingesteld bij de Immanuëlschool in Best. Het gaat om dat
deel van de Van Lumeystraat dat
aan het schoolplein grenst.
De school is door de verbouwing
van ’t Tejaterke een deel van het
schoolplein kwijtgeraakt en daarom is van de Van Lumeystraat een
speelstraat gemaakt. Stoep en rijbaan zijn gelijk aan elkaar gemaakt, wat automobilisten het gevoel moet geven zich ‘te gast’ te
voelen. Maar de geparkeerde auto’s in de straat zorgen voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties, vindt de schooldirectie. Schriftelijke vragen van de ChristenUnie
hebben er toe geleid dat de situatie nu wordt aangepakt.

Muzikale talenten die willen
deelnemen aan het open podium tijdens Geldrop Anders
2016 hebben nog tot maandag
1 augustus de tijd om zich in te
schrijven. Op zaterdag 10 september krijgt muzikaal talent de
kans zich te presenteren aan
het publiek tijdens Geldrop Anders. Dit muzikale weekend
duurt drie dagen en begint op
vrijdag 9 september in het centrum van Geldrop.
Solisten, duo’s, trio’s en koren
kunnen zich aanmelden via
pr@geldropanders.nl. De organisatie zorgt voor de geluidsinstallatie. Een optreden mag maximaal dertig minuten duren.
Kijk op de site van Stichting
Geldrop Anders voor het volledige weekendprogramma.

50% Opruiming!
Airco aanwezig.
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