welkom
in ons
nieuwe
land
De gemeente Land van Cuijk
is vanaf nu een feit.
Een land vol geschiedenis en toekomst! Land
van ons allemaal. We wensen al onze bewoners,
ondernemers en bezoekers een gelukkig 2022
en een mooie start in ons Land van Cuijk.
Bestuur, directie en medewerkers
gemeente Land van Cuijk.
gemeentelandvancuijk.nl
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Brug bij Grave: afsluiting en
gewichtsbeperking

Rotonde Tien Koolen, eerbetoon
aan frietbakker

In verband met schilder-, reparatie- en

Gewichtsbeperking 10 ton

Het college van de voormalige gemeente

overleed. Geliefd was hij als mens en

onderhoudswerkzaamheden is de John

In verband met repartiewerkzaamheden

Grave besloot nog net voor het einde

enorm gewaardeerd om zijn overheerlijke

S. Thompsonbrug bij Grave in de nacht

is het van belang dat de brug zo min

van 2021 om een rotonde in Velp te

frieten. Een van Brabants eerste en

van woensdag 12 januari op donderdag

mogelijk aan trillingen onderhevig is.

vernoemen naar een geliefd Velpenaar,

uiteindelijk ook oudste frietbakker.

13 januari afgesloten. De afsluiting is ’s

Vandaar dat van maandag 27 december

tevens Brabants eerste en oudste

nachts zodat de impact op het verkeer

05:00 uur tot maandag 10 januari

frietbakker: Tien Koolen. En zo rijden we

Rotonde

beperkt blijft.

2022, 05:00 uur een gewichtsbeperking

vanaf nu in Velp over de Rotonde Tien

Inmiddels is ook de situatie op en rond

is ingevoerd. Alleen voertuigen tot

Koolen.

het kruispunt zelf veranderd. Passanten

Tijden van de afsluiting:

kunnen – waar vroeger vooral gespeeld

maximaal 10 ton mogen deze brug dan
Speeltuinen

werd – nu terecht voor overheerlijke

In Velp vormde tot voor enige tijd

pannenkoeken of een keur aan buffetten.

Meer informatie

geleden de doorgaande provinciale weg

Aan de overzijde van de weg is een

Wilt u meer weten over dit onderwerp, ga

N324 een kruispunt met de zijstraten

voormalig klooster omgevormd tot

Na 12 januari wordt bekeken of er nog

dan naar https://www.rijkswaterstaat.

Tolschestraat en Zandkruiersweg.

zorghotel en vinden we sinds de jaren

meer nachtafsluitingen nodig zijn.

nl/water/projectenoverzicht/maas-

Decennialang was dit een zeer bekend

negentig een Motel Koolen. Motel Koolen

onderhoud-john-s-thompsonbrug-grave.

kruispunt omdat hier ook de speeltuinen

was ook een project van Tien Koolen,

U kunt zich daar ook abonneren op een

De Nachtegaal en Den Tol lagen.

samen met zijn vrouw Marietje. Maar

nieuwsbrief.

Generaties kinderen kwamen hier via

waar Marietje zich met het motel bezig

schoolreisje of uitstapjes met hun

hield was het Tien die zich vooral op de

ouders, soms jaren achtereen, naar

frituur toelegde.

over.
Van woensdag 12 januari 23:45 uur
tot donderdag 13 januari 05:00 uur

toe. Velen hebben hier bijzonder fijne

Bekendmakingen

herinneringen aan. Dergelijke uitstapjes

Nostalgie

werden vaak gevoeld als het hoogtepunt

De friettent van Tien Koolen,

van het jaar.

decennialang pleisterplaats voor heel
Velp en wijde omgeving, bestaat echter

De volledige bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Friettent

niet meer. Vanwege de toenemende

Op deze pagina staan alleen de beknopte versies, bedoeld als service. Voor de

Vast onderdeel van een uitstapje naar

verkeersdrukte is het kruispunt

mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen,

de speeltuin was een dagafsluiting

omgevormd tot rotonde en daarbij was

bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen aan te wenden, verwijzen wij u

met een frietje. Dat gebeurde steevast

letterlijk geen plaats meer voor deze

naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

aan de overzijde van het kruispunt, bij

friettent. Daarmee verdween een stukje

Tien Koolen. Die opende daar in 1958

nostalgie. Bij de aanleg van de rotonde

zijn friettent met souvenirverkoop. En

ontstond bij familie het idee om deze te

met succes! Beide speeltuinen en de

vernoemen naar Tien Koolen. Na overleg

Op dit moment zijn er (nog) geen bekendmakingen gepubliceerd voor

daaruit voortvloeiende klandizie zijn

met gemeente en de provincie bleek

de gemeente Land van Cuijk.

inmiddels al lang verdwenen maar nieuwe

dit mogelijk. In december jl. besloot het

groepen zoals chauffeurs en inwoners

college van de voormalige gemeente

uit de regio, wisten de weg naar de

Grave de rotonde “Rotonde Tien Koolen”

friettent te vinden. De friettent werd

te noemen. Als eerbetoon aan een

ook ontmoetingsplaats voor de Velpse

geliefd mens. Hardwerkend, eenvoudig

jeugd. Er ontstonden liefdes en er werd

en met liefde voor het ambacht; frituren.

zelfs een keer een huwelijk gevierd. En

Iemand die je zowel letterlijk als figuurlijk

Tien? Tien bakte voort, meer dan vijftig

een warm gevoel gaf; met een heerlijke

jaar lang, tot in 2011, het jaar waarin hij

snack en liefdevolle aandacht.

Bezoekadres
Gemeentehuis Cuijk
Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk
Postadres
Postbus 7, 5360 AA Grave
Telefoonnummers
Algemeen telefoonnummer: 0485 - 85 4000
Sociaal Domein Front Office (voor alle vragen
over zorg, inkomen en werk): 0485 - 85 4444
Centrum Jeugd en gezin Land van Cuijk:
0485 - 85 3333
E-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl
Website: www.landvancuijk.nl

Aangenaam. Wij zijn Van Kaathoven!
Voor de inwoners van de gemeente Land van Cuijk en de gemeente Boekel komen wij vanaf 1 januari 2022 het afval ophalen.
Wanneer u zorgt dat de blauwe tariefzakken met restafval, de GFT-container en de PBD-zakken met plastic verpakkingen,
blik en drinkpakken op de dag vóór inzameling na 22.00 uur of op inzameldag vóór 07.00 uur klaarstaan, dan zorgen wij dat
het afval wordt opgehaald. Via 0485 - 85 40 00 zijn we te bereiken wanneer er onverhoopt iets niet goed is gegaan met de
inzameling. Wij zetten ons maximaal voor u in. Daar kunt u op rekenen!
We wensen u een duurzaam jaar toe!

Kijk voor meer informatie ook op landvancuijk.nl

