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Vervlogen herinneringen komen door Guus (6) weer boven

Door de ogen van een kind is
de Lichtjesroute betoverend
Nog één weekend en
dan doven de ruim
100.000 lampjes langs
de 22 kilometer lange
Lichtjesroute in
Eindhoven weer.
Verslaggever Diede
Hoekstra reed de route
met zijn zoon Guus.
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oegegeven, ook ik had de
Lichtjesroute al jaren afgeschreven. Oubollige
lichtornamenten aan de
lantaarnpalen in een tijd
dat spectaculaire lichtevenementen
als Glow de nieuwe standaard zijn.
Gloeilampjes in de vorm van Nijntje,
een trompet of een vlieger. Wie stapt
daar in godsnaam nog voor in de auto
of op de fiets? Maar nu heb ik zelf een
zoon van zes die nog wel betoverd
raakt door vijftig lampjes die samen
een zeehondje vormen. En hij is niet
de enige. Dat blijkt wel als we in de
file staan bij het Hendrik de Keyzerplein.
Al twee weken vroeg onze Guus iedere ochtend steevast of we ’s avonds
de Lichtjesroute zouden gaan rijden,
en vandaag is het eindelijk zover. Na
het eten nog even wachten tot de
lantaarnpalen branden en dan zijn
we onderweg. De papegaaien op de
Leenderweg vallen meteen in de
smaak en met de zeehondjes op de
Heezerweg hebben we het hoogtepunt voor Guus eigenlijk al gehad.
De route gaat verder door het Witte
Dorp. Langs het oude huis van opa en
oma waar ik zelf vroeger als kind
uren uit het raam kon kijken naar de

e Een van de ornamenten aan het
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dat de Lichtjesroute al ruim 75 jaar is
wat het is, maar vooral omdat hij er
gewoon oprecht van geniet. Laat opblijven, voor één keer voor in de auto,
dekentje mee en wat te snoepen. Nog
meer snoep van de vrijwilligers bij
het Hendrik de Keyzerplein en als
het droog is, ook nog een ijsje.
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Misschien rijdt
Guus over 30
jaar de route
met zijn zoon
of dochter

auto’s die in een file door de straat
kropen. Een vervlogen herinnering
die door het enthousiasme van Guus
weer boven komt. Heel veel anders is
het dik dertig jaar later niet. De ornamenten zijn wat groter en bewegen
her en der zelfs, maar in de basis is
het nog steeds een statisch geheel.
Voor onze Guus maakt het allemaal niks uit. Omdat hij niet weet
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Carnavalsseizoen Eindhoven wordt
dit jaar afgetrapt in de Effenaar

Om 19.11 uur wordt samen met
Bavaria het vat aangeslagen, de
huidige stadsprins is daar ook bij.
Traditiegetrouw zorgen blaaskapellen voor de muziek. Normaal
gesproken wordt dit ritueel buiten
op het Stratumseind gedaan. ,,Met
het oog op de coronamaatregelen
moesten we dit jaar naar een binnenlocatie”, licht Ivo Soetens,
voorzitter van de Federatie Eind-

Met een scherm van 1250 meter
lang en 4 meter hoog moet
Lierop minder last krijgen van
het verkeer dat dagelijks over de
A67 rijdt. Daarover is gisteravond in de commissie Ruimte
een presentatie gegeven. Later
deze maand worden de inwoners van Lierop geïnformeerd.

Someren

Eindhoven

Op de elfde van de elfde wordt
het Eindhovense carnaval geopend in de Effenaar. Voor die
gelegenheid wordt de poptempel voor even carnavalslocatie.

Lierop krijgt
geluidsscherm
langs A67
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hovens Carnaval (FEC) toe. Omdat
de voorbereidingen van carnaval al
vroeg beginnen moest FEC het zekere voor het onzekere nemen.
Na het aanslaan van het vat
wordt het carnavalssymbool het
Lempke in optocht naar het Stratumseind gebracht, waar het om
21.11 uur wordt ontstoken. Daarmee is het carnavalsseizoen ingeluid. De prins en de kapellen bezoeken dan nog enkele cafés op het
Stratumseind en het Wilhelminaplein. Soetens: ,,De elfde van de
elfde wordt nog niet zo lang gevierd in Eindhoven, hooguit een
jaar of zes. Het wordt wel steeds

uitbundiger en wij hopen natuurlijk dat dit net zo’n mooie traditie
wordt als het Federatiebal.” Het
Federatiebal vindt altijd een week
voor carnaval plaats, daar wordt de
nieuwe stadsprins onthuld.
Soetens hoopt dat er flink wat
mensen aanhaken bij de tocht
door de stad. In de Effenaar zullen
dan nog diverse artiesten optreden. Of er tijdens carnaval, van 26
februari tot en met 1 maart, nog
carnavalsevenementen plaatsvinden is ook nog niet bekend.
– Anita Vliegenberg
a.vliegenberg@ed.nl

Volgens de organisatie trekt de Lichtjesroute in drie weken tijd jaarlijks
zo’n 200.000 belangstellenden. Geen
idee of dit aantal klopt, en is het
überhaupt te meten? Het maakt eigenlijk ook niet uit. Geen gemeentebestuur zal ook maar overwegen om
de stekker te trekken uit het evenement waarmee we de bevrijding herdenken. Over dertig jaar rijdt onze
Guus de route misschien ook wel
met zijn zoon of dochter. Waarschijnlijk hangt Nijntje er dan ook
nog steeds. Prima toch.

Al acht jaar is de gemeente Someren bezig om iets te doen aan de geluidsoverlast die inwoners hebben
van het verkeer op de A67. In eerste
instantie werd gehoopt op verbreding van de snelweg, maar toen dat
niet doorging was de weg vrij voor
een geluidsscherm. Gisteravond
werd duidelijk dat de plannen in
een afrondende fase zitten. Als alles
meezit, staat het scherm er eind
volgend jaar.
Het scherm moet komen langs
het stuk snelweg vanaf Verstappen
Bedrijfswagens tot aan de afslag
Lierop. Er wordt gekozen voor een
gesloten scherm dat op twee plekken transparant is. Aan de kant die
zichtbaar wordt voor de inwoners
van Lierop komt klimop.
Er nog wel twee belangrijke punten die voor vertraging kunnen zorgen. Mochten er veel bezwaren
worden ingediend door Lieroppenaren, dan heeft dit invloed op de
planning. Een ander heikel punt is
dat er grondverwerving noodzakelijk is om het scherm te kunnen
plaatsen. Burgemeester Dilia Blok
gaf aan dat er al langere tijd gesprekken lopen met een grondbezitter aan de Laan ten Boomen
maar dat deze ‘uiterst moeizaam’
verlopen. ,,Dit kan inderdaad voor
de nodige vertraging zorgen, maar
we zetten er op in om eruit te komen met de eigenaar”, aldus Blok.

c Voor de bouw van

het scherm moet nog
wel grond worden
aangekocht

