
Link naar website

Stop de ontsluiting in onze achtertuin!
De gemeente Nuenen wil een ontsluiting voor Nuenen-West via het veel te smalle Wettenseind
aanleggen. Behalve toegangsroute is het Wettenseind voor LONU ook nog eens deel van ons
training parcours. Als de plannen doorgaan zal dit tot een toename van het verkeer leiden en
kunnen er gevaarlijke situaties op deze weg ontstaan. Uw bestuur voelt zich verantwoordelijk voor
een veilige route van en naar LONU en is absoluut TEGEN de route via het Wettenseind en dus ook
TEGEN veel meer verkeer met extra fijnstof op de Geldropsedijk.
Samen met andere sportverenigingen van het Wettenseind en de omwonende wordt zaterdag 21
november 2020 een demonstratie gehouden. Vertrek: vanaf 15.00 uur van de Parkeerplaatsen
EMK-Wettenseind Tennis en NKV korfbal. De instemming van de Gemeente Nuenen is er al en de
route is absoluut veilig en Corona-proof. Je wordt gevraagd de regels van de 1,5 meter onderlinge
afstand te volgen, niet te zingen en te schreeuwen.
LONU wil haar leden vragen om mee te lopen in de demonstratie, uiteraard in LONU kleuren als het
kan. Kom te voet of met de fiets naar de parkeerplaats en laat je zien! Meer details hieronder.

https://lonu.nl/


Ledenvergadering
We gaan er vanuit dat het volgend jaar mogelijk is een ledenvergadering te houden. De ALV staat
gepland op 2 februari 2021. Reserveer de datum alvast in jouw agenda



De bladeren
Ondanks dat we het veld op dit moment niet kunnen gebruiken, heeft het wel onderhoud nodig.
Herfst betekent de val van de bladeren. Dus vragen we jullie in actie te komen om, coronaproof, te
helpen de bladeren te verwijderen op zaterdagochtend 28-11 van 09:00 - 12:00 uur. Neem
een bladhark mee, en als je hebt een kruiwagen, bladmand o.i.d. Laat even weten dat je komt via
info@lonu.nl

Trainingsschema's
Nu nog niet in clubverband getraind kan worden, worden voor de loopgroepen schema's gemaakt
en in de app-groepen verspreid. De schema's zijn van vandaag ook op de website gezet.

Lonu-er en sportvrouw, -man v/h jaar
Gezien de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur besloten dit jaar helaas geen ‘LONU-er van
het jaar’ en geen ‘sportman/sportvrouw’ van het jaar te benoemen. Wij hopen op jullie begrip
hiervoor.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief moet binnen zijn op de 10e van de maand. Help ons met het
maken van een interessante nieuwsbrief en breng anderen op leuke ideeën wat betreft hardlopen.

Marieke IJsendoorn & Bram Stoop
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