
                                                                  
Uitnodiging 
Opiniecafé  
Donderdag 24 november 2022 
Aanvang 20.00 u. in de 
Schouwburg, Grotestraat 44, 
Cuijk. 
Einde ca. 22.30 u 

 
Dames en heren,  
 
Het redactieteam van het opiniecafé nodigt u graag uit voor de 21e editie van het Cuijkse 
Opiniecafé.  
 
Het wordt weer een interessant en enerverend programma: 

• Openingslied door Eefke Heeres en welkom door Karel Janssen. 
• Gesproken column door Han van Oort. 
• Focus op Frans van Hövell tot Westervlier. Hij vertelt over het reilen en zeilen van het 

Landgoed Ossenbroek(rijksmonument) dat hij samen met zijn zus beheert. 
• Interview “Jongeren en woningnood: 

Vico van Dongen is zo’n jongere.  
Luuk Arts / Hoofd Makelaar Land van Cuijk en Erik Ronnes vanuit de provincie geven ons  
nadere informatie over hun visie op dit knelpunt in onze woningvoorziening.       

• Jong talent: 
De gebroeders Homburg (kleinzoons van de ‘oude’ Homburg) gaan een vegetarische 
hamburger introduceren 

• Interview:Centralisatie Sportclubs Groenendijkse Kampen. 
Wat betekent dit voor de tennisclub, hockeyclub en de voetbalclub? 
Hoe kijken zij tegen deze ontwikkeling aan en wat levert het hen op? 

• Open Podium: 
Lichtjestocht 2022 
KWF in de Kerk van Beers (filmpje) 
Kerstrevue 2022 
Marcel Platvoet vertelt over het schrijven van een levensboek 

• Opiniërend onderwerp en debat:Energiearmoede 
Wat is de impact van dit probleem op onze gemeente 
Wat is de coördinatierol van de gemeente in deze? 
Aanwezig: Linda van Erp / gemeente. 

                                  Enkele MKB-ers  
                                  Energiecoach 

• Afsluitend interview met de gastpresentator Karel Janssen 
• Afsluiting met slotlied  

 
Het redactieteam bestaat uit:Jacqueline Rutten, Henny Vullings, Iedje Heere en Marcel 
Jansen. Gastinterviewer is Chris van Alem. Muziek door Iedje Heere en Eefke Heeres. Floris 
van Heukelom is verantwoordelijk voor de techniek en Nico van Ast fotografeert. De avond 
wordt verzorgd door Opiniecafé in samenwerking met Schouwburg Cuijk. We zien ernaar uit u 
op donderdag 24 november a.s. te mogen begroeten.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Redactieteam van het Opiniecafé  


