
DE TOERISTISCHE INFORMATIEPUNTEN IN 
MEIERIJSTAD STELLEN ZICH AAN U VOOR

In deze zomerserie willen wij u kennis laten maken met 
de verschillende Toeristische Informatiepunten (TIP’s)  in 
Meierijstad. In Meierijstad zijn nu 
14 Toeristische Informatiepunten 
actief waar inwoners en bezoekers 
aan Meierijstad informatie kunnen 
vinden over wat er te doen is in onze 
gemeente. En er komen er nog drie 
bij komende periode.

Deze week stellen wij aan u voor:

1. De bibliotheken in Sint-Oedenrode en Veghel 
en het  Raadhuis in Schijndel

Natasja de Groot is de coördinator van de TIP’s bij de bibliotheken 
in Sint-Oedenrode en Veghel en het Raadhuis in Schijndel. 
Elke locatie heeft zijn unieke karakter. Zo kunt u bij een bezoek 
aan de TIP bij de bibliotheek in Veghel, ook heerlijk genieten 
van een lunch of kop koffi e bij Brownies en Downies en gewoon 
luieren in de bibliotheektuin.

Natasja de Groot in de bibliotheektuin in Veghel

In Schijndel kunt u in het Raadhuis naast de TIP, de kunstcollectie 
van de gemeente bezichtigen, die daar tentoongesteld is. En bij 
de bibliotheek in Sint-Oedenrode aan de Markt in de Passage is 
een expositie van de fotoclub te zien.

Persoonlijke Tip van Natasja:
Favoriet in Veghel, is de fl uisterboot, deze boot vaart op 
woensdag, zaterdag en zondag vanaf de Markt in Veghel over de 
Aa, langs de groene Aa-Broeken. De schipper deelt onderweg 
verhalen die in het landschap verborgen liggen. Na een tocht van 
ruim een half uur arriveert de boot bij het historische landgoed 
Zwanenburg. Daar kunt u de boot terugnemen of terug wandelen.
Haar favoriete plek in Schijndel is de Schaapskooi, een mooie 
plek om te eten en drinken, maar ook een prachtige omgeving 
om te wandelen.
Voor Sint-Oedenrode is een bezoek aan het Rooise Gasthuisje 
een aanrader, daar kunt u mooie en lekkere streekproducten 
kopen en een bezoek brengen aan het Poffermuseum.

Openingstijden
Sint-Oedenrode: Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
Veghel: Maandag, woensdag en donderdag van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 19.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
Schijndel: Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur, dinsdag tot en 
met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 10.00 uur 
tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

2. Het Goeie Leven in Eerde

Het Toeristisch informatiepunt bij camping en bistro het Goeie 
Leven wordt bemenst door eigenaresse Anke van Esdonk. 
De TIP wordt veel bezocht door campinggasten en bezoekers 
aan de bistro. De bistro heeft een overdekt terras en ook 
binnen kunt u terecht voor een drankje of een heerlijke maaltijd 
met streekproducten. Vanaf de camping zijn vele fi ets- en 
wandelroutes beschikbaar. 

Persoonlijke tip van Anke:
Ankes persoonlijke tip is het Eerdse ommetje van 5 of 8 kilometer 
die u langs mooie plekjes brengt.

Openingstijden
De openingstijden van de TIP zijn maandag en dinsdag van 9.00 
uur tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 11.00 uur tot 17.00 
uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 21.00 uur en zondag 
van 10.00 tot 20.00 uur en op afspraak.

Anke van Esdonk van het Goeie Leven

3. Het Roois Gasthuisje in Sint-Oedenrode

Het Roois Gasthuisje, (voorheen het oude VVV-kantoor) is 
één van de toeristische informatiepunten in Sint-Oedenrode. 
U kunt er naast het verkrijgen van fi ets- en wandelkaarten ook 
leuke cadeaus en streekproducten kopen. Tevens is hier het 
Poffermuseum, waar u mutsen en poffers uit veel steden en 
dorpen in Brabant kunt bezichtigen. 
      

Poffermuseum in het Roois        TIP Het Roois Gasthuisje
Gasthuisje        

Persoonlijke tip:
De persoonlijke tip van Corry Haenen van het Roois Gasthuisje 
is het bezoeken van Kasteel Henkeshage. Op zondag kunt u daar 
genieten op het terras voor een hapje en een drankje.

Openingstijden:
Dinsdag tot en met donderdag: 10.00 uur tot 13:00 uur.
Vrijdag en zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur.

Meer informatie over deze Toeristische 
Informatiepunten kunt u vinden op 
www.bezoekmeierijstad.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, 
HERZIENING KREMSELEN 12’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Kremselen 12’ ligt met ingang van vrijdag 8 juli tot 
vrijdag 19 augustus ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens 
is het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, herziening Jekschotstraat 1 en 
1a’ elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op Kremselen 12 Sint-Oedenrode is een bomenrooibedrijf 
gelegen met bijbehorende bedrijfswoning en loodsen. Het 
bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van het 
bedrijfsoppervlakte tot 5000m2 van het bedrijf om extra ruimte te 
realiseren voor opslag van snoeihout, houtsnippers en 
houtstammen. Daarnaast voorziet dit bestemmingsplan in het 
kleinschalig mogelijk maken van het versnipperen van snoeihout 
ter plaatse. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op het ontwerp bestemmingsplan en/of 
het voorstel tot herbegrenzing Natuurnetwerk 
Brabant kunt u de volledige bekendmaking raad-
plegen op www.offi cielebekendmakingen.nl.

ZOMERVAKANTIEPROGRAMMA 
KINDEREN EN JONGEREN 2022

Activiteitenprogramma kinderen vanaf 2 t/m 8 jaar
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig
Activiteitenprogramma kinderen vanaf 2 t/m 8 jaar

WEEK 1 
Gedurende de zomervakantie boekenspeurtocht vanuit 
de bibliotheken Meierijstad.
Lekker speuren en kijken naar mooie prenten uit boeken. 
Als je alles gevonden hebt, krijg je bij de bibliotheek nog 
een cadeautje. Speurtocht is op te halen bij de bibliothe-
ken in Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) 
tijdens de openingstijden – www.nobb.nl

Dinsdag 26 juli
Voorlezen in pyjama.
Voor het slapen gaan, gezellig een boekje lezen in pyjama 
met vriendjes en vriendinnetjes.
18.30 uur – 19.30 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 27 juli
Tijl Damen komt met zijn theaterbus een vrolijke show 
geven vol liedjes en muziek. Niet alleen om te kijken en te 
luisteren, maar vooral om lekker mee te doen!
• 10.00 uur, Julianapark Veghel.
• 12.00 uur, bij het dorpshuis in Zijtaart    

(bij slecht weer binnen).
• Breng je eigen kleedje en lunch mee voor een echte   

picknick voorstelling.
• 14.00 uur, Sportveldje bs De Regenboog,    

Hertog Jan 2 laan, Schijndel. 

Donderdag 28 juli
Lezen en spelen in de Natuurtuin, Patrijsdonk 53a, Veghel.
Voorlezen, knutselen en leuke spelletjes! Doe je ook mee?
10.00 uur – 11.30 uur.

ACTIVITEITEN  
ZOMERVAKANTIE
KINDEREN EN 
JONGEREN 
UIT MEIERIJSTAD

WEEK 2
Dinsdag 2 augustus
Op avontuur in de natuur in het Geerbosch Veghel.
Verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart. 
Zorg voor kleren die vies mogen worden.
10.00 - 12.00 uur.

Dinsdag 2 augustus
Voor het slapen gaan, gezellig een boekje lezen in 
pyjama met vriendjes en vriendinnetjes.
18.30 uur – 19.30 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 3 augustus
Samen dichten en optreden met stadsdichters 
Rick Terwindt en Lisa van der Leest.
10.00 uur, bibliotheek Veghel.
14.00 uur, bibliotheek, Sint-Oedenrode.
16.00 uur, bibliotheek, Schijndel.

Donderdag 4 augustus
Lezen en spelen, Witte de Withstraat, bij de 
vijfmaster, Veghel. Voorlezen, knutselen en leuke
spelletjes! Doe je ook mee?
10.00 uur – 11.30 uur.

WEEK 6
30 augustus t/m 2 september
Een fantasierijke wandelroute voor kinderen in het 
bos Diependaal. Ga je mee op zoek naar 10 verstopte 
deurtjes? Alle informatie is op te halen bij 
’t Rooi Gasthuisje, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode.
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

WEEK 1
Gedurende de zomervakantie boekenspeurtocht vanuit de 
bibliotheken Meierijstad.
Lekker speuren en kijken naar mooie prenten uit boeken. Als je 
alles gevonden hebt, krijg je bij de bibliotheek nog een cadeautje. 
Speurtocht is op te halen bij de bibliothe ken in Meierijstad 
(Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) tijdens de openingstijden.
Meer info kunt vinden op www.nobb.nl. 

Dinsdag 26 juli
Voorlezen in pyjama.
Voor het slapen gaan, gezellig een boekje lezen in pyjama met 
vriendjes en vriendinnetjes.
18.30 uur – 19.30 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 27 juli
Tijl Damen komt met zijn theaterbus een vrolijke show geven vol 
liedjes en muziek. Niet alleen om te kijken en te luisteren, maar 
vooral om lekker mee te doen!
• 10.00 uur, Julianapark Veghel.
• 12.00 uur, bij het dorpshuis in Zijtaart (bij slecht weer binnen).
• Breng je eigen kleedje en lunch mee voor een echte picknick 

voorstelling.
• 14.00 uur, Sportveldje bs De Regenboog, Hertog Jan 2 laan, 

Schijndel.

Donderdag 28 juli
Lezen en spelen in de Natuurtuin, Patrijsdonk 53a, Veghel.
Voorlezen, knutselen en leuke spelletjes! Doe je ook mee?
10.00 uur – 11.30 uur.
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WEEK 2
Dinsdag 2 augustus
Op avontuur in de natuur in het Geerbosch Veghel.
Verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart.
Zorg voor kleren die vies mogen worden.
10.00 - 12.00 uur.

Dinsdag 2 augustus
Voor het slapen gaan, gezellig een boekje lezen in
pyjama met vriendjes en vriendinnetjes.
18.30 uur – 19.30 uur, bibliotheek Veghel.

Woensdag 3 augustus
Samen dichten en optreden met stadsdichters
Rick Terwindt en Lisa van der Leest.
10.00 uur, bibliotheek Veghel.
14.00 uur, bibliotheek, Sint-Oedenrode.
16.00 uur, bibliotheek, Schijndel.

Donderdag 4 augustus
Lezen en spelen, Witte de Withstraat, bij de
vijfmaster, Veghel. Voorlezen, knutselen en leuke
spelletjes! Doe je ook mee?
10.00 uur – 11.30 uur.

WEEK 6
30 augustus t/m 2 september
Een fantasierijke wandelroute voor kinderen in het
bos Diependaal. Ga je mee op zoek naar 10 verstopte
deurtjes? Alle informatie is op te halen bij
’t Rooi Gasthuisje, Kerkstraat 20, Sint-Oedenrode.
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Activiteitenprogramma jongeren vanaf 9 t/m 17 jaar

WEEK 1 
Maandag 25 juli
Bumpervoetbal, Sporthal De Bunders, De Bunders 1, 
Veghel.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar.
19.00 - 22.00 uur, leeftijd 13+.

Dinsdag 26 juli
Ouder kind bootcamp, veldje Lijsterbeslaan, Schijndel. 
18.30 - 19.30uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar + een ouder / 
verzorger.
Bootcamp, veldje Lijsterbeslaan, Schijndel.
19.30 - 20.30uur, 13 t/m 18 jaar.

Donderdag 28 juli
Watervoetbal, Zwembad De Neul, Dommelstraat 20,  
Sint-Oedenrode.
11.00 - 13.00 uur, leeftijd 9 t/m 15 jaar.
Entree zwembad niet inbegrepen!

WEEK 2 
Maandag 1 augustus
Ouder kind bootcamp, Julianapark, Veghel
18.30 - 19.30 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar + een ouder / 
verzorger.
Bootcamp, Julianapark, Veghel.
19.30 - 20.30 uur, 13 t/m 18 jaar.

Dinsdag 2 augustus
Bumpervoetbal, Sporthal De Streepen, 
Laan van Henkenshage, Sint-Oedenrode.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar.
19.00 - 22.00 uur, leeftijd 13+.

Woensdag 3 augustus
Glow in the dark Lasergamen, Sporthal De Bunders, 
De Bunders 1, Veghel.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9+.

WEEK 6
Dinsdag 30 augustus
Glow in the dark lasergamen, Sporthal De Streepen, 
Laan van Henkenshage, Sint-Oedenrode.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9+.

Woensdag 31 augustus
Watervoetbal, Zwembad De Molenhey, 
Avantilaan1, Schijndel.
12.00 - 14.00 uur, leeftijd 9 t/m 15 jaar.
Entree zwembad niet inbegrepen!

ACTIVITEITEN  
ZOMERVAKANTIE
KINDEREN EN 
JONGEREN 
UIT MEIERIJSTAD

Aanmelden verplicht via bewegen@meierijstad.nl of tel nr: 0413-381756
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk m.u.v. entree zwembad watervoetbal
Meld je tijdig aan maar ook af als je niet kunt, vol is vol.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk m.u.v. entree zwembad 
watervoetbal. Meld je tijdig aan maar ook af als je niet kunt, vol 
is vol.

Aanmelden verplicht via bewegen@meierijstad.nl of tel nr: 
0413-381756

WEEK 1
Maandag 25 juli
Bumpervoetbal, Sporthal De Bunders, De Bunders 1, Veghel.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar.
19.00 - 22.00 uur, leeftijd 13+.

Dinsdag 26 juli
Ouder kind bootcamp, veldje Lijsterbeslaan, Schijndel.
18.30 - 19.30uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar + een ouder / verzorger.
Bootcamp, veldje Lijsterbeslaan, Schijndel.
19.30 - 20.30uur, 13 t/m 18 jaar.

Donderdag 28 juli
Watervoetbal, Zwembad De Neul, Dommelstraat 20, 
Sint-Oedenrode.
11.00 - 13.00 uur, leeftijd 9 t/m 15 jaar.
Entree zwembad niet inbegrepen!

WEEK 2
Maandag 1 augustus
Ouder kind bootcamp, Julianapark, Veghel
18.30 - 19.30 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar + een ouder / verzorger.
Bootcamp, Julianapark, Veghel.
19.30 - 20.30 uur, 13 t/m 18 jaar.

Dinsdag 2 augustus
Bumpervoetbal, Sporthal De Streepen,
Laan van Henkenshage, Sint-Oedenrode.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9 t/m 12 jaar.
19.00 - 22.00 uur, leeftijd 13+.

Woensdag 3 augustus
Glow in the dark Lasergamen, Sporthal De Bunders,
De Bunders 1, Veghel.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9+.

WEEK 6
Dinsdag 30 augustus
Glow in the dark lasergamen, Sporthal De Streepen, Laan van 
Henkenshage, Sint-Oedenrode.
14.00 - 17.00 uur, leeftijd 9+.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 572 plaatsen van een stacaravan
Hubertshoeve 2 plaatsen van een overkapping
Lambertshoeve 8 verplaatsen van de woning t.o.v. 

eerder verleende vergunning
Past. van 
Haarenstraat 25 

herbouwen van een woning

Udenseweg 5 toevoegen van EV-laadplekken
Past. Clercxstraat 31 herbouwen van een pand
Rijbeemd 3A te Erp plaatsen van een afdak
Buitendreef 151 bouwen van een woning
Noordkade 5 vestigen van een sportschool
Past. van Haarenstraat 
34 

plaatsen van zonnepanelen op een 
plat dak

De Houtwal 2 (N1662) bouwen van een woning
Hoge Biezen 1 plaatsen van een woonunit

Evenementenvergunning
Ham 19 22 en 23 oktober - Offroad rit 

Veghel

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Laarpark 25 vergroten van een woning
Jorishoeve 28 plaatsen van een tuinhuisje
Spoorlaan 13 vergroten van een woning
Rooseveltlaan 6 plaatsen van twee nieuwe 

entresolvloeren in linker hal van 
bestaand bedrijfspand

Coxsebaan 9 te Erp 2 t/m 4 september - Dorpsfeest 
Boerdonk/buffelrun/ fi ght night 
cancer

VERDAGINGSBESLUITEN

Vanderlandelaan 2 bouwen van een Warehouse
Krijtenburg 11 uitbreiden van inrichting met extra 

slaapkamers
Sandershoeve 15 plaatsen van een aanbouw

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Middegaal 53 veranderen van milieu-inrichting

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. 
Abonneer u op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt 

Woensdag 31 augustus
Watervoetbal, Zwembad De Molenhey,
Avantilaan1, Schijndel.
12.00 - 14.00 uur, leeftijd 9 t/m 15 jaar.
Entree zwembad niet inbegrepen!

Alle activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door Welzijn de 
Meierij, Ons Welzijn, de bibliotheken in Meierijstad, het 
jongerenwerk en gemeente Meierijstad.

U kunt deze informatie ook vinden op 
www.meierijstad.nl/activiteitenprogramma-jeugd

BEZOEKMEIERIJSTAD.NL

Op de website www.bezoekmeierijstad.nl 
zijn alle activiteiten en tips verzameld voor 
een dagje of avondje uit in Meierijstad. De 
komende weken staan onder andere de 
volgende evenementen gepland:

Fluisterboot Veghel  

Beleef de Aa vanaf het water. Stap op de Markt in Veghel aan 
boord van de fl uisterboot. De schipper deelt verhalen die in het 
landschap verborgen liggen. Na een tocht van ruim een half uur 
keert de boot bij het historische landgoed Zwanenburg, waar u 
aan wal kunt gaan. Uiteraard vaart de boot ook weer terug naar 
de Veghelse Markt. U kunt kiezen voor een 
enkele vaart waarbij u de route terug loopt 
naar Veghel (plm 5 kilometer) De boot vaart 
elke woensdag, zaterdag en zondag t/m 28 
september. Kijk voor de actuele vaardagen en 
-tijden op fl uisterbootveghel.nl

21 juli: Concert aan de Haven                                                                                                                                 

Op donderdag 21 juli kunnen inwoners van Meierijstad en 
omgeving genieten van een uniek muzikaal spektakel. Dit Concert 
aan de Haven is onderdeel van de viering van 200 jaar Zuid-
Willemsvaart. Het programma en de locatie zijn bekend. Er zijn 
optredens van befaamde, lokale artiesten zoals zangeres Lotte 
Verhoeven, musicalster Maaike Widdershoven, sopraan Wilma 
Bierens en zangeres Hanneke van Bakel. Maar ook veel jong 
talent uit alle hoeken van Meierijstad. Stadsdichter Rick Terwindt 
draagt eigen werk voor. Bigband BBF speelt met gastmusici uit 
onze gemeente. En als klap op de vuurpijl treedt Alain Clark op; 
met een speciale gast!
Het concert speelt zich af op een speciaal buitenpodium op 
het water bij de Noordkade in Veghel. Het is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Het concert start om 20.00 uur en duurt 
naar verwachting tot circa 22.30 uur. De presentatie van het 
programma is in handen van Daniel Staakman. 
Bezoekers kunnen desgewenst hun eigen 
stoeltje meenemen en neerstrijken. Alle, ook 
praktische, informatie over het Concert aan 
de Haven en de viering van 200 jaar Zuid-
Willemsvaart staat op www.zwv200.nl. 

MAKKELIJK ONLINE VERLENGEN 
VAN EEN RIJBEWIJS

• Ga met uw huidige rijbewijs naar een RDW-
erkende pasfoto-fotograaf. Kijk Hiervoor op: 
https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer

• Daar laat u een digitale pasfoto maken en 
zet u ook de handtekening die later op uw 
rijbewijs komt. De fotograaf stuurt uw pasfoto 
en handtekening beveiligd en digitaal naar de RDW. Let op: 
Voor de verwerking van de digitale pasfoto en handtekening 
worden kosten in rekening gebracht; de precieze kosten kunt u 
bij de fotograaf opvragen.

• De RDW vergelijkt uw nieuwe pasfoto met die op uw huidige 
rijbewijs en laat binnen een paar minuten per e-mail weten of u 
uw rijbewijs online kunt verlengen.

IN DE KNEL DOOR 
DE HOGE ENERGIEPRIJS?

Kijk of u in aanmerking komt 
voor de energietoeslag

www.meierijstad.nl/energietoeslag

• In deze e-mail staat een link naar de website van de RDW waar 
u uw rijbewijs kunt aanvragen.

• Op deze pagina van RDW controleert u de gegevens voor uw 
nieuwe rijbewijs. Let op dat u de juiste categorie(ën) aanvinkt.

• U rekent af met iDEAL. De kosten voor het online verlengen van 
uw rijbewijs zijn voor het jaar 2022: € 41,60.

• Zodra uw rijbewijs klaar is, krijgt u een e-mail van de RDW.
• U kunt dan uw nieuwe rijbewijs bij het gemeentehuis  ophalen. 
• Neem uw huidige rijbewijs mee. Dat moet u namelijk inleveren.


