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UDEN | Ruim 42 jaar zat hij in het 
onderwijs, maar nu vindt Kees 
van den Elzen, oftewel Mees Kees, 
het mooi geweest. Woensdag 
werd er een vrolijk afscheid voor 
hem gehouden op basisschool De 
Palster in Uden. 
“Ik heb gevraagd om een afscheid 
met veel muziek. Mijn collega’s en 

de kinderen hebben mijn verwach-
tingen overtroffen!”, vertelt Kees. 
In een bomvolle gymzaal lieten de 
leerlingen van De Palster zien wat 
zij op muzikaal gebied in huis heb-
ben. Daarvoor werd alles uit de kast 
getrokken en zelfs een samenwer-
king gezocht met De Eendracht.
Lees verder op pagina 3. 

‘Mees Kees’ neemt na 42 jaar 
afscheid van het onderwijs

Meester Kees neemt zijn afscheidscadeau in ontvangst.

Twee leerlingen winnen 
de Junior Architect Prijs

UDEN | Voor het derde jaar op rij 
hebben tachtig leerlingen van de 
techniekklassen (themaklas TEC) 
van het Udens College sector vmbo 
meegedaan aan de wedstrijd. De 
opdracht van dit jaar was samen 
met Hendriks Coppelmans Bouw-
groep een bouwplan in Boerdonk 
uit te werken. Quin Vollenberg en 
Wesley van der Spank kwamen als 
winnaars uit de bus. 

Met het 3D-tekenprogramma Sket-
chUp hebben de leerlingen een com-
pleet ontwerp van het bouwplan 
getekend, uitgewerkt en dit aan de 
juryleden gepresenteerd. De jury, 
die bestond uit een aantal vertegen-
woordigers van het Udens College 
en van Hendriks Coppelmans Bouw-
groep was sterk onder de indruk wat 
de brugklasleerlingen voor mekaar 
hebben gekregen. “Gewoonweg Top! 
Mooi gedaan jongens en gefelici-
teerd met het mooie resultaat.”
Techniek is leuk en belangrijk, dat 
vinden Quin Vollenberg en Wesley 
van der Spank ook: “De opdracht 
was heel leuk. We zijn eerst naar het 
plaatsje Boerdonk geweest en heb-
ben daar de bouwlocatie bekeken en 
de buurtbewoners een enquête laten 
invullen over wat hun woonwen-
sen zijn. Daarna hebben we in Uden 

een aantal inspiratiefoto’s gemaakt 
van huizen, maar hebben ook op 
internet nog meer ideeën opgedaan. 
Daarna hebben we het bouwplan 
verder uitgewerkt. Op 22 juni heb-
ben we ons bouwplan samen met 
drie andere groepen bij Hendriks Co-
ppelmans gepresenteerd en wij zijn 
eerste geworden. We waren kei blij!”
Ook Françoise Brandwaght van de 
Hendriks Coppelmans Bouwgroep 
was onder de indruk: “Wat ons op-
gevallen is en ook heeft verbaasd 
is het enthousiasme van de leer-
lingen, de interviews, de planning 
van het project, de bewustwording 
van de bestaande omgeving /wij-
ken, de duurzaamheid en de pre-
sentatietechnieken. Dat jongeren 
van 12/13jaar hier al mee bezig zijn, 
petje af !”
Mustafa Angay (docent techniek-
klas): “Het doel van de Techniekwed-
strijd is om leerlingen meer te 
interesseren voor techniek in de 
breedste zin. Leerlingen leren wat 
er allemaal komt kijken bij het bou-
wen en tekenen van gebouwen. 
Sommige leerlingen haakten snel 
af en kwamen niet zo ver, maar de 
leerlingen die wel doorgingen weten 
nu dat ze dit leuk vinden. Zo kunnen 
ze hun talenten ontdekken verder 
ontwikkelen.”

Quin Vollenberg en Wesley van der Spank hebben de UC Junior Architect Prijs 2016 gewonnen. 

Fanatieke wandelaars liepen deze week van 28 
juni tot en met 1 juli mee met de Avond4daagse
UDEN | Wandelliefhebbers 
uit Uden en omgeving heb-
ben deze week meegedaan 
met de Avond4daagse. De 
tocht werd voor de 43ste 
keer gelopen. 

Dinsdag 28 juni gingen de 
wandelaars van start en op 
vrijdagavond worden ze 
feestelijk onthaald bij de fi-
nish. De Avond4daagse werd 
eerder deze maand afgelast 
in verband met de slech-
te weersverwachtingen. De 
tocht zou eigenlijk van 14 tot 
en met 17 juni gelopen wor-
den. (Foto: Christine de Haas)

Extreem veel regen 
gevallen in juni

UDEN | In Nederland is deze juni-
maand regionaal drie á vier keer 
zoveel regen gevallen als normaal, 
aldus MeteoGroup. Zo kreeg het 
zuidoosten van Brabant meer dan 
200 millimeter regenwater te ver-
werken, een hoeveelheid die nor-
maal gesproken verspreid over de 
hele zomer valt.
Aangezien de temperaturen de laat-
ste tijd ook onder normaal liggen 
voor de tijd van het jaar, en de zon 
zich maar weinig laat zien, ver-
dampt weinig van de plassen die 
op de velden liggen. Veel gewassen 
staan al lange tijd onder water. Het 
neerslagoverschot (neerslag min 
verdamping) is dan ook zeer hoog 
voor Zuidoost-Nederland. In delen 
van Limburg en Brabant is het neer-
slagoverschot inmiddels opgelopen 
tot tussen 120 en 180 millimeter. Dat 
zijn 12 tot 18 emmers water per vier-
kante meter ‘te veel’.
Het zuidoosten heeft deze maand 
grofweg 3 á 4 keer meer regen 
gehad dan normaal, Gelderland en 
Zuid-Holland zitten op de dubbele 
maand hoeveelheid. Vooralsnog blijft 
het wisselvallig en lijkt er weinig ver-
andering te komen in deze situatie.
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Openingstijden 

ZOMERTIJD
Maandag t/m vrijdag

09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 

09.00 - 18.00 uur
Zondag

10.00 - 14.00 uur

Hogerandweg 4a         5408 NA Volkel         Tel.: 0413-273382

Elke zondag 
geopend van  

10.00 tot 14.00 uur

Hogerandweg 4A, Volkel
Tel. 0413-273382

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

De Opel-specialist 
Onderhoud - Apk - 

schade reparatie - Alle merken 
nieuw en gebruikt leverbaar

Autobedrijf 

Tel (0492) 322601

Boekel

ZONWERINGAANBIEDINGEN
ZONNESCHERMACTIE

Daandelendennen 3 |  Venhorst
523 541 35 60 :boM |  48 22 53 - 2940 :leT

E-mail: dewitzonwering@live.nl

SCREENAANBIEDING!
Vlakhangende zonwering

Doeken leverbaar in alle kleuren!
Omkasten in diverse kleuren.

NU BIJ AANKOOP 
VAN EEN SCREEN
GRATIS MOTOR
GRATIS INMETEN
GRATIS MONTAGE

NU BIJ AANKOOP 
VAN EEN ZONNESCHERM
GRATIS MOTOR + 
AFSTANDSBEDIENING
GRATIS INMETEN
GRATIS MONTAGE

Ook voor al uw reparaties en onderhoud
en het elektrisch maken van alle bestaande zonweringen.

ZONWERING VOOR BINNEN EN BUITEN
ROLLUIKEN – SCREENS

WWW.DEWITZONWERING.NL

€3.900,-€3.900,-
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Nu voor € 23.940 + Honda Connect Navigatie (t.w.v. € 990)

VOORDEEL

AUTOBEDRIJF G VAN DEN AKKER
VEGHEL: Eisenhowerweg 17,  T (0413) 342228 
HELMOND: Lage Dijk 15, T (0492) 543694 

Honda CR-V 1.6i-DTEC 
Elegance Edition
• Privacy glass  • Honda Connect Navigatie • 17” LM Velgen

‘S-WERELDS  BEST 
VERKOCHTE 

SUV!€3.900,-
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Nu voor € 23.940 + Honda Connect Navigatie (t.w.v. € 990)

VOORDEEL

AUTOBEDRIJF G VAN DEN AKKER
VEGHEL: Eisenhowerweg 17,  T (0413) 342228 
HELMOND: Lage Dijk 15, T (0492) 543694 

Honda CR-V 1.6i-DTEC 
Elegance Edition
• Privacy glass  • Honda Connect Navigatie • 17” LM Velgen

‘S-WERELDS  BEST 
VERKOCHTE 

SUV!

Elke zondag open van 12 tot 17 uur!

Portulaca 
In 13cm-pot. 

2.99 p.st.

PRE-SALE OP DIVERSE 
TUINMEUBELEN TOT 50% KORTING

In 13
2.99 

1+1
GRATIS

A
anbieding geldig t/m

 5 juli 2016 of zolang de voorraad strekt.

Oss, Frankenbeemdweg 50. www.coppelmans.nl
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