
 

Toekomst De Loop’r 
 
Olland beschikt over een prachtige 
multifunctionele accommodatie De 
Loop’r. Daar zijn we met z’n allen terecht 
trots op. Maar om zo’n gebouw op een 
goede en verantwoorde manier te 
beheren en te exploiteren is een ander 
verhaal. Het is intussen duidelijk 
geworden dat De Loop’r in zwaar weer 
verkeert, zowel op het gebied van 
financiën als op de praktische exploitatie. 
 
Financiën 
Het bestuur van Stichting Gemeen-
schapshuis Olland (SGO) heeft in overleg 
met Woonmeij, (de eigenaar van De 
Loop’r), en de gemeente gekeken naar 
oplossingen en mogelijkheden om het tij 
te keren. Op financieel gebied zijn er 
goede vorderingen gemaakt. Het SGO-
bestuur heeft ook alle mogelijkheden 
bekeken om kosten te besparen. Zo zijn 
alle contracten zoals voor energie en 
tuinonderhoud tegen het licht gehouden 
en is er een overzicht gemaakt van 
werkzaamheden die voortaan in eigen 
beheer met behulp van vrijwilligers 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Praktische exploitatie 
Voor de exploitatie van de Loop’r moet 
veel werk worden verricht. Inmiddels is 
gebleken dat dat niet meer lukt met het 
huidige bestuur, aangezien 4 van de 5 

10 jaar levende kerststal in Olland! 
In 2010 stond op ons Dorpsplein voor het eerst de levende kerststal. Dat betekent dus 
dat dit jaar op kerstavond van 19.00 tot 20.30 uur voor de 10de keer de kerststal tot 
leven komt. 

Een bijzondere gebeurtenis vinden wij als Werkgroep levende kerststal. De kerststal 
is de afgelopen jaren een echte Ollandse ontmoetingsplek geworden. Vooral ook 
dankzij de vele vrijwilligers waarop wij ieder jaar weer een beroep mogen doen. Of 
gezellig bij elkaar komen aan het begin van kerstavond.......ieder jaar zien wij weer 
een grote opkomst. En da's mooi! 
Ter gelegenheid van de tiende editie zullen alle 14 kindjes Jezus van de afgelopen 10 
jaar bij de levende kerststal aanwezig zijn. Met hun lampionnen staan ze wat extra in 
het licht en zien we de afgelopen 10 jaar mooi in beeld ......een rijtje "kindjes Jezus" 
van 1 tot 9 jaar. Ook de gemeente zal in de persoon van wethouder van Rooijen 
vertegenwoordigd zijn. 

Kom dus op kerstavond 24 december 2019 om 19.00 uur met z’n allen naar het 
Dorpsplein om met elkaar het begin van Kerstmis 2019 te vieren. Er wordt muziek 
gespeeld en gezongen en het Kerstverhaal wordt verteld met wat Ollandse details. En 
we zorgen voor een glaasje glühwein of chocomel met wat lekkers. Dat wordt een 
sfeervol begin van de kerstdagen! 

Tot ziens op de kerstavond! Werkgroep levende kerststal Olland 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aanmelden evenementen 
Als u een evenement heeft voor 
deze kalender, geef het dan even 
door via de website door het invullen 
van het aanmeldingsformulier of 
stuur een mailtje naar: 
evenementen@skonolland.nl            
of telefonisch via (0413) 47 20 24.  

 
Website  
Op de website www.skonolland.nl
staat actuele informatie van de 
Dorpsraad en de Ollandse 
evenementenkalender.  
 
Nieuwsbrief KBO 
De nieuwsbrief van de KBO is ook 
terug te vinden op de website van de 
dorpsraad: 
www.skonolland.nl/nieuwsbrief-kbo/ 
 
Vragen, opmerkingen, wensen…. 
Als u vragen of opmerkingen heeft 
kunt u altijd contact opnemen met 
een van de Dorpsraadsleden.  
Of stuur een mailtje naar
dorpsraad@skonolland.nl.  
Dit geldt ook voor het doorgeven van 
initiatieven, wensen, aandachts-
punten e.d. 
 
Wikipedia:  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(
plaats) 
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 Evenementen 4e kwartaal 2019 
 dec 14 @ 20:00:  
 Wannuh Klets @ de Loop'r   
 
 dec 24 @ 19:00 – 20:30: 
 Levende Kerststal @ Dorpsplein   
 
 dec 29 @ 15:00:  
 Odisco bingo; Kids Only @  
 Kantine  Ollandia   
 
 dec 29 @ 19:00: 
 Odisco Bingo @ Kantine Ollandia  
 
 Wijkagent 

Overlast, verdachte personen of      
activiteiten gezien? Onze wijkagent is   

Dirk Meijer. Dirk is bereikbaar via 
0900-8844   

zittende bestuursleden van SGO stoppen. 
Ook wordt gezocht naar een nieuwe 
beheerder / beheerster voor het gebouw 
en daarnaast diverse vrijwilligers voor 
uiteenlopende zaken. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Tijdens de bijeenkomsten in oktober en 
november hebben zich zo’n 25 vrijwilligers 
gemeld die aan de slag willen voor De 
Loop’r. Daaronder zijn ook 2 nieuwe 
bestuursleden. Daar zijn we heel blij mee, 
maar het is niet genoeg! Het SGO-bestuur 
dient minimaal uit 5 leden te bestaan en 
het liefst uit 7.Daarom heeft De Loop’r nog 
een oproep voor nieuwe bestuursleden 
huis aan huis bezorgd in Olland. Ook de 
vacature voor beheerder / beheerder(ster) 
van De Loop’r heeft u in de bus 
ontvangen. 
 
De Loop’r is voor Olland een erg 
belangrijke voorziening. Voor de toekomst 
van De Loop’r is het zeer belangrijk dat we 
er met z’n allen de schouders onderzetten 
om de loop erin te houden en zelfs te 
versterken. 
 
Als u interesse heeft om als vrijwilliger of 
bestuurslid uw steentje bij te dragen aan 
de toekomst van MFA De Loop’r kunt u 
zich melden bij het bestuur van SGO. 
Stuur dan svp een mailtje naar 
bestuur@deloopr.nl 
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AED’s in Olland 
Op dit moment is de gemeente druk 
bezig om het beleid en subsidieregels 
omtrent AED te harmoniseren. Dit doet 
de gemeente samen met o.a de 
Hartsave stichtingen van Veghel Sint-
Oedenrode en Schijndel. Dorpsraden 
Olland en Mariaheide zijn daarin ook 
betrokken als vertegenwoordiging van 
alle dorps- en wijkraden uit Meierijstad. 
Medio 2020 moet alles helder zijn en 
onder welke condities dit allemaal in 
stand kan worden gehouden. De 
gemeenteraad heeft daarin dan de 
laatste en beslissende stem. In totaal 
gaat het om 250 openbare en 24/7 
beschikbare AED’s waarvan 3 in Olland 
(Bij café den Toel, MFA de Loop’r en bij 
Sportpark Ekkerzicht. De 4e AED is niet 
24/7 bereikbaar want die hangt in 
verenigingsgebouw van de Lustige 
Spelers aan de Misse en is alleen 
bereikbaar tijdens openingstijden. 

Dorpsplein opgefleurd 
De gemeente maakt een voorzichtige 
start met de herinrichting van de Pastoor 
Smitsstraat. De grote werkzaamheden 
gaan in het voorjaar beginnen, maar 
symbolisch is er al een start gemaakt 
met de inzaai van een mengsel 
narcissen die ervoor zorgen dat het 
dorpsplein er van februari tot en met 
april kleurrijk bij zal liggen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

de prijs op zaterdagavond 2 november 
in De Loop’r voor de zesde keer uit. 
Jaske Leenderts, Jeanne van Oirschot-
v.d. Sande, Cor van Roosmalen, Roze 
van Weert en Harrie Heerkens gingen 
Wilma voor. 

Actief en betrokken 
Wilma, een geboren en getogen 
Ollandse, was en is op veel terreinen 
actief binnen de dorpsgemeenschap. 
Zo was ze bijna 17 jaar lid en 
penningmeester van de Ollandse 
Dorpsraad. Daarbij was ze nauw 
betrokken bij het samenstellen van de 
dvd “Olland in oude beelden” en bij de 
introductie van de Ollandse vlag. Ook 
binnen buurtvereniging De 
Pleintrekkers en bij korfbalvereniging 
Odisco was en is ze zeer actief en 
betrokken. Niet alleen als lid of speelster 
maar ook in diverse (bestuurs)functies 
binnen deze verenigingen. Wilma is ook 
de initiatiefneemster van de Levende 
Kerststal en van de Buurtbieb op het 
Dorpsplein. Kortom De Beuk werd 
uitgereikt aan een creatieve, 
duizendpoot en een actieve en 
betrokken Ollandse vrijwilligster. 

 

Woningbouw Olland 
Eindelijk zijn er dan voorzichtig wat 
positieve ontwikkelingen te melden 
betreft het ‘dossier woningbouw’. 
 
Samen met de gemeente is de 
dorpsraad de problematiek van de 
woningbouw ongeveer een half jaar 
geleden anders gaan benaderen. De 
aandacht is verlegd van vechten 
tegen de beperkingen naar zoeken 
wat er binnen deze bestaande  
beperkingen wel mogelijk is. Hiertoe 
is er in het afgelopen jaar veelvuldig 
overleg geweest tussen de 
dorpsraad en de gemeente, waarbij 
de gemoederen soms wat opliepen, 
maar wel altijd met de intenties om 
woningbouw in Olland mogelijk te 
maken. Op welke locaties er dan 
toch gebouwd mag worden blijft wel 
erg beperkt omdat er alleen mogelij-
heden zijn voor inbreiding (bouwen 
binnen de bestaande bebouwings-
contouren van Olland) en niet voor 
uitbreiding buiten de bestaande 
bebouwingscontouren. De mogelijk-
heden voor inbreiding in Olland zijn 
zeer beperkt, dus dat leidt niet tot 
een grote inhaalslag van de 
achterstand die Olland in de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd, 
maar er is in ieder geval 
voortuitgang. 
 
Concreet wordt er gesproken over 
woningbouw op de locaties 
Roest/Locht (strook parallel aan 
Ollandse waterloop), Pastoor 
Smitsstraat nr 19/20 en het gebied 
rond de kerk. De plannen bevinden 
zich in verschillende stadia van plan-
ontwikkeling. We gaan er vanuit dat 
in de komende periode meer 
informatie naar buiten komt over de 
opzet van de plannen. 
 
Hoewel we nog een hele lange weg 
te gaan hebben en de plannen zich 
in een vroeg stadium bevinden 
kunnen we deze ontwikkelingen 
natuurlijk alleen maar toejuichen. 
We hopen dat de plannen zonder al 
te veel vertraging uitgewerkt kunnen 
worden naar concrete woning-
bouwprojecten, zodat de schop snel 
de grond in kan. 
 
Woningbouw kan alleen tot stand 
komen als gemeente en particuliere 
of commerciële initiatiefnemers 
elkaar weten te vinden. Wij zijn dan 
ook blij dat alle partijen hun 
schouders zetten onder dit dossier. 

 

Olland Kermis 
Inmiddels al weer 2 ½ maand geleden 
hebben we Olland kermis gevierd. De 
dorpsraad heeft in samenwerking met 
een klein organisatiecomité getracht de 
kermis weer nieuw leven in te blazen.  
Onze dank hiervoor gaat dan ook uit 
naar Colinda, Angelique en Karel. 
Ondanks moeilijke en onverwachte 
omstandigheden, niet al te best weer 
en mede dankzij de extra inspanning 
en bijdrage van de dorpskapel hebben 
we toch veel positieve reacties mogen 
ontvangen. Dat is leuk om te horen en 
voldoende om hier een vervolg aan te 
geven. De dorpsraad gaat samen met 
de andere voormalige dorpen van Sint-
Oedenrode en N!so onder begeleiding 
van de gemeente trachten te komen tot 
een nieuwe stichting die dan alle 
kermissen in de voormalige gemeente 
gaat organiseren. Het bijprogramma 
zal altijd georganiseerd moeten worden 
door het dorp zelf. De bedoeling is dat 
daar snel mee begonnen wordt maar 
de verwachting is wel dat dit pas 
ergens in  2021 zijn definitieve beslag 
zal krijgen. 

Uitreiking ‘De Beuk’ 
Tijdens de feestavond van buurt-
vereniging De Pleintrekkers werd 
Wilma Meijs verrast met de Ollandse 
vrijwilligersprijs De Beuk. De Beuk is 
een onderscheiding voor bijzondere en 
karakteristieke Ollanders die zich 
jarenlang beijverd hebben voor de 
Ollandse gemeenschap. De prijs werd 
in 2007 ingesteld door de Ollandse 
Dorpsraad. Ad van der Heijden reikte 
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