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Herinrichting Pastoor Smitsstraat
Zoals u wellicht al gemerkt hebt wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Pastoor
Smitsstraat. Begin februari is er gestart met fase 1 en daarin worden de bomen
herplant vanaf den Toel tot aan de Roest. Hierbij worden alle plantvakken opnieuw
aangepakt met ondergrondse groeiplaats verbetering en vergroting van de
plantvakken. Ook het vervangen van het basketbalveldje voor een iets verdiept aan
te leggen grasveldje wat geschikt is voor evt ijsbaantje gebeurt in fase 1. Verder zal
de berm langs de Ollandse Loop ingezaaid gaan worden met bloemenmengsel. In
fase 2 die start na de bouwvakantie, wordt de volledige straat vanaf de Misse
aangepakt incl riolering, verlichting, bomen, parkeren en wandelstrook. Dit zal
ongeveer 3 maanden duren. Intussen zal er ook gewerkt worden aan het Dorpsplein
waarbij de rustplek wordt aangepakt en opnieuw wordt ingericht en willen we ook het
kunstwerk nieuw leven in blazen. Alle informatie en plannen kunt u ook terug vinden
op onze website www.skonolland.nl onder het kopje Links en Downloads.
Het zit in de lijn der verwachting dat de Stok en de fietspad langs de Ollandseweg ook
nog dit jaar nog worden opgeknapt! Hierbij moeten we een klein voorbehoud plaatsen
gezien de vele projecten in Meierijstad inzake wegen en groen. Ook kan het zijn dat
volgend voorjaar de persleidingen in de Pastoor Smitsstraat vanaf de Ollandse Loop
tot aan den Toel vervangen moeten worden en tevens de vele stukken slecht wegdek
herstraat gaan worden. Het Waterschap moet hierover nog een beslissing nemen.

Organisatie kermis 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, aandachtspunten e.d.

De Dorpsraad is weer bezig om de kermis te organiseren. Deze vindt plaats op 3-4-5Wikipedia:
Oktober 2020.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland_(
plaats)
Dit jaar regelt de dorpsraad nog de kermis (exploitanten, vergunning, etc) maar op dit
moment wordt er gewerkt aan het opzetten van een stichting die vanaf volgend jaar de Evenementen 2e kwartaal 2020
kermissen voor alle kernen van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode gaat doen. mrt 5 20:00 u Kaartavond BV
In deze stichting zit een afgevaardigde van Nijnsel, Olland, Boskant en Sint- Pleintrekkers bij den Toel
Oedenrode. Deze stichting zal de komende jaren ook nog ondersteund worden door
mrt 16 10:00 – 11:00 Inloopspreekuur
de gemeente.
DR buurtadviseur welzijn Meierij in de
De stichting zal een kermismeester aanstellen zoals dit ook in de voormalige gemeente
Veghel gebeurt. Deze kermismeester gaat voor de Stichting op een aantal praktische
punten de kermis regelen en daarbij moet je denken aan het vastleggen van
kermisexploitanten, vergunningen regelen, verkeersplannen en afzettingen regelen,
verzekeringen afsluiten, opbouw organiseren, veiligheid, etc. De stichting kan als
financiële hefboomfunctie dienen voor de kleinere kernen / kermissen.
Voor een dorp als Olland is de kermis een belangrijk en terugkerend evenement. Het
evenement draagt bij aan ontmoeting voor jong en oud. We hopen op veel bezoekers.
De werkgroep Olland Kermis is ook weer gestart voor het opzetten van de
randactiviteiten die het bezoeken van de kermis aantrekkelijk maakt. De werkgroep
bestaat uit Carla van Heesch, Jolanda van Hoof namens de dorpsraad en verder uit
Colinda Markus, Angelique Rooijakkers en Karel van Kempen. Hulp en ideeën zijn
altijd welkom.

Loop'r
mrt 27 19:30 u Ollands Keeztoernooi
in de Loop'r
apr 3 @19:30 u Pubquiz door Ancora
in de Loop'r
apr 5 MC Olland: open rit MC
Liempde
apr 11 10:00 u Paaseieren zoeken
door BV de Pleintrekkers
apr 20 10:00 – 11:00 Inloopspreekuur
DR buurtadviseur welzijn Meierij
Loop'r

Rond de zomer hopen we dat de stichting opgericht is en dat het randprogramma apr 23 20:00 u Kaartavond Pleintrekkers
bij den Toel
bekend is. In een latere nieuwsbrief komen we hierop terug.
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Evenementen –vervolg--

Tussenstand over De
Loop’r

voor opgaf en de invulling ervan.
Wat kunt u nu al doen?

mei 8 19:30 u Ollands Keeztoernooi Loop'r

Begin februari kreeg u een bericht
vanuit Stichting Gemeenschapshuis
Olland in de bus. Daarin vertelden we u
dat alle activiteiten in De Loop’r gewoon
doorgang vinden en we ook open staan
voor nieuwe activiteiten. Ook gaven we
aan dat er een tijdelijk beheerder is
aangesteld en het Bestuur werkt aan
het wegwerken van “achterstallig
onderhoud”. Het pand zelf is helemaal
tiptop maar de organisatie rondom De
Loop’r vraagt wel wat extra aandacht.
Dat is vooral werk dat achter de
schermen door het bestuur opgepakt
wordt. Uiteindelijk gaat dat leiden tot
een toekomstbestendige Loop’r.

Ieder die zich niet heeft opgegeven als
vrijwilliger, kan dat natuurlijk altijd
alsnog doen. Daarnaast kunt u altijd een
bezoek brengen aan De Loop’r,
meedoen aan de daar georganiseerde
activiteiten en/ of zelf iets starten daar
kan natuurlijk altijd. Ondertussen gaan
we zelf ook in gesprek met clubs waar
muziek in zit, zodat De Loop’r voor
iedereen te vinden is en die loper ook
echt uitgelegd wordt.

mei 17 MC Olland: open rit MC d’n
Dommel

Eerste stappen
Zover zijn we echter nog niet. En de
vraag is of we alleen met de Gemeente
Meierijstad, Woonmeij en de partners in
het pand ook wel zover komen.
Het antwoord op die vraag hangt niet
alleen af van die organisaties, maar
vooral van Olland zelf. In het najaar van
2019
zijn
er
daarom
enkele
bijeenkomsten geweest waarin de
zorgen rondom ‘De Loop’r’ gedeeld
werden. Ook werd geïnventariseerd wie
als vrijwilliger een bijdrage wil leveren.
Uit de belangstelling van u die zich
opgaf om ‘mee te doen’ werd de
betrokkenheid bij de situatie van De
Loop’r wel duidelijk.
Hoe nu verder?
Maar natuurlijk leeft er bij velen de
vraag “Wanneer kan ik dan iets doen’?
Dat is voor de mensen die zich opgaven
voor een bestuursfunctie al vrij snel. Zij
kregen een uitnodiging voor een
gesprek in de bus om al wat mee te
werken aan de toekomstige Loop’r.
Omdat we eerst de organisatie intern en
ook de uitvoering op orde willen
brengen, is het nog te vroeg om nu al
contact te leggen met vrijwilligers over
hun bijdrage. Het is wel onze bedoeling
idee dat we dat in Maart gaan doen.
Ieder kan dan een uitnodiging
verwachten en meer informatie over de
organisatie en de beoogde aanpak.
Daarbij kijken we dan ook naar de taken
waar ieder zich n.

mei 3 Open rit MC Olland

mei 18 10:00 – 11:00 Inloopspreekuur
DR buurtadviseur welzijn Meierij Loop'r
mei 21 @12:00 Stratenkorfbal toernooi
Odisco Ekkerzicht
mei 22 Avondrit MC Olland
jun 5 @18:30 ODD fest 2020 Loop'r

Dat is iets wat we alleen maar samen jun 6 @20:00 ODD fest 2020 Loop'r
waar kunnen maken! Wees daarom jun 7 Lange rit MC Olland
welkom in De Loop’r. Hij is van ons én
jun 11 – 14 Motorweekend MC Olland
voor ons.
We houden u op de hoogte en leggen jun 15 @10:00 – 11:00
Inloopspreekuur DR buurtadviseur
De Loop’r uit!
welzijn Meierij Loop'r
Namens
het
Bestuur
‘Stichting
De waterpomp pompte roestig
Gemeenschapshuis Olland’.
grondwater op en dit zorgde voor
Henk Frickel
problemen. Uiteindelijk is de pomp
uitgezet. In 2005 heeft de gemeente
Bereikbaarheidsinformatie:
Sint-Oedenrode
het
kunstwerk
Bestuur: ‘Stichting Gemeenschapshuis opgewaardeerd door middel van het
De Loop’r bestuur@deloopr.nl
plaatsen van enkele nostalgische
banken en aanpassingen in de
Beheer: Lamber van der Burgt beplanting.
l.burgt@welzijndemeierij.nl,
Tel: 073-5441408 en 06-83375914
Gemeente
Meierijstad
heeft
Kunstwacht de opdracht gegeven alle
Ondersteuner/kwartiermaker:
kunstwerken in de gemeente in kaart
Henk Frickel, h.frickel@glazenkamp.net te brengen en aanbevelingen te doen
voor onderhoud. Ook het bronbeeld is
nader onderzocht. De gemeente
Meierijstad vindt na overleg met zowel
In 2000 is het dorpsplein van Olland Kunstwacht als een betrokken
heringericht. Kunstenaar Kees Wevers fonteinspecialist het repareren van de
heeft van de gemeente Sint-Oedenrode fontein geen optie meer. De kosten
reparatie
zijn
te
hoog.
de opdracht gekregen een kunstwerk te voor
maken voor het nieuwe dorpsplein. Op Het bovenstaande is besproken met
buurtadviseur,
de
beleids17 september 2000 is het dorpsplein de
medewerker
Kunst
en
Cultuur
van de
officieel in gebruik genomen en is het
gemeente
en
enkele
leden
van
de
bronbeeld onthuld. Ook werd toen de
dorpsraad.
De
uitkomst
van
het
kermis geopend. De bron bestaat uit
een gietijzeren gelaagd element met gesprek is te kijken welke opties er
een hoogte van 10-15 cm. Daaronder is zijn het kunstwerk aan te passen, wat
een put geplaatst met daarin o.a. een heeft het nodig. De gemeente stelt
ter
beschikking.
Enkele
pomp, die het grondwater oppompt. Het geld
dorpsraadleden
gaan
bekijken
wat de
opwellende water stroomde langs en
mogelijkheden
zijn.
over een 8 – tal gietijzeren plakkaten
met daarop teksten die verwijzen naar
Bij de herinrichting van de Pastoor
het verleden van Olland.
Smitsstraat dit jaar staan ook
Teksten met naam en jaartal van de aanpassingen op het Dorpsplein
ontginning en bewoning van plaatsen in gepland, die een relatie hebben met
Olland. Dit in volgorde van tijd en met de de rustplaats, het watertappunt en de
buurtbieb.
waterstroom mee.

Kunstwerk dorpsplein
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