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Olland kermis gaat dit jaar niet door
Helaas heeft de organisatie van de kermis bestaande uit een afvaardiging van de
dorpsraad en een werkgroep welke het nevenprogramma organiseert moeten
besluiten dat de kermis die gehouden zou worden op 3-4- en 5 oktober 2020 geen
doorgang kan vinden in verband met corona. Het evenement draagt bij aan
ontmoeting voor jong en oud.
Op de achtergrond zijn we druk bezig om een stichting op te richten die voor volgend
jaar de kermissen voor alle kernen van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode
gaat doen. In deze stichting zit een afvaardiging van Nijnsel, Olland, Boskant en SintOedenrode, 5 personen in het totaal. Deze stichting zal de komende jaren
ondersteund worden door de gemeente. De stichting kan als financiële
hefboomfunctie dienen voor kleinere kernen kermissen. Deze intentie is er ook. De
planning is dat de stichting op het einde van het jaar opgericht is.
De stichting zal een kermismeester aanstellen. Deze kermismeester gaat voor de
stichting een aantal praktische zaken regelen en daarbij moet het vastleggen van de
kermisexploitanten voor meerdere jaren prioriteit hebben. Daarnaast vergunningen
regelen, verzekering afsluiten, opbouw organiseren, veiligheid enz.
We hopen volgend jaar op een ouderwetse, gezellige kermis met veel Ollandse
bezoekers en goed weer.

Eetpunt Olland in de Loop'r
Het eetpunt, een laag drempelige voorziening in de Loop’r om elkaar te ontmoeten
en samen te genieten van een heerlijke maaltijd. Vóór de coronatijd werd dit
iedere donderdag ver- en bezorgd door BrabantZorg waarbij Jo Timmermans de
coördinerende rol had. Maar helaas ligt dat nu al enige tijd stil door de coronamaatregelen. Om de deelnemers toch samen te laten eten is Tiny Thomassen gaan
koken.
De
maaltijd
wordt vervolgens door vrijwilligers opgediend. Om
de
week verzorgen zij een voortreffelijke maaltijd, natuurlijk op gepaste afstand met de

regels in acht nemend. Wat begonnen was met een eenmalige actie is door het
enthousiasme van zowel de vrijwilligers als de deelnemers verder voortgezet.
Een geweldig initiatief, maar qua begroting niet mogelijk om dit laagdrempelig aan
te blijven bieden. Daarnaast is bekend geworden dat BrabantZorg heeft besloten
om definitief te stoppen met het koken voor de eetpunten. Jammer en zeker als
het eetpunt hierdoor zou komen te vervallen. Elkaar blijven ontmoeten en samen
eten is voor vele belangrijk. En zien eten doet eten. Ook voor de leefbaarheid
binnen ons dorp is het van belang dat dergelijke voorzieningen blijven bestaan. Dat
draagt bij aan geluk, jezelf fijn voelen in je eigen omgeving en deel kunnen blijven
nemen.
Om het eetpunt op een andere manier te faciliteren is er een
werkgroep eetpunt opgestart. Het doel van werkgroep is om te onderzoeken onder
welke omstandigheden en voorwaarde het eetpunt kan blijven bestaan. De
werkgroep, bestaande uit Tiny Thomassen, Jo Timmermans, Bea van Rooij, Gerrit
van Gorkum en Dianne van Erp heeft vorige week voor het eerst gebrainstormd en
gaat nog zeker vervolgd worden. Voor ideeën of opmerking kun je bij een van
de werkgroepsleden terecht.

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
Evenementen 3-4e kwartaal 2020
sep 21 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur
Dorpsraad @ de LooP'r
okt 4 hele dag Lange rit MC Olland
okt 9 20:00 Beugelen Buurtvereniging
de Pleintrekkers @ de Misse
okt 11 hele dag MC Olland: deelname
Open Herfstrit MC d’n Dommel
okt 15 20:00 Kaartavond BV de
Pleintrekkers @ d’n Toel
okt 19 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur
Dorpsraad @de Loop'r
okt 23 19:30 Keeztoernooi Olland
@ de Loop’r
nov 1 hele dag Snertrit MC Olland
nov 4 19:30 Bingo 18+ @ de Loop’r
nov 14 hele dag Jaarlijkse feestavond
MC Olland
nov 16 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur
Dorpsraad @ de Loop’r
nov 26 @ 19:30 – 20:30
Jaarvergadering BV de Pleintrekkers @
d’n Toel
nov 26 @ 20:00 Kaartavond BV de
Pleintrekkers @ ‘dn Toel
nov 27 19:30 Keeztoernooi Olland
de Loop’r
dec 20 MC Olland: deelname Open
Snertrit MC d’n Dommel
dec 21 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur
Dorpsraad @ de Loop’r

Buurttent op Dorpsplein

Glasvezel in de kern

Ieder jaar organiseert de dorpsraad een
vergadering
met
of
alle
verenigingen/instanties en instellingen
uit Olland of organiseert een openbare
vergadering voor alle inwoners met
meestal een thema. Omdat corona het
lastig maakt voor grotere groepen een
vergadering te organiseren heeft de
dorpsraad besloten het voor dit jaar
over te slaan en daarvoor in plaats een
BUURTPRAAT te houden. Samen met
de gemeente en Welzijn de Meierij
organiseren we deze buurtpraat. De
aanwezige partijen zijn Dorpsraad,
wethouder
Menno
Roozendaal,
buurtadviseur Henk de Laat, Welzijn de
Meierij,
wijkagent
Dirk
Meier,
Woonmeij, Buurtinformatie Netwerk
(BIN),
en
bestuur
van
de
Loop’r. Zaterdag 26 september van
10:00 tot 13:00 uur bent u in de
gelegenheid om alles wat u bezig houdt
te bespreken met de aanwezige
partijen. Die gesprekken kunnen gaan
over verkeer, veiligheid, zwerfvuil,
openbare verlichting, onderhoud in de
wijk, buurtpreventie, buurtbemiddeling,
vragen
over
zorg,
welzijn
en
vrijwilligerswerk of over eenzaamheid in
de buurt. Ook alle andere zaken die de
bewoners belangrijk vinden, kunnen
besproken worden. We zijn over 3
tenten verdeeld dus u kunt coronaproof
uw vraag, opmerking, idee, compliment,
zorgen, etc delen onder het genot van
een kop koffie of thee, want die hebben
we natuurlijk klaar staan. Hopelijk
mogen we vele inwoners begroeten als
teken
van
betrokkenheid.

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan;
Olland maakt kans om aangesloten te
worden op het glasvezelnetwerk van
DELTA Fiber Netwerk. Daarvoor
moesten 35% van de inwoners in
gemeente Meierijstad zich aanmelden
voor een abonnement bij één van de
telecomaanbieders voor 21 sept. Bij het
ter perse gaan van deze nieuwsbrief
(18 sept) waren we over dat getal heen.
Of dit ook in heel Meierijstad zo ook is
was toen nog niet bekend. Bij het lezen
van deze Nieuwsbrief waarschijnlijk
wel. We gaan er wel vanuit dat de
glasvezel er gaat komen en dat we in
de toekomst iets te kiezen hebben qua
provider en gebruiksmogelijkheden. De
komende tijd zal het duidelijk worden
wanneer er aangelegd gaat worden
maar wij hopen zeer spoedig zodat dit
geen hinder geeft bij de herinrichting
van de Pastoor Smitsstraat. De
gemeente heeft hierover nauw contact
met Delta Fiber.
Ook willen we Meine Engbers nog
bedanken voor zijn ambassadeurs werk
wat bijgedragen heeft aan het halen van
streefgetal.
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Samenwerking Ollandia - Odisco
Donderdag 27 augustus hielden beide
clubs een algemene ledenvergadering
op sportpark Ekkerzicht. Odisco in een
speciale partytent en Ollandia onder de
overkapping bij de kantine. Dus beide
corona-proof. Rond de klok van halftien
konden beide voorzitters elkaar
mededelen dat er zowel bij Ollandia als
bij Odisco unaniem was ingestemd om
met het onderzoek naar samenwerking
van start te gaan. Hierop werd al vooruit
gelopen doordat de leden van Odisco in
de kantine van Ollandia gezellig na
kwamen borrelen. Ook hadden zich al
enige
gegadigden
voor
de
onderzoekscommissie gemeld. Deze
onderzoekscommissie
zal
de
samenwerking verder vorm gaan
geven. Binnenkort hopen we hiertoe
een startoverleg te hebben met de
besturen van de beide clubs, de
onderzoekscommissie,
de
beide
landelijke bonden KNVB en KNKB en
de gemeente Meierijstad. Wordt
vervolgd.
Bestuur Ollandia en Odisco

Mobiele telecom
De dorpsraad heeft recentelijk nog
contact opgenomen met KPN met de
vraag wanneer aangevangen wordt met
de bouw van de zendmast bij de
fietsenstalling
op
het
sportpark.
KPN heeft hierbij aangegeven dat bouw
van de mast nog niet in de planning zit
en dat dit door de uitrol van 5G (elders)
enige
vertraging
zal
oplopen.
De dorpsraad heeft hier de gemeente
over geïnformeerd en ze verzocht een
vinger aan de pols te houden bij KPN om
zodoende de bouw van de mast goed te
plannen, mede in verband met de
herinrichting van de Pastoor Smitstraat.

Zonneparken in Olland
Wellicht heeft u het bericht in de kranten
gelezen dat het college zeven kansrijke
locaties aangewezen heeft voor het
verder uitwerken van de plannen voor
een zonnepark. Het gaat hierbij in totaal
over 50 hectare en is een eerste tranche.
Voor de komende jaren staan er meer
toewijzingen op de rol.
Voor Olland betekent dit nu 2 locaties
aan de Schootsedijk van in totaal 19
hectare. Wat de gemeente niet vertelt is
dat er al een eerdere vergunning is
verleent aan zachtfruitbedrijf Maarten
van Hoof voor in totaal 11 hectare
zonnepanelen als overkapping voor zijn
zachtfruit. Op zich niet mis mee ware het
niet dat er nu 19 hectare bij gaat komen
en er dadelijk over een lengte van 1 km
in totaal 30 hectare aan zonnepanelen
komt te liggen aan weerszijde van de
Schootsedijk. In ons achterhoofd moeten
we ook nog weten dat er gesproken
wordt over windmolens in de Rooise en
Schijndelse Heide!
Deze ontwikkelingen baren ons als
dorpsraad zorgen gezien de grote impact
op ons buitengebied. De dorpsraad heeft
daarom een brief hierover gestuurd naar
het college waarbij we aandringen op
een transparant proces waarbij iedere
Ollander zijn/haar zegje mag doen en
niet alleen de direct aanwonenden.
Verder willen wij middels dit artikel u
wijzen op deze ontwikkelingen en
adviseren u om hiervan notie te nemen
zodat u zich een mening kunt vormen.
Kijk
voor
meer
informatie
op
www.meierijstad.nl/zonnepark

