
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Wikipedia: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olland 
 
Evenementen 1e kwartaal 2020 
19 april 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur 
dorpsraad, buurtadviseur en welzijn de 
Meierij @de Loop’r 
17 mei 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur 
dorpsraad, buurtadviseur en welzijn de 
Meierij @de Loop’r 
21 juni 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur 
dorpsraad, buurtadviseur en welzijn de 
Meierij @de Loop’r 
 
 
LET OP! 
 
Evenementen onder voorbehoud! De 
meeste evenementen zijn (nog) niet  
aangemeld i.v.m de onduidelijke situatie 
wat wel en niet kan/mag a.g.v corona. 
Hopelijk kunnen we in de zomer en 
najaar toch van een aantal 
evenementen genieten.  
Hebt u plannen? Meld deze aan a.u.b!!! 
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Voortgang onderzoek samenwerking Ollandia & Odisco 
 
Donderdag 27 augustus 2020 hielden beide clubs een algemene ledenvergadering op 
sportpark Ekkerzicht. Corona-proof uiteraard. 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. 
 
Op 19 november 2020 hebben we, onder leiding van een externe procesbegeleider Johan 
Vermeulen, een intake-bijeenkomst gehouden in de kantine van Ollandia. Tijdens deze 
gezellige en productieve bijeenkomst is gekeken naar de verschillende clubculturen, 
uitdagingen, ambities en acties ten behoeve van de samenwerking. 
 
Hierop volgend is op 14 januari dit jaar een bijeenkomst gehouden voor potentiële 
werkgroepleden. Tijdens deze drukbezochte onlinebijeenkomst is uitleg gegeven over de 
juridische en praktische zaken die bij een samenwerking komen kijken. Geïnteresseerden 
voor deelname aan de werkgroepen hebben zich na de bijeenkomt gemeld bij Odisco en 
Ollandia. Hierna hebben we alweer een drietal bijeenkomsten gehad met afvaardigingen van 
de besturen van Odisco en Ollandia en met de stuurgroepleden vanuit de afzonderlijke 
werkgroepen. Er zijn 3 werkgroepen, namelijk de werkgroep financiën, de werkgroep 
sportpark en als derde de werkgroep organisatie. Donderdag 18 maart 2021 verwachten we 
een advies vanuit de werkgroepen richting de besturen van Odisco en Ollandia. Daarna zullen 
de besturen de adviezen bestuderen. 
 
Één vereniging met één doel, eenheid door sport en sfeer. Vanuit de besturen van Ollandia 
en Odisco alvast een hartelijk dank naar de werkgroepleden. De werkgroepleden hebben 
alleen al vele uren noeste arbeid verricht om te komen tot weloverwogen plannen en ideeën 
voor deze beoogde samenwerking. ----De besturen van v.v. Ollandia en Odisco 
 

BIN (Buurt Informatie Netwerk) 
 
Het Buurt Informatie Netwerk is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en 
gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar 
werk optimaal doet. Dit kunnen ze echter niet alleen. Hulp van bewoners is daarbij zeer 
gewenst. 
 
Hoe werkt het BIN?  
Het BIN wordt georganiseerd door een netwerk van vrijwilligers. Iedere wijk heeft een 
coördinator en dat is een inwoner uit dat gebied. De coördinator is de schakel tussen politie, 
gemeente en BIN-leden. Politie en gemeente sturen informatie naar de BIN-coördinator. Die 
stuurt de informatie per mail door naar BIN-leden in de vorm van een BIN-bericht via Whats 
App. BIN-leden kunnen op deze berichten reageren door een reactie te geven op het BIN 
platform. De BIN-coördinator stuurt het antwoord dan door naar de politie en/of gemeente. Die 
er vervolgens wat mee kan doen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er signalen uit een buurt van 
een van de aangesloten Whats App-groep leden via de coördinator of zelfs rechtstreeks naar 
de politie gaan. Bij verdachte situaties is dat vaak het geval. 
 
Stichting BIN-Meierijstad  
De stichting bestaat uit een viertal bestuursleden. Dit is al een aantal jaar dezelfde groep. Zij 
zoeken al jaren naar uitbreiding van het bestuur om een vertegenwoordiging te krijgen die 
goed verdeeld is over de gemeente. Het is echter moeilijk en misschien wel onmogelijk 
gebleken om aan vrijwilligers te komen en daarom heeft het bestuur besloten om op te stappen 
per 1 januari 2021. Dit wil (nog) niet zeggen dat de Stichting is opgeheven. De gemeente 
probeert om via de hun geëigende wegen de Stichting nieuw leven in te blazen. 
 
Hoe nu verder? 
In Olland zijn diverse Whats App-groepen actief. Een goede zaak. De groep die gelieerd is 
aan het BIN heet Buurtprev Olland. De bedoeling van deze groep is dus om de veiligheid in 
Olland te vergroten. Via deze groep kunt u dus verdachte situaties melden aan elkaar of zelfs 
direct 112 bellen. Bijvoorbeeld bij een situatie waarop direct personen op heterdaad betrapt 



 worden. Deze groep blijft ‘in de lucht’ en 
ondergetekende blijft de beheerder. De 
groep is ook op zoek naar uitbreiding. 
 
Werkwijze/bedoeling  
De werkwijze/bedoeling van deze groep is 
als volgt. Alleen meldingen van verdachte 
situaties, direct betrekking hebbende op de 
veiligheid zijn toegestaan. Om niet iedereen 
lastig te vallen met overbodige piepjes 
verzoeken wij om niet te reageren met 
duimpjes omhoog of, overigens 
goedbedoelde positieve opmerkingen. 
Overige zaken, zoals gevonden en verloren 
voorwerpen en ‘buurtpraat’ kunt u via de 
andere bestaande groepen regelen. 
Aanmelden kan door een berichtje te sturen 
naar Joop Muller (06 17 06 66 34 of 
joop51muller@gmail.com) met de volgende 
gegevens: Naam, adres en 
telefoonnummer. Adres is om bij een bericht 
te weten in welk deel van Olland de melding 
betrekking heeft. 

Wiel Sporken in Senioren-
raad Meierijstad 

Wiel Sporken heeft zich als vertegen-
woordiger van Olland aangemeld om zitting 
te nemen in de Seniorenraad Meierijstad. 
De oud-voorzitter van de Ollandse 
Dorpsraad reageerde op onze oproep voor 
leden uit Olland in de laatste Nieuwsbrief. 
Wiel Sporken:“Het is van belang dat ook 
Olland een vertegenwoordiger heeft in de 
Seniorenraad Meierijstad. Het ouderen-
beleid kan dan ook op Ollandse aard 
uitgevoerd worden.” 

Met de totstandkoming van onze gemeente 
Meierijstad is de Seniorenraad Meierijstad 
opgericht. De Seniorenraad behartigt de 
belangen van alle (35.000) senioren in 
Meierijstad, dus ook die uit Olland. Dit 
betreft voornamelijk belangen op het gebied 
van wonen, veiligheid, welzijn, zorg en 
dienstverlening. De Seniorenraad is een 
overlegpartner voor de gemeente en 
organisaties zoals woningbouw-stichtingen, 
welzijnsorganisaties en zorginstellingen. 
Onderwerpen waar commissies van de 
Senioren-raad zich mee bezig houden zijn 
o.a. “langer thuis kunnen blijven wonen”, 
organiseren van verkeers-markten, 
alternatieve woonvormen voor ouderen, 
gezondheidszorg optimaliseren ( aandacht 
voor dementie – eenzaamheid) en de 
uitgave van een “seniorenwijzer” met 
relevante info voor senioren. 

Voor nadere informatie over de 
Seniorenraad of voor het melden / 
doorgeven van een onderwerp, 
aandachtspunt, idee of een vraag kunt u 
contact opnemen met Wiel Sporken. Dit kan 
telefonisch via 0413 490560 of stuur een 
mailtje naar wielsporken@outlook.com 

Mobiele bereikbaarheid 
 
Het zal niemand ontgaan zijn: inmiddels is 
de langverwachte zendmast geplaatst. Bij 
het ter perse gaan van deze nieuwbrief is 
duidelijk dat mensen met een abonnement 
dat gebruik maakt van het KPN netwerk een 
aanzienlijk betere ontvangst ervaren. 
Nog steeds een slechte ontvangst? 
In Nederland zijn 4 mobiele telecom- 
 (netwerk) operators actief: Vodafone, T-
mobile,  KPN en Tele2. De mast in Olland is 
geplaatst in opdracht van KPN, en ook de 
zenders in de mast zijn bestemd voor KPN, 
Simyo (dochter-onderneming van KPN), 
Youfone, Budget Mobiel en Lebara (maken 
gebruik van het KPN netwerk). 
 
Vodafone (met de merken: vodafone en 
hollands nieuwe), T-mobile (met de merken: 
T-mobile, Ben en Simpel) en Tele2 maken 
(nog) geen gebruik van de mast. 
 
Het is bij de dorpsraad niet bekend of T-
mobile, Vodafone en Tele2 voornemens zijn 
om de mast te gaan gebruiken voor hun 4G 
diensten, dus vooralsnog heeft u het beste 
bereik met een KPN, Simyo, Youfone, 
Budget Mobiel of Lebara abonnement. 

Vrijwilligersonderscheiding 
“De Beuk” 

Eind 2006 is het idee voor een eigen 
Ollandse vrijwilligersonderscheiding  
aangekaart bij de Dorpsraad. De Dorpsraad 
heeft dit mooie idee verder opgepakt en 
uitgewerkt. Deze prijs is bestemd voor een 
inwoner van Olland die zich buitengewoon 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
Ollandse gemeenschap maar daarvoor 
geen Koninklijke Onderscheiding of de 
gemeen-telijke Penning van Verdienste 
heeft gekregen. We reiken de prijs uit bij 
bijzondere gelegenheden. Het moet een 
bijzondere onderscheiding blijven. De beuk 
hoeft daarom niet elk jaar uitgereikt te 
worden. De onderscheiding bestaat uit een 
speld in de vorm van een beukenblad en 
een oorkonde.  
Ook is een ketting met de afbeelding van 
een beukenblad beschikbaar. De speld is 
destijds gemaakt door wijlen Ad Roche 

Wie hebben De Beuk al gekregen? 

Jaske Leenderts kreeg in 2008 als eerste 
inwoner van Olland De Beuk uitgereikt. 
Daarna volgde: 

 Jeanne van Oirschot (2009),  

 Cor van Roosmalen (2013),  
 Roze van Weert (2015),  
 Harrie Heerkens (2017)  
 Wilma Meijs (2019) 

De commissie komt met een voordracht van 
een kandidaat voor De Beuk. De Dorpsraad 
neemt uiteindelijk het besluit voor de 
uitreiking van de Ollandse Vrijwilligers-
onderscheiding. 

Aanmelden voor “de Beuk” 
Als u iemand wilt voordragen voor de 
vrijwilligersonderscheiding of behoefte heeft 
aan meer informatie over deze prijs kunt u 
contact opnemen met de secretaris van de 
Ollandse Dorpsraad, Harrie Heerkens,  
tel. (0413) 47 20 24 of via mail 
dorpsraad@skonolland.nl. 

Aan de hand van de criteria kijkt een 
speciale voordrachtcommissie naar de 
ingediende aanmeldingen. Deze commissie 
bestaat uit 2 Dorpsraadsleden en 1 inwoner 
van Olland. 
De commissie komt met een voordracht van 
een kandidaat voor De Beuk. De Dorpsraad 
neemt uiteindelijk het besluit voor de 
uitreiking van de Ollandse Vrijwilligers-
onderscheiding. 

Vernielingen! 

Wellicht heeft u het al gezien maar het 
dorpsplein krijgt ook een facelift. Inmiddels 
is er nieuwe beplanting, worden de banken 
opgeknapt, komt er een mijmerbank vanuit 
de gemeente, wordt het kunstwerk de 
komende maanden opnieuw in werking 
gesteld, komt er een zuil met uitleg en 
toelichting van het kunstwerk… allemaal om 
een mooi centraal en informatief (rust)punt 
in Olland te hebben. En dan is het jammer 
dat nu al 2 keer de aanplant is vernielt door 
jongeren die menen er met hun crossfiets 
doorheen te moeten rijden en daardoor de 
beplanting kapot maken. Jammer van de tijd 
en het geld. Laten we aub een beetje alert 
hierop zijn en de jongeren die dit doen erop 
aanspreken. Samen maken we Olland 
SKôN! 

Wegafsluiting 

Als gevolg van werkzaamheden is de 
Pastoor Smitsstraat in Olland de komende 
tijd meerdere keren afgesloten. Dit gebeurt 
in fases en we dienen er rekening te houden 
met een minder goede bereikbaarheid van 
de woningen cq percelen. Even wat last 
maar dan wordt het ook echt mooi!! 
- Tussen 6 april en 25 mei is de afsluiting  
tussen de Slophoosweg en Den Ekker.  
- Van 25 t/m 28 mei is het kruispunt met Den 
Ekker dicht voor werkzaamheden  
- 28 mei t/m 23 juli is de straat dicht tussen   
Den Ekker en De Misse. 

Vragen? Bel dan de gemeente 140413 


