
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3e kwartaal 2021 
jul 8 - 19:30 - Bingo @ De Loop'r  
jul 19 - 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur 
Dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn de 
Meierij @ De Loop’r  
aug 16 - 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur 
Dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn de 
Meierij @ De Loop’r   
aug 27 - 19:30 Jubileum wkend 
Dorpskapel @ Café den toel  
aug 28 - 15:00 Jubileum wkend 
Dorpskapel @ Café den Toel  
aug 29 - 11:00 Jubileumweekend 
Dorpskapel @ Café den Toel  
sep 8 - 19:30 Bingo @ De Loop’r   
sep 17 - 19:30 Keezen @ De Loop’r  
sep 20 - 10:30 – 11:30 Inloopspreekuur 
Dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn de 
Meierij @ De Loop’r  
sep 24 - 20:00 Vertelavond @ De Loop’r
okt 2 tm 4 – Olland kermis @ dorpsplein
okt 13 – 19:30 Bingo @ De Loop’r 

Jaargang 6 editie 2        
  Skon Olland nieuwsbrief 

Juni 2021 

De Loop’r aan de start…  
 
Ondanks Corona is er al gewandeld en gefietst. Gelukkig waren de weergoden in 
beide gevallen gunstig gezind en was er een groot aantal deelnemers die na afloop 
zeer te spreken waren over de routes, het geboden vertier en de versnaperingen. 
 
Nog altijd moeten er wat plooien worden gladgestreken, maar het bestuur van De 
Loop’r heeft er vertrouwen in er samen met de gemeente uit te komen. Men hoopt 
dan ook binnenkort op zoek te gaan naar een nieuwe beheerder. Gelukkig is Tiny 
Thomassen bereid om ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
voorlopig nog een aantal uren klaar te staan. Een en ander geheel in 
oversteenstemming met haar jeugdige uitstraling! Naast haar officieel 
dienstverband is Tiny ook vrijwilligster bij de activiteitencommissie en nauw 
betrokken bij het Eetpunt dat onlangs als een van de eerste activiteiten weer van 
start is gegaan. Het Eetpunt wordt nu volledig door vrijwilligers gerund en de 
gasten hebben al volop genoten van de kookkunsten van de dames. Overigens is 
iedereen, ongeacht leeftijd, van harte welkom om eens aan te schuiven tijdens de 
lunch op donderdag. 
 
Ook het verdere programma wordt langzaam opgestart. Op 8 juli aanstaande, nog 
net voor de zomervakantie, is er na een lange tijd een eerste Bingo-avond. Vanaf 
september zijn er weer regelmatig Bingo- en ook Keezavonden. Eind september 
komen er drie professionele verhalenvertellers naar De Loop’r om ons aan de hand 
van een aantal altijd mooie, soms spannende of ontroerende en vaak 
humoristische verhalen mee op reis te nemen. In oktober is de beurt aan ‘Pater 
Petrus Mozes’, als gastheer voor een gezellige Belgische Bieren avond. In 
December kijken we uiteraard uit naar de 2021 editie van Wannuh Klets, met ook 
dit jaar een uitgelezen keur aan Tonproaters.  De activiteitencommissie is zich 
verder aan het beraden over een fantastische middag voor de oudere jeugd van 
Olland en ook een filmavond staat nog op het wensenlijstje. Meer informatie volgt. 
 
Naast bovenstaande gaan binnenkort ook een aantal vrijwilligers aan de slag om 
de ontmoetingsfunctie van De Loop’r gestalte te geven. Door het aanbieden van 
een zo breed mogelijk scala aan diensten zoals een bibliotheek afhaalpunt, 
toeristische informatie, fietsoplaadpunt en meer, moet De Loop’r uitgroeien tot ‘de 
huiskamer’ van Olland waar men zonder verdere verplichtingen ook terecht kan 
voor een kop koffie en het lezen van een krantje. 
 
Al weer veel te lang geleden hadden we bijeenkomsten waar we met een flinke 
schare vrijwilligers uit Olland plannen hebben gemaakt en besproken. Door 
Corona is dit volledig stil komen liggen. Voor alle op stapel staande plannen gaat 
echter zeker gebruik gemaakt worden van de ideeën en van de hulp die door velen 
is aangeboden. Onlangs is al een fanatieke groep ‘klussers’ aan de slag gegaan 
met het opknappen en bijhouden van het parkeerterrein, Jeu-de-Boules baan en 
het verdere buitengebeuren. Top!  Zeker ook het vernoemen waard is de geheel 
belangloze inzet van Kas Bosker, die als ‘nieuwe’ inwoner van Olland zich heeft 
aangemeld om middels zijn recent opgestarte bedrijf Bosker-Webdevelopment 
onze website te gaan moderniseren. Een perfect voorbeeld van ‘De Loop’r voor en 
door Ollanders’! 

Intensievere samenwerking De Verbinding en bs. de Sprongh 

We zijn verheugd om u te laten weten dat De Verbinding en Basisschool De 
Sprongh de samenwerking na de zomervakantie verder gaan intensiveren door de 
start van een gezamenlijke peuter/kleutergroep. 



  Bestaande samenwerking - Al sinds 
enkele jaren zijn De Verbinding en De 
Sprongh samen gehuisvest in hetzelfde 
gebouw en werken we al samen aan de 
ontwikkeling van onze kinderen. We 
stemmen onze pedagogische aanpak 
op elkaar af, werken samen aan een 
doorlopende lijn, 2 ochtenden in de 
week sluiten de peuters aan bij de 
kleuters en er is sprake van een warme 
overdracht indien peuters naar school 
gaan. 
 
Uitbreiding samenwerking - Eigenlijk 
zou per 1 januari 2021 de peutergroep 
van de  
Verbinding en groep 1-2 van 
Basisschool de Sprongh worden 
samengevoegd voor maximaal 4 
ochtenden tot een 0-1-2 groep. Helaas 
kon dit geen doorgang vinden door de 
corona richtlijnen. Maar gezien de 
huidige verruiming van de maatregelen, 
verwachten wij na de zomervakantie 
wel te kunnen starten. Een pedagogisch 
medewerker van de Verbinding en de 
leerkrachten van Basisschool De 
Sprongh staan gezamenlijk opgesteld 
voor de groep. De gemeente 
Meierijstad, GGD en SKOSO 
ondersteunen het initiatief. 
 
Voordelen  
 
- Peuters wennen aan het ritme van 

school en zullen minder moeite 
hebben met de  
overgang naar school;- De 
taalontwikkeling van de kinderen 
wordt gestimuleerd; 

- Betere uitwisseling tussen de 
expertise van de Pedagogisch 
medewerker en de leerkracht; 

- Leerkrachten kennen de leerlingen 
beter en kunnen het aanbod beter 
afstemmen op de ontwikkeling van 
de kinderen; 

- Optimale inzet van medewerkers 
waardoor de kleuters meer gerichte 
individuele of groepsgerichte 
aandacht en ondersteuning kunnen 
krijgen; 
 

Wij zijn er trots op om deze unieke vorm 
van samenwerking in Olland te starten. 
 
Namens De Verbinding,  

Woningbouw in Olland 

Eindelijk wat goed nieuws na jaren van 
strijd voor woningbouw in Olland. Het 
college van B & W heeft onlangs haar 
principe medewerking toegezegd aan 
de plannen van initiatiefnemer Maarten 
van Hoof voor het realiseren van 32-36 
woningen op de hoek Pastoor 
Smitsstraat en Roest. Dit betekent dat 
de initiatiefnemer nu kan beginnen met 
het verder uitwerken van de plannen en 
het treffen van alle maatregelen, 
onderzoeken, aanvragen voor het in 
gang zetten van de bestemmingsplan-
wijzigingen en vergunningsaanvragen. 
We weten dat deze procedures altijd 
veel tijd kosten in Nederland dus is het 
niet zo dat volgende week de schop in 
de grond gaat. Het doel van Maarten en 
gemeente is wel om zo snel als mogelijk 
de procedures af te ronden en is er het 
steven om in het najaar van 2022 de 
bouwactiviteiten te kunnen starten. Dit 
is natuurlijk mede afhankelijk van 
eventuele zienswijzen. Ook is 
initiatiefnemer Maarten van Hoof 
voornemens de plannen nogmaals te 
presenteren aan de omwonende op het 
moment dat deze verder zijn uitgewerkt. 

Naast dit plan zijn er inmiddels ook 
vergunningen afgegeven voor 2 
woningen aan de Pastoor Smitsstraat 
19 en voor een tweekapper aan de 
Pastoor Smitsstraat 3. 

Wat betreft de ontwikkelingen rondom 
de kerk is er nog geen duidelijkheid. De 
ontwikkelaar, Hurks uit Eindhoven, is 
bezig met het uitwerken van een aantal 
varianten die aan de in- en 
omwonenden kan worden 
gepresenteerd. Gezien de druk op de 
woningbouw en de vele initiatieven die 
er zijn is het niet duidelijk op welk 
termijn we hier iets van kunnen 
verwachten. De gemeente probeert 
zoveel als mogelijk de druk erop te 
houden maar is ook afhankelijk van de 
diverse betrokken partijen. 

Nogmaals, het gaat nog veel tijd kosten 
alvorens we echte nieuwe woningen 
kunnen bewonderen maar de 
dorpsraad is wel zeer verheugd met de 
huidige initiatieven en de betekenis 
daarvan voor de leefbaarheid in Olland. 
Tevens zijn we ook blij met eventuele  

Nieuwsbrief Skon Olland wordt 
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vervolgplannen voor het ontwikkelen 
van nieuwe locaties als de huidig 
locaties en initiatieven zijn uitgevoerd. 

Herinrichting P. Smitsstraat 

Zoals u allen wel gemerkt heeft wordt er 
druk gewerkt aan de herinrichting van 
de Pastoor Smitsstraat en is er 
natuurlijk overlast. In de 1e fase is er 
enige vertraging ontstaan als gevolg 
van het niet voldoen aan de 
verdichtingsnorm van de ondergrond. 
Inmiddels is dat herstelt en is de 
verwachting dat de opgelopen 
vertraging ingehaald gaat worden de 
komende weken en zou de geplande 
opleveringsweek gehaald moeten 
worden en zou voor de bouwvakantie 
de weg weer vrijgegeven moeten zijn. 
Niet alle geplande werkzaamheden 
zullen dan gedaan zijn want b.v het 
planten van de bomen gebeurd pas in 
het najaar. Ook de plantvakken en het 
planten van de bomen vanaf de Ollandse 
waterloop tot aan de Misse worden pas in 
het najaar gedaan. Wel hopen we dat het 
dorpsplein en het bijbehorende kunstwerk 
wel voor de bouwvakantie af is en de 
technische problemen zijn opgelost zodat 
alles werkt zoals we ons tot doel hadden 
gesteld. 
  
Ook goed om te vermelden is dat ons is 
toegezegd dat het opnieuw asfalteren van 
de Stok voor de bouwvakantie zal 
plaatsvinden en is er dan weer een stukje 
ergernis en achterstand in onderhoud 
opgelost! 
 

 


