
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
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 4e kwartaal 2021 
okt 2 - 16:00, 3 en 4 okt - 14:00 u Olland 
kermis @ Dorpsplein Olland 
okt 8 - 20:00 Kaartavond BV de Achterhoek 
@HetOnderonsje 
okt 12 - 10:00–12:00 Buurtinloop 
@De Loop’r 
okt 14 - 19:30 Filmavond Beholders 
@De Loop’r 
okt 15 - 19:30 Keezen @De Loop’r 
okt 18 - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR, 
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
okt 21 - 19:30 Bingo @De Loop’r 
okt 26 - 10:00–12:00 Buurtinloop  
okt 30 - 20:00 Belgische Bierenavond 
@De Loop’r 
nov 5 - 20:00 Vertelavond @De Loop’r 
nov 6 – 20:00 Feestavond BV Achterhoek 
nov 15 - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR, 
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
nov 17 - 19:30 Bingo @De Loop’r 
nov 19 - 20:00 Kaartavond BV de 
Achterhoek @HetOnderonsje 
nov 20 – 20:00 BV de Pleintrekkers: 
Feestavond 
nov 26 - 19:30 Keezen @De Loop’r 
dec 17 - 20:00 Kaartavond BV de 
Achterhoek @HetOnderonsje 
dec 18 - 20:00 Wannuh Klets – editie 2021 
@De Loop’r 
dec 20 - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR, 
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r

Jaargang 6 editie 3        

Actie veldpoorten 
Deze zomer is door onder andere ARK Natuurontwikkeling, Heemkundekring De 
Oude Vrijheid en Welzijn De Meierij een actie gestart voor veldpoorten in onze regio. 
 
Deze organisaties zijn nu ook in Olland op zoek naar eigenaren die hun weiland of 
perceel willen laren verfraaien met een veldpoort. Een veldpoort met een naam erop 
die verwijst naar de historie van het gebied. Op een poort komt ook een QR-code te 
staan, Fietsers en wandelaars kunnen die code op hun telefoon gebruiken om 
allerlei informatie te krijgen over de naam en het gebied / de gemeente. 
 
Er zijn al de nodige poorten in onze regio te vinden zoals aan de Nieuwstrraat en de 
Slophoosweg. Voor een poort wordt een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte 
daarvan is afhankelijk van de prijzen voor het hout. 
 
Als u meer informatie wilt of voor het aanmelden kunt u contact opnemen met de 
projectleider Co Kramer via telefoonnummer 06-22692392. 

  Skon Olland nieuwsbrief 
Oktober 2021 

Olland Kermis 
Op zaterdag 2 zondag 3 en maandag 4 oktober vindt de jaarlijkse kermis plaats op 
het dorpsplein in Olland. We starten op zaterdag om half 3 bij Cafe den Toel en van 
daaruit lopen we onder begeleiding van de Ollandse dorpskapel naar het dorpsplein 
waar de kermis om 16:00 uur geopend wordt. Het belooft een zeer gezellige kermis 
te worden met als thema “de Kemping”. Bedacht en op ludieke wijze uitgevoerd door 
het werkgroepje, bestaande uit Colinda, Angelique en Carel. We hebben als 
dorpsraad diverse attracties gehuurd waaronder een schommelschip, munten 
schuiven, een mini zweefmolen, een madmill, een snoepkraam, eendjes vissen en 
een draaimolen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die na overleg een paar uur 
bij de madmill willen helpen. (Carel van Kempen 0652520257). Op zaterdag om half 
6 wordt er aan alle Ollandse kinderen tot 12 jaar een friettafel aangeboden. 
Aanmelden is wel noodzakelijk (Angelique Rooijakkers 0616597925) Op zondag 
ochtend vindt er een viswedstrijd plaats bij de “Pietjes dommel” en om 16:00 uur s-
middags vindt de prijsuitreiking plaats op de kermis. Ook is er een samenwerking 
aangegaan met de Loop’r. Zij plaatsen een grote tent en verzorgen de horeca en 
diverse versnaperingen, mede ondersteund door de dorpskapel waar iedereen de 
beroemde oliebollen en kibbeling kan kopen.  

Op maandag is dan alweer de laatste dag van de kermis vindt er om 16:00 uur een 
prijsuitreiking plaats op de kermis waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Deze prijzen 
worden getrokken door Sjanet, Sjantal en Sjakie. We hopen op een goede opkomst 
en mooi weer. Voor het totale kermisprogramma incl café Den Toel verwijzen wij u 
naar de flyer die vorige week iedereen heeft ontvangen in de brievenbus. 

Zoals al eerder vermeld zijn we bezig om een stichting op te richten bestaande uit 
dorpsraad Nijnsel, de lepkes uit Boskant, de dorpsraad uit Olland en twee personen 
van Natuurlijk Sint-Oedenrode!. Zij gaan in combinatie met de aan te stellen 
kermismeester de kermissen in bovengenoemde dorpen in de toekomst regelen. 

Electrische laadpalen  
Een aantal maanden geleden hebben we als dorpsraad vragen gesteld over het 
plaatsen van electrische laadpalen. Het team Verkeer van de gemeente heeft ons 
toen laten weten dat er voor Olland 3 laadpalen staan gepland maar dat nog niet 
bekend is wanneer deze geplaatst gaan worden. De locaties waar deze laadpalen 
komen te staan zijn op het parkeerterrein bij het sportpark, op het parkeerterrein bij 
de Loop’r en op het parkeerterrein aan de Misse bij de beugelbaan. Om dit proces 
enige versnelling te geven kunnen bewoners een aanvraag doen als deze aan 
bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk hiervoor op de website: 
https://www.meierijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/product/laadpalen-voor-
elektrische-autos_1765.html.  



  Nieuw DR lid: 
Kevin van der Heeden 
Als nieuw dorpsraadlid stel ik mij graag 
even voor. Ik ben Kevin van der Heeden, 
29 jaar oud en woon samen met Esther 
en onze kinderen, Elize, Mila en Lucas, 
sinds 2,5 jaar in Olland, aan Den Hof. In 
het dagelijks leven ben ik docent 
natuurkunde op het Cambium College in 
Zaltbommel en in mijn vrije tijd kun je me 
vaak vinden op het voetbalveld van 
Ollandia waar ik zelf voetbal en sinds 
kort gestart ben als trainer van de JO-15. 

 

Alweer enige tijd geleden heb ik 
besloten dat ik mij graag in wilde zetten 
voor de maatschappij en ben, na wat 
mogelijkheden te hebben onderzocht, 
uitgekomen bij onze dorpsraad. Samen 
met de dorpsraad wil ik mij inzetten voor 
het verbeteren van de leefbaarheid in 
Olland en mijn voornaamste bezigheden 
zullen zich richten op de thema’s 
onderwijs en energietransitie. 
Graag tot ziens in ons mooie dorp! 

Vervoer nodig in Olland? 
Als je als Ollander ergens naar toe moet 
en je hebt geen eigen vervoer doe je 
meestal een beroep op familie, buren, 
vrienden of kennissen.  

Maar als dat niet lukt zijn er voor de 
Ollanders nog andere mogelijkheden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
buurtbus, de Regiotaxi of de diensten 
van de Rooise Stichting Ommekaar.  

Buurtbus Lijn 204 
Olland ligt aan de route van buurtbus 
Lijn 204. Deze buurtbus rijdt van 
maandag tot en met vrijdag een route op 
en neer vanaf Schijndel ( Kluisstraat) via 
Boxtel ( NS-Station), Liempde, 
Kasteren, Olland, Sint-Oedenrode ( 
Odendael), Boskant naar het NS-Station 
in Best. Voor een rit kunt u 
gebruikmaken van de OV-chipkaart.  
U kunt instappen bij de bushalte aan de 
Pastoor Smitsstraat bij de kerk.  
 

Op de volgende tijden rijdt de buurtbus van 
Olland naar Boxtel/ Schijndel: 7.29 en 
daarna elk 40 minuten na het uur dus 8.40, 
9.40 etc tot de laatste rit om 17.40 uur. De 
rit naar het Boxtelse NS-Station duurt 14 
minuten. 

Als u van Olland naar Sint-Oedenrode / 
Best wilt kunt u op de volgende tijden 
instappen:8.39, 9.39, etc tot de laatste rit  
om 18.39 uur. De laatste rit eindigt in Sint-
Oedenrode en rijdt dus niet meer door naar 
Best. Een rit van Olland naar het NS-
Station in Best duurt 29 minuten. 

Voor meer informatie over de vertrek- en 
aankomsttijden van de buurtbus google 
naar dienstregeling buurtbussen Brabant. 
Op www.OV9292.nl kun je informatie 
vinden over het reizen met het openbaar 
vervoer. 

Regiotaxi 
Sinds 1 januari 2019 heeft de gemeente 
Meierijstad een contract met Regiotaxi-
vervoerder Munckhof Taxi B.V. Zij 
verzorgen voor de Regio Noordoost-
Brabant het taxivervoer. Wanneer u een 
Wmo-Regiotaxipas heeft, kunt u heel 
gemakkelijk een rit met de Regiotaxi 
bestellen. Voor een rit betaalt u: 
·Een opstaptarief van € 1,05 per rit 
·per kilometer € 0,23 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
Klantenservice Servicepunt Regiotaxi 
Noordoost-Brabant, op werkdagen te 
bereiken via: 0412 - 685999.  

Zie ook de website: 
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl 
 
Ommekaar 
De Rooise Stichting Ommekaar is bijna 30 
jaar geleden ontstaan op initiatief van de 
toenmalige Rooise parochies en de 
Hervormde Protestantse Gemeente. 
De vrijwilligers van Ommekaar verlenen 
kortdurende praktische hulp als er even 
niemand anders beschikbaar is. 
Dit kan bijvoorbeeld als u naar de huisarts 
/ tandarts moet of een afspraak heeft in het 
ziekenhuis en geen vervoer heeft. Met een 
vrijwilliger van Ommekaar rijdt u dan naar 
uw afspraak. 

Dit kan ook als u eventueel ergens nodig 
op (zieken)bezoek wilt gaan. Als bijdrage 
betaalt u dan een kilometervergoeding 

Voor nadere informatie over de 
mogelijkheden kunt u bellen naar: 
0413 – 472066 of 0413 – 474765. 

Informatieavonden zonneparken 
Op 9 september en 14 september 
hebben Statkraft en ZonXp een 
informatieavond verzorgd over de 
voorgenomen plannen voor het 
aanleggen van 2 zonneparken aan de 
Schootsedijk. Hierbij waren ook 
aanwezig vertegenwoordigers van de 
Energie Coöperatie Meierijstad die 
vooral betrokken zijn met deze plannen 
t.b.v het realiseren van 50 % lokale 
betrokkenheid cq financiële participatie.  

Op beide avonden waren ongeveer 50 
personen aanwezig en op beide 
avonden werden er nogal wat kritische 
kanttekeningen, opmerkingen gemaakt 
en kritische vragen gesteld. Voor beide 
avonden gold dat men teleurgesteld was 
dat er niemand van de gemeente 
aanwezig was om vragen over de 
besluiten en het beleid te beantwoorden.  

Ook wij als dorpsraad hebben die avond 
benut om even toe te lichten welke 
acties er door ons het afgelopen jaar zijn 
ondernomen, hebben we toegelicht 
waarom wij er neutraal in staan en geen 
voor-tegenstem zullen laten horen maar 
ook aangegeven waar we wel voor 
staan en waar we ons ook de komende 
tijd voor hard zullen maken, nl: meer 
informatie en communicatie vanuit de 
gemeente en de beleidsbepalers zodat 
iedere inwoner zich een goede mening 
kan vormen en dan zelf bepaald om er 
iets mee te doen en we zullen ons hard 
maken dat ons buitengebied niet 
onevenredig hard wordt getroffen door 
het aanleggen van zonneparken en 
windmolens. Om die reden willen we als 
dorpsraad proberen in het najaar een 
openbare vergadering te organiseren 
waarbij een van de agendapunten de 
energietransitie is en hiervoor de 
verantwoordelijk wethouder en project-
leider voor uit te nodigen die jullie 
vragen kunnen beantwoorden en 
kunnen reageren op onze en jullie 
zorgen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.skonolland.nl maar ook 
op de sites van de initiatiefnemers: 

 www.statkraft.nl/schootseweide of 

 www.zonxp.nl/zonneparken/olland  


