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De Dorpsraad wens iedereen een
fantastisch
nieuwjaar
in
goede
gezondheid en bovenal een jaar waarin
we weer samen nieuwe uitdagingen zien
maar ook samen de kansen grijpen en
een beetje op elkaar blijven letten!

Ook trots op Olland? Help mee!
Trots op Olland, dat zijn we zeker. Trots op alles wat we al bereikt hebben,
dat zijn we ook. Toch roepen we dat nooit zo van de daken. Het kan immers
altijd beter. Veel zaken zijn al gerealiseerd zoals de herinrichting van de
Pastoor Smitsstraat, het plaatsen van de zendmast, de aanleg van glasvezel
in het buitengebied en in de kern. Maar en er zijn veel zaken die aandacht
vergen. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw in Olland, zonneparken,
onderhoud openbare ruimte, het leefbaar houden van ons dorp, het
vergroten van de levendigheid. Het zijn zaken die ertoe doen.
Willen we trots op Olland blijven, dan moet er nog heel wat gebeuren nu en
in de toekomst. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken! Wil jij mee beslissen
en zo zelf invloed uitoefenen op de manier waarop ons dorp zich ontwikkelt?
Dan is dit je kans! Meld je aan als kandidaat dorpsraadslid via
dorpsraad@skonolland.nl. Voor meer informatie kun je ook altijd een de
huidige dorpsraadsleden benaderen.

Aandachtspunten dorpsraad?..... Denk mee!
Alweer 5 jaar geleden schreef de dorpsraad het “toekomstdocument Olland”.
(https://www.skonolland.nl/toekomstdocument-olland/) Zoals het altijd gaat:
op een aantal thema’s hebben we de afgelopen jaren vooruitgang geboekt,
op andere thema’s hadden we graag meer vooruitgang gezien. Maar al met
al zijn we trots wat we al bereikt hebben. Toch willen we onze horizon weer
verleggen naar nieuwe uitdagingen.
Door de huidige stituatie is het voor de dorpsraad inmiddels aardig lastig
geworden om informatie op te halen over wat er leeft bij de inwoners van
Olland. We zijn gewend dat te doen via de voor ons inmiddels zo normale
wegen: bij de voetbalclub, onder het genot van een bakske koffie, bij het
Ollands overleg, via de inloopspreekuren, via het overleg met alle
verenigingen of via een openbare vergadering. Door Corona zien we elkaar
echter steeds minder vaak en is het haast onmogelijk geworden om
bijeenkomsten te organiseren.
Informatie uit deze bijeenkomsten (formeel of informeel) geven de dorpsraad
een lijdraad om langs te werken. Wij missen uw input! Wij vinden het daarom
belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er leeft in Olland. Als alternatief
voor fysieke bijeenkomsten willen wij u dan ook vragen om aan ons te laten
weten wat volgens u de belangrijkste aandachtspunten moeten zijn voor de
dorpsraad de komende jaren. DIt kunt u doen door een email te sturen en
daarin aan te geven wat volgens u de belangrijkste speerpunten zouden
moeten zijn voor ons als dorpsraad. Wij kijken uit naar uw speerpunten en
de achterliggende motivering!
U kunt uw email sturen naar: dorpsraad@skonolland.nl

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 1e kwartaal 2022
9 jan – 13:00 uur Nieuwjaarswandelingreceptie BV de Pleintrekkers @ de Loop’r
13 jan – 19:30 uur Jaarvergaderingkaartavond BV de Pleintrekkers @ den Toel
17 jan - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR,
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
21 jan - 20:00 Kaartavond BV de
Achterhoek @Het Onderonsje
27 jan – 20:45 uur rikken Ollandia @
kantine sportpark
29 jan – 19:30 uur feestavond BV de
Pleintrekkers @ café den Toel
6 feb – 15:00 uur themafeest Ollandia @
kantine sportpark
17 feb – 20:45 uur rikken Ollandia @
kantine sportpark
18 feb – 20:00 uur kaartavond BV de
Achterhoek @ Het Onderonsje
21 feb - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR,
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
17 mrt – 20:00 uur kaartavond BV de
Pleintrekkers @ café den Toel
18 mrt – 20:00 uur filmvoorstelling
Teenbeat @ de Loop’r
18 mrt – 20:00 uur kaartavond BV de
Achterhoek @ Het Onderonsje
20 mrt – 15:00 uur themafeest Ollandia @
kantine sportpark
21 mrt – 10:30-11:30 Inloopspreekuur DR,
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
24 mrt – 20:45 uur rikken Ollandia @
kantine sportpark

Zendmast Olland
Zoals bekend hebben we sinds
begin dit jaar een zendmast in ons
dorp t.b.v mobiele telefonie en
internet. Deze mast is door KPN
geplaatst en maakt het mogelijk dat
de provider KPN en de daaraan
gelinieerde providers prima bereik in
Olland hebben. In oktober heeft
Ziggo-Vodafone
ook
zenders
geplaatst in deze mast en is het nog
wachten op een aansluiting van
glasvezel alvorens deze ook gaat
werken. De verwachting is dat dit in
februari gaat plaatsvinden. Vanaf
dat moment geven de volgende
providers een prima bereik in
Olland:
Kpn, Simyo, Youfone, Budget
Mobiel, Lebara mobil, Vodafone,
Hollandse Nieuwe en Ziggo mobiel
Ook
de
volgende
prepaidaanbieders maken van het
KPN netwerk gebruik: Aldi Talk, AH
mobiel, Kruidvat mobiel, Jumbo
mobiel, Hema mobiel.
Dus keuze genoeg en doe er uw
voordeel mee!

Hulp bij het huishouden

De gemeente zorgt ervoor dat u
zoveel mogelijk zelf kunt blijven
doen in het huishouden, zoals het
schoonhouden van uw woning of
ander huishoudelijk werk. Soms
kunt u dit door een ziekte, een
beperking of ouderdom (tijdelijk)
niet meer zelf doen. U kunt dan

samen
met
hulp
van
familie,vrienden of kennissen een
oplossing zoeken. Als dit niet lukt,
kan de gemeente ook met u naar
gerichte hulp zoeken.
Wilt u weten of u hulp kunt krijgen
van de gemeente? U kunt een
aanvragen
de
gesprek
met
klantmanager Wmo (14 0413). U
kunt ook iedere werkdag van 9:00 11:00 uur bij ons terecht op het
inloopspreekuur.
In Veghel: inloop op maandag t/m
vrijdag van 9:00 - 11:00 uur
Stadhuisplein 15461 KN Veghel
In Sint-Oedenrode: inloop op maandag en donderdag van 9:00- 11:00
Burgemeester Wernerplein 1
5492
GD
Sint-Oedenrode.
U kunt uw vraag ook stellen via het
contactformulier. Of bel naar 14 0413

V.V. Ollandia en K.V. Odisco
fuseren naar SV Olland
De
Ollandse
voetbalen
korfbalverenigingen Ollandia en
Odisco fuseren. De leden van beide
verenigingen hebben afgelopen
zomer ingestemd met de fusie.
De eerste stap van dit proces was om
het nieuwe bestuur toe te laten
treden. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 25 november
2021 zijn de bestuursleden van de
nieuwe vereniging geïnstalleerd. Erik
van Aarle, Marlon van Heeswijk, Mari
van Rooij, Lucie Perreaux, Kevin van
der Heeden, Ronald van den Brink,
Rob van der Heijden en Maikel van
Schijndel vormen het nieuwe
bestuur. Erik Huijbregts en Chantal
Brugmans hebben, na respectievelijk
12 jaar voorzitterschap en 4 jaar in
het bestuur van Ollandia, besloten
om terug te treden uit het bestuur.
Namens het nieuwe bestuur en alle
leden, willen we Erik en Chantal nog
hartelijk bedanken voor hun inzet.
De tweede stap van de fusie was om
een nieuwe naam voor de vereniging
te vinden. Deze is op 1 januari
bekend gemaakt: SV Olland.
Komende periode zullen de andere

stappen plaatsvinden en de fusie
meer vorm krijgen zodat de fusie bij
aanvang van het nieuwe seizoen
afgerond is.
De nieuwe Ollandse vereniging is
nog op zoek naar een voorzitter.
Zou jij de uitdaging aan willen gaan
om de nieuwe voorzitter te worden?
Heb je vragen? Neem contact op
met een van de bestuursleden of
stuur een email naar:
secretaris@ollandia.nl.

De laatste loodjes
Afgelopen week heeft de dorpsraad
nog een laatste checkronde
gelopen in het kader van de
afronding van het de herinrichting
van de Pastoor Smitsstraat en heeft
de oplevering samen met de
gemeente plaatsgevonden. De
afgelopen weken en de komende
weken zullen er nog een paar kleine
herstelwerkzaamheden
worden
uitgevoerd waarna in februari of
maart het kunstwerk nog wordt
opgeknapt en in werking gesteld.
Hierna zal er ook nog een
bijpassend informatiebord worden
geplaatst waarop alles over het
kunstwerk wordt vertelt. Hiermee
krijgen we weer een herkenbaar
centraal (rust)punt in Olland.
De dorpsraad kijkt met grote
tevredenheid terug op het verloop
van het proces, de samenwerking
met de gemeente en ook de
participatie van de inwoners van
Olland en met name de participatie
van de direct aanwonenden.
Volgens ons kunnen we met z’n
allen trots zijn op het resultaat en
“onze hoofdstraat” met dorpsplein.
De langgekoesterde wens om op
een veilige en fijne manier door
Olland te kunnen wandelen, fietsen
en rijden is hiermee vervuld.

