
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2e kwartaal 2022 
7 apr – 21:15 uur Kantine KennisQuiz         
Sv Olland @ Kantine Sportpark 
8 apr – 20:00 uur Verhalen vertelavond @ 
de Loop’r 
14 apr – 21:15 uur Kantine KennisQuiz         
Sv Olland @ Kantine Sportpark 
16 – apr 16:00 uur Paasactiviteiten BV de 
Pleintrekkers @ Dorpsplein 
21 apr – 20:00 uur kaartavond BV de 
Pleintrekkers @ café den Toel 
21 apr – 21:15 uur Kantine KennisQuiz         
Sv Olland @ Kantine Sportpark 
6 mei – 19:30 uur Filmvoorstelling Teenbeat
@ de Loop’r 
11 mei – 19:30 uur Openbare 
jaarvergadering dorpsraad @ de Loop’r 
13 – 15 mei Jubileumweekend Dorpskapel 
@ Den Toel 
16 mei - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR, 
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r 
21 mei – 15:00-18:00 uur Penaltybokaal 
jeugd Sv Olland @ Sportpark Ekkerzicht 
25 mei – 20:00 uur Clubfeestavond Sv 
Olland@ Sportpark Ekkerzicht 
10 en 11 juni 20:00 uur ODD Fest’22 @ de 
Loop’r  
20 juni - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR, 
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
17 juli – 15:00 uur Klapstoelenklets @ 
speelplaats BS de Sprongh 
18 juli - 10:30–11:30 Inloopspreekuur DR, 
buurtadv. en Welzijn de Meierij @De Loop’r
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Openbare vergadering dorpsraad Olland op 11 mei! 

Graag willen wij onze inwoners uitnodigen aanwezig te zijn op onze openbare 
jaarvergadering op 11 mei a.s. Na 2 jaren van corona zijn we nu in de gelegenheid 
elkaar weer fysiek te treffen en hebben we als dorpsraad de behoefte u op de 
hoogte te stellen van wat ons de afgelopen jaren heeft beziggehouden maar 
vooral wat er voor de komende jaren staat te gebeuren. Graag willen we u daarvan 
op de hoogte stellen en horen graag wat u daarvan vindt. Wellicht hebt u aan- of 
opmerkingen dan wel aanvullingen op onze speerpunten. Verder willen we het 
thema energietransitie met u bespreken. Hiervoor zijn de verantwoordelijk 
wethouder en projectleider uitgenodigd en aanwezig. Zij zullen vanuit hun 
verantwoordelijkheid ons meenemen in het beleid en de uitvoering hieromtrent. 
Een uitgelezen mogelijkheid om antwoorden op uw vragen te krijgen.  

Hopelijk tot ziens op 11 mei aanvang 19:30 uur in de Loop’r 

  Skon Olland nieuwsbrief 
Maart 2022 

Uitreiking de Beuk aan Martien van Esch 

Tijdens de feestavond van buurtvereniging De Pleintrekkers werd Martien van 
Esch verrast met de Ollandse vrijwilligersprijs De Beuk. De Beuk is een 
onderscheiding voor bijzondere en karakteristieke Ollanders die zich jarenlang 
beijverd hebben voor de Ollandse gemeenschap. De prijs werd in 2007 ingesteld 
door de Ollandse Dorpsraad. 
Ad van der Heijden, de voorzitter van de Dorpsraad, reikte de prijs op 
zaterdagavond 12 maart voor de zevende keer uit. Jaske Leenderts, Jeanne van 
Oirschot-v.d. Sande, Cor van Roosmalen, Roze van Weert, Harrie Heerkens en 
Wilma Meijs gingen Martien voor. 

 

Verder zet hij zich al jaren actief in als elftalbegeleider van de veteranen van vv 
Ollandia. En naast al die vaste vrijwilligerswerkzaamheden kun je Martien altijd 
bellen voor hulp bij eenmalige grote en kleine projecten zoals het verzorgen van 
de kerststal in de kerk gedurende al 30 jaar, helpt hij mee bij het opbouwen en 
afbreken van de levende kerststal, was hij actief in het bouwen van de kantine en 
kleedaccommodaties op sportpark Ekkerzicht, was hij een gewaardeerde kracht 
bij het opbouwen en afbreken van de tent bij het Ollands Dorpsfeest. Ook is 
Martien al jarenlang bestuurslid van de beugelclub “de lustige spelers”. 
Kortom, Martien, al meer dan 30 jaar een vrijwillige doener in hart en nieren en 
terecht ontvanger van De Beuk. 

Actief en betrokken  
Martien, een geboren en getogen 
Ollander, is en was op veel terreinen 
actief binnen de dorpsgemeenschap. 
Zo is hij zeer actief en betrokken bij de 
korfbalvereniging Odisco. Daar is hij 
niet alleen bestuurslid maar zorgt ook 
voor het onderhoud van de materialen 
en de contacten met de sponsoren.  
 
Ook bij buurtvereniging De 
Pleintrekkers kunnen ze altijd een 
beroep op hem doen. Martien is 
daarvan bestuurslid en werkt mee aan  
alle activiteiten of het nu om het 
organiseren van carnaval, beugelen, 
straten/wijkenkorfbaltoernooi, feest-
avond of zelfs om de financiën gaat.  

 



 
Speerpunten dorpsraad Olland 2022 – 2027 

We hebben in 2016 het toekomstdocument 2017-2022 samen met elkaar 
geschreven. De hieruit voortvloeiende doelen zijn grotendeels gerealiseerd. 
Daarom hebben we nu een speerpuntendocument opgesteld, welke 
beschouwd mag worden als toevoeging op ons toekomstdocument. De 
speerpunten voor de komende jaren willen we graag delen met onze 
inwoners en alle partijen waar we mee samen werken zoals het college van 
B & W, de politieke partijen en de gemeentelijke organisatie.  
Voor de langere termijn laten wij ons leiden door de 3 L’s van: 
Levensvatbaar – Leefbaar – Levendig.  
Om de 3 L’s te realiseren, dan wel in stand te houden, is in onze ogen een 
minimaal aantal inwoners nodig. In omliggende dorpen met minimaal 1500 
inwoners gaat het allemaal wat gemakkelijker om belangrijke zaken in stand 
te houden zoals het sport- en verenigingsleven, essentiële voorzieningen 
zoals een gemeenschapshuis, kwalitatief goed, eigentijds basisonderwijs en 
kinderopvang. Maar ook het behouden van de jongeren en aantrekken van 
jongeren van buitenaf, is in onze ogen essentieel om een levendig dorp te 
krijgen en te behouden, waar het bruist van activiteiten en evenementen. 
Onze belangrijkste speerpunten vanuit bovenstaande gedachte zijn: 
1) BOUWEN: 

Het laatste woningbouwproject is ruim 15 jaar geleden opgeleverd. Voor 
Ollandse jongeren en nieuwkomers van buiten Olland komen er 
nauwelijks woningen beschikbaar. Daarnaast is groei van het 
inwoneraantal onmogelijk met het huidige woningaanbod en hiermee 
komt de leefbaarheid onder druk te staan. We willen groeien naar 1500 
inwoners in 2030. Daarvoor is het noodzakelijk om de komende 8 jaar 
ongeveer 200 woningen / wooneenheden toe te voegen aan het huidige 
aantal woningen. 

2) ENERGIETRANSITIE: 
In 2050 moet de gemeente Meierijstad CO2 neutraal zijn. Om dit te 
bereiken wordt er vanuit de gemeente ingezet op duurzame energie uit 
onder andere zon en wind. Wij nemen als dorpsraad op voorhand geen 
standpunt in maar laten het maatschappelijk draagvlak bepalend zijn in 
het wel of niet steunen van zonneweides of andere initiatieven.  

3) OPENBARE RUIMTE: 
We zijn trots op onze openbare ruimte wat betreft onderhoud, verzorging 
en uitstraling. Door de gemeenteraad is voor onze kern het 
onderhoudsniveau B vastgesteld, van de gemeente verwachten we dat 
dit niveau gehandhaafd wordt. 

4) VERKEER EN VEILIGHEID: 
Op de wegen in en rondom Olland wordt regelmatig (te) hard gereden. 
Dit zorgt voor onveilige situaties voor overig verkeer 

5) ONDERWIJS: 
Behoud van het basisonderwijs in Olland is een vereiste. Zonder 
basisschool is Olland onaantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te 
vestigen.  
Het kinderdagverblijf zit vol en kent een lange wachttijd voor 
(aanstaande) ouders, dit is onaantrekkelijk. In overleg met het huidige 
kinderdagverblijf onderzoeken we mogelijkheden tot uitbreiding van het 
aanbod.  

6) ZORG EN WELZIJN: 
MFA de Loop’r is een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de 
leefbaarheid in Olland. De Loop’r biedt mogelijkheden tot ontmoeting, het 
versterken van de sociale cohesie en het bestrijden van eenzaamheid. 

7) CULTUUR, SPORT EN RECREATIE: 
Het actieve verenigingsleven is kenmerkend en ontzettend belangrijk 
voor Olland. We zetten in op behoud van de verenigingen en breiden uit 
waar mogelijk. 
 

Bij alle speerpunten hebben we een aantal 
actiepunten benoemd die aangepakt en 
opgepakt gaan worden om bovenstaande 
speerpunten te realiseren. Het volledige 
speerpuntendocument met bijbehorende 
actiepunten kunt u lezen op onze website: 
www.skonolland.nl/toekomstdocument-olland 
 
Op 11 mei is er de openbare jaarvergadering 
van de Dorpsraad en willen we ons 
speerpuntendocument graag presenteren en 
toelichten. Hopelijk mogen we u dan begroeten.  

 

Programma Jubileumweekend 
Ollandse Dorpskapel.  
Vrijdag 13 mei: Rikken, jokeren,keezen - 
aanvang 19.30 uur  
Zaterdag 14 mei: Zeepkistenrace!!  - 
aanvang 13:30 uur - aansluitend tentfeest 
Zondag 15 mei: Lunch voor alle Ollanders en 
(oud-)leden – aanvang 12:00 uur -  
aansluitend gezellige muziekmiddag voor jong 
en oud  
 
Inschrijven verplicht via website voor:  
-Kaarten, keezen en zeepkistenrace 
-Voor lunch toegangskaart verplicht 
-Feestavond zaterdag en muziekmiddag 
zondag zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 
Informatie en aanmelden: 
www.ollandsedorpskapel.nl 

 

Vrijheidsmaaltijd op 5 mei! 

Op 5 mei a.s. organiseert de gemeente met hulp 
van vele organisaties en vrijwilligers een 
vrijheidsmaaltijd in alle kernen van Meierijstad. 
Onder het genot van een soepje en broodje 
willen we samen even stilstaan en vieren dat we 
in een vrije samenleving leven en beseffen dat 
dit geen vanzelfsprekendheid is. De afgelopen 
jaren met corona en de huidige situatie in de 
Oekraïne maken dit wel duidelijk. Jong en oud, 
iedereen is welkom en zolang we voorzien zijn 
van voorraad bij de marktkraam bij de Loop’r. 
van 12:00 uur tot 13:30 uur. 
 

 


