
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 of aandachtspunten. 
 
Evenementen 4ee kwartaal 2022 
14 okt – 19:00 u Heel Olland eet bij de 
buren @bij mensen thuis de Loop’r 
16 okt – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
21 okt – 19:30 uur Keezen @de Loop’r 
17 okt - 10:30–11:30 Inloopspreekuur 
DR, buurtadviseur en Welzijn de Meierij 
@ De Loop’r 
3 nov – 20:00 uur Kaartavond Bv de 
Pleintrekkers @ café de Beuk 
5 nov – 20:30 uur Feestavond BV d’n 
Achterhoek@ Het Onderonsje 
6 nov – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
18 nov – 16:00 – 18:00 uur Pubquiz Sv 
Olland kinderen @ de Loop’r 
18 nov 20:00 uur Pubquiz Sv Olland 
volwassenen @ de Loop’r 
21 nov - 10:30–11:30 Inloopspreekuur 
DR, buurtadviseur en Welzijn de Meierij 
@De Loop’r 
27 nov – 20:00 uur Rikken en Jokeren
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
2 dec – 19:30 uur Keezen @de Loop’r 
15 dec – 19:30 uur Jaarvergadering en 
kaartavond BV de Pleintrekkers @ café 
de Beuk 
18 dec – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
24 dec – 19:00 uur Levende kerststal@ 
Dorpsplein  
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Informatiebijeenkomst  Ollandseweg 
De gemeente gaat de Ollandse weg opknappen. Het gaat om het deel tussen de 
bebouwde kom van Olland en de rotonde bij de van Rijckevorsel van Kessellaan 
in Sint Oedenrode. De hoofdtreden hiervan is de slechte staat van de fietspaden 
en de overige verharding. Een andere reden is dat de huidige weginrichting niet 
goed past bij de verschillende maximum snelheden die op dit traject gelden. Dat 
maakt het onduidelijk voor de weggebruikers. 

Informatiebijeenkomst op 19 oktober 

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor aanwonenden en 
andere belanghebbenden en belangstellenden. U bent daarbij van harte welkom. 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 oktober in de De Loop’r. 
Aanvangstijd 19.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 20.30 uur. 

Tijdens deze eerste informatiebijeenkomst vragen zij uw mening over de 
Ollandseweg. Waar ervaart u knelpunten en waar ziet u kansen? Ze leggen ook 
uit wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen ze een ontwerp gaan maken. De 
uitkomsten van deze informatiebijeenkomst betrekken zij bij het opstellen van een 
eerste schetsontwerp van de nieuwe weg. Ze leggen u uit hoe ze vervolgens 
samen met u tot een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp komen. Zij 
verwachten tot januari 2023 nodig te hebben om tot een definitief ontwerp te 
komen. Daarna maken ze het bestek en gaan ze het werk aanbesteden. De 

uitvoering van het werk zal dan in het voorjaar van 2023 kunnen aanvangen. 
Vragen? 
Ze ontmoeten u graag op 19 oktober 2022. Indien er nu al dringende vragen zijn 
over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider van 
de gemeente Meierijstad, Gerrit Hasperhoven. Dat kan per mail – 
ghasperhoven@meierijstad.nl of mobiel 06-22340354 

Dag van de Verbeelding 
Op 30 sept was er de Dag van de Verbeelding, georganiseerd door de gemeente. 
Op deze dag heeft de Raad van de Verbeelding hun Atlas  gepresenteerd en 
overhandigd aan de burgemeester. Tijdens dit evenement was er ook de 
gelegenheid voor een 12tal partijen om hun visie op de toekomst te presenteren. 
Wij, dorpsraad Olland i.s.m Boerdonk en Keldonk hebben die gelegenheid 
aangegrepen hun droom van de toekomst te presenteren. Dit hebben we in  

 

  Skon Olland nieuwsbrief 
Oktober 2022 

Leefbaarheidsonderzoek 

De afgelopen weken hebben vele inwoners van Olland een brief ontvangen van 
de gemeente met de uitnodiging mee te doen aan het leefbaarheidsonderzoek 
2022. In 2019 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd en wordt dit jaar herhaalt. 
De vragen gaan met over onze eigen omgeving, over ons dorp, over het samen 
leven in ons dorp en de veiligheid. We roepen u van harte op mee te doen want 
met de uitkomsten gaat de gemeente aan de slag en maken ze keuzes samen 
met ons, dorpsraad en andere organisaties en inwoners om te zorgen dat we 
prettig kunnen wonen in ons dorp. Later in het jaar komen de uitkomsten en 
publiceren we die natuurlijk op onze website en laten we ook via de Nieuwsbrief 
de belangrijkste uitkomsten zien. In de ontvangen brief staat de webpagina 
waarop de enquete online kan worden ingevuld. Ook de bijbehorende persoonlijke 
code stond in de brief. Wilt u liever de enquête op papier invullen dan mailt u naar 
enqueteafdeling@companen.nl of belt u naar 0800-2667263 (gratis) 



 

  
Brabantse Nistelrode, maar voor de  liefde verhuisd en nu woonachtig 

in het kleine dorpje, genaamd Nederasselt. Daar woon ik samen met 
mijn vriend aan de Maas. Ik weet dus als geen ander hoe het leven er 
in een klein/gezellig dorpje, aan toe gaat en welke thema’s er spelen. 
Ik ben een aantal jaren werkzaam geweest in de GGZ, waar ik met 
jongvolwassenen heb mogen werken, daarna heb ik de overstap 
gemaakt naar de Jeugdzorg. Ik zal me de komende tijd gaan richten 
op het buurt/opbouwwerk in Sint- Oedenrode en de omliggende 
kernen. Ik kijk uit naar de samenwerking! 
 

Skôn Olland nog skônner 

Op 17 september jl. was het World Cleanup Day. Over de hele wereld 
doen 191 landen hieraan mee. Deze keer deed Olland ook mee. De 
Ollandse Dorpsraad heeft in samenwerking met alle Ollandse 
buurtverenigingen deze dag georganiseerd. 
Meer dan 40 vrijwilligers zijn door Olland getrokken om zwerfafval in 
te zamelen. Vol enthousiasme en met volle zakken kwamen zij terug 
bij de Loop ’r, waar een lekkere kop soep en een broodje op hen stond 
te wachten. Tegelijkertijd waren er door de Plastic Recycling 
Company uit Schijndel containers geplaatst in het centrum van Olland 
voor de inzameling van hard plastic. Dit was een zeer groot succes. 
Er werden maar liefst 2 volle containers ingezameld. Dit hard plastic 
wordt volledig gerecycled tot een grondstof voor nieuwe producten. 
Zo werken de Ollanders mee aan het recyclen van materialen en het 
schoonhouden van hun eigen leefomgeving. 
Een zeer geslaagde dag, zeker voor herhaling vatbaar !

 
 

Dorpsraad in gesprek met de 
Verbinding 

Op verzoek van de Dorpsraad heeft Ingrid van den 
Biggelaar onlangs een toelichting gegeven over de 
landelijke problematiek mbt de Kinderopvang en 
daarmee ook over de situatie bij de 
kinderdagverblijven van de Verbinding in Sint 
Oedenrode en in het bijzonder in Olland. Bij dit 
gesprek was naast een afvaardiging van de 
Dorpsraad, ook Antwan van Summeren, directeur 
van BS de Sprongh, aangesloten. 
 
In dit gesprek is door de Verbinding aangegeven dat, 
zonder uitzondering, alle locaties van De Verbinding 
voor de opvang van 0-4 jarigen vol zitten en dat de 
wachtlijsten soms wel kunnen oplopen tot 2 jaar. Het 
is dus geen specifiek probleem voor het 
kinderdagverblijf in Olland, maar een landelijk 
probleem.  
De huidige kindplaatsen bij de kinderdagverblijven 
van de Verbinding zijn  op alle locaties nagenoeg  
volledig bezet . De vraag naar opvang blijft echter 
toenemen en uitbreiden is door de ernstige 
personeelskrapte in de branche momenteel niet 
mogelijk. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel 
op de arbeidsmarkt in combinatie met de huidige 
wet- en regelgeving  zorgen er voor dat het verkrijgen 
van kinderopvang een nijpend probleem is. Landelijk 
staan er volgens de laatste cijfers bijna 7000 
vacatures open en desondanks is het kabinet 
voornemens om per 2025 de kinderopvang bijna 
gratis te maken voor werkende ouders. Hierdoor zou 
het aantal vacatures nog verder gaan oplopen tot 
mogelijk wel 35.000. Mocht u meer informatie willen 
lezen over de problematiek dan kunt u deze 
terugvinden op de internetpagina’s van de 
branchevereniging (www.kinderopvang.nl) of van de 
belangvereniging van ouders in de kinderopvang 
(www.boink.nl). 
 
De Verbinding is blij dat zij in samenwerking met de 
Sprongh wel het aantal plekken bij de 
Buitenschoolse Opvang (BSO)  heeft kunnen 
verhogen afgelopen jaar. De school heeft een 
flexruimte beschikbaar gesteld die na schooltijd kan 
worden gebruikt als ruimte voor de kinderen van de 
BSO.  
 
 

Nieuwe medewerkster 
Welzijn de Meierij 
Een nieuw gezicht. Vanaf 19 september 
ben ik werkzaam bij Welzijn de Meierij. Ik 
zal de taken van Dianne van Erp over gaan 
nemen. Dianne heeft besloten te gaan 
stoppen, om meer tijd door te gaan 
brengen met haar gezin. Mijn naam is 
Manon van Hal, opgegroeid in het 

Vervolg pagina 1: gedichtvorm gedaan. Het idee hiervoor kwam van 
Marja Geerts-vd Laar en het gedicht is geschreven door Rob van der 
Heijden. Gezien het applaus en de reacties is het zeer goed 
ontvangen en kwam de boodschap voor bouwen en leefbaarheid in 
de kleine kernen prima over. Het gedicht en bijbehorende foto’s zijn 
terug te vinden op onze website www.skonolland.nl. Ook op de 
gemeentelijke website kunt u gemaakte opnames en reacties 
teruglezen, www.meierijstad.nl 


