
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herinrichting van de 
Ollandseweg 
Op 19 oktober is er een bewonersavond 
georganiseerd waar de aanwezigen zijn 
bijgepraat over het waarom en de 
aanpak. Een terugblik op deze avond en 
alle verdere informatie kunt u 
terugvinden op de nieuwe website 
www.iv-groep.nl/ollandseweg Hier kunt 
u zich ook inschrijven voor een 
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van alle ontwikkelingen. Ook een eerste 
ontwerp en een vooruitblik over de 
verdere tijdsplanning/aanpak zijn er te 
vinden. Op 24 januari is er een  

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 1ee kwartaal 2023 
5 jan – 09:30 uur Kindervoorstelling Tijl 
Damen@ de Loop’r 
8 jan – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r  
11 jan – 19:30 uur Bingo@ de Loop’r 
14 jan – 19:00 uur Buurtbatlle ivm 10 jr 
jubileum de Loop’r@ de Loop’r 
16 jan - 10:30 uur inloopspreekuur 
dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn de 
Meierij@de Loop’r 
20 jan – 19:30 uur Keezen@de Loop’r 
27 jan – 20:00 uur kaartavond BV d’n 
Achterhoek@Het onderonsje 
29 jan – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
3 feb – 20:00 uur kaartavond BV d’n 
Achterhoek@Het onderonsje 
10 feb – Bonte Avonden @ de Loop’r 
20 feb - 10:30 uur inloopspreekuur 
dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn de 
Meierij@de Loop’r 
24 feb – 19:30 uur Keezen@de Loop’r 
26 feb – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
1 mrt – 19:30 uur Bingo@ de Loop’r 
12 mrt – 20:00 uur Rikken en Jokeren 
Ollandse Dorpskapel @ de Loop’r 
20 mrt - 10:30 uur inloopspreekuur 
dorpsraad, buurtadviseur en Welzijn de 
Meierij@de Loop’r 
25 mrt – 18:30 uur Eten bij de buren BV 
d’n Achterhoek @ d’n Achterhoek 
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Zienswijze M.E.R locatie windmolens 
De dorpsraad heeft besloten toch een zienswijze in te dienen op de Milieu Effect 
Rapportage over de locatie windmolens. 
Het lijvige rapport en de technische inhoud nodigde niet uit tot het geven van een 
zienswijze. Toch hebben we daartoe besloten omdat we vooral zorgen hebbben 
wat de invloed kan zijn op ons woon- en leefklimaat. Dus we hebben niet zozeer 
gereageerd op de inhoudelijke kant van het onderzoek en de daaruit 
voortvloeiende rapportage maar vooral onze zorgen geuit en gevraagd om 
rekening te houden met onze zorgen.  
Dit wil niet zeggen dat wij tegen nieuwe opwekmogelijkheden van energie zijn 
maar dat er vooral gekeken moet worden naar een goede verdeling over de 
gemeente en geen onevenredige belasting van bepaalde gebieden. En de eerste 
signalen zijn wel dat m.n de Schijndelse en Rooise Heide, behorend en grenzend 
aan ons dorp, vooral in aanmerking komen voor plaatsing van windmolens en 
zonneparken. Overigens is er niet de verwachting dat het allemaal snel zal gaan. 
Het zal nog wel een aantal jaren duren voor dat er een besluit ligt wat het moet 
gaan worden. De ingediende zienswijze is terug te vinden op onze website. 
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Levende kerststal 
Heel fijn dat de levende kerststal weer plaats mag vinden, want we hebben dat 
samenzijn de afgelopen twee jaar echt gemist! 
Op kerstavond om 19.00 uur bevolken Maria en Jozef met kindje Jezus, de engel, 
de herders en de drie koningen en zelfs een echte ezel en een kalf de kerststal. 
Een grote, helder verlichte kerstster zal je leiden naar de stal op het Dorpsplein. 
Het kerstverhaal wordt verteld en nagespeeld en er wordt muziek gemaakt. 
Je zult hartelijk worden ontvangen met warme chocomel of een glaasje glühwein 
rond de brandende vuurkorven. 
  
Als je op 24 december laat in de middag in Olland bent, loop je zelfs de kans Jozef 
en Maria tegen het lijf te lopen, die samen met hun ezeltje op zoek zijn naar een 
slaapplaats voor de nacht, ook zullen zij enkele oudere mensen een presentje 
brengen. 
  
Vanaf 10 december tot 7 januari is er een mogelijkheid om een kaarsje aan te 
steken bij de kerststal. De opbrengst daarvan wordt gebruikt voor de 
instandhouding van de (levende) kerststal. 
  
De kerststalcommissie 

 



Herinrichting van de Ollandseweg 
Op 19 oktober is er een bewonersavond georganiseerd waar de aanwezigen zijn bijgepraat over het 
waarom en de aanpak. Een terugblik op deze avond en alle verdere informatie kunt u terugvinden op 
de nieuwe website www.iv-groep.nl/ollandseweg Hier kunt u zich ook inschrijven voor een nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Ook een eerste ontwerp en een vooruitblik van de 
verdere tijdsplanning/aanpak is er te vinden. Op 24 januari is er een inloopavond in het 
bestuurscentrum te Sint-Oedenrode. U kunt de website ook bereiken via bijgaande QR code. 
 

 

 
En.. is de brand geblust? 

Een paar maanden geleden viel bij alle inwoners van Olland 

een Brandbrief op de mat. Deze brief riep veel reacties op, 

spontane aanmeldingen voor bestuur en 

activiteitencommissie, maar ook bezorgdheid over het 

voortbestaan van de Loop’r.  Deze zorg hebben we weg 

kunnen nemen, want het gaat best goed met De Loop’r; het 

aantal gebruikers is uitgebreid en er is een gezonde 

toename van activiteiten. Dit wel met een voorbehoud voor 

de financiële gevolgen van de huidige energiekosten. 
 
Het heeft ons verrast dat we zo snel weer op volle kracht 
zijn. Veel mensen voelen zich betrokken en zijn bereid een 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Olland. Graag 
spreken we hiervoor onze dank uit. Onze dank gaat ook uit 
naar de Dorpsraad in de persoon van Ad van der Heijden en 
Moos van de Moosdijk, beiden hebben ons ondersteund bij 
het zoeken naar nieuwe leden.   
 
De samenstelling van het (nieuwe) bestuur is:  

 Hennie Thomassen  

 Bea van Rooij  
 Nicolien Bot  
 Alfred Kempe  
 Henk Bekkers  
 Bernadette van Rijnsbergen (vanaf voorjaar 2023)  
 Marja van Kempen  
  
De rollen en taken worden nog verdeeld. Met dit zevental, 

onze beheerder Elise en met Tiny en onze vele vrijwilligers 

kunnen wij de Loop’r draaiende houden en blijven de deuren 

geopend voor iedereen.   
Ons dorpshuis van alle Ollanders!    
 

Wij wensen de nieuwe leden van het bestuur en de 

activiteitencommissie veel plezier aan boord.   

 

Evenementenkalender 
Zoals misschien bekend hebben we als dorpsraad een 
website met daarop de evenementenkalender. Het doel 
hiervan is elkaar op de hoogte houden van de activiteiten en 
evenementen die er georganiseerd worden en waarbij we 
niet in elkaars vaarwater willen zitten. Daarom ook een 
oproep om alle evenementen of activiteiten vanuit de 
buurtverenigingen, de horeca of vanuit andere instanties, 
verenigingen of partijen te melden via het aanmeldformulier 
op onze website. Hiermee help je jezelf en helpen we elkaar. 
Tevens dient het als communicatie c.q bekendmaking van 
de activiteit en verhoogd het wellicht het aantal bezoekers. 

Dorpschouw 22 april 2023 

Op die dag willen we van 10:00 tot 12:00 uur door Olland 
wandelen en fietsen om met elkaar de knelpunten en 
wensen te bespreken. Het kan hierbij gaan over verkeers-
veiligheid, de openbare ruimte en het (groen)onderhoud 
daarvan, over zaken in het belang van onze leefbaarheid. 
Dus gewoon zaken die jij graag zou willen bespreken of 
onder de aandacht wil brengen. Geef je wensen, 
opmerkingen of aandachtspunten aan via het 
contactformulier op onze website of stuur een mailtje naar 
dorpsraad@skonolland.nl. Als je die dag erbij wilt zijn of een 
van de aanwezigen wilt spreken ben je van harte welkom 
maar laat dat dan even weten aub. Die dag zijn aanwezig  
contactwethouder Jan van Burgsteden, buurtadviseur Henk 
de Laat, Manon van Hal van Welzijn de Meierij, de wijkagent 
en ambtenaren van verkeer, openbare ruimte en groen.  
Noteer alvast de datum, geef uw vragen of opmerkingen 
alvast door en in onze Nieuwsbrief van einde maart 
communiceren we er opnieuw over. 

 

Wij wensen iedereen hele fijne en gezellige 
feestdagen met een fantastische jaarwisseling 
als begin van 2023. 
Een nieuw jaar met nieuwe dromen met veel 
geluk en vrede, met veel liefde voor elkaar, met 
aandacht voor onze naaste… dan wordt het 
een fantastisch jaar. 
Dorpsraad Olland 
 

 
Iedereen die zich op enige wijze ingezet heeft voor de 

levendigheid en leefbaarheid van Olland willen wij 
hartstikke bedanken voor hun inspanningen want 

“Samen maken we er iets skôns van” 


