Rooienaar van het Jaar
We kennen ze allemaal. Mensen die nét het stapje extra maken.

1. Wie verdient volgens u de titel ‘Rooienaar van het Jaar’?
1.1 Waarom verdient hij / zij deze titel?


Iemand die iets moedigs of
heldhaftigs heeft gedaan.
Ali de Graaf



Ken niet zo iemand.







Alle mensen die zich voor hun club
of voor Rooi inzetten, behalve Ed
Steenbakkers!
Anita van Erp



Arno de Leijer





Bas van Turnhout






Bas van Turnhout
burgemeester Maas of Ed
Steenbakkers









Burgemeester van Veghel
corrie vd heyden
ed steenbakkers
Edwin Sanders








een mantelzzorger






een vrijwilliger
Elke Rooienaar die oprecht
Rooienaar wil blijven. Elk ander
persoon kan deze eervolle titel
nooit of te nimmer krijgen. Het
zou een aanfluiting zijn, ware dat
wel het geval!
Geen idee
gerdien van de brand
ieder hardwerkende mens




Zij staat altijd klaar om anderen te helpen, ze bakt al
jaren tientallen van de lekkerste oliebollen voor
Fortunaleden, ze bezorgde bij alle jarigen van de
wandelgroep een kaartje, ze helpt bij de Jeu de
Boulesvereniging
Deze mensen zetten zich in zonder eigenbelang! Bij Ed
Steenbakkers weten we inmiddels dat het enkel
eigenbelang is!!!
Is samen met Frans van Rozendaal als buurt
coordinator goed bezig.
Omdat hij als enigste de insteek heeft om voor een
bepaald publiek zijn cafe open te stellen. En hij zich aan
de regels houd van niet roken binnen en zelf een roker
is.
Zijn ideeën om Rooi op te laten bloeien op een voor
ieder aanvaardbare wijze.
Gun ik hem! Heeft hij wel verdiend na een moeilijke tijd
Steenbakkers: opofferen (alle !) vrije tijd voor Rooise
gemeenschap: Carnaval, Scholenproject, andere
verenigingen. Maas: Werk en privé lopen in elkaar
over, hij is aanwezig en geïnteresseerd tijdens
activiteiten ook als het niet werk gerelateerd is.
Dan wennen wij alvast aan het idee!
doet ontzettend veel vrijwilliggers werk
inzet carnaval in papgat
Omdat hij bij veel verenigingen helpt. Meedenkt en in
het bestuur zit of heeft gezeten
omdat die zich belangeloos inzet voor iemand of
organisatie in belang van gemeenschap.
doet werk om anderen te helpen zonder winstbejag
Omdat het nu nog kan, totdat die afschuwelijke fusie
een feit is.. Nu kun je nog een echte en oprechte
Rooienaar zijn. Straks worden we allemaal, gewild en
ongewild Meierijstedeling"















Geen idee
inzet voor het poffermuseum
waarom niet de gewone mens
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Iedere vrijwilliger







jan de werdt
jan verhagen
Jan Verhagen







Janneke van Vugt





Jeroen van de Sande








Jeroen van de Sande
jeroen van de sande
Jeroen van der Sande
Jeroen vd Zande








jos dekkers





Kees iut de tulpstraat





Lambert Verhoeven.






Maria Habraken
Marius Wijnakker







Martin van Hastenberg
Martin van Hastenberg






mensen van JNW





mia van boxtel



Iemand specifiek benoemen betekent ook dat andere
niet voldoende doen!!
verzet bergen werk als vrijwilliger
omdat hij opkomt voor rooi
Staat altijd klaar voor de Rooise inwoners. Is
enthousiast. Schopt tegen heilige huisjes"aan en zet
daardoor mensen aan het denken. "
Politica die zich naast fulltime baan en gezin met jong
kind maximaal inzet voor de rooise samenleving met
name richting de fusie
Altijd beschikbaar voor de gemeenschap. Zeer knap om
altijd zo`n beleving to tonen. Zeker voor zo`n jong
persoon.
Zonder hem zat ik deze enquete nu niet te maken ;)
mooie kerel, echte rooienaar
Brengt altijd het laatste nieuws!
Kees is altijd druk in de weer om het Rooise nieuws
onder zijn dorpsgenoten te verspreiden.
een fantastische sportman. zo gedreven en met een
hele mooie sport geschiedenis. hij doet heel veel voor
fortuna. sterker nog jos is fortuna
hij verzorgt zijn in de dertig jarige zoon met een
verhoogde dwarslaesie heeft ongeveer 4 jaar moeten
wachten op het aanpassen van zijn huis en zonder
enige hulp en verzorging met het bed en de po stoel in
de huiskamer zijn zoon elke dag wassen de douche was
boven dat was afzien geen privé voor de zoon nog voor
de vader nu is het eindelijk op gelost het waren lange
vervelende jaren dat zoiets mag daar stond ik versteld
een ambtenaar dat alles tegen houd omdat hij een
andere mening had hoe iemand moet leven
Lambert stopt als bestuurslid van VV Nijnsel. Hij is
jarenlang wedstrijdsecretaris geweest van de
jeugdafdeling en de laatste jaren ook van de senioren.
Daarnaast is hij oa ook nog actief binnen het
parochiebestuur.
Steekt heeeel veel tijd in Rhode zoals ik kan zien.
Voorzitter Roois Gemengd Koor en van verschillende
andere cultuur organisaties lid. Erg actief in Sint
Oedenrode
Voor zijn inzet voor Stichting de Zevensprong.
Omdat hij op zoveel plekken vrijwilligerswerk doet,
diverse besturen van organisaties. Hij is daarin erg
bevlogen.
Omdat het belangrijk is dat de jeugd leert om
voorzichtig om te gaan met de natuur.
Zij doet verschrikkelijk veel vrijwilligerswerk tbv
vluchtelingen, zieken en bijv de taalwerkplaats. Zij
schuift zichzelf altijd naar de achtergrond, dat mag
gerust eens de voorgrond zijn
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Mw. Hannie van de Ven





nico van de wetering






Nico van de Wetering
Nico van de Wetering







nico van de wetering
niemand






niemand





Nolda Berkvens





Onzin titel





pastoor Vincent Blom





Peter Maas







Pieter vd Kamp
realisatie van hospice
Rene Dekkers







richard de isser






Richard de Visser
Rieky Verstappen







Rien van Gerwen
rinus van der heijden






Rinus van der Heijden





Rinus van der heijden



Omdat zij met aandacht en zorg de diensten van de
avondwake in odendael verzorgd.
overwon de ziekte kanker op een geweldig positieve
manier
Promotor Puur Rooi
Hij zet rooi op de kaart en vermaakt met zijn leidjes
vele mensen
Doet cultureel veel voor Rooi
je doet deze dingen vrijwillig en je moet dan geen
onderscheid gaan maken of iemand net iets meer doet
dan een ander. Iemand die misschien niet zoveel doet
moet daar soms een hogere prestatie voor leveren dan
iemand die wel meer doet.
onzin om dit te doen. alle mensen zijn gelijk, iedereen
draagt wel ergens een steentje bij op zijn eigen manier
Altijd voor iedereen klaar. Ze brengt zo vaak wat
warmte bij eenzame en oude mensen. Ze deelt graag
met anderen en niets is haar teveel. Terwijl haar eigen
leven ook niet het gemakkelijkst is.
Daar zijn lintjes voor. Er zijn teveel goeie Rooienaren
om zo`n titel aan een exclusief persoon toe te kennen.
Hij is een ware HERDER voor onze gehele gemeenschap
en zet daarbij Sint-Oedenrode de afgelopen jaren
middels de t.v.-missen in de spotlights. Geheel
Nederland weet inmiddels Sint-Oedenrode te vinden.
Omdat hij rooi heeft verkwanseld door te fuseren
zonder een referendum hierover te houden. Dat noemt
men democratie.
Altijd in de weer voor het dorp
goed idee
Omdat Rene altijd en overal aanwezig was en zeker
niet enkel bij de grote gebeurtenissen als polticus en
persoon wat ook een vorm van vrijwillerswerk is.
zet zich op vele vlakken in om Rooi, historie Rooi en de
identiteit te beschermen cq onder de aandacht te
brengen. Ook bij overlijden van ouder mensen weet hij
bij de dienst de mensen persoonlijk te raken.
Doet erg veel, gratis en vrijwillig, voor Sint-Oedenrode.
Al meer dan 10 jaar drijvende kracht achter FiftyFit
fietsgroep; Organisator van fietsvierdaagse Rooi Fietst,
voor diverse groepen, verenigingen ze te (fiets)tochten
uit; buurthulp in Boskant enz enz
Staat altijd klaar voor de Odaparochie
belangeloze inzet van zijn deskundigheid zonder
verborgen bijbedoelingen
Als vrijwilliger al meerdere speeltuinen bij scholen
(Nijnsel, Boskant, Olland, Odaschool en nu
Dommelrode) ontworpen en met behulp van actieve
ouders gerealiseerd en begeleid.
hij knapt alle speelplaatsen bij de scholen op. geheel
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Romano van der Meijden






Romanov vd meijden
Wil Verstappen






Wilbert Derks van de Ven






Wilma meijs
wim ooijen van TVM






xander van Vessem



belangeloos, met veel inzet, inspireert anderen,
ontwerpt het geheel, betrekt kinderen en ouders. heeft
Nijnsel , Olland en Boskant al gedaan en gaat nu aan de
slag bij de Odaschool.
Zijn inspanningen om de fusie positief voor Rooi uit te
laten vallen
Omdat hij tegen de fusie was en dit ook kenbaar maakt
ruim 40 uren per week is hij bezig met vrijwilligerswerk
voor diverse groepen.
Hij is al meer dan 30 jaar het gezicht van sportbedrijf
sint Oedenrode, dus van de sporthal de Streepen en
sportzaal de Kienehoef. Hij zorgt ervoor dat vereniging
in een schone zaal kunnen sporten. Ook draagt hij zorg
bij alle evenementen die in de sporthal georganiseerd
worden dat alles goed achter de schermen veloopt.
Daarom verdient hij deze titel.
Onmisbaar in Olland.
Voor zijn jarenlange tomeloze inzet, niet alleen voor
tvm, maar voor alles wat hij al doet en gedaan heeft.
omdat hij al een hele tijd niet van zich laat horen

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats en
geslacht.
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