Promotie gemeente Sint-Oedenrode
Je raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de
gemeente.
Met een vragende blik stelt hij de vraag: Waar kan ik het beste naar toe gaan?
Je kunt het beste gaan naar:





































Boskant (mooie groen)
Buitengebied, mooie natuur
Centrum - 12x
Centrum en park
centrum Rooi
centrum sint-oedenrode
centrum Sint-oedenrode is wel leuk.
centrum terassen
Centrum, diependaal, plan dotterbloem
de kienehoef
De markt
de Markt – 4x
De Markt en Kasteel Henkenshage
de markt met zijn terrasjes
de markt, als die zo blijft
de Pastorie: lekker eten en leuk terras
De Scheken
De terrasjes
De terrassen op de Markt.
De VVV winkel
De wandelgebieden rondom de dommel
dommelbeemden
Dommeldal – 3x
Dommelpark en Centrum
Dotterbloem-gebied
Er zijn verschillende mooie plekken in het mooie rooi. ligt eraan waar ze van houden. ik zou
henkenshage, paulsgasthuisjes vresselsebossen en park kienehoef aanraden
Golfbaan
groene woud , centrum, hazeputten,enz,
Grote klomp
hazen putten – 3x
Hazenputten/Moerkuilen
hele gemeente
Henkelshage
Henkenshage – 4x
Henkenshage en de Markt
Henkeshage, Bossen, dorp
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Henkeshage, dommel wandelroute
henkshage
Het airbornemonument, de klomp, de paulusgasthuisjes, het klompenmuseum
Het Centrum – 3x
het centrum, vressel
Het Dommeldal
Het Dommeldal op het Everse
het mooie buitengebied
Het Park – 2x
het terras
het VVV
het VVV kantoor
het VVV-kantoor mits het geopend is. Nu kun je er misschien nog terecht, maar straks zult U
naar Veghel moeten. Probeer overigens geen hotel te vinden, want dat heeft Rooi nog steeds
niet.
Historische centrum
Iets drinken bij Oud Rooy
Kasteel – 9x
kasteel en kienenhoefpark
Kasteel en Raadhuis
kasteel Henkenshage – 14x
kasteel henkenshagen of knoptoren
kasteel henkenshagen, markt, sportpark, kienehoef,
Kasteel, Hazenpuuten, Moerkuilen
kasteel, knoptoren, gemeentehuis en wandelen in plan dotterbloem
kasteel,centrum park kienehoef
Kasteel?
Kesteel, Raadhuis en Martinuskerk
kienehoef park
Kienehoefpark of rondje rooi fietsen (diependaal,langs Dommel etc )
kienenhoef
kienenhoef park incl. dierenverblijf en gasthuisjes maar of dit nou trekpleisters zijn!
klomp
Klomp of Knoptoren
Knoptoren – 2x
Knoptoren en kasteel henkenshage
Knoptoren en plan dotterbloem
Kroatie
Mariendael
Markt – 5x
Markt hoekje bij mariendael /streepen/kasteel
martinuskerk
moerkuilen
Moerkuilen
Moerkuilen
Mooie natuur
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naar het centrum, altijd wel iets te beleven
natuurgebied de moerkuilen en vresselse bossen
natuurgebieden Moerkuilen, Vressel, Scheken
Oda Kapel
Ossekop
Park
park bij Henkenshage (en als het kasteel open is, een bezoekje brengen)
park de kienehoef – 2x
Park de Kienehoef / Centrum
Park kienehoef -7x
park kienehoef en kasteel henkenshage
Paulus gasthuisjes
Paulusgasthuisjes (VVV)
Paulushuisje, het kasteel Henkenshage met kinderen naar de grote speeltuin op de Kienenhoef
Poffermuseum – 3x
rondje door Rooi
Rondje langs kasteel, knoptoren, vressel en dan in het centrum en daar lekker op het terras
gaan zitten.
rondleiding door het dorp
Sint-Paulusgasthuisjes
speeltuin kienehoef, markt voor gezelligheid
T park
tal van opties
terras op de Markt
Terrasje op de Markt
terrasjes.....
Vressel
Vresselse bossen 5 x
VVV– 13x
vvv in de armenhuisjes
VVV kantoor – 9x
VVV op de Heuvel
VVV Rooi
VVV voor informatie
VVV, voor mooie wandelingen, fietstochten, te bezoeken musea.
VVV-kantoortje
Wandelen in het Dommeldal
wandelen rondom Dommelgebied
wandelpaden rond de dommel
wandelroute halen bij vvv, natuur bekijken
wandelroute volgen
Wijnboerderij
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De toerist bedankt je voor het antwoord. Vervolgens vraagt de toerist of je tevreden bent
over Rooi.
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1: Gezellig en gemoedelijk dorp met vele leuke en gevarieerde activiteiten.
1: Mooi gezellig dorp, met leuk dorp, mooie kroegjes en goede restaurants
2: Ik ben trots op Rooi en Nijnsel
2: Ik vind de wegen en het openbaar groen sterk achteruit gegaan!
2: Ik woon heel graag in Rooi, maar volgens mij kan de gemeente met minder bureaucratie en
meer meegaandheid nog veel verbeteren. Ook stoort me de grote leegstand van winkels; dat
maakt het centrum er niet gezelliger op.
2: jammer dat er zoveel afval op straat wordt gegooid.
2: Over het algemeen woon ik graag in Sint Oedenrode
2: Rooi is een zeer mooi dorp. Ik ben er trots op.
2: Vermaak me mezelf
2: Wel over de gemeente maar niet over het beleid en gemeenteraad en de betrokken
ambtenaren. Geen goed woord voor over.
2: Winkelaanbod zou wat groter mogen zijn.
2: Zeer tevreden is een utopie?
3: Veel natuurschoon; een mooie dorpskern; gastvrije aardige Rooienaren; een goede horeca.
Maar................helaas heeft men ons dorp verkwanseld en worden we straks een stukje Veghel.
Resultaat? Weg eigen identiteit !
4: de fietspaden en wegen mochten beter zitten veel gaten en kuilen in en zijn erg
ongelijkmatig
4: gemeentelijk beleid op diverse zaken. er wordt teveel gemeenschapsgeld verspilden en de
burger kan het tekort weer ophoesten
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