Koninklijke onderscheiding Tiny Hendriks
Op zondag 22 mei opent burgemeester Sijbers het eerste
seizoen van het nieuwe Openluchttheater De Speultuin in het Avonturenpark
te Oploo. Na de openingshandeling vraagt zij het echtpaar Hendriks op het
podium te komen en verrast mevrouw Sijbers de heer Tiny Hendriks met een
Koninklijke Onderscheiding. Tiny Hendriks is door ZM Koning Willem Alexander
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Tiny Hendriks (55) krijgt de onderscheiding voor zijn vele verdiensten
voor de gemeenschap. Als vrijwilliger was of is hij actief als:
1980-1990 leider bij de Jeugdgroep De Vrijbuiters in Vianen (Cuijk)
1992-heden vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Spurriebuuken
te Oploo. Tiny Hendriks bestuurslid (1992-1995), voorzitter (1997) en
Prins (1998). Vanaf 1998 is hij secretaris en actief lid van de
Auw Prins Garde en organiseert hij vanuit dit gezelschap
uiteenlopende carnavalsevenementen.
1994-2005 vrijwilliger bij de basisschool Matthias te Oploo als lid van
de ouderraad en van daaruit (vanaf 1996) lid van de bouwcommissie voor
de nieuwbouw van de school. Ook was hij voorzitter van het
sectiebestuur/schoolcommissie binnen het overkoepelende bestuur van de
Stichting Basisonderwijs Goser. Rond 2003 was de heer Hendriks betrokken
bij het behoud van de gymzaal en de overdracht daarvan aan een
onafhankelijke stichting
2000-2010 vrijwilliger bij de voetbalverenging RK VV Excellent Oploo.
Als elftalleider van de veteranen regelde Tiny uiteenlopende zaken voor
het team. Ook was hij contactpersoon voor de trainer en het
2003-heden initiatiefnemer, medeoprichter en voorzitter van de Tôntjesdag
Oploo. Tôntjesdag is een kleinschalig cultureel zomerevenement in Oploo
met fietstochten en wandelingen langs toeristische trekpleisters, muzikale
optredens en lekkernijen van lokale bedrijven. Als voorzitter heeft hij
een prominente rol bij de voorbereidingen van het evenement, inclusief het
werven van fondsen en van standhouders. Tijdens de dag zelf is hij actief
als presentator.
2005-heden medeoprichter en voorzitter van de Stichting Graancirkel Oploo
te Oploo. Graancirkel Oploo is een jaarlijks wisselend netwerk van
toeristische, informatieve en educatieve wandelroutes in en rond Oploo
rond het thema spelt, met meerdere verkooppunten van streekproducten.
Vrijwilligers uit Oploo informeren bezoekers over de historie van Oploo,
de bezienswaardigheden op de routes en over de plaatselijke natuur.
In dat verband heeft Tiny Hendriks als voorzitter van de Stichting
verschillende initiatieven bedacht en ontwikkeld, fondsen geworven en
professionele ondersteuning en partner-organisaties aangeworven. Ook verricht
hij PR-werkzaamheden. Verder is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling
van het openluchttheater als onderdeel van het Avonturenpark

2012-heden initiatiefnemer, medeoprichter, voorzitter (2013-2015) en
(vanaf 2015) bestuurslid van de Stichting KomOpPlo te Oploo.
De hoofddoelstellingen van KomOpPlo is het behoud van de (vanaf de zomer
van 2012 met sluiting bedreigde) kerk in Oploo én vernieuwing van de
geloofsbeleving. Na een intensieve voorbereiding heeft Tiny Hendriks als
voorzitter van de Stichting de dialoog gezocht met het parochiebestuur en
het bisdom. Nadat hij was toegetreden tot de beheercommissie van de kerk,
droeg hij het voorzitterschap van de Stichting over ter voorkoming van
mogelijk belangenverstrengeling

