
JUDO, BOERDERIJ EN DIERENARTS

Ik heb meegedaan met de Roefeldag. Dit vond
ik heel leuk. Ons gezellige groepje werd met
busjes naar 3 verschillende bedrijven gere-
den. Namelijk bij de Judoschool, de Biologi-
sche boerderij en naar de Dierenarts. Bij judo
hebben we veel dingen geleerd met vallen en
opstaan door ook samen een les mee te doen.
Bij de boerderij mochten we veel groente en
fruit proeven. Dit was een leuke ervaring. Ons
laatste bezoek was aan de dierenarts. Hier
hebben we veel geleerd over dieren. Maar
was soms wel eng met de verhalen over wat
ze allemaal doen. Het was zeker een geslaag-
de dag.

Kiki

INTRATUIN

Hoi ik ben Bente en 11 jaar. Roefelen is super-
leuk. Dit wordt mijn laatste jaar en dat vind ik
jammer. Ik ben met de Roefeldag naar Briljant
geweest. Dat was heel interessant. Het is een
groothandel in allerlei schoonmaakspullen en
hygiëne-artikelen en zo. Daarna ging ik met
mijn groepje naar Intratuin. Daar ging ik bloe-
men overpotten en mocht ik achter de kassa.
Als laatste ging ik naar de ING-bank. We
mochten in de kluis en deden een quiz. Ik won
een chocolade reep. Ik raad iedereen aan om
te gaan Roefelen je leert er wat van!!

Bente

IN EEN TESLA!

In groep 5 mag je al Roefelen. Ik wist eerst he-
lemaal niet wat dat was. Met een busje gin-
gen we naar Tesla. We kregen uitleg over elek-
trische auto’s en accu’s. Een accu is 3000 bat-
terijen bij elkaar en die zitten onder de auto. Er
is een motorkap maar je ziet helemaal geen
motor dat is best gek! We mochten een ritje
maken met ons groepje in een Tesla en gingen
lekker hard over de snelweg en je hoort geen
motor. Echt cool! Daarna gingen we naar Café
de Buren en naar Gym Matthijs. We hebben
dus 3 verschillende dingen gedaan, hartstikke
leuk en ga in groep 6 zeker weer meedoen
met de Roefeldag.

Owen

NOTARIËLE ROEFELDAG
 VERKLARING
Een Notaris nodig hebben is voor kinderen nog ver
weg. Bijvoorbeeld om een huis te kopen of een be-
drijf te starten. Erfenissen komen gelukkig ook
vaak pas later. Met voorbeelden leg ik uit waarom
er notarissen zijn en wat zij allemaal doen. Bijvoor-
beeld hun rol bij echtscheidingen, iets waar som-
mige kinderen – helaas – ook mee te maken heb-
ben. 
Het Roefelgroepje ging zelf aan de slag met het op-
stellen van een ‘Notariële Roefeldag Verklaring’,
gemaakt op officieel notaris-papier. Niet makkelijk,
wel leuk en leerzaam. Toen het klaar was werd het
document voorzien van een officieel notaris-stem-
pel en mochten de roefelaars het meenemen. 
Door de vragen die ze stelden bespeurde ik bij som-
mige oudere kinderen duidelijk interesse voor mijn
vak. Wie weet, worden dat ooit nog eens collega’s.
Ik hoop dat de bezoekers nu iets meer weten van
waar een notaris zich mee bezighoudt.

Notaris van Swetselaar 

ZOETE PEPERS

Tijdens de Roefeldag heb ik met de kinderen een
actief vraag-en-antwoordspel. Kinderen weten zel-
den het antwoord op de vraag ‘wat heb je vanmor-
gen gegeten en wat gisterenavond’. Kinderen eten
‘wat de pot schaft’. Dat kan vaak beter, lekkerder
en gezonder. Dus gaan we aan de slag: alles proe-
ven, alles proberen en zelf dingen bereiden. Dat le-
vert prachtige reacties op bij kinderen. 
Wij kweken 350 soorten groenten! Heel veel is on-
bekend, bijvoorbeeld ‘zoete pepers’. 
Het liefst werken we met groepjes van 6 kinderen
en een aandachtige begeleider. Ik doe dit werk nu
40 jaar (vanaf mijn 16de). Ik ben door veel praktijk  -
ervaring kok en voedingsdeskundige geworden. 
Er komen regelmatig stagiaires bij ons werken, van
kookscholen t/m de universiteit van Wageningen.
Kennisoverdracht in workshops is naast kweker
mijn vak. Educatie is voor mij soms nog belangrij-
ker dan ondernemer zijn. 

Ferdinand Eeuwes (foto: met Anja) 

ROBOT

Ons bedrijf doet dagelijks ICT-werk o.a. in het on-
derwijs. Hoe kinderen denken en doen is een on-
derdeel van onze bedrijfs-expertise. Voor ICT is bij
kinderen veel belangstelling. Er is geen angst of
weerstand om iets te proberen. 
Vijf medewerkers en ikzelf waren tijdens de Roefel-
dag aanwezig. De kinderen werden ontvangen
door een collega met een 360 graden camera op
z’n hoofd. Dat bepaalde direct de sfeer, dit hadden
ze niet verwacht. De kinderen werden uitgedaagd
van alles te doen en er was van alles te ontdekken
in workshops zoals: 360 graden meekijken met VR,
een robotarm, en een robot-route maken met kleur-
codes, Makey-Makey (programmeren met natuur-
lijk materiaal zoals klei, bekend van You-Tube).
Ze leren dat ‘programmeren’ eigenlijk het simpel
op een rijtje zetten van stappen is. Als je dat weet is
dat winst voor toekomstige ICT-ers. 

Edwin Sliekers 

NABIJZICHT

Mijn bedrijf doet al 25 jaar mee met de Roefeldag.
Onze winkel is gewoon open op de Roefeldag. We
hebben het zo gepland dat een collega eerst met
het  groepje gaat ‘oogmeten’. Daarna gaan we de
werkplaats in met een andere collega. Op deze ma-
nier hebben we steeds vakmensen op de vloer én
behouden we de aandacht van de kinderen. In de
werkplaats mogen ze zelf een glas slijpen, wat een
hoogtepunt is. 
Veel kinderen kennen onze winkel omdat ze een
bril dragen. Het aantal brildragende kinderen is de
laatste jaren toegenomen. We denken dat dit on-
der andere komt van het veel naar beeldschermen
kijken, dat kan best minder. Wij noemen dat ‘nabij-
zicht’.
Ik denk absoluut dat de kinderen bij ons wat heb-
ben geleerd als ze weer naar het volgende Roefel-
adres gaan. 

Jeroen van de Wetering

2018 WAS PRIMA
 ROEFELJAAR

We startten in november 2017 met een vol tal-
lig comité, alle posten waren bezet. We had-
den wat extra reserve van het lopende jaar en
de subsidie kwam op tijd, geen zorgen dus.
De sponsoren deden weer mee, zodat de 930
kinderen allemaal een prachtige rugtas kre-
gen met van alles erin. En we kregen 5 extra
bussen van de Zonnekinderen te leen. De Roe-
felkrant was weer klaar en stond weer vol met
reacties en het was druk op facebook en de
website. Het feest kon beginnen met 113
deelnemende bedrijven!

Direct na de Roefeldag werden bedrijven ,be-
geleiders en chauffeurs geënquêteerd over
het verloop van de dag. 43% (!) van de bedrij-
ven reageerde en zeker 90% daarvan met een
zeer positieve score. Natuurlijk zijn er op- en
aanmerkingen waar we zeker wat mee gaan
doen.  

Voor het nieuwe jaar ontvingen wij inmiddels
weer prachtige donaties van o.a. 2ehands-
beursen.nl en de Rabobank. En we zijn geno-
mineerd voor de Vrijwilligers-prijs van de ge-
meente Duiven.
Voor het comité zoeken wij 3 nieuwe vrijwilli-
gers. Meld u zich gerust  bij ons aan! 

VETH COOL

Timmerwerk, lassen, elektra, bekleden, spuiten,
3D-tekenen, Veth Automotive doet alles om auto’s
helemaal naar wens om te bouwen. Tijdens de
Roefeldag gaan hier niet alleen de deuren van het
bedrijf open, maar ook die van vele auto’s. Werken
met innovatie en techniek is leuk en uitdagend voor
zowel jongens als meisjes. Bij Veth Automotive
werken 70 mensen aan aanpassingen van veel
voertuigen voor het Rijk, Politie, Provincies en ge-
meenten en bedrijven. Tijdens de Roefeldag laten
we ons bedrijf en alle auto’s die we ombouwen
graag van dichtbij zien. Er staan bussen die inge-
richt worden voor het vervoeren van mensen in een
rolstoel, kiepwagens voor bijvoorbeeld de ge-
meente en bussen met complete werkplaatsen er-
in. Het is indrukwekkend om te zien dat ‘gewone’
auto’s hier binnenkomen en dat er spectaculaire
auto’s weer naar buiten gaan. Ook dit jaar doen we
graag weer mee en willen we de kinderen kennis
laten maken met de wereld van Veth Automotive.

Joost Silverentand

(Alle deelnemers konden meedoen met de bon
in de rugzak van de Rabobank. De winnaars
kregen gratis toegangsbewijzen voor de
 Efteling. De winnaars waren: Roselle  Reijmer
(op de foto hierboven met vriendin Anouk) ,
Lindsey van de Looi en Daniek Tijdeman.)

DUBBELOP

Ik ben Lindsey van de Looi en ik heb dit jaar
voor het laatst mee gedaan met de Roefeldag
en heb daar super-herinneringen aan. Ik heb er
al 3 meegemaakt altijd erg leuk maar nu ga ik
naar de middelbare school. Voor mij was het
dus dubbel: en een leuke Roefeldag en een
prijs gewonnen! Een winnaar en van de Rabo-
wedstrijd dus naar de Efteling met z’n vieren! 

Lindsey

BAND PLAKKEN

’s Morgens gingen we met heel veel kinderen
inschrijven en kregen daar een leuke rugtas
met van alles er in en een bon van de Rabo-
bank voor een fotowedstrijd. Met de bus naar
Ambius een bedrijf dat veel met planten doet.
We kregen daar uitleg en een gratis plant.
Daarna naar Visser transport waar we op-
drachten moesten doen en mee mochten rij-
den met een vrachtwagen hoog in de cabine.
Daarna naar Ter Heerdt fietsen we moesten
daar zelf een band plakken en kregen een bi-
don en snoep. Het was een erg fijne dag en
erg leuk dat we later ook een prijs hadden ge-
wonnen met de Rabowedstrijd. 

Roselle 
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Weet je dat aan de Duivense
Roefeldag de meeste bedrijven
en de meeste kinderen meedoen
van alle Roefeldagen in het hele
koninkrijk van Nederland? En

weet je dat er op Curaçao ook een Roefeldag wordt
gehouden met hetzelfde doel als bij ons? 

Roefelen is snuffelen aan beroepen en toekomst.
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan mag je weer mee-
doen! Wie weet werk jij later wel in één van de be-
drijven of organisaties die je hebt bezocht. Ontdek
wat je leuk of interessant vindt. Er zijn heel veel ver-
schillende beroepen waarin je later aan het werk
kunt.
Samen met de wethouders bezoek ik regelmatig
bedrijven in de gemeente Duiven. Mooi om te zien
en te horen wat er in de bedrijven gebeurt. De im-

pressies in deze krant van bedrijven over de vorige
Roefeldag zijn ook leuk om te lezen. 
De gemeente Duiven doet ook mee aan de Roefel-
dag. Misschien dat jij samen met jouw groepje een
bezoek aan het gemeentehuis brengt. Misschien
ben ik er dan ook. Je ziet de kamer waar ik werk en
de B&W-kamer waar ik iedere dinsdag met de wet-
houders en gemeentesecretaris vergader. Je mag
mijn burgemeestersketting zien, voelen hoe zwaar
hij is en hoe hij gedragen moet worden.

De Roefeldag is alleen maar mogelijk dankzij het
enthousiasme van een heleboel vrijwilligers. Daar
mogen we met zijn allen best trots en dankbaar
voor zijn. Ik wens jullie heel veel plezier!

Rik de Lange, Burgemeester

De dag begint met het

hijsen van de Roefel-

vlag door de burge-

meester met de jarige

van de dag! 

1 5juni
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ROEFELDAG

We doen nu 26 jaar mee met de Roefeldag omdat
we het een prima initiatief vinden, toen al en nu
nog steeds! We zijn de ‘oudste’ deelnemers en dus
een beetje de ambassadeurs.
Voor Yusei Gachi is het ook een manier om de 3
sporten: Karate, Jiujitsu en Judo meer onder de
aandacht te brengen en de kinderen kennis te laten

ROEFELDAG OOK OP 
CURAÇAO EN BONAIRE!

Ook daar wordt de Roe-
feldag gehouden, de
‘Roefeldag Caribbean
style’. Kinderen van de
basisscholen maken
kennis met de werkwe-
reld van morgen, een
jaarlijks terugkerend

fenomeen, al 10 jaar lang. Het wordt daar i.s.m. de
jeugdzorgorganisatie FAJ en het kenniscentrum
LVB, scholen, bedrijven en de Kamer van Koophan-
del georganiseerd. De kinderen (groep 7) die deel-
nemen aan dit project krijgen interactieve lessen op
school met informatie over allerlei soorten werk en
de lokale economie. Ze kunnen vragen stellen aan
verschillende professionals die in de klas uitgeno-
digd worden om te vertellen over hun beroep. Dan
volgt de Roefeldag, waarbij veel bedrijven hun
deuren openen voor een kijkje achter de schermen. 

maken met de vereniging/sportschool. De laatste
jaren komt daarbij de motivatie om kinderen wat
meer in beweging te krijgen. 
De Roefeldag-workshops worden door vier erva-
ren sporters gegeven. We dralen niet, schoenen uit
en direct ‘de mat op’, warming up en 10 minuten
groepsmatig Karate-oefeningen. Na 10 minuten
gaan we door naar Jiujitsu, ook een verdedigings-
sport. Daarna is Judo aan de beurt. Dat is technie-
ken, grepen en worpen leren, maar vooral vallen en
opstaan. Veilig vallen op de zachte mat blijft leuk.
Kinderen vinden dit altijd super of het nu jongens of
meisjes zijn of groep 8 of groep 5. Natuurlijk zijn
ook deze sporten goed voor de ontwikkeling van
kinderen: concentratie, discipline, maar vooral
voor het zelfvertrouwen. Soms zien we ‘roefelaars’
terug in de vereniging om de sport verder te leren. 
We doen dit jaar natuurlijk weer mee met de Roe-
feldag!

Rolf Coolen

KOM OOK ROEFELEN 
OP ZATERDAG 1 5 JUNI 2019!
DE BURGEMEESTER AAN HET WOORD…

INSCHRIJVEN DOE JE VIA DE WEBSITE WWW.ROEFELDAG-DUIVEN.NL DAT KAN TOT VRIJDAG 6 APRIL 2018, 12.00 UUR
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De Roefeldag Duiven is aangesloten bij de 
Stichting Roefelen.

ONZE SPECIALE DANK GAAT UIT NAAR
• Gemeente Duiven en burgemeester 

Rik de Lange
• Samen op Weg kapel voor de huisvesting
• MKB Duiven voor alle aandacht en 

 sponsoring
• ING-bank voor de fantastische donatie
• De Reus’ Communicatie & Publiciteit voor

het artwork
• Drukkerij Pronto Print voor al het drukwerk

w.o. de Roefelkrant
• Jumbo supermarkten voor 1000 

drinkpakjes 
• Media Markt, AH en EWP voor sponsoring

1000 rugtasjes
• De Duiven Post voor alle publicaties
• Drukkerij Mini Art voor 1000 badges
• Albert Heijn voor catering vrijwilligers
• Tezet Relatiegeschenken voor inhoud

goody bag
• Fruitkwekerij de Stokhorst voor 1000 

appels
• Verkeersregelaars en EHBO
• Rosbag Dorigo voor de banners
• Alle vrijwilligers

De onderstaande bedrijven, instellingen,
verenigingen, relaties en sponsoren hebben
in 2018 meegewerkt aan de Roefeldag
 Duiven. Ga naar de website voor meer 
 informatie en het actuele overzicht van
 deelnemende Roefelplaatsen in 2019.

NIEUW
Alliander
Acamana, praktijk voor lichaamsgerichte
therapie
Bodysculpting

Café Bij de Buren
Diëtiste Rianne Mulder
Domino's Pizza Duiven
Duo Coaching
Fotografie By Debby
Het Plein Kinderfysiotherapie
Houten beelden Will Schropp
Ict@Work
Molen de Buitenmolen
Notariaat Duiven Westervoort
Randonnee Duiven
Restaurant Nieuwe Tijd
Yauno
2 JAAR
Alsandair
Camping de Veerstal
Hoevers Orthopedische schoentechniek
Hotel Campanile
Kevin vd Bergh
Liemers Fietsen
Mathijs Gymnastiek Ogtent
New York Pizza

Reha Sun Zonnestudio en meer
’t Bakhuus Duiven
Tesla motors
Visser Duiven B.V.
3 JAAR
Ataro Locatie Lentebad
Imkervereniging Liemers
Manege Ten Bosch
4 JAAR
Brilliant Group B.V.
De Heide Smid
Groenrijk Zevenaar
Koninklijke Marechaussee
Maatschap Roordink Snijheesters

Media Markt
Stal Veldenhof
T Veer computer
T Veer koken
Van der Berg verhuizers
Visspecialist De Botter
LUSTRUM: 5 JAAR
Blij Groenteteelt Voedselbank
SNS bank
Van Essen banden
Zonnekinderen kinderopvang
6 JAAR
Beter bed Duiven
De Horsterhof, Biologisch-dynamisch
 landbouwbedrijf

Kütschruiter Grondverzet
Raben Houtbewerking
7 JAAR
Erma Bakhuuske
8 JAAR
Shoeby
Van de Pavert Beveiliging
9 JAAR
Hotel Duiven bij Arnhem A12
LUSTRUM, 10 JAAR
Bruna Duiven
Koenders Totaalbouw B.V.
11 JAAR

Buffelboerderij G.J. Arns
Dierenpension De Bongerd
Image And More
Kapsalon Theo Heebing
12 JAAR
Four Seasons Buitensport
Dierenpension Quimper
Express Wear
Ter Heerdt Tweewielers
13 JAAR
Autobedrijf De Liemers
Derksen Schoenmode
Ikea B.V. Duiven
Kartbaan Duiven Indoorkarting
Regionaal Kringloopbedrijf 2 Switch
Saray Turks Restaurant
Schutterij EMM Groessen
14 JAAR
Oriental Duiven B.V.
Slagerij Kersten

Van Huet Melkvee
LUSTRUM, 15 JAAR
Maatschap Vuulink
Veth Carrosseriefabriek B.V.
16 JAAR
Coop Duiven
Jumbo Pastoriestraat
Praxis Megastore
Suez Recycling en recovery
17 JAAR
Diergeneeskundig Centrum Care 4 Animals

Hema
Kapsalon Diana
Rbc Transport
18 JAAR
Blokker Mattijssen
Liemers Bibliotheken Duiven
Makro
Restaurant Holiday
Villa Optica
19 JAAR
Ambius
Beter Horen
Vos Garage en Carrosseriebedrijf
LUSTRUM, 20 JAAR
Derkzen, Aardbeien en Jongvee Bedrijf
Gloriosakwekerij Ruizendaal
Kinderboerderij Horsterpark
Reijers Oesterzwammen Kwekerij, 
De Middelwaard
23 JAAR
Eeuwes, F. (De Groene Schuur)
Gemeentehuis Duiven
Jumbo Eilandplein
24 JAAR
Politie Rivierenland Oost
JUBILEUM, 25 JAAR
Albert Heijn
Van de Wetering optiek en optometrie
26 JAAR

Brandweer Regio Gelderland Midden, 
Post Duiven
Budovereniging Yusei Gachi
Intratuin Duiven

Deze Roefelkrant werd mede mogelijk
 gemaakt door R&D Tele Business, Drukkerij
Pronto Print, MKB Duiven en De Reus’ Com-
municatie & Publiciteit.

ROEFELDAG-DUIVEN.NL    VOLG ONS
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OP DE MAT BIJ  
YUSEI GACHI 


	Roefelkrant 2019 bi 2
	Roefelkrant 2019 bu 2

