Roefeldag zaterdag 27 juni 2015
Zaterdag 27 juni is het zover…

ROEFELEN IN OIRSCHOT EN SPOORDONK!
Kom je dit jaar ook roefelen? Meedoen kan vanaf groep 4 t/m je 14e jaar!
Misschien wil je wel eens weten hoe
je een fiets in elkaar zet of hoe je een
frietje bakt? Of wil je zelf ervaren hoe
het is om in een ambulance te zijn of
om asperges te steken? Enne... weet
jij hoe je de bandenspanning van een
auto moet controleren?
Meld je aan voor de Roefeldag.
Roefelen betekent eigenlijk snuffelen aan beroepen en hobby’s.
Geef je op met een groepje van
3, 4 of 5 kinderen en een volwas-

sen begeleider via onze website:
www.roefeldag-oirschot.nl.

BESTE ROEFELKINDEREN,

gezorgd worden. Een stuk bos aanplanten,
plantsoenen onderhouden, zorgen dat de
wegen schoon zijn en nog veeeeel meer,
wij doen dat met veel organisaties en
onze eigen medewerkers in de groenvoor
ziening; zeg maar een soort boswachters
van het dorp en het buitengebied. Dit jaar
kun jij zelf ook meehelpen bomen snoeien.
Zo zijn er heel veel leuke roefeladressen.
Kijk maar eens achterop deze krant. Door
te roefelen kun jij er achter komen waar
jouw talenten liggen.

Jullie gaan snuffelen aan beroepen en
hobby’s in het monument in het groen.
Zo noemen wij Oirschot ook wel eens.
Met dat groen bedoelen we natuurlijk
alles wat groeit en bloeit. Ik plant ook
ieder jaar een boom (samen met jullie)
tijdens boomfeestdag. Heel belangrijk
vind ik dat. Normaal heb ik wel m’n oude
kleren aan hoor… Misschien heb jij wel je
eigen moestuintje? Daar moet ook voor

Vind jij als ouder het
roefelen ook zo leuk &
belangrijk?
Geef je dan op voor het bestuur
of als vrijwilliger!

Doe mee. Roefelen is leuk! De mensen van
Stichting Roefeldag Oirschot maken een
leuk programma voor jou.
Inschrijven kan t/m zondag 31 mei.

Roefeladressen, leuke reacties
& andere weetjes:
www.roefeldag-oirschot.nl

Dit jaar trouwen Isa en Yoran; lees
hiernaast hoe leuk ze elkaar vinden!
Dit roefelbruidspaar neemt een eigen
burgemeester en bode mee, grappig
toch? Nu kunnen twee van hun vriendjes/
vriendinnetjes ontdekken hoe het is om
roefelburgemeester en roefelbode te zijn.
Roefeldag 2015; ik heb er zin in!
Ruud Severijns
Burgemeester van gemeente Oirschot

Hoi,
Wij zijn Isa (11) en Yoran (11). We zitten
in groep 7A van de Linde in Oirschot. We
hebben ‘nog maar’ een halfjaar verkering
en gaan nu al trouwen! Wat ook grap
pig is… de verkering is begonnen door
de brievenbus! Ik, Yoran, vroeg het aan
Isa bij haar door de brievenbus omdat ik
gewoon verliefd op haar ben. Toen zij op
school trakteerde, kreeg ik snoephartjes.
En ik, Isa, vind Yoran gewoon heel leuk
en aardig, soms spelen we met elkaar bij
Yoran voor in de speeltuin. We geven ook
allerlei dingetjes aan elkaar omdat we
elkaar lief vinden. Tekeningen, een arm
band, hartje van chocola en zo. Als we
op Roefeldag om 11.00 uur bij het Oude
Raadhuis op de Markt beginnen met onze
roefelbruiloft, nemen we een eigen roe
felburgemeester, roefelbode en fotogra
fen mee. Dat zijn gewoon onze vriendjes/
vriendinnetjes. Leuk toch!
Liefs,
Yoran en Isa

Spiegeltje spiegeltje…
aan de wand! Eerst laat ik jullie zien
wat we gaan doen en dan gaan jullie zelf aan de slag: lekker bij elkaar
scrubben, een maskertje aanbrengen,
crème opdoen. Puur verwennen dus!

Mariska Vogels
Beautique M

Vandaag weer meegedaan met de
Roefeldag. ‘s Morgens zijn Juul, Fons,
Mickey, Dirk en Pien komen schilde
ren. Stap voor stap maakte iedereen
zijn eigen kunstwerk. ‘s Middags
kwamen Dewi, Zoë, Anne, Floor en
Dani, ook bij hen liep de verf mooi
over het werk in rechte lijnen, daarna
werd er flink gespetterd en als laatste
stap, stapte een kuikentje parman
tig over alle schilderijen en liet een
paar mooie voetsporen achter.... en
nog iets meer. Wat een verrassende
resultaten, en wat een gezellige
Roefelkids.

José van Hout
Schildersatelier José

Gezellig

Vuurtje stoken

Kennen jullie ‘t Bint al? Het is dat
gezellig winkeltje in de Rijkesluisstraat. Je vindt er allerlei streek
producten, maar ook leren en werken
hier cliënten van Lunetzorg en GGzE
de Boei. En jij gaat gewoon lekker
meehelpen en knutselen. Allerlei
klusjes en kassawerkzaamheden
en koffie/thee rondbrengen voor de
bezoekers. Gewoon gezellig mee
helpen dus!

Brandt er bij jullie thuis een (hout)
kachel? Of misschien heb je buiten
al wel eens een fikkie gestookt?
Bij Harrie Leenders kachels leer je
op een veilige manier een echt houtvuurtje maken. Uiteraard altijd onder
begeleiding en in een haard. En je mag
ook nog echt lassen!

Er zijn vandaag vier jongens in de leef
tijd van elf jaar en vier jongens in de
leeftijd van twaalf jaar komen roefe
len. We hebben ze een kijkje gegeven in
het werken als architect. Als opdracht
kregen ze: maak een voetgangers
brug voor over het kanaal. De ma
quettes stonden gedurende twee
weken in onze etalage aan de Rijke
sluisstraat 58. Wij vonden het erg leuk
om mee te doen als bedrijf.

Wij willen Marcel Smits van bouw
bedrijf J Smits en Znn bedanken voor
de leuke roefelmiddag. We mochten
veel zelf doen: cement maken, muur
tje metselen en weer slopen. We heb
ben het super naar ons zin gehad bij
jullie!!

Bart Leenders
Harrie Leenders haardkachels

’t Bint team

André van de Ven - André van
de Ven Architecten bv

groetjes Mats, Luuk, Mathijs,
Lois en Thijs

WensAmbulance Brabant

Hoog in de bomen…

Smullen maar!

Nog een laatste maal het ouderlijk
huis zien, naar familie toe of een dagje
naar het strand. Het lijken wensen
die heel eenvoudig te vervullen zijn,
maar voor mensen die niet lang meer
te leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke
mensen kosteloos nog één keer naar
hun favoriete plek. Wil jij eens zien
hoe de WensAmbulance eruit ziet van
binnen? Geef dit dan aan bij je voorkeuren!

daar zitten de vogels. Maar niet als jij
in een reflecterend vest eraan komt!
Want dat ga je doen, samen met
mensen van de gemeente bomen
snoeien maar dan in een echte hoogwerker. Uuuuuh, als je hoogtevrees
hebt, kun je beter niet hier komen
roefelen. Maar voor echte durfals;
kom maar op.

Kom maar eens kijken in onze cafetaria en in de gasterij. We leren je hoe je
een lekker frietje kunt bakken. Dat ga
je natuurlijk ook doen. De tafel dekken
we zelf op in onze gasterij en wat je
bakt... moet je ook opeten! Afwassen
hoort er natuurlijk ook bij, maar dan
krijg je wel een ijsje.

Als jullie het zonnetje meebrengen,
zorgen wij als vrijwilligers van Stichting Roefeldag Oirschot voor een
heerlijke fruithap op het grasveldje
voor de kerk in Spoordonk! Breng
lekker je eigen boterhammetjes mee
of koop iets bij het kraampje van Big
Snack de Smikkelhoek. Smullen en
genieten maar!

Rondje Rabo Rennen

Ad van Gestel
gemeentewerf Oirschot

Yvonne en Hennie van Rijt
Gasterij de Merode en
Frituur de Smikkelhoek

Barry van Brakel
Stichting WensAmbulance Brabant

Vrijwilligers Stichting Roefeldag
Oirschot

Nou… rennen? We houden een speurtocht door de bank zodat jullie het
kantoor kunnen zien. Tijdens de
speurtocht stellen we ook allerlei vragen in een quiz. Wat weet jij eigenlijk
al van ‘geld op de bank’? Is er dan een
megakluis waar al het geld in ligt? En
hoe werkt zo’n pinautomaat eigenlijk?

Anoeska de Kort
Rabobank Het Groene Woud Zuid

Stichting Roefeldag Oirschot
06-22 15 75 51
info@roefeldag-oirschot.nl
www.roefeldag-oirschot.nl
facebook.com/roefeldag-oirschot
twitter.com/roefeloirschot

Roefelplaatsen zaterdag 27 juni 2015
Ambacht en industrie
Harrie Leenders Haardkachels
Meubelrestauratie Smits
Vereniging van vlechters
Auto’s
Autobedrijf Hans van de Wal
Autobedrijf Verbruggen
Autorijschool van Esch en
Ad Huijbers Autorijschool
Autoservice van der Heijden
Gebr. Vullings
Rijschool Ad van Gerven 	
Baby’s
Flore
Tijn
Wies
Boerderijen
Doe-Boerderij Camping De Steenuil
Hoeve Polsdonk
Lekker’nei
Scharrelkippenbedrijf Kakelhoeve
Bouw
André van de Ven Architecten BV BNA
Bouwbedrijf J. Smits & Znn. 	
Dieren
Vogelvereniging De Woudgalm
Hondentrimsalon Corry Hoppenbrouwers
Jachthondenopleiding Apport
Horeca
Cafetaria ‘t Trefpunt
Eetcafé Mariana
Gasterij De Beurs
Gasterij de Merode en
Frituur De Smikkelhoek
Hotel Artisan
Pannenkoekenhuis De Ontdekking

Huwelijk
(alleen voor klasgenoten van het bruidspaar)
Bloemboetiek Elha
Fotografie Jan Appels
Gemeente Oirschot 	
Kunst en cultuur
De Spoordonkse Watermolen
Dichteres Christianne van de Wal-van
Wesel
Gaby van der Leegte
H. Bernadettekerk Spoordonk
Kenia-kenners Henk en Christianne van
de Wal
Museum De Vier Quartieren
Museum Kruysenhuis
Parochie St. Petrus/M25
Schildersatelier José
Swien
Kwekerijen
Garden Sense
Van Gerven Asperges
Media, muziek en dans
Lokale Omroep Oirschot
Red Fish Studio
Overheid en diensten
BLOM care innovation
Brandweer Oirschot
Gemeentewerf Oirschot
ictLeskisten & ICT in onderwijs | onderwijs
in ICT
Rabobank Het Groene Woud Zuid
Van de Meerendonk Makelaars
Van der Velden Onderwijsadvies
Sport, spel en hobby
Atletiek Vereniging Oirschot
Badmintonclub Oirschot
Basketbal Club Oirschot
Biljartvereniging ’t Vrijthof Libre

Volg de Roefeldag!
Word vriend van ons op Facebook en volg ons via Twitter!

Biljartvereniging ‘t Vrijthof ‘85
(driebanden)
Corpus Novum
Handboogvereniging Aurora
Hockey Club Oirschot
IVN Oirschot
Janske’s Bloemenstek
Midgetgolfclub Oirschot
Praktijk voor sensitherapie/creatieve
ontwikkeling
Romana Bressers
Tennis Club Oirschot
Volleybalclub Verrekijker
WBE Noordwest kempen
Verzorging
Beautique M
Fysiotherapie Marieke Meeuwis
Korein Kinderplein
Pedicure Jolande van de Ven
Q’ Unique
Winkels
‘t Bint
Bakkerij De Reysende Man
Bloemsierkunst Frank van Kemenade
De Ster Kaas Culinair
IJssalon - Chocolaterie De Dames
Jumbo Edward Hamers Supermarkten
Luukke
Melvin Kroes de fietsspecialist
R. van Overdijk Tweewielers
Tuincentrum Coppelmans
Zorg
Amaliazorg
Behandelcentrum Zonhove
Huisartsenpraktijk Kloosterstraat
Joris Zorg, Zorgcentrum Sint Joris
Oogvereniging
Talent & CO/Opvoedcoach
Wensambulance

Deze roefelkrant en www.roefeldag-oirschot.nl worden mede mogelijk gemaakt door:

