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ROEFELDAG

en organisaties die hun poorten voor jullie openen!
En wat te denken van al die enthousiaste vrijwilli-
gers die zorgen dat alles op rolletjes verloopt en die
jullie halen en brengen met de tientallen witte bus-
jes. Zo bezorgen ze jullie een heel leuke en leerza-
me dag!

Ik vond het altijd heel leuk om samen met de jarige
kinderen de Roefelvlag te hijsen en zo samen de
Roefeldag te openen zodat al die busjes kunnen
gaan rijden. Het is echt een superdag die door sa-
menwerking tot stand komt. 

HALLO ROEFELAARS,
Ik heb als burgemeester veel
leuke gebeurtenissen meege-
maakt. Een van de leukste is de
Duivense Roefeldag. 

Toen ik in 2013 burgemeester van de gemeente
Duiven werd, wist ik al wel wat een Roefeldag is.
Maar dat het in Duiven zo’n groot evenement is,
dat was voor mij echt een grote verrassing. Al die
honderden kinderen die meedoen! En dat niet al-
leen, denk ook eens aan alle bedrijven, instellingen

MIJN EERSTE ROEFELDAG 
De eerste keer meedoen met de Roefeldag en ook
nog eens op mijn verjaardag! 
Jarige kinderen (we waren met z’n vieren) mogen
de Roefeldag openen door samen met de burge-
meester de Roefelvlag te hijsen. Dat was heel leuk
maar het leukste vond het Roefelen!
Ik mocht meedoen in de ochtend en
in de middag. Zo ging ik met mijn
groepje naar een groenteteler,
naar een paardenfokker en naar
een fotostudio in Zevenaar.
’s Middags gingen we naar
Hotel van der Valk, de
brandweer en naar Intra-
tuin. Het was een super-
leuke dag ik raad het ie-
dereen aan om mee te
gaan Roefelen.   

Jasmijn de Haar   
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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
• De Reus’ Communicatie & Publiciteit

voor het artwork
• Drukkerij Pronto Print voor al het

 drukwerk w.o. de Roefelkrant
• Walraven Webwerk voor de website
• 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
• Fruitkwekerij de Stokhorst voor 1000 

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

De onderstaande bedrijven, instellingen,
verenigingen, relaties en sponsoren heb-
ben in 2019 meegewerkt aan de
 Roefeldag  Duiven. Ga naar de website
voor meer   informatie en het actuele over-
zicht van  deelnemende Roefelplaatsen in
2020.

NIEUW
CL Illustraties-Video
Jules’ Eten en Drinken
Knotploeg Duiven

Pannenkoekhuis De Snippenhof
Promens
Sport & Health Academy
Stichting Go Clean
2 JAAR
Alliander
Café Bij de Buren
Domino’s Pizza Duiven
Eethuis Peyman
Het Plein Kinderfysiotherapie

Houten beelden Will Schropp
Ict@Work
Molen de Buitenmolen
Notariaat Duiven Westervoort
Theehuis Horsterpark
Techno Plaza
3 JAAR
Alsandair
Hotel Campanile
Mathijs Gymnastiek Ogtent
New York Pizza
Reha Sun Zonnestudio en meer
’t Bakhuus Duiven
Visser Duiven B.V.
4 JAAR
Ataro Locatie Lentebad
Imkervereniging Liemers
Tennisvision
5 JAAR
Brilliant Group B.V.
De Heide Smid

Groenrijk Zevenaar
Koninklijke Marechaussee
Maatschap Roordink Snijheesters
Media Markt
Stal Veldenhof
T Veer koken
Van der Berg verhuizers
Visspecialist De Botter
Dierenartspraktijk ’t Holland
6 JAAR
Blij Groenteteelt Voedselbank
SNS bank
Van Essen banden
Zonnekinderen kinderopvang
7 JAAR
Beter bed Duiven
Kütschruiter Grondverzet
Raben Houtbewerking
8 JAAR
Schade Service Groessen
9 JAAR
Shoeby
Van de Pavert Beveiliging
LUSTRUM, 10 JAAR
Hotel Duiven bij Arnhem A12
12 JAAR
Buffelboerderij G.J. Arns
Dierenpension De Bongerd
Image And More
Kapsalon Theo Heebing
Gilde St. Remigius
13 JAAR
Four Seasons Buitensport
Express Wear
Ter Heerdt Tweewielers
14 JAAR
Autobedrijf De Liemers
Derksen Schoenmode
Ikea B.V. Duiven
Kartbaan Duiven Indoorkarting
Regionaal Kringloopbedrijf 2 Switch
Schutterij EMM Groessen
15 JAAR
Oriental Duiven B.V.

Slagerij Kersten
Sascha Diertotaal
16 JAAR
Maatschap Vuulink
Veth Carrosseriefabriek B.V.
Pleyade (v/h Diafaan locatie  Thuvine)
17 JAAR
Coop Duiven

Jumbo Pastoriestraat
Praxis Megastore
Suez Recycling en recovery
18 JAAR
Kapsalon Diana
Rbc Transport
Diergeneeskundig Centrum Care 4
 Animals
19 JAAR
Blokker Mattijssen
Liemers Bibliotheken Duiven
Makro
Villa Optica
20 JAAR
Ambius

Vos Garage en Carrosseriebedrijf
21 JAAR
Gloriosakwekerij Ruizendaal
Kinderboerderij Horsterpark
Reijers Oesterzwammen Kwekerij, 
De Middelwaard
24 JAAR
De Groene Schuur
Gemeentehuis Duiven
Jumbo Eilandplein
JUBILEUM, 25 JAAR
Politie Rivierenland Oost
26 JAAR
Albert Heijn
Van de Wetering optiek en optometrie
27 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’  Communicatie & Publiciteit.

ROEFELDAG-DUIVEN.NL    VOLG ONS

Toen bekend werd dat ik zou stoppen als burge-
meester kreeg ik van de organisatie een oorkonde
waarop staat dat ik me ambassadeur van de Dui-
vense Roefeldag mag noemen. Daar ben ik trots op.

De Roefeldag blijft vast en zeker nog heel lang be-
staan, het is echt een traditie. Voor mij is het één
van de vele mooie herinneringen aan mijn tijd als
burgemeester in Duiven. 
Veel plezier! Het wordt vast ook dit jaar weer een
topdag!

Rik de Lange, oud-burgemeester van Duiven

INSCHRIJVEN DOE JE VIA DE WEBSITE WWW.ROEFELDAG-DUIVEN.NL VAN 14 MAART T/M 17 APRIL

Roefelen is een Vlaams woord en betekent ontdekken of snuffelen. Tijdens de Roefeldag 
kunnen kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool een kijkje achter de schermen nemen 
bij  bedrijven, winkels, instellingen en organisaties. 



OP BEZOEK BIJ DE DIERENARTS

Ik ben als eerste naar de dierenarts geweest
en daar hebben we veel geleerd. Bijvoorbeeld
hoe je een hondenpoot in moet tapen en hoe
je moet opereren. En nadat ik daar was
 geweest wist ik wat ik later wil worden,
 dierenarts.
Als tweede zijn we bij de schutterij van Groes-
sen geweest en daar hebben we ook veel ge-
leerd bijvoorbeeld hoe je met vlaggen moet
zwaaien, hoe je muziek maakt en je kon ook
nog schieten met een echt geweer.
Als derde gingen we naar een paardenfokker
en daar kon je veel leren over het paard
 bijvoorbeeld wat je wel en niet mag doen bij
een paard. En toen was het alweer voorbij en
ik vond het heel erg leuk! 

Annabel, groep 7

WAAROM ROEFELEN ZO LEUK IS? 
Ik ben Gerard Smidts directeur
van de basisschool Het Veer en
natuurlijk ken ik de Roefeldag.
Maar 8 jaar geleden kwam ik er
pas echt mee in aanraking. Mijn

oudste zoon zat toen in groep 5 en mocht mee-
doen. Ik ging als begeleider mee. Wat me meteen
opviel was het enthousiasme van de bedrijven en
de energie die men er in stak om het voor de kinde-
ren zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. Op zo’n
Roefeldag snuffelen de kinderen binnen de ver-
schillende bedrijven en ontdekken ze wat zoal no-
dig is om dat vak ook te gaan doen. Het is een bij-
drage aan het beeld van hun toekomst en aan de
keuze van vervolgopleidingen. 
Ik werd dus erg enthousiast en het leek mij een
goed idee een steentje bij te dragen en meldde mij
aan als chauffeur van 1 van de tientallen busjes. In-
middels breng ik al een aantal jaren blije kinderen
en hun begeleiders naar de verschillende bedrij-
ven. Altijd een leuke zaterdag voor mij! Ik ben dus
ook vrijwilliger tussen de vrijwilligers die nodig zijn
om zo’n evenement te organiseren en er voor zor-
gen dat alle deelnemers een leuke dag hebben.
Mijn dochter mag dit schooljaar voor de laatste
keer Roefelen en zij en haar vriendinnen vinden het
geweldig! De Roefeldag is een dag waar kinderen
naar uitkijken en die ze bijblijft; ongedwongen in
aanraking komen met verschillende vakken en be-
roepen.

Gerard Smidts, directeur basisschool Het Veer 

TERUGBLIK OP DE LAATSTE
ROEFELDAG
Het was weer een leuke Roefeldag op zater-
dag 15 juni 2019, met mooi weer en een vol
programma. Burgemeester Rik de Lange en 
4 kinderen die op de Roefeldag jarig waren,
gaven ‘s ochtends het startsein met het hijsen
van de Roefelvlag. Voor Rik de Lange was het
de laatste keer dat hij de Roefeldag opende,
want er komt een nieuwe burgemeester. 

Er waren ruim voldoende bedrijven die hun
deuren openden voor de Roefeldag en ook de
sponsoren waren allen weer bereid om te hel-
pen bij dit grootste jeugdevenement van Dui-
ven, want zo’n dag kost veel geld en is toch
voor de kinderen gratis! We vroegen het alle
betrokkenen: kinderen gaven ons  een 8,4,
bedrijven een 8,5 en begeleiders een 8,8. 

Het Roefelcomité ontving naast de gemeente-
subsidie in 2019 ook een bijdrage van de
 Rabobank. En voor 2020 mogen we de Lions-
club en  opnieuw de Rabobank bedanken voor
hun  financiële bijdragen. 

Het comité met extra vrijwilligers en alle
chauffeurs die vaak al jaren de 32 bussen be-
sturen willen we bedanken.      

SUPER GAAF!

We mochten dit jaar dubbel Roefelen in de
ochtend en in de middag. Daardoor hebben
we veel leuke bedrijven bezocht. Het leukste
vond ik New York Pizza daar mochten we zelf
pizza’s maken en ook zelf opeten.
Ook mochten we karten wat ook super gaaf
was. Eerst kregen we een rondleiding en daar-
na mochten we zelf racen. We hadden een
groep met alleen jongens dus bijna iedereen
vond het karten geweldig.
Ook waren we bij de Albert Heijn waar we zelf
werkkleding van de Albert Heijn aan mochten
doen. We mochten helpen bij de vleeswaren,
bij het brood en ook mochten we lege flessen
in een grote plastic tas gooien. Hier hadden
we veel lol in.
Dit was jammer genoeg mijn laatste jaar, het
was super leuk en leerzaam en ik raad het aan
voor andere kinderen.

Jordy, groep 8

MIJN ROEFELDAG-ERVARING
ALS MOEDER, LEERKRACHT EN
 DIRECTEUR
Mijn kinderen (nu 21 en 18) hebben op de basis-
school altijd met heel veel plezier geroefeld. Het
bijzondere aan Roefelen, voor kinderen op die leef-
tijd, is dat ze een kijkje in de keuken krijgen van een
lokaal bedrijf. Letterlijk een kijkje in de keuken van
MacDonalds of een bakker is natuurlijk al heel leuk,
maar dat zoveel plaatselijke bedrijven elk jaar hun
deuren hier weer voor openzetten is ongekend in
Nederland! Kinderen doen op deze manier spelen-
derwijs ervaring op met de wereld om hen heen. Zo
komen ze bij uiteenlopende en vaak interessante
bedrijven en beroepen. Achter de organisatie van
het Roefelen zit het enthousiaste Roefelcomité die
er elk jaar weer een groot succes van maakt. Kinde-
ren maken zelf groepjes, waarbij het uitgangspunt
is dat iedereen mee mag doen en waarbij het heb-
ben van plezier die dag natuurlijk voorop staat.
Voor het succesvol zijn van zo'n dag heb je de sa-
menwerking van vrijwilligers, scholen, bedrijven
nodig. Maar als je dan die enthousiaste kinderen
ziet als ze terugkomen van de Roefeldag… dan
weet je waarvoor je het doet!   

Marike Ketelaars, directeur Montessori IKC 
De Groene Ring

”Bij van der Valk mochten we helemaal boven
in het hotel kijken, super! En we hebben
 geleerd om een Mojito te kunnen maken.”
Benthe, groep 7 

”Ik wist niet dat je bij een brillenwinkel ook je
oren kunt laten checken voor een hoorapparaat.” 
Eva, groep 5

”Het is heel gaaf om met de busjes te rijden,
maar omdat we de laatste groep waren die bij
de brandweer kwam werden we met de brand-
weerwagen teruggebracht!“ 
Daan, groep 8

”Bij Suez moest ik wel wennen aan de lucht van
de enorme hoop afval, maar daar merk je later
niets meer van omdat ze daar heel veel laten
zien wat ze doen, super interessant!’’  
Ella, groep 6

“Achter de kassa werken is nog best wel moei-
lijk, je moet echt wel goed kunnen rekenen met
geld!“
Anne, groep 7

“Fruit nog aan de boom of aan een struik zien
groeien bij de kweker is leuker dan in plastic in
de supermarkt.”
Wessel, groep 5

”Dit was de leukste Roefeldag ooit! Bij een be-
drijf dat Raben heet mochten we zelf een vogel-
huisje maken. Ze maken daar van alles voor de
tuin zoals hekken, leuk!“
Julia, groep 7 

“Dat was leuk en vooral lachen bij het  Gilde,
goed richten met een geweer is best wel moei-
lijk en niet iedereen lukte het uit zo’n grote toe-
ter (tuba) geluid te krijgen.”
Annabel, groep 7
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Het Roefelcomité ontving een nominatie – en
werd tweede – bij de verkiezing “Duivense
Vrijwilligers van het jaar”. Op de foto: v.l.n.r.
Francine Aalbers, Nico de Bruin, Daniëlle
Evers, Frans Meijer en voorzitter Gerard van
Ham (op de foto ontbreken voormalig
 secretaris Eline Bouman, Rick  Mellema en
Ruud Thijssen).

Op naar de 28ste Roefeldag.

DUBBEL ROEFELEN

Wij mochten wel 2x Roefelen dus gingen we
naar 6 dingen. Bij Beter Horen werd een oor-
stuk gemaakt en toen zag je hoe je oor er uit-
zag en dat was best grappig want toen had ik
een groen oor. In dezelfde winkel maken ze
ook brillen en daar gingen we oogglazen snij-
den. Daarna moesten we naar Ict@Work een
bedrijf met allemaal nieuwe techniek. Daar
mocht ik een Drone installeren en met een vir-
tuele bril in een achtbaan. Dat was super grap-
pig want het spoor brak een paar keer. Bij de
Brandweer mochten we met een brandslag –
die je echt met z’n tweeën vast moet houden –
pionnen omspuiten. Verder mochten we een
pak aan waarmee je geen brand voelde. En we
mochten met de brandweer auto terug naar de
middagpauze. In de middag gingen we eerst
naar Intratuin. We maakten een plantenstukje
en mochten op een kassa spelen we kregen de
bonnetjes mee en dat waren er heel veel want
we klikten van alles wel honderd keer. Daarna
gingen we naar Van der Valk. Na een rondlei-
ding mochten we een kinder Mojito maken ik
had wel 5 glazen op omdat ik ze super lekker
vond. Als laatste gingen we naar Suez. Daar
werkt mijn tante, dus dat was extra leuk. We
zagen de vuilnisbakken van de toekomst en
kregen snoepjes. Een superdag!  

Lars, groep 5 

EEN BIJZONDER ROEFELADRES
Diverse groepjes gingen op bezoek bij beeldend
kunstenaar Will Schropp en maakten daar kennis
met puur ambachtelijk werk: kunst maken uit bij-
voorbeeld een boomstronk! 
In de toekomst zal wellicht een enkeling zo’n vak
gaan beoefenen maar er mee kennismaken en ze-
ker het zelf proberen – dus doen – is voor alle kin-
deren een prima ervaring. 
Will Schropp: ”ik vind het razend leuk om kinderen
te ontvangen en te laten zien wat je allemaal kunt
maken met je handen en in je hoofd. Natuurlijk
moeten ze het gewoon zelf doen: ga maar zagen,
schaven, gutsen, beitelen en schuren om iets te
creëren. En als het goed is ontwikkel je een soort
liefde voor wat de natuur aan ons achterlaat, als
een boom een stuk hout is geworden en met ver-
beelding zie je de vorm van wat het kan worden.
Sommige kinderen vinden het alleen al boeiend om
te zien wat er allemaal voor gereedschap nodig is.” 

Will Schropp, beeldend kunstenaar


