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Het Roefe lcomité Best
in samenwerking met
Welzijn Best Oirschot

wil de volgende bedrijven
bedanken voor de

12e Roefeldag:
Welzijn Best Oirschot; NFB Coatings; Omroep Best; Tandartsprak-
tijk Van Kemenade; De Blauwe Tureluur; Gemeente Best; Beerens
slagerij & traiteur; Matas Electronics B.V.; Ambachtsbakker Paul;
Foto Aartsen; Berk&Kerkhof Makelaars en taxateurs; Graco Best
B.V.; Plus Ton Henst; Albert Heijn; Transportbedrijf Martens; Mu-
seum Bevrijdende Vleugels; ‘t Boshuys; BestZoo; Politie Best; Meu-
belstoffeerder Van Doremalen; Van Leeuwen Autoherstel Best;
LFT Coating; BOA Gemeente Best; Zuidzorg Best; Biobest Thea-
ter; De Hagelaar; Foudraine Optiek; St. De Omslag; Makro Best;
Verano B.V.; De Blauwe Koekoek; Dierenkliniek Den Heuvel; Café
Knooppunt; Wim Verbeek Autorijschool; Sporthal Naastenbest;
Educatieboerderij Walnoot & Wilg; Restaurant Napoli; Alruco Ser-
rebouw; Van Genugten; Loon- en Grondverzetbedrijf Ad v. Doren;
Perkplanten Peter Leijten; Decathlon Best; JC Todo; De Wig; Bata;
Sun & More; Z.I.B. Zwemcentrum Best; Heerbeeck College; Tand-
technisch Laboratorium Best; Karwei; Th. van de Loo B.V.

'Volksverhuizing' op 19 april

430 kinderen aan het ‘roefelen’
Zo´n 430 kinderen gingen afgelopen donderdag op pad naar maar liefst 60
Roefelbedrijven. Ze vertrokken om tien over negen vanaf het veldje naast
Todo, nadat wethouder Meeuwis samenmet een jarige en een winnaar van
de rebus de confettikanonnen had afgeschoten. Dat zijnmaar liefst ruim 50
kinderen en 6 bedrijvenmeer dan vorig jaar.

Blijkbaar wilden veel jonge gezin-
nen een millenniumkind op de we-
reld zetten en die zitten nu dus in
groep 8.
Dat betekende overigens extra
hard werken voor het Roefelcomité
om bedrijven te werven, want door
steeds scherpere regelgeving en de
economische crisis viel het niet
mee om voldoende bedrijven bin-
nen te halen.

Dierenkliniek Den Heuvel was één
van die bedrijven. Bij binnenkomst
viel meteen de lucht op. Het is ei-
genlijk net een ziekenhuis maar
dan voor dieren. En zo ruikt het
ook.
De assistent was de lucht van ont-
smettingsmiddel al zo gewend,
die ruikt het niet meer. Kinderen
moesten hun handen wassen met
ontsmettingszeep, voerden een
´operatie´ uit, deden in de röntgen-
kamer de zware loodschorten om,
bezochten een laboratorium en na-
men zelfs een kijkje in de inwen-
dige wereld met een echomachine.

Bij Todo stonden twee vrijwilligers
uit het Roefelgroepje achter de bar
om een glaasje ranja te tappen,
want bier hoort nog niet bij deze
leeftijd.
Ook bedachten ze zelf een activi-
teit en ontwierpen een poster of
flyer. Net zoals het daar in het echt
gebeurt.
Bij Matas stonden er maar liefst
acht medewerkers klaar, voor elk
kind één, om hen te helpen met het
bouwen van een elektrische dob-
belsteen. Bij LFT Coatings waren
de kinderen een fiets aan het spui-
ten.

Taxatierapport
Berk & Kerkhof Makelaars had de
kinderen van te voren wat huis-
werk gegeven om informatie te
verzamelen over het huis waarin zij
wonen. Met die informatie gingen
de roefelende kinderen een taxatie-
rapport maken.
Ook gingen ze samen met de make-
laars uitzoeken wat hun eigen toe-
komstige droomhuis moet bieden
en wat dat dan ging kosten.
Oeps, toch al snel duurder dan je
denkt!

Theo van de Loo is een Roefelbe-
drijf vanaf het eerste uur, hij doet

nu al 12 jaar mee. Het is een ge-
certificeerde grondbank. Eigenlijk
kan, weet en doet Theo (en zijn
personeel) alles wat te maken heeft
met grond: grondwerk, sloopwerk,
puinrecycling, grondsanering, in-
frawerken, etc..
Voor de kinderen eigenlijk niet zo
interessant….
Dus konden de kinderen ook voor-
al veel spannende dingen doen,
zoals rijden op de minigraver, of
op de grote shovel (“die is echt
groot!”) of even zelf de kleine sho-
vel besturen.
Uiteraard allemaal met een erva-
ren ‘machinist’ ernaast om een
noodingreep te doen, want het zijn
krachtige en kostbare machines.
Ook Van de Loo wordt geraakt
door de crisis.
Met 25 man in vaste dienst en nog
eens 25 uitzendkrachten of zzp’ers,

´snuffelen´ hoe het is om ‘echt te
werken’.
Dus wel een halve dag minder naar
school, maar zeker veel nieuwe
dingen geleerd die op een school
bijna niet te leren zijn.
Naast de 430 kinderen zijn er ook
nog eens ruim 100 begeleiders mee-

gegaan. Zij gingen met de kinderen
op pad naar de bedrijven en instel-
lingen. Soms op de fiets, soms in de
auto.
Per bedrijf hadden ze 45 minuten
om kennis te maken met het ar-
beidsproces. Een bijzondere vorm
van beroepenoriëntatie.

de steeds duurdere dieselolie (die
grote machines zijn dorstig) en
de moordende concurrentie is het
voor hem alle zeilen bijzetten. Toch
heeft hij tijd en ruimte vrijgemaakt
voor de kinderen, net als 59 andere
bedrijven.
Zoals Theo zelf zei: “Ook tijdens
een crisis moeten we investeren in
onze jeugd en dus onze toekomst.
En daar moet je wat voor over heb-
ben, zoals deelname aan de Roefel-
dag.”

Samenwerking
Fijn om te zien dat alle scholen van
Best een halve lesdag hebben opge-
offerd om de kinderen uit groep 8
te laten Roefelen.
Roefelen is een Vlaams woord voor
snuffelen. De kinderen gingen dus
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