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NODIG? ?
Contacteer de dienst Vrije Tijd 

op 03 410 19 00 of vrijetijd@berlaar.be. 

Tijdens de Roefeldag zelf kan je bij problemen 

of onduidelijkheden iemand van de dienst 

Vrije Tijd bereiken op 0473 92 38 72. 

WWW.BERLAAR.BE/BUITENSPEELDAG

Hoe neem je deel aan de 
Roefeldag? 
Op zaterdag 9 juni 2018 staan er heel wat handelaars klaar om van de Roefel een groots feest te maken voor de 
kinderen. 

Deelnemen aan de Roefeldag is helemaal gratis. Wél moet je vooraf (en op tijd!) inschrijven! Achteraan in deze 
Roefelkrant vind je het Roefelstrookje. Dat moet je volledig invullen en tijdig in de Roefelbus aan het onthaal in het 
gemeentehuis deponeren om te kunnen meedoen. 

Vul op het strookje je zes favoriete activiteiten in. Omdat het aantal plaatsen per handelaar beperkt is, kunnen 
bepaalde activiteiten snel volzet zijn. Het is daarom erg belangrijk om zes activiteiten door te geven. Door 
meerdere keuzes op te geven, kunnen we je dan toch nog één of meerdere andere activiteiten laten doen. In het 
sterretje naast de activiteit kan je zien hoeveel kinderen er maximum kunnen deelnemen per sessie. 

Is je Roefelstrookje volledig ingevuld? Stop het dan in de Roefelbus die je terugvindt aan het onthaal van het 
gemeentehuis of stuur je Roefelstrookje op naar de dienst Vrije Tijd, Markt 1, 2590 Berlaar. Telefonisch inschrijven 
kan niet! 

Let op: je moet het strookje ten laatste op zondag 13 mei 2018 aan ons bezorgen. Na die dag kunnen we geen 
inschrijvingen meer aannemen. 

Na de verwerking van de inschrijvingen krijg je je Roefeltje thuisgestuurd. Dat is het bewijs dat je ingeschreven 
bent. Hierop staat duidelijk vermeld welke activiteiten je toegewezen kreeg en wanneer je waar precies verwacht 
wordt. 

 

IJs Blanca trakteert de 
Roefelaars op een lekker ijsje. 
Met je Roefeltje kan je dat ijsje 
op de Roefeldag afhalen bij 
IJs Blanca, Bremstraat 11 in 
Berlaar. 

De gemeente Berlaar biedt alle 
Roefelaars lekkere frietjes aan! 
Kom je frietjes opeten tussen 12 
en 13.30 uur op de speelplaats 
van de nieuwe gemeenteschool De 
Stap, Pastorijstraat 60 in Berlaar. 
Je krijgt er ook een drankje 
aangeboden. Breng zeker je 
Roefeltje mee! 

Inschrijvingsformulier Roefel 2018

Voornaam:  __________________________________________________________________________________________________

Naam:  ______________________________________________________________________________________________________

Straat:  __________________________________________________________  Nr.: ___________________________________

Gemeente:  __________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: (dag) _______/(maand)_______/(jaar)_______

Tel. of GSM van mama of papa:  __________________________________________________________________________________

E-mail van mama of papa:  ______________________________________________________________________________________

Keuzes (gelieve je zes favoriete keuzes in te vullen!) 

Keuze 1:  ____________________________________________________________________________________________________

Keuze 2:  ____________________________________________________________________________________________________

Keuze 3:  ____________________________________________________________________________________________________

Keuze 4:  ____________________________________________________________________________________________________

Keuze 5:  ____________________________________________________________________________________________________

Keuze 6:  ____________________________________________________________________________________________________

Als ouder geef ik :   Wel  Niet   de toestemming aan de gemeentelijke diensten om foto’s te nemen van activiteiten 
en deze te publiceren voor promotiefolders van latere Roefeldagen en op de gemeentelijke website te plaatsen naar aanleiding van de 
nieuwe privacywetgeving die ingaat op 25 mei 2018.

EN VERDER… 



DE MUZIEKACADEMIE 15  6 – 12-JARIGEN 
Bij de muziekacademie staat uiteraard alles in het teken van muziek. 
Wat kan je hier allemaal leren? Je krijgt notenleer, leert om zelf een 
instrument te bespelen en ook het gevoel voor ritme is heel belangrijk. 
Hou je van muziek? Dan is dit de perfecte plaats voor jou! 
Muziekacademie Berlaar, Pastorijstraat 60
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur

DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE 4  6 – 12-JARIGEN 
Hier krijg je uitleg over manicure, pedicure, gelaatsverzorging, voet- 
en handmassage, make-up aanbrengen en nagels lakken. Uiteraard 
mag je zelf ook enkele zaken uitproberen! 
Elleance Beauty & Wellness, Hemelshoek 271, 0496 28 82 54
Van 9 uur tot 9.45 uur
Van 10 uur tot 10.45 uur
Van 11 uur tot 11.45 uur

DE BIBLIOTHEEK 4  9 – 12-JARIGEN 
Je mag helpen bij de uitlening: scannen van 
teruggebrachte boeken e.d. en scannen van 
materialen die worden uitgeleend.
De openbare bibliotheek, Dorpsstraat 84, 
03 482 45 58
Van 9.45 uur tot 10.30 uur 
Van 10.30 uur tot 11.15 uur 
Van 11.15 uur tot 12 uur 

DE KEURSLAGER 3  9 – 12-JARIGEN 
Je mag zelf hamburgers en sateetjes maken. Je leert vlees vacuüm 
verpakken én je mag zelf worstjes maken en balletjes rollen. 
Keurslager Hens-Asselberghs, Stationsstraat 95, 03 482 10 82
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur
Van 12 uur tot 12.45 uur 

DE VISWINKEL 2  9 – 12-JARIGEN 
Hier mag je meewerken in de keuken, 
maar ook de klanten bedienen en in de 
winkel zelf een handje toesteken. 
LB Visateljee, Dorpsstraat 68, 
03 422 52 57
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 

DE WERELDWINKEL 4  
9 – 12-JARIGEN 
Je krijgt eerst een korte inleiding en 
bekijkt samen een filmpje over de 
werking van de wereldwinkel. 
Daarna mag je meehelpen in de 
winkel door producten aan te vullen, 
prijsetiketjes te plakken en klanten te 
bedienen. 
Oxfam wereldwinkel, Markt 5, 
0479 55 65 46
Van 10 uur tot 10.45 uur
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur 

HET LITERAIR CAFÉ 4  9 – 12-JARIGEN 
Je mag de bestellingen opnemen, opdienen, afruimen, 
afwassen en afdrogen. 
Station Balder, Stationsplein 1, 0479 49 18 67
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur 

DE SHOWKEUKEN 3  9 – 12-JARIGEN 
Hier mag je de klanten verwelkomen, helpen in de keuken én daarna 
ook zelf de klanten bedienen.  
The Fundamental Kitchen, Hellegatstraat 10, 03 502 19 70
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur 
Van 13 uur tot 13.45 uur 

DE GARAGE STEENBEEK 4  6 – 12-JARIGEN 
Vrachtwagens en bestelauto’s rijden af en aan. Aan elke auto is er 
wel iets. Aan jou om ze mee te helpen herstellen. 
Garage Van Hove, Steenbeek 2, 03 482 15 73
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur

DE METAALBEWERKER 6  9 – 12-JARIGEN 
Hier kan je zélf leren hoe je metaal kan 
bewerken: je leert er zagen, schuren, 
plooien, graveren, lassen, … Let op: 
geen open schoenen of blote benen en 
liefst katoenen kledij dragen om deze 
activiteit te doen. Het bedrijf zorgt zelf 
voor beschermvesten, handschoenen en 
een veiligheidsbril. 
Echt een unieke ervaring! 
Repair and construct, Hellegatstraat 17, 
03 380 01 90
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur 

HET CONTAINERPARK 
6   9 – 12-JARIGEN 

Je leert hoe er moet gesorteerd 
worden op het containerpark, 
maar ook thuis. Je helpt de 
bezoekers om het afval dat ze 
meebrengen te sorteren. Samen 
met de andere Roefelaars 
speel je een kleine quiz én er 
volgt ook een zoektocht op het 
recyclagepark. 
Recyclagepark Ivarem Berlaar, 
Hellegatstraat 2, 03 482 08 20
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur
Van 11 uur tot 11.45 uur

DE COMPOSTMEESTERS 8  9 – 12-JARIGEN 
Hier ontdekken we alles rond composteren, tuinafval herbruiken en het 
bestuderen van de kleinste bewoners van de composthoop. Je mag 
takken en stammetjes fijnmalen met de houtverhakselaar en compost 
zeven. Het resultaat: een zakje compost voor iedere deelnemer! 
Berlaarse compostmeesters, wijkcomposteringsparkje Valkenhof, 0473 33 30 70
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 

DE TANDARTS 8  
6 – 12-JARIGEN 
Hier leer je hoe een vulling wordt 
gelegd en leggen de tandartsen uit 
hoe je best je tanden poetst. Achter 
de schermen mag je helpen om 
de instrumenten af te wassen en te 
steriliseren. 
Tandartsenpraktijk Benedenti, Dokter van der 
Borghtstraat 2, 03 482 34 23
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 

DE KINESIST 8  6 – 12-JARIGEN 
Hier kan je op een speelse manier kennismaken met de praktijk van 
de kinesitherapeut. Bij de kinesist leer je op een efficiënte manier 
masseren en hij leert je ook hoe je aangepaste oefeningen kan doen 
op de speciale toestellen. 
Kine 74, Molenlei 74, 03 482 38 31 
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur
Van 11 uur tot 11.45 uur 

DE DOKTERSPRAKTIJK 6  6 – 12-JARIGEN 
Wil je graag eens even écht dokter zijn? Hier leren ze je wegwijs te 
raken in je eigen lijf. Voor de oudere kinderen is er zelfs een extra’tje 
voorzien, want deze leren ook hoe je een wonde kan hechten. 
Groepspraktijk Atlas, Aarschotsebaan 95, 015 70 02 32
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur 

DE APOTHEEK AARSCHOTSEBAAN 6  
9 – 12-JARIGEN 
Je mag zelf een geneesmiddel 
bereiden (placebo) en 
afhankelijk van de tijd ook een 
capsule of handcrème. 
Apotheek Proost-Heylen, 
Aarschotsebaan 82, 
015 24 15 68
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur 

DE APOTHEEK STATIONSSTRAAT 3  
6 – 12-JARIGEN 
We doen een zoektocht in de apotheek, je mag bestellingen helpen 
scannen én een eigen bereiding maken. 
De Lindeboom apotheek, Stationsstraat 125 bus 1, 03 482 17 88
Van 9 uur tot 9.45 uur  
Van 11 uur tot 11.45 uur 

HET RODE KRUIS 12  
6 – 9-JARIGEN 
Hier gaan we zelf nepwondjes 
maken, leren we hoe je wonden 
het beste kan verzorgen, 
leren we hoe je iemand kan 
reanimeren én maken we een 
ritje met de ziekenwagen. 
Het Rode Kruis, Zomerstraat 
26, 0477 88 16 72
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur
Van 11 uur tot 11.45 uur 

DE POLITIE 12  6 – 12-JARIGEN 
De kinderen doorlopen aan de hand van 
een scenario de verschillende facetten van 
politiewerking, namelijk de interventie, 
het sporenonderzoek en de radioprocedure. 
Politiekantoor Berlaar, Schoolstraat 30, 
03 466 16 16
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 
Van 12 uur tot 12.45 uur

DE BRANDWEER 8  
9 – 12-JARIGEN 
We maken een ritje met de 
brandweerwagen en leren ermee 
werken. Ook leren we hoe we een 
huisje kunnen blussen. 
Brandweerzone Rivierenland, afdeling Berlaar, 
Liersesteenweg 51, 
03 482 48 92
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 10 uur tot 10.45 uur
Van 11 uur tot 11.45 uur 

DE BLOEMENKUNSTENAAR 6  
6 – 12-JARIGEN 
Hier mag je aan de slag gaan om je 
eigen vaasje te maken met daarin een 
stukje met bloemetjes. Uiteraard krijg je 
hierbij begeleiding van een professionele 
bloemenkunstenaar. 
’t Floretje, Schoolstraat 37, 0478 63 82 69
Van 9 uur tot 9.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 

DE BEGRAFENISONDERNEMER 5  
9 – 12-JARIGEN 
Wat moet je allemaal in orde brengen als er iemand overleden 
is? Welke voorbereidingen moeten er gedaan worden voor een 
plechtigheid? Hoe wordt een rouwkaart gemaakt? Hoe ontwerpen 
we rouwprentjes? Welke keuze heb je in kisten en urnen? 
Begrafenissen Bosmans, Dorpsstraat 24, 03 480 02 47
Van 14 uur tot 14.45 uur 
Van 15 uur tot 15.45 uur 
Van 16 uur tot 16.45 uur 

HET KINDERCOLLEGE 10  
6 – 12-JARIGEN 
Je krijgt een rondleiding in het 
gemeentehuis en gaat op zoek 
in de boeken van de dienst 
Burgerzaken. Tot slot neem je deel 
aan een echt kindercollege waar 
we enkele belangrijke thema’s 
bespreken. 
Gemeentehuis Berlaar, Markt 2, 
03 410 19 00
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur

DE PETANQUECLUB 36  9 – 12-JARIGEN 
Kom gezellig mee petanque spelen 
op de petanquevelden achter sporthal 
’t Stapveld onder leiding van de 
petanqueclub. Ze geven je ook graag 
tips om een echte kampioen te worden in 
petanque! 
De petanqueclub van Berlaar, achter sporthal ’t 
Stapveld, Pastorijstraat 62, 
0473 49 36 96
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 

HET RUSTHUIS 5  6 – 12-JARIGEN 
Samen met de bewoners van het rusthuis kan je leuke 
gezelschapsspelletjes spelen en een babbeltje doen. 
WZC Sint-Augustinus, Legrellestraat 39, 03 422 50 49
Van 10 uur tot 10.45 uur 
Van 11 uur tot 11.45 uur 


