
Dit zijn wij! Stichting OKé Roerdalen 

Stichting OKé Roerdalen zet zich in voor prettig wonen en leven in Roerdalen. Ook als het even wat 
minder gaat. Samen doen staat bij ons voorop. We doen van alles! De stichting heeft kringloopwin 
kel Petit Beurs, we bieden fiets en naailessen aan en we hebben het project Computerloos. Verder 
kunnen we u helpen bij het invullen van formulieren. Of kom gewoon een kopje koffie drinken. 
Bijna alles is gratis maar een kleine bijdrage is welkom. 

Ontmoeten 
Heeft u behoefte aan wat gezelligheid en een kopje koffie 
of thee met een koekje? Dan kunt u bij ons terecht! We 
willen op deze manier graag iets betekenen voor mensen 
die zich een beetje eenzaam voelen. Steeds meer mensen 
maken hier gebruik van. Af en toe komt een groep senio 
ren vanuit het huiskamerproject in het voormalige Groene 
Kruisgebouw bij ons op bezoek. Dat zijn gezellige uurtjes. 
Komt u ook een keer? 

Kringloopwinkel Petit Beurs 
Bij kringloopwinkel Petit Beurs vindt u leuke spulletjes en 
kleding voor weinig geld. Kom vrijblijvend eens kijken of er 
iets voor u bij is. Heeft u kleding die u niet meer draagt? Die 
kunt u naar de winkel brengen. Maak hiervoor eerst een af 
spraak. Ook kleine spulletjes zijn welkom. Geen meubels, 
want die passen niet in de winkel. Met de opbrengst van de 
kringloopwinkel organiseert OKé Roerdalen de andere acti 
viteiten waarover u in deze flyer kunt lezen. Kleding die niet 
verkocht kan worden, gaat naar Schutterij St. Mathias & Cor 
nelius in Posterholt. Zo steunen we deze vereniging. 

Computerloos 
Via het project Computerloos geven we een computer, 
beeldscherm, muis en toetsenbord in bruikleen aan men 
sen met een smalle beurs. Dat kost eenmalig tien euro. 
Gaat er iets kapot? Dan repareren we het gratis. Om in 
aanmerking te komen voor een computer met toebehoren 
in bruikleen heeft u een verwijzing nodig van de ge 
meente, het Sociaal Wijkteam of van Menswel. Heeft u 
zelf een computer, beeldscherm, laptop, muis of ander 
materiaal dat u niet meer gebruikt? Wij zijn er erg blij 
mee! Maak eerst een afspraak voordat u ons de spullen 
brengt 
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Dit zijn wij! Stichting OKé Roerdalen 

Samenspraak 
In de afgelopen jaren zijn er in Roerdalen verschillende 
mensen komen wonen die niet met de Nederlandse taal 
zijn opgegroeid. Om je ergens thuis te voelen is het 
belangrijk om te taal te kunnen spreken. Nederlands 
spreken en begrijpen gaat beter door veel te oefenen. 
Daarvoor is er Samenspraak: een wekelijkse praatclub 
voor anderstaligen én Nederlandstaligen. Gewoon een 
uurtje samen Nederlands praten en leren over elkaars 
cultuur, met een kopje koffie of thee erbij. 
Samenspraak is elke vrijdag tussen 09.30 en 11.00 uur. 
Iedereen is welkom! 

Fietslessen 
Leren fietsen als u volwassen bent is best een beetje span 
nend. Toch lukt het bij ons vaak in zes tot acht lessen. We 
hebben twee fietsen beschikbaar. U hoeft dus niet zelf 
een fiets mee te brengen. U oefent op het terrein rond de 
basisschool. Daar is geen ander verkeer. U kunt er veilig 
leren om balans te houden en te sturen en remmen. 
Daarna fietst u met een begeleider door het dorp. Durft 
u het aan? 

Naailessen 
Tijdens onze naailessen leert u om zelf kleding te maken aan 
de hand van een patroon. U mag uw eigen naaimachine 

Invullen formulieren 
Vindt u het lastig om formulieren in te vullen van bijvoor 
beeld de zorgverzekering, de school van uw kinderen of 
de overheid? 
Kom dan even langs en neem de formulieren mee. Wij 
kunnen u helpen bij het invullen óf u doorverwijzen. 
Alleen het invullen van belastingaangifte doen we niet. 

Helpt u een handje? 
We kunnen vaak best wat extra hulp gebruiken. Vindt u het 
leuk om een handje te helpen in onze kringloopwinkel, bent 
u handig met computers, of vindt u het leuk om bij een an 
dere activiteit te helpen? Dan bent u van harte welkom! Al 
is het maar voor een paar uurtjes per week. Heeft u inte 
resse? Kom dan langs of bel ons via telefoonnummer 06 46 
01 60 50. 

Adres en openingstijden 
U vindt Stichting OKé Roerdalen op het terrein van basis 
school De Draaiende Wieken, Streekelsweg 6 in Posterholt. 
Loop een keer binnen en kijk wat wij voor u als inwoner van 
Roerdalen kunnen betekenen. Of hoe u als vrijwilliger 
samen met ons een bijdrage kunt leveren aan de 
Roerdalense samenleving. We zijn er op maandag, woens 
dag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 14.00 uur, 
telefoon 06 46 01 60 50. 

meenemen maar u kunt ook een van de twee naaimachines 
gebruiken die we zelf hebben. Wij zorgen voor stof om te 
oefenen en voor de patronen. Voor u het weet maakt u zelf 
de mooiste kleding! 




