Vrijdag 28 oktober a.s.

Op de roefeldag kunnen kinderen van 6 t/m 13 jaar de grote-mensen-wereld verkennen.
Enkele voorbeelden:
 zelf dieren verzorgen;
 sieraden maken;
 of een film kijken.
Je komt dan op plaatsen waar je normaal niet binnen mag!

Roefelen is cool, roefelen is vet………
De roefeldag in Heerlen wordt georganiseerd door het roefelcomité Parkstad Limburg.
Vrijdag 28 oktober a.s., in de herfstvakantie, is het weer zover.
Met een groepje kinderen ga je naar verschillende roefelplaatsen die je zelf kiest. De groepjes worden
begeleid door ouders of stafleden.
Onze gastheer is Scouting St. Jan Baptist die ons de accommodatie ter beschikking stelt.

Wil je meedoen aan de roefeldag, dan kun je je opgeven via onze
website www.roefeldag.com.
Kies op de website een roefelroute en schrijf je in. Vraag een vriendje of
vriendinnetje of die dezelfde route kiest. Dat maakt het extra gezellig.
Wacht niet te lang met inschrijven, want de roefelplaatsen, vooral de
leukste, zijn zo besproken. Twee weken voor de Roefeldag sluit de
inschrijving.
Je start in het scoutinggebouw van Scouting St. Jan Baptist (Scouting
Heerlen) in Meezenbroek. Dit scoutinggebouw ligt naast de speeltuin.
(Jamboreepad 2, haaks op de Henri Jonasstraat). Het telefoonnummer
van het scoutinggebouw is: (045) 572 28 87.
Kijk snel op www.roefeldag.com . Kies een roefelroute en meld je aan!
Onderstaand strookje kun je gebruiken als geheugensteuntje. Gemakkelijk als je de gekozen route wilt
opschrijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Vul als je je aanmeldt het vakje hiernaast in. Laat het briefje aan je ouders
zien en bewaar het zodat je de roefeldag niet vergeet!

ROEFELDAG
24 oktober 2015
Jouw gekozen
Roefelroute is:

Naam:………………………………… Telefoonnr.:…………………………..

Je start om:

uur

Postcode en huisnummer: ………………………….. Leeftijd:…………….jr.
 Ja, ik doe mee aan de roefeldag!
 Mijn vader/moeder*, telefoonnr.:06………………… zal het groepje
met/zonder* een auto begeleiden.
 Er kunnen met de auto in totaal dit aantal kinderen mee: ………………
Ik start bij Scouting St. Jan Baptist.

Hieronder staan de bedrijven die aan de roefeldag meedoen.

Deze bedrijven doen dit jaar mee:
Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor zoveel mogelijk educatieve bedrijven, waar je achter de schermen kunt
kijken. De keuze van de bedrijven is dan iets beperkter, maar zeer zeker niet minder interessant.

Abdij Rolduc
Bloemisterij Joko
Bouwbedrijf A2 project
Gered Gereedschap
Hoeve de Aar Baan
Ici Paris XI (Parfumerie)
Juwelier Vaessen
Klimcentrum Neoliet
La Piazza More Than Ice
Manege Galop
Minli Schaatsparadijs
Natuurmonumenten Brunssum
Nederlands Mijnmuseum
Ninglaswerken en Glasatelier Heerlen
Parkstad Dierenzorg
Parkstad Limburg Theaters
Parochiekerk H. Moeder Anna
Politie Heerlen
Scouting Bekkerveld
Scouting St. Jan Baptist
Scouting St. Jan Baptist
Thermenmuseum
Wagemans orthodontist
Zorgboerderij Benzenraderhof

Bezichtiging toren en kerk (op eigen risico)
Rondleiding en bloemstukje maken en opruimen.
Rondleiding
Rondleiding en eventueel reparaties
Gooi hier een strike
Mini Workshop "make up incl nagels lakken."
Juwelier
Wandklimmen
Maken van ijsjes en bakken van wafels
Rondleiding
Schaatsen op een kunststof ijsbaan.
Kompastocht
Bezichtiging museum
Glas in lood raampje maken.
Rondleiding Dierenartspraktijk
Theater bezichtigen
Bezichtiging kerk
Rondleiding politiebureau
Diverse scoutingactiviteiten
Klimmen
Boogschieten
Museumbezoek
Rondleiding en informatie
Bezoek boerderij

