
 
 

Roefeldag 2016 

 
 

Wat is roefeldag? 
Op de roefeldag kunnen kinderen een kijkje nemen in de “grote-mensen-wereld”. 
Ze worden uitgenodigd in hun woonplaats een ontdekkingsreis te maken langs allerlei bedrijven en instellingen. 
Roefelen is Vlaams voor snuffelen. Kinderen van 6 tot 13 jaar gaan bij winkels en bedrijven snuffelen, kijken en 
indien mogelijk zelfs meehelpen. 
Veel "grote-mensen-dingen" zijn voor kinderen heel spannend, zeker als je het zelf mag doen. Roefelen is voor 
hen dan ook geen spelletje. 
 

Hoe gaat het in z'n werk? 
De kinderen komen in groepjes met hun begeleiding bij u op bezoek.  
U geeft aan hoe groot de groepjes mogen zijn, hoeveel groepjes kunnen komen en gedurende welk deel van de 
dag de kinderen welkom zijn. U kunt eventueel ook aangeven welke leeftijdsvoorkeur u heeft. Uiteraard beslist u 
ook over de tijdsduur en de invulling van het bezoek. 
Bij de invulling kunt u denken aan een actieve rondleiding, de kinderen eenvoudige werkzaamheden laten 
verrichten, een vragen/puzzeltocht of een opdracht binnen uw bedrijf. 
Iedere activiteit kan leuk zijn, mits deze enthousiast gepresenteerd wordt. 
 

De organisatie 
In Heerlen wordt de roefeldag georganiseerd in de herfstvakantie op vrijdag 24 oktober 2014 door Scouting 
Bekkerveld en Scouting St. Jan Baptist. 
Kinderen van de basisscholen krijgen een folder met daarin informatie over de roefelplaatsen mee naar huis. De 
roefelplaatsen zijn ingedeeld door middel van routes. De kinderen geven zich een maand van tevoren op en 
kiezen zelf een route met plaatsen waar ze graag willen gaan roefelen. 
Op de roefeldag verzamelen alle groepjes met de begeleiders zich bij de centrale posten. 
Deze centrale posten zijn het Scoutinggebouw van Scouting Bekkerveld en het Scoutinggebouw van Scouting 
St. Jan Baptist waar de routes ook weer eindigen. 
We willen graag uiterlijk 1 september a.s. weten of u wilt deelnemen. 
 

Publiciteit en kosten 
Informatie over de roefeldag en de deelnemende instellingen en bedrijven verschijnt in het Limburgs Dagblad, 
Dagblad de Limburger, de Uitkijk, Parkstad, Heerbaan, Welter Koerier en de kabelkrant. Daarnaast zullen wij 
uw gegevens ook op onze website www.roefeldag.com publiceren.  
Er worden op de scholen en de deelnemende bedrijven en instellingen posters opgehangen. TV en dagbladen 
worden benaderd om een impressie van de dag te geven. 
Voor de kinderen is meedoen aan de roefeldag natuurlijk volledig gratis. Ook de deelnemende bedrijven en 
instellingen betalen natuurlijk niets. Het organiseren van de roefeldag brengt uiteraard wel kosten met zich mee. 
Als uw bedrijf niet kan deelnemen aan de roefeldag, wilt u misschien wel een "Aandeel in de Jeugd" nemen. U 
kunt de roefeldag dan steunen met een financiële bijdrage of door bijvoorbeeld prijsjes te sponsoren.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aandacht en uw deelname of aandeel in deze roefeldag. 
 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Luc Stel 
Limburgiastraat 8, 6415 VT  Heerlen 
Telefoon: 0622490222 / Fax: (045) 5728415 
www.roefeldag.com  / mail@roefeldag.com  

http://www.roefeldag.com/
http://www.roefeldag.com/
mailto:mail@roefeldag.com


 

 
Deelnameformulier voor bedrijven (vrijdag 28 oktober 2016) 

 

Via het internet www.roefeldag.com  kunt u zich natuurlijk ook opgeven. 

 
 
Naam bedrijf/instelling : ..........................................................................................……………………… 
   
Contactpersoon  : dhr/mw .............................................................................……………………… 
 
Adres               : ..........................................................................................……………………… 
 
Postcode en Woonplaats    : ..........................................................................................……………………… 
  
Telefoonnummer    : werk: ..........................…….......….…...  privé: ...….............................….…….. 
 
Faxnummer    : .......................................................................................................................... 
 
E-mail adres                      : .......................................................................................................................... 

 
Omschrijving Roefelactiviteit: : ............................................................................................…………………….. 
    
  ............................................................................................……………………... 
 
  …………………………………………………………………………………………. 

  

 
  

Wij starten de roefeldag om    : 9u 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 
 
Wij stoppen de roefeldag om    : 10u 11u 12u 13u 14u 15u 16u 17u
 
Gewenst aantal groepen    :  ............. groepen 
 
Maximaal aantal kinderen per groep   : 5 10 15 20 
 
Leeftijdsvoorkeur                   : Neen  6 t/m10 jaar 11 t/m 13 jaar   
 
Duur van het bezoek     : 1 uur 2 uur 3 uur 
 
Dit formulier is ingevuld door    : ..........................……………………...........................…. 
 
Datum    : …………………… ....................................................…. 

 
 
 
 

 
Dit formulier terugsturen naar: 
 
Luc Stel   
Limburgiastraat 8, 6415 VT Heerlen 
Telefoon: 0622490222 / Fax: (045) 5728415 
of via website of e-mailadres  
www.roefeldag.com  / mail@roefeldag.com  
 
of op de website het formulier invullen en verzenden. 

http://www.roefeldag.com/
http://www.roefeldag.com/
mailto:mail@roefeldag.com

