ZIE ONZE ROUTES OP

Op de roefeldag kunnen kinderen van 6 t/m 13 jaar de grote-mensen-wereld verkennen.
Enkele voorbeelden:
* zelf dieren verzorgen;
* bloemstuk maken;
* speurtocht in een museum.
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.
Deze bestaat uit Scouting Bekkerveld en Scouting St. Jan Baptist.
Vrijdag 18 oktober a.s., is het dan weer zo ver.
Met een groepje kinderen ga je naar verschillende roefelplaatsen die je zelf kiest.
De groepjes worden begeleid door ouders of stafleden.
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 leukste routes zijn zo vol.
Je start in het scoutinggebouw van Scouting St. Jan Baptist in Meezenbroek,
Jamboreepad 2, haaks op de Henri Jonasstraat.
Kijk snel op www.roefeldag.com . Kies een roefelroute en meld je aan!

Abdij Rolduc

Kijk hoe ze vroeger leefden en bezoek de plaats waar een hertog ligt
begraven

Ambulance RAV-zl

Ga je op de brancard? Hoe werkt een stethoscoop?

Aveve Tuincentrum

Je mag de dieren voederen en verzorgen

Bloemisterij Joko

Maak zelf je bloemstukje.

Brandweer

Brandweerauto's. Maar hebben ze ook een glijpaal?

De Oude Molen

Hoe wordt dat brood nu gemaakt? En je gaat pannenkoeken bakken.

De Vondst/Historisch Goud

Help jij oude munten schoonmaken en oude scherven plakken?

Decathlon Kerkrade

Wat voor een sporten kan je allemaal doen? En wat heb je daar voor nodig?

Discovery Center

Je z iet zoveel hier. Ga gewoon kijken!

Gamma Heerlen
Woonboulevard

Je komt zelfs daar waar klanten niet mogen komen.

Gemeente Heerlen

Je mag de meldkamer beveiliging bezoeken. SPANNEND!!

Jeflorist

Je maakt een bloemenreis en een bloemstukje.

Kasteel Hoensbroek

Bezoek het kasteel. Wie werken allemaal daar? De conservator legt het uit.

Klimcentrum Neoliet

Klimmen en klauteren aan een professionele klimwand.

La Piazza More Than Ice

Ja mag ijsjes maken en wafels bakken.

Manege Galop

Durf jij op een paard te rijden? Waar slapen de paarden eigenlijk?

Minli Schaatsparadijs

Schaatsen op een kunststof baan.

Romeinse Katakomben

Onderaardse gangen, geheime plekken.

Orthodontist Wagemans

Je ziet je gebit in de scanner en je gaat een gebit in gips gieten.

Pancratiuskerk

Maakt niet uit wat voor een geloof je hebt. Je ziet mooie schilderingen, glas in
lood ramen en een prachtig orgel.

Parkstad Limburg Theaters

Waar zijn de kleedkamers van de acteurs?

Politie Heerlen

Je mag in de politieauto en leert hoe deze werkt.

Quatro Cinema

Waar draait de film?

Scouting Bekkerveld

Krat klimmen, kampvuur en wat lekkers maken.

Scouting St. Jan Baptist

Je leert hier schieten met een pijl en een boog.

Scouting St. Jan Baptist

Klimmen. Dat zegt genoeg.

Sevagram Molenpark en
Plataan

Bezoek de poezentuin, beweeg mee in de beweegtuin én je krijgt een leuk
presentje mee.

Stroopfabriek Canisius

Filmpje kijken, wat eten en drinken en neem een leuk presentje mee naar
huis.

The Promis

Ga Skaten, steppen, BMX-en.

Thermenmuseum

Echte vonsten bekijken, schoonmaken, erachter komen hoe oud ze zijn en
wat het is.

Zorgboerderij
Benzenraderhof

Zoveel te zien en te doen op een boerderij.

