Rofeldag wonsdag 23 mart 2016
Woensdag 23 maart is het zover…

ROEFELEN IN HERDE

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool
in Heerde? Dan mag jij dit jaar roefelen!
Roefelen is snuffelen aan beroepen en
hobby’s, maar je gaat ook actief
meehelpen. Een soort ministage dus
bij verschillende bedrijven, winkels,
instellingen of organisaties in Heerde.
Dat is heel leerzaam, maar vooral ook
heel erg leuk!
Misschien wil jij wel eens weten wat
een huisarts doet? Beschuitjes bakken?
Auto’s uitdeuken? Live radio maken?
Mooie bloemstukken maken? Leren
hoe een slager werkt of hoe je een
band wisselt? Een schriftje maken of
frietjes bakken? Dit kan allemaal op
woensdagmiddag 23 maart en nog
veel meer. Kijk maar snel in deze krant!

Het roefelen in Heerde wordt georganiseerd door Rotaryclub HattemHeerde.
Meedoen aan de Roefeldag is gratis.
Geef je op met een groepje van 4 of 5
kinderen en 1 volwassen begeleider
via www.roefeldag-heerde.nl. Dat is
echt heel makkelijk. Wij maken dan
een programma voor jou, met roefelstages bij twee leuke bedrijven.
De middag begint om 13.15 uur en is
om 16.30 uur afgelopen. Doe jij ook
mee?

Inschrijven kan zolang
er plaats is.

BESTE ROEFELKINDEREN,
Misschien hebben jullie nog geen idee wat
je later wilt worden. Je weet misschien ook
niet hoe het er bijvoorbeeld in fabrieken,
winkels, verpleeghuizen of het gemeentehuis aan toe gaat. En wat van soort werk er
allemaal te doen is. Nog even geduld,
binnenkort is het Roefeldag, dan kunnen
jullie een hele middag roefelen. Dat is
lekker snuffelen aan allerlei beroepen en
hobby’s. Op die manier leer je ontdekken
wat je leuk vindt, waar je interesse ligt.
Maar ook, welk beroep of vak het beste bij
je past. Dat is heel handig om te weten.

Als wethouder ga ik ook heel vaak bij
bedrijven op bezoek. En het is altijd weer
verrassend wat je er meemaakt. Of het nu
de ambachtelijke slager is, of de monteur
die de meest technische hoogstandjes uithaalt. Er is overal vakmanschap. Zijn jullie
ook nieuwsgierig geworden? Doe dan mee
en ga lekker roefelen. Met dank aan al die
bedrijven, instellingen en organisaties die
de deuren voor jullie open zetten!
Jan Berkhoff
Wethouder gemeente Heerde

Rofdresn &
leuke wetjes:
www.rofeldag-herde.nl

Rofen is tis!
Er is p vor
15 groepjes

Sticng rofelcomté Herde
Rofelpn Herde
Weet jij al wat je later wilt worden? Nee?
Ga dan eens snuffelen aan allerlei
beroepen, bij heel veel leuke bedrijven.
Wat dacht je van Bolletje Heerde,
bloemsierkunst de Groot, vak garage
Webrovi, Uit de Bosch keurslager, eten en
drinken bij de Brug of Koninklijke van der
Most? Ook kan je een kijkje nemen bij de
Gemeente werf, meewerken bij Tuinderij
Doorn, binnenkijken bij Dalli-De klok of
gaatjes vullen bij tandarts van de
Ven-Visser. Schrijf je vandaag nog in!

Bloemen en planten
Bloemsierkunst de Groot
Tuinderij Doorn

En er is nog zoveel meer
Je kunt op 23 maart live radio gaan maken
bij Radio 794. Met je groepje ga je in de
studio een heus programma presenteren
dat ook echt uitgezonden gaat worden.
Maar je kunt ook een kijkje achter de
schermen nemen bij Huisartsenpraktijk
Heerde, dieren genezen bij dierenklinieken Heerde-Epe, auto’s uitdeuken bij
Autoschade Berghorst en meedraaien
met Felua. Het kan allemaal tijdens de
Roefeldag!

Auto’s en transport
Autoschade Berghorst
Vak garage Webrovi

Overheid en diensten
Gemeente Heerde - Felua
Gemeente Heerde - Gemeente werf
Koninklijke van der Most
Dalli - De Klok
Dieren
Dierenklinieken Heerde-Epe

Zorg en verzorging
Huisartsenpraktijk Heerde
Tandartsenpraktijk van de Ven-Visser
Ambachten
Bolletje Heerde
Uit de Bosch keurslager
Toerisme en horeca
Eten en drinken bij de Brug
Kunst, cultuur en media
Radio 794

info@roefeldag-heerde.nl
www.roefeldag-heerde.nl

Programma Roefeldag Heerde:
13.15
verzamelen bij
De Heerd en melden
bij de organisatie
13.30
Opening door
wethouder Berkhoff
14.00-14.45 eerste Roefelronde
15.00-15.45 tweede Roefelronde
16.00
Gezamenlijke afsluiting bij De Heerd
Hoe kan ik me opgeven?
Opgeven kan via de website www.
roefeldag-heerde.nl. Ga naar de
pagina ‘Kinderen’ en klik dan op
de knop ‘Groepje aanmelden’.
Invullen maar en verzenden! Wij
gaan dan een leuk programma
voor jouw groepje samenstellen en we doen ons best dat je
minstens één van de door jullie opgegeven voorkeuren gaat
bezoeken.
Kan ik altijd meedoen?
Er is plaats voor 15 groepjes en
vol=vol. Wacht dus niet te lang
met inschrijven.

Kijk voor alle Roefelplaatsen en meer informatie op www.roefeldag-heerde.nl
Sponsors en vrienden van het Roefelen in Heerde:

Orgelmakerij Reil B.V.
Notariskantoor Feijen-de Vries
Logopediepraktijk Heerde
Elabo
Community service Rotaryclub Hattem-Heerde

