Roefeldag woensdag 1 april 2020
Op woensdagmiddag 1 april is het zover…
dagmiddag speelt. Tijdens de Roefeldag kun je erachter komen!

Roefeladressen &
leuke weetjes:
www.roefeldag-hattem.nl

Het roefelen in Hattem wordt georganiseerd door Stichting welzijn Hattem
en Jongerenwerk Heerde. Meedoen
aan de roefelmiddag is gratis.

Roefelen is gratis!

ROEFELEN IN HATTEM!

Voor de vijfde keer is dit mogelijk,
dankzij veel bedrijven die hun deuren
voor jullie openzetten. Ben je nieuwsgierig naar de “grote mensenwereld”
en zit je in groep 7 of 8: kom dan roefelen = snuffelen aan beroepen en actief
meehelpen en meedoen. Het is een
soort mini-stage bij verschillende
Hattemse bedrijven, winkels en organisaties. Dat is én heel erg leuk én heel
erg leerzaam!
Weet jij al wat je later wilt worden?
Kom je kijken hoe je met de computer
je naam op een handdoek kan borduren of hoe je een mooi bloemenboeket
maakt? En wat doen de buurtsportcoaches als ze geen gym geven aan
jullie? Of hoe worden de spelletjes gemaakt die je op een regenachtige zon-

Doe je ook mee?!
Geef je op met een groepje van 4/5
kinderen en een volwassen begeleider
via www.roefeldag-hattem.nl. Dat is
heel makkelijk. Vanaf 13:00 uur op 9
maart 2020 zal inschrijven mogelijk
zijn. Wij maken dan een leuk programma voor jou met Roefelstages op twee
verschillende plekken. Deze middag
begint om 13:15 uur en is uiterlijk om
16:30 uur afgelopen.

BESTE KINDEREN,
Wat leuk dat jij komt roefelen. Al moet ik
toegeven dat het geen woord is dat ik dagelijks hoor. Roefelen is Vlaams en het betekent ontdekken of snuffelen. Eigenlijk heb ik
het ook gedaan. De afgelopen jaren heb ik
bij de vorige burgemeester kunnen afkijken
wat roefelen nu is. En dat was altijd een gezellige en leerzame middag.
Veel kinderen van jullie leeftijd zijn de afgelopen jaren voor het eerst bij ons in het
stadhuis geweest om te roefelen. Kinderen
vertelden de burgemeester wat zij nou leuke beroepen vonden. En daarna mochten ze
rondsnuffelen bij verschillende bedrijven.
Dat gaan we dit jaar weer doen.
Het is belangrijk om nu al na te denken wat

je later wilt worden, of juist niet. Wat is nou
jouw droom? En wat heb je daarvoor nodig? Welke school past daar bij?
Ook wij laten je graag zien wat we bij de gemeente doen. Wil je later burgemeester
worden? Of brandweerman of –vrouw?
Tandarts of de zorg voor ouderen? Of maak
en proef je liever de lekkerste chocolade? Je
ontmoet tijdens de Roefeldag een heleboel
mensen die je laten zien wat je allemaal kan
worden en waarom dit misschien voor jou
een leuke baan is.
Auke Schipper
Locoburgemeester en wethouder
Gemeente Hattem

Er is plaats voor
20 groepjes
Inschrijven kan zolang
er plaats is.

Stichting roefelcomité Hattem
Roefelplaatsen Hattem
Altijd al eens willen kijken achter de
schermen van bedrijven zoals Goliath B.V,
waar heel veel spelletjes worden gemaakt? Zelf een stukje schrijven bij de
krant De Hattemer? Heb je een brandweerauto wel eens van binnen gezien? Of
wil je iets te leren over kunst kijken en
kopen? Weet jij hoe ijs wordt gemaakt?
Nu kun je zien wat een tandarts allemaal
doet en de fietsenmaker. Wat wil je weten
over elektrotechniek of over de spieren in
je lijf? Wat gebeurt er allemaal bij de
Albert Heijn en hoe maak je zelf sieraden?
Wat kun je in Hattem doen als je hier op
vakantie bent? Of heb jij een goed idee
voor een evenement in Hattem?
Kom kennismaken en doe mee, dan kun
je straks misschien makkelijker kiezen
wat jouw beroep of hobby gaat worden.
Kijk op de website wat je precies waar
kan gaan doen. De website gaat op
maandag 2 maart om 13:00 uur open voor
inschrijving. Maar let op, vol is vol!

Bloemen, planten en dieren
Bloemenhuis Sylfleur
IJscowd
Poot tuincentrum
Zorg en verzorging
Matsfysio
Tandheelkunde Hattem
Susanne Hairdesign
Bouw en techniek
El-Tec Elektrotechnologie B.V.
Fietsspeciaalzaak Gaperslanden
Toerisme en horeca
Rond Uit Hattem
Winkels
Albert Heijn Hattem
Blok borduren
Nog steeds leuk
WenZ Hattem
Sport, spel en hobby
Buurtsportcoach MFC de Marke
Goliath B.V.
Kunst, cultuur en media
Anton Pieck museum
Bruno Barat Art Gallery
De Hattemer
RTV Hattem
Gemeente
Brandweer Hattem
Gemeente Hattem

info@roefeldag-hattem.nl
www.roefeldag-hattem.nl

Programma Roefeldag Hattem:
13.15	Verzamelen bij het
stadhuis en melden
bij de organisatie
13.30 	Opening door locoburgemeester A.
Schipper
14.00-15.00 1e Roefelronde
15.15-16.15 2e Roefelronde
16.30 	Gezamenlijke
afsluiting voor
het stadhuis
Hoe kan ik mij opgeven?
Opgeven kan via de website
www.roefeldag-hattem.nl. Ga naar
de pagina ‘kinderen’ en klik dan op
de knop ‘groepje aanmelden’ – invullen en verzenden. Wij gaan een
leuk programma voor je groepje
samenstellen en ons best doen dat
je in ieder geval op één voorkeursadres kunt gaan roefelen.
Kan ik altijd meedoen?
Er is plaats voor 20 groepjes en
vol=vol - wacht dus niet te lang
met inschrijven.

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

