Ro!feldag wo!nsdag 23 m"art 2016
Op woensdagmiddag 23 maart a.s. is het zover…

ROEFELEN IN HA#TEM!
Ben je nieuwsgierig naar de “grote
mensen-wereld” én zit je in groep 7/8
van de basisschool in Hattem?
Kom dan roefelen! Roefelen betekent
snuffelen aan beroepen, maar ook
actief meedoen en meehelpen.
Een soort ministage dus bij verschillende bedrijven, winkels en organisaties. Dat is leerzaam, maar vooral heel
erg leuk!
Misschien wil jij wel eens computer
gestuurd je naam borduren? Of weten
hoe een schip aan elektriciteit komt?
Hoe kun je een toerist helpen bij Rond
Uit Hattem? Kunst kijken/kopen bij
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opspannen? Als een minichef-kok aan
de slag? Wil jij leren tandenboren?
Workshoppen bij “nog-steeds-leuk”?

Of alles leren over gemeentezaken en
testamenten? Of zien wat een opticien,
de manuele fysiotherapeut en een
kapper allemaal doen?
Kom dan op 23 maart en lees in deze
krant waar en wat je kan roefelen.
Het roefelen in Hattem wordt georganiseerd door Rotaryclub HattemHeerde.
Meedoen aan deze Roefeldag is gratis.
Geef je op met een groepje van
4/5 kinderen en een begeleider via
www.roefeldag-hattem.nl. Dat is echt
heel makkelijk. Wij maken dan een
leuk programma voor jou, met roefelstages bij twee bedrijven. De middag
begint om 13.15 en uiterlijk om
16.30 uur is deze middag afgelopen.
Wij kijken uit naar je komst!

BESTE KINDEREN,
Roefelen… eerlijk gezegd wist ik niet
precies wat dat betekent. Ik ben er achter
gekomen dat het een woord uit België is.
Roefelen betekent snuffelen, kennis maken
met iets nieuws. Deze week gaan jullie
snuffelen aan de wereld van volwassenen,
de wereld van werk. Welke banen zijn er
eigenlijk? Wat moet je dan doen? En naar
welke school moet je om te kunnen worden
wat je wil?

waar je naar toe wilt en kun je je dromen
waar maken. Natuurlijk laten we je ook
graag zien wat we bij de gemeente allemaal
doen. Misschien wil je later wel burgemeester worden? Of brandweerman of
-vrouw? Of wil je later zorgen voor
ouderen? Of psychiater worden? Je ontmoet
deze dag een heleboel mensen die je laten
zien wat je allemaal kunt worden.
Veel plezier en we zien elkaar op 23 maart!

Het is belangrijk om nu al goed na te
denken over wat je later wilt worden.
Dan kun je vast nadenken over de school

Jan Willem Wiggers
Burgemeester van Hattem

Ro!f$%&dre's!n &
leuke w!etjes:
www.ro!feldag-ha#tem.nl

Ro!fe($n is )*&tis!
Er is p%&+,- v.or
15 groepjes
Inschrijven kan zolang
er plaats is.

Stic(%)ng ro!felcom*té Ha'tem
Ro!felp"#$%&!n Ha'tem
Weet jij al wat je later wilt worden? Nee?
Kom dan snuffelen, ontdekken en rond
kijken bij allerlei verschillende bedrijven
en waar mogelijk actief mee helpen.
Zoals bij een groepsactiviteit in de
Bongerd, of kijken hoe verkeersborden
worden gemaakt bij de Brimos. Op het
landgoed de Hezenberg komen mensen
uit heel Nederland, wat komen zij daar
doen? Om boodschappen te kunnen doen
bij Albert Heijn, wat moet daar allemaal
voor gebeuren? Kom kennismaken,
dan kun je straks hopelijk makkelijker
kiezen wat jouw beroep en/of hobby gaat
worden. Kijk op de website wat je precies
waar-wat kan gaan doen en schrijf je
vandaag nog in!
En er is nog zoveel meer
Op 23 maart zal TV Hattem opnames
maken, die later zullen worden uitgezonden op hun eigen zender. Ook zal
fotograaf Hans Tjoelker foto’s maken
van alle activiteiten en voor de Roefelkrant van volgend jaar.
Bij A3 bonbonatelier kan je de Paasetalage bewonderen en ook huisartsenpraktijk de Hof van Blom zet zijn deuren
voor je open. Dat en nog veel meer kan
allemaal tijdens de Roefeldag!

Overheid en diensten
Notariaat Hattem
Gemeente Hattem
Zorg en verzorging
Hanzeheer De Bongerd
Matsfysio
Pastoraal centrum Hezenberg
Tandheelkunde Hattem
Whair kappers
Huisartsenpraktijk de Hof van Blom
Ambachten
Kieft optiek
Bouw en techniek
Brimos wegbebakening
El-Tec Elektrotechnologie
Fietsspeciaalzaak Gaperslanden
Toerisme en horeca
Restaurant de Ridderhof
Rond Uit Hattem
Winkels
Albert Heijn Hattem
Blok Borduren
Sport, spel en hobby
Nog steeds leuk
Kunst, cultuur en media
Bruno Barat Art Gallery

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 burgemeester Wiggers
14.00-14.45 eerste Roefelronde
15.00-15.45 tweede Roefelronde
16.00
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! We 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-hattem.nl
Sponsors en vrienden van het Roefelen in Hattem:

A3 bonbonatelier
JAAGER creatie- en communicatiebureau
Community service Rotaryclub Hattem-Heerde

