
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;
* sieraden 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.
Zaterdag 10 november 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. Twee weken voor de Roefeldag sluit de inschrijving.

Je start in het scoutinggebouw van Scouting St. Jan Baptist in Meezenbroek. Dit
gebouw ligt naast de speeltuin. (Jamboreepad 2, haaks op de Henri Jonasstraat).
Kijk snel op www.roefeldag.com .  Kies een roefelroute en meld je aan!



Bedrijf Omschrijving
Abdij Rolduc Bekijk en leer alles over de grote toren, en de kerk.

Aveve Tuincentrum Dieren voeren en verzorgen.

Bloemisterij Joko Alles over bloemen en planten.

Dansstudio Ynkd Rondleiding en dansen.

De Toverdoos Tekst maken en zelf drukken.

Decathlon Kerkrade Kennismaking met de winkel en opdrachtjes doen.

Discovery Center Continium Wat je nog niet weet hoor, zie en leer je hier.

Gamma Heerlen Woonboulevard De Gamma achter de schermen.

Gemeente Heerlen Meldkamer handhaving bezoeken

Glasatelier Heerlen Glas beschilderen

Glasblazerij Gerardo Cardinale Zie en hoor alles over glasblazen.

Heerlen mijnstad Ontdek Heerlen

Jeflorist Creatief met bloemen.

Juwelier Vaessen Wat kost goud en een diamant?

Kasteel Hoensbroek Hier kun je 3 verschillende activiteiten doen.

La Piazza More Than Ice IJsjes en wafels maken.

Manege Galop Verzorgen van paarden.

Minli Schaatsparadijs Schaatsen op een kunststof ijsbaan.

Museum Romeinse Katakomben Misschien nog mooier dan de Katakomben in Rome.

Nederlands Mijnmuseum Alles over steenkoolmijnen en mijnwerkers.

Pancratiuskerk De oudste kerk van Heerlen.

Parkstad Dierenzorg Hoe werkt een dierenarts.

Parkstad Limburg Theaters Achter de schermen van de schouwburg.

Politie Heerlen Neem plaats in een politie-auto.

Popschool Parkstad Zelf muziek maken.

Quatro Cinema De bioscoop achter de schermen en film kijken.

Scouting Bekkerveld Kampvuur, AH pannenkoek bakken en krat klimmen

Scouting St. Jan Baptist Boogschieten en Klimmen

Sevagram Locatie : Plataan Rondleiding

Snowworld Fitness Rondleiding en fitnessen.

SkatePark The Promise Skaten, Steppen, BMX, step en skateboard  zelf meenemen.

Thermenmuseum Munten schoonmaken, scherven plakken,materiaal zeven, enz.

Weltermolen Hoe werkt een oude watermolen.

Yoga-en dansstudio Leonie Yoga en dans.

Zorgboerderij Benzenraderhof In en om de boerderij.

Zuyderland Radiologie Scan je eigen knuffel (meenemen).


