Roefeldag woensdag 7 november 2018
Woensdagmiddag 7 november is het zover…

ROEFELEN IN NIEUWEGEIN
Jawel, dit jaar wordt er alweer voor de
derde keer geroefeld in Nieuwegein!
Roefel jij mee? Je kunt meedoen aan de
Roefeldag als je momenteel in groep 6, 7
of 8 van de basisschool zit. Roefelen is kijken bij verschillende ondernemingen om
kennis te maken met diverse beroepen.
Maar… je gaat natuurlijk ook zelf meehelpen. Dus een soort ministage bij verschillende bedrijven, winkels, instellingen of
organisaties in Nieuwegein. We hopen dat
jullie met z’n allen meedoen en een bezoekje brengen bij de Roefelplaatsen die
deelnemen aan deze leerzame middag.
Snuffelen aan beroepen is superleuk en
het helpt je om na te denken over wat je
later wilt worden.

Op de achterkant van deze krant staan
alle Roefelplaatsen die zich tot nu toe
hebben aangemeld. Deze en meer vind je
ook terug op onze website.
Meedoen aan de Roefeldag is helemaal
gratis. En inschrijven is echt heel gemakkelijk. Geef je op met een groepje van 4
kinderen plus een begeleider via www.
roefeldag-nieuwegein.nl. Dit kan vanaf
woensdag 3 oktober aanstaande vanaf
19.00 uur. Wij maken dan een leuk programma voor jou met Roefelstages bij verschillende leuke bedrijven. Doe jij ook
mee?
Inschrijven kan zolang er plaats is maar
wees snel want vol=vol.

Roefeladressen
& leuke weetjes:
roefeldag-nieuwegein.nl

Er is plaats voor
125 groepjes van 4 kinderen
met begeleider!

HOI ALLEMAAL,
Dierenarts, uitvinder, bouwvakker of toch
profvoetballer? Weet jij al wat je later wilt
worden? Wij hadden in ieder geval jaren
geleden niet verwacht dat we nu burgermeester en wethouder zouden zijn. Toen
wij bijna naar de middelbare school gingen, dachten we eerder aan politieagent
of schooljuf of meester. Het is leuk om al
jong te ontdekken wat je later wilt worden. Daarom zijn wij ook zo enthousiast
over de Roefeldag.
Op woensdagmiddag 7 november is het
weer zover. Dan kun je zelf kennismaken
met beroepen.
De afgelopen jaren was de Roefeldag in
Nieuwegein een groot succes. Honderden
kinderen deden vol energie mee en hebben een kijkje genomen bij heel veel verschillende bedrijven in Nieuwegein. Doe
jij dit jaar ook (weer) mee?

Maar nog even: weet jij eigenlijk wat
‘Roefelen’ betekent? Roefelen is een
Vlaams woord voor snuffelen of ontdekken en tijdens een Roefeldag kun je dus
actief kennismaken met allerlei soorten
beroepen. Op deze manier neem je een
kijkje achter de schermen bij bedrijven,
winkels en organisaties. Soms kun je zelfs
meehelpen bij het bedrijf van je keuze.
Broodjes maken, op kantoor werken, kleding verkopen of aan auto’s sleutelen. Je
kunt het allemaal beleven op 7 november.
Het helpt je om na te denken over wat je
later wilt gaan doen. En om daarvoor nu
al de goede keuzes te maken. In Nieuwegein zijn er zo’n 5.000 bedrijven waar je
later kunt werken. Bij tientallen van die
bedrijven kun je langs op de Roefeldag.
Ook bij de gemeente kun je op het
Stadshuis terecht. Dan kom je ook te we-

ten wat het werk van een wethouder en
burgermeester precies is. Hoe leuk is dat?
Wij zijn heel benieuwd wat jullie gaan
ontdekken deze dag en komen zelf ook
even langs om te ‘Roefelen’. Veel plezier
met je klasgenoten. En voor nu: maak je
keuze en schrijf je snel in!

Frans Backhuijs
Burgemeester
Nieuwegein

Ellie Eggengoor
Wethouder Sociale
Zaken Nieuwegein

jouw toekomst

Vrienden van Roefelen
bedankt!

De Roefeldag van afgelopen jaar
was mede door de bijdrage van onze
Vrienden een groot succes. Gelukkig
hebben ook dit jaar zich weer veel
Vrienden aangemeld en een bedrag
gesponsord. Iedereen ontzettend bedankt hiervoor. Ken jij nog iemand
die Roefelvriend wil worden en ons
wil sponsoren? Stuur dan een bericht
naar info@roefeldag-nieuwegein.nl.
Wij zullen dan snel contact opnemen.

Opening Roefeldag
De opening van de Roefeldag zal
op woensdag 7 november om 13.15
uur gehouden worden in De Kom
op het Stadsplein 6 in Nieuwegein.
De burgemeester komt dit jaar
zelf langs om deze opening te verzorgen. Kom je op tijd?

Wat zou je willen worden als je later
groot bent? Geen idee nog? Nee? Geef
je dan snel op voor de Roefeldag zodat
je mag snuffelen aan allerlei beroepen
bij een hoop leuke bedrijven. Wat dacht
je van een kijkje achter de schermen bij
een advocatenkantoor of een crematorium? Of neem je misschien straks een
kijkje in het gemeentehuis? Je kan ook
Roefelen op een uitzendbureau waar
vele leuke banen zijn voor mensen die
werk zoeken. Kortom, op 7 november
aanstaande krijg jij de mogelijkheid om
verschillende beroepen te ontdekken.

Bagels of Beans?
Kom jij helpen de gasten een heerlijke
middag te bezorgen? Bagels klaar maken, gasten bedienen, de afwas verzorgen en koffie en sapjes inschenken doet
men dagelijks bij Bagels & Beans. Lijkt
het je leuk een kijkje te nemen in hun
keuken? Kom dan Roefelen bij Bagels &
Beans. Ze hebben verschillende taken,
wat lijkt jou het leukst?

Ook leuk voor volwassenen!

Waarom? Je bent nooit te oud om te
leren. Ook “grote” mensen mogen
een kijkje nemen bij de verschillende
bedrijven. Misschien heeft u uw roeping gemist en komt u erachter dat
er een veel leuker beroep voor u is
dan dat u nu doet. Kortom Roefelen
is leuk en leerzaam voor de kinderen
maar ook zeker voor de volwassenen.
Dus ouders, grootouders of andere
belangstellenden, geef je snel op als
begeleider. Zo kun je ook een kijkje
nemen in de keuken van diverse Nieuwegeinse bedrijven en organisaties.

Kieskeurig?
Bij de inschrijving mag je voor- en nakeuren opgeven. Voorkeuren zijn de
bedrijven waar je het allerliefste heen
wilt, nakeuren zijn bedrijven waar je
niet naartoe wilt. Wij zullen je nooit bij
een locatie inplannen die je hebt opgegeven als nakeur. Echter kunnen we
helaas lang niet altijd aan de voorkeuren voldoen omdat veel kinderen dezelfde plekken kiezen. Wees daarom
origineel en geef juist de voor jullie onbekende plaatsen op als voorkeur!

Kijk voor alle Roefelplaatsen en
de omschrijving van hun
Roefelactiviteiten op
www.roefeldag-nieuwegein.nl.

Kan ik je helpen?
Help jij graag mensen en ben je heel
precies? Hopelijk mag jij dan Roefelen
bij Brainnet! Wij helpen onze klanten
met hun administratie. Dit doen we op
de computer of aan de telefoon. Bij
ons gaat de telefoon de hele dag! Natuurlijk mag jij ook even zo’n coole
headset op. We laten je zien waar we
onze klanten mee helpen. Daarna
gaan we samen aan de slag om iets
moois te maken voor onze klanten
voor Kerst.

Noten op je zang?
Ben jij muzikaal of gewoon nieuwsgierig naar wat een pianostemmer doet?
Dan klinkt een middagje Roefelen bij
Clavis Piano’s als muziek in de oren!
Wat gebeurt er als je een toets van een
piano indrukt? Weet jij hoe je een
mooie klank uit een piano krijgt? Wie
weet speel jij wel deze middag de sterren van de hemel! Bij Clavis Piano’s
kan je dit allemaal leren.

Modieus typetje?
Dit jaar Roefelt Only for Men ook weer
mee! Zij hebben mode voor alle mannen van Nederland. Ben jij gek van kleding en wil jij later misschien wel in een
kledingwinkel werken? Dan is deze
Roefelplaats zeker iets voor jou! Hier
leer je hoe je paspoppen aan moet kleden, hoe je kleding netjes opvouwt,
waar je op moet letten als je zelf kleding koopt en nog veel meer. En nee,
het is niet ‘Only for Men’ om hier te
Roefelen.

Een kijkje bij de aannemer!
Aannemersbedrijf Jos Scholman uit
Nieuwegein doet allerlei werkzaamheden op het gebied van groen, straatwerk, riolering en gladheidsbestrijding. Zij doen dat al meer dan 40 jaar!
Hun werknemers, die de werkzaamheden uitvoeren, heb je vast wel eens
gezien bij je in de straat of in de buurt
van school. Dagelijks zorgen de mensen en machines van Jos Scholman ervoor dat het groen, de straten en de
wegen weer netjes en begaanbaar
zijn. Heb jij altijd al eens een kijkje willen nemen in een grote machine of heb
je altijd al willen weten hoe het is om
in het groen of in de grond-, weg- en
waterbouw te werken? Wie weet mag
jij dan Roefelen bij Aannemersbedrijf
Jos Scholman!

het leukste Roefelfilmpje?
Dit jaar mogen alle deelnemende Roefelgroepjes een filmpje van maximaal
2 minuten maken over de Roefeldag.
Wees origineel, creatief en maak er
een mooi beeldverhaal van waaruit
blijkt hoe leuk de Roefeldag is. De
groep met de leukste inzending wint
gratis toegang tot Jumpsquare voor
alle 4 de Roefelkinderen. Stuur je video uiterlijk 30 november op naar
info@roefeldag-nieuwegein.nl.
Het winnende filmpje zetten wij vanaf
1 december op onze site.

Hoe ziet de Roefeldag er uit?
Je komt woensdagmiddag 7 november om 13.00 uur naar Stadstheater De Kom op het Stadsplein
6 in Nieuwegein. Om 13.15 uur
wordt de Roefeldag officieel geopend door de burgemeester van
Nieuwegein, de heer Backhuijs en
door de directeur van De Kom,
mevrouw Kop.
Daarna vertrek je om 13.30 uur
naar je 1e Roefelplaats waar de activiteiten starten om 13.50 uur.
Deze 1e sessie eindigt om 14.35 uur.
Dan fiets je naar de 2e Roefelplaats waar je uiterlijk om 14.55
uur moet zijn. Hier blijf je tot 15.40
uur en uiterlijk om 16.00 uur ben je
als het goed is op je 3e Roefelplaats. Daar Roefel je tot 16.45 uur
om vervolgens terug te komen
naar De Kom. Hier mag je je afmelden en krijg je een leuk aandenken aan de Roefeldag.

Plek zat?
Er is plaats voor ca. 125 groepjes,
dus voor 500 kinderen. Dat lijkt
veel maar afgelopen jaren was het
Roefelen een groot succes en was
het snel vol. Om teleurstelling te
voorkomen moet je dus niet te
lang wachten met inschrijven.
Mocht het onverhoopt toch al vol
zijn dan zetten we jouw groepje op
de reservelijst. Als je op de reservelijst staat en er komt een plek
beschikbaar dan laten wij dit natuurlijk zo snel mogelijk weten.
Vergeet niet dat elk groepje zijn
eigen begeleider (bij voorkeur met
auto) moet regelen!

Hoe kan ik me opgeven?
Opgeven kan vanaf woensdag 3
oktober 19.00 uur via de website
www.roefeldag-nieuwegein.nl. Ga
naar het tabblad ‘Kinderen’ en
klik dan op de knop ‘Groepje aanmelden’. Let op: Je kunt je alleen
aanmelden met 4 kinderen en je
moet ook een begeleider voor je
groepje hebben. Als je alles ingevuld en verzonden hebt dan maken wij een leuk programma voor
jou! Mocht je onverhoopt geen
groepje bij elkaar kunnen vinden
dan kun je jouw gegevens even
mailen naar info@roefeldagnieuwegein.nl en dan proberen wij
een groepje voor je samen te stellen.

Zit jij in groep 6, 7 of 8?
Ga dan op 7 november Roefelen!

Stichting Roefeldag Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-6628012
info@roefeldag-nieuwegein.nl
www.roefeldag-nieuwegein.nl
facebook.com/roefeldag-nieuwegein

Roefelplaatsen woensdag 7 november 2018
De volgende Roefelplaatsen Roefelen in ieder geval mee op 7 november:
Active Ants BV
Albert Heijn Cityplaza
AluArt Aluminium
Apotheek de Roerdomp
Athlon
Bagels & Beans
Bakkerij Brokking
Bibliotheek De Tweede verdieping
Bosch Car Service Vrielo
Brainnet B.V.
Brandweer Nieuwegein Veiligheidsregio Utrecht
Broodje Kaas
Carglass B.V.
Charlotte Haarmode
Citroen Damste
Clavis Piano’s
Clearsite Webdesign
Cool Bear
Crematorium Noorderveld
CROP Accountants
DACRU dierenarts
De Hollandse Pot Enzo
De Schoenmaker
Dierspecialist Haspels
Dijkstra Sutter Notarissen
Doen Kappers
Domino’s Pizza Nieuwegein
Dutch Pitstop
Ecolab Productions
Egon Brakké Groenten en Fruit
EHBO BHV Midden Nederland
FAIRe Advocaten & Mediators
Fair’s Eten & Drinken / Movactor
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Ford Utrecht-Nieuwegein
Fototeam K en M
Gelderblom slagerij
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein Parkeerbedrijf
Gemeente Nieuwegein Stadstoezicht
Gemeentewerf
Haarstudio Chantal
HANOS

Hans Anders
Heveck Vriesvers
HLB Blömer accountants en adviseurs
ING
Jan Vendrig
Jos Scholman
Keurslagerij Wim de Graaf
KLCK.
KMN Kind & Co; Kinderdagverblijf Bibelot
KMN Kind & Co; Kinderdagverblijf Kruimeltje
KMN Kind & Co; kinderdagverblijf Zazou
LBP|SIGHT
Lijst & Art
Maatwerk Bewindvoering
McDonald’s Nieuwegein Blokhoeve
McDonald’s Nieuwegein Ravenswade
MediaMarkt
Meerkat Meubels
Milin
NBC Congrescentrum
Nefkens Nieuwegein
Nieuwe Hoop Kringloopwinkels
Noppes Kringloopwinkel Nieuwegein
Odontos
Olympia Uitzendbureau Nieuwegein
Only for Men
Pets Place
PLUS Supermarkt Van Loon
Praxis Nieuwegein
Rabobank
Ralph Sports
Reinaerde, Studio10, Wijkersloot
Skipiste Nieuwegein
Sport- & Evenementencomplex Merwestein
Stadstheater De Kom
Stichting RAVU
Stolker Glas
Subway Nieuwegein Stadsplein
Uitjedakfotografie
Van Anraad Assurantiën
Van Oord Hoveniers
Van Renswoude Metaalproducten

De volgende bedrijven zijn Vrienden van het Roefelen in Nieuwegein:

SBM

ADVOCATEN

Vind ons leuk op Facebook:
Roefeldag Nieuwegein!

Programma van de dag:
13.00u Aanmelden bij de Kom
13.15u 		 Officiële opening
13.30u Vertrek de Roefelplaatsen
13.50u Roefelronde 1
14.55u Roefelronde 2
16.00u Roefelronde 3
17.00u Afmelden bij de Kom
Roefelen onder schooltijd?
Heb jij op een school een continuerooster en zit je om 13 uur eigenlijk nog op school? Vraag dan
vrij aan jouw meester of juf voor
het Roefelen. Omdat jij tijdens
het Roefelen echt iets leert vinden
de meeste scholen dit geen enkel
probleem.
Wil je Roefelen maar sport je
altijd op woensdag?
Laat op tijd aan je vereniging of
sportclub weten dat je er deze
woensdag niet kan zijn. Misschien
kunnen jullie dan samen voor een
andere oplossing zorgen?

