
 

 

Roefeldag, weer in Baarn!  

Dit keer zal de landelijke  Roefeldag plaatsvinden op woensdag 8 april 2020.  
Net als afgelopen jaar is deze speciale middag voor basisscholieren weer in Baarn en wordt 
ook nu georganiseerd door Sander van Houten, vrijwilliger van Welzijn Baarn. 
 
Wie weet niet wat Roefelen is? 
Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen en op deze dag mogen alle kinderen tussen de 
6 en 12 jaar dan ook rondsnuffelen achter de schermen bij verschillende bedrijven. 
De organisatie is in volle gang en al vele  bedrijven hebben toegezegd om hun deuren dit jaar 
weer te openen voor alle Roefelaars en hun begeleiders.  
 
Wat doen die ’grote mensen’ eigenlijk allemaal als jij op school zit? Wil jij graag eens een 
kijkje nemen achter de schermen bij instellingen, winkels en bedrijven in Baarn? Dan is de 
Roefeldag echt iets voor jou!  
 
Welke bedrijven doen er al mee? 
De volgende bedrijven hebben zich opgegeven: 
Bibliotheek Baarn, Dier Medisch Centrum Bob, Politie Baarn, UAS ’T Gooi,  
Vioolbouwer v.d. Knaap, Voetsula Podotherapie, Weg- Kindertherapie, Gemeente Baarn,  
Grand Café Kasteel Groeneveld, Theater de Speeldoos, Albert Heijn  
en Boerderij De Huydecoper! Maar nieuwe bedrijven zijn van harte welkom, aanmelden is 
mogelijk via roefeldag@welzijnbaarn.nl. 
 
Hoe werkt het?  
De inschrijvingen voor de kinderen start op maandag 10 februari!   
Vanaf deze datum kan iedereen zich weer opgeven. Je moet wel ouder zijn dan 5 jaar! Je kan 
opgeven met in een groepje van maximaal 6 kinderen met twee begeleiders. Maar je kan 
ook alleen opgeven, eventueel met een eigen begeleider, dan worden jullie ingedeeld bij een 
willekeurige groep. 
Inschrijven kan net als altijd via de website www.roefeldagbaarn.nl, 
 
Meer informatie kan je vinden via de site of mail naar roefeldag@welzijnbaarn.nl. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander van Houten  van Welzijn Baarn, tel. 06-
27590095.  

mailto:roefeldag@welzijnbaarn.nl
http://www.roefeldagbaarn.nl/
mailto:roefeldag@welzijnbaarn.nl

