ROEFEL

za 10 maart 2018
voor kinderen van de
basisschool

breng een
bezoek
achter de
schermen
van een
bedrijf

Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert de jeugddienst van
Nieuwpoort opnieuw Roefel. Dit is een dag waarop kinderen van de
basisschool bij bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een
kijkje achter de schermen kunnen nemen en ook
effectief mee gaan helpen.

Met de roefeldag willen we de kinderen de kans geven om kennis te
maken met verschillende bedrijven in Nieuwpoort. Als kind vond ik
het zelf erg leuk om dingen te ontdekken en nieuwe
vaardigheden aan te leren. Ik hoop dan ook dat we met deze activiteit
nieuwe kansen creëren door kinderen een kijkje te gunnen achter de
schermen van enkele bedrijven, winkels en voorzieningen!
Ik wens jullie veel ontdekkingsplezier!
Met werklustige groeten

In deze brochure vind je alle bedrijven terug met daarnaast het
maximum aantal deelnemers, het startuur en de leeftijdsgroep(en).
Via de website inschrijvingen.nieuwpoort.be kan je vanaf zaterdag
3 maart om 10u inschrijven voor de activiteiten. Per kind kan er
maximum voor 3 activiteiten ingeschreven worden.
We vragen om de kinderen zelf naar de activiteit te brengen en terug
op te halen. Het adres kan je ook in de brochure terugvinden.
Volwassenen zijn niet toegelaten tijdens de activiteit zelf.
De kinderen zijn verzekerd tijdens de activiteit.

Schepen van jeugd Rik Lips
Deelname is volledig gratis, ben je ingeschreven en kan je toch niet
komen, dan vragen we om tijdig te verwittigen, zodat we andere
kinderen nog een kans kunnen geven.

Schoenmakerij Zapato

Valkestraat 29

Schoenmakerij Zapato is al een jaar en 7 maanden
aanwezig in het hartje van Nieuwpoort.
Wij herstellen schoenen, kleding en andere lederwaren
zoals het overtrekken van zetels en stoelen.
Daarnaast maken wij ook zelf lederen handtassen, juwelen
en schoenen op maat.
7 kinderen
start 16u (1u)
4de, 5de en 6de leerjaar

RiJoBike

Brabantstraat 13
Verkoop en herstelling van elektrische fietsen,
stadsfietsen en mountainbikes.

Wat gaan we doen?
We leren handtassen en juwelen maken en versieren.
Je zult een uurtje uitleg krijgen van een specialist
in lederwaren, ondertussen gaan we ook zelf aan de slag.

Wat gaan we doen?
3 kinderen

Kennismaking met het herstellen van fietsen.

start 14u30 (1u)
4de, 5de en 6de leerjaar

The Outsider Coast

Brugsevaart 50

‘t Visbad

The Outsider Coast organiseert outdoor activiteiten &
teambuilding aan de Belgische Kust. Dit jaar bestaan we 22
jaar en zijn we uitgegroeidtot één van de grootste
aanbieders van teambuildings & groepsactiviteiten aan
zee.

Stationslaan (Leopold II Park)
‘t Visbad is de cafetaria van het stedelijk zwembad,
gekend voor zijn verse pannenkoeken.
Elke woensdag en zaterdag is er een actie met verse
pannenkoeken en koffie.

Wat gaan we doen?
15 kinderen
start om 13u (1u15)
4de, 5de en 6de leerjaar

Op zoek naar een toffe outdoor activiteit met heel wat
variatie? Dan is de Island Trophy zeker iets voor jou!
Een combinatie van verschillende sportieve activiteiten op
het Eilandje in Nieuwpoort. Een iets kortere versie dan
normaal.

2 kinderen
start 16u (1u)
4de, 5de en 6de leerjaar

Wat gaan we doen?
Helpen met opdienen, afruimen, verjaardagsfeestjes
serveren en de afwas.

Happy gocart- en fietsverhuur

Zeedijk 10F

Sinds 1963 is de naam Happy een begrip op de dijk van
Nieuwpoort, onlosmakelijk verbonden met
“billenkarren aan zee”. Kinderen zijn bij ons echte
chauffeurs. Happy, we make a Happy Day.

5 kinderen
start 13u en 14u30 (1u15min)
1ste, 2de en 3de leerjaar
4de, 5de en 6de leerjaar

ASSA ABBLOY

Canadalaan 73

ASSA ABLOY is het grootste bedrijf ter wereld dat sloten
en andere veiligheidsoplossingen produceert. Alles op en
rond een deur dat de toegang beveiligt, controleert en
voor de gebruiker vergemakkelijkt, maakt deel uit van het
assortiment.

Wat gaan we doen?
Kinderen krijgen een cursus fiets herstellen in een notendop:
herstellen van een binnenband, herstellen en monteren van
een achter- en voorlicht, nazicht van remmen, nazicht van
een go-cart en uiteraard ook een testrit op de go-cart.

Wat gaan we doen?
15 kinderen
start 13u en 14u30 (1u)
4de, 5de en 6de leerjaar

In Nieuwpoort worden cilinders gemaakt waardoor je alleen
met jouw specifieke sleutel een deur kan openmaken!
Wil je er zelf een monteren, kom dan zeker bij ons roefelen!
We tonen je een aantal producten, laten zien hoe we werken
en als kers op de taart mag je jouw eigen cilinder maken en
meenemen naar huis!

Hannelien

Marktstraat 31

Handy Home Van Maele

Je vindt er niet alleen breiwol, patchworkstof, handwerk en
allerlei knutselmaterialen, maar je krijgt er ook steeds de
nodige deskundige uitleg.

Toevluchtweg 12

Verven, sanitair vervangen, renoveren of bijbouwen
zonder zorgen! Een feilloze doe-het-zelf klus begint met
duurzame producten en advies. Als Handy Home expert
maken we u wegwijs doorheen het productassortiment en
geven we alle nodige tips voor een succesvolle karwei.

Wat gaan we doen?
12 kinderen
start om 14u30 en 16u (45min)
1ste, 2de en 3de leerjaar
4de, 5de en 6de leerjaar

We pixelen een paassleutelhanger, als er nog tijd rest
knutselen we ook nog een pomponhangertje
voor Pasen met wol.

Wat gaan we doen?
2 kinderen
start 14u30 en 16u00 (1u)
4de, 5de en 6de leerjaar

We gaan zelf aan de slag in de winkel. Het aanvullen van de
rekken, enkele klanten helpen bij het kiezen van
het juiste product en helpen afrekenen aan de kassa, het staat
allemaal op het programma.

Billiau Carrosserie - Carwash

Ramskapellestraat 13

Een deuk of zware schade na een aanrijding, carrosserie
Billiau doet steeds de grootste moeite om elke opdracht
feilloos af te werken. Onze specialisten zorgen ervoor dat
uw wagen opnieuw in perfecte staat is. Daarnaast hebben
we ook een ultramoderne wasstraat die uitsluitend werkt
met textiel om een krasvrij resultaat te garanderen.
12 kinderen
start 14u30 en 16u (1u)
1ste, 2de en 3de leerjaar
4de, 5de en 6de leerjaar

Kenzo Bedert Videoproducties

Pieter Braeckelaan 59

Creatieve ideeën vertalen naar beeld, daar gaan we voor!
Het is voor ons een uitdaging om jullie bedrijf, event,…
op beeld te doen ‘plakken’. Interesse in hoe wij het
aanpakken? Contacteer ons vrijblijvend op
info@kenzobedert.be of bezoek facebook.com/videokenzo.

Wat gaan we doen?
We leggen je uit hoe we een wagen herstellen en gaan een
oude wagen binnen op de hefbrug plaatsen om verschillende
handelingen uit te voeren: demonteren, monteren, schuren,
afplakken en spuiten. Daarnaast nemen we ook een kijkje in
de carwash en komen we te weten hoe
die werkt.

Wat gaan we doen?
3 kinderen
start 13u, 14u30 en 16u (1u)
1ste, 2de en 3de leerjaar
4de, 5de en 6de leerjaar

Zwembad Nieuwpoort

En… actie! Altijd al willen weten hoe een videoreportage tot
stand komt, dan is dit je kans!
We gaan langs bij één van de bedrijven die meewerken aan de
Roefeldag en draaien een reportage die achteraf op Facebook
komt. Camera, geluid en vragen opstellen: jullie doen het
allemaal zelf! De exacte locatie zal na
inschrijving doorgegeven
worden.

Stationslaan (Leopold II Park)

Kunsthuis Mamezon

Het zwembad van Nieuwpoort is met een glijbaan met
lichteffecten, een whirpool en uiteraard ook het zwembad
zelf de ideale locatie om te ontspannen of enkele baantjes te
zwemmen.

Louisweg 70

Wij zetten regelmatig onze deur open voor een workshop,
een expositie en een evenement.
Dit alles met de bedoeling om het grote publiek kennis te
laten maken met het kunstige dat ons omgeeft.

Wat gaan we doen?
10 kinderen
start om 14u30 en 16u (45min)
4de, 5de en 6de leerjaar

Wil je graag leren hoe je iemand zijn leven kan redden?
Leer een drenkeling veilig aan de kant brengen, reanimeren
en maak daarbij gebruik van onze professionele uitrusting.
Misschien kies je op 16-jarige leeftijd voor de opleiding
Hoger Redder en word je jobstudent in het Stedelijk
zwembad. (toegang tot het zwembad
moet wel betaald worden)

Wat gaan we doen?
10 kinderen
start 13u en 14u30 (1u15)
4de, 5de en 6de leerjaar

Een inleidende workshop tot grafiek en kalligrafie.
We maken een creatieve letter die we gaan invullen met
enkele grafische technieken of omgekeerd, want bij ons is
alles mogelijk.

Kinderboerderij Nieuwpoort

Elf Juliwijk 6A

Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ ligt tussen de Elf-Juliwijk
en het stedelijk sport- & recreatiepark in de Dudenhofenlaan
en is een oase van rust. Op het erf vind je allerhande
pluimvee, een vijver met verschillende soorten ganzen,
eenden, een zwaan, duivenhokken, konijnen en cavia’s,
geiten, hankbuikvarken, ezels, .... .
2 kinderen
start 13u en 14u30 (1u15)
4de, 5de en 6de leerjaar

Spring Er In

Witte Brigadelaan 141
Spring Er In is een Nieuwpoorts bedrijf dat
gespecialiseerd is in het verhuren van springkastelen.
“Al onze springkastelen worden door ons zelf geleverd,
geplaatst en afgehaald. Als klant kunt u zich dus
volledig concentreren op uw gasten.”

Wat gaan we doen?
We gaan meehelpen met het verzorgen van de dieren en
gaan ze ook voederen.

Wat gaan we doen?
6 kinderen
start 13u, 14u30 en 16u (1u)
4de, 5de en 6de leerjaar

Samen met de mensen van Spring Er In maken we samen
de springkastelen klaar voor het volgende zomerseizoen.
Dit wil zeggen reinigen en ontsmetten van de springkastelen.
Het testen van de springkastelen mag daar natuurlijk
niet bij ontbreken.

Woonzorgcentrum De Zathe

Onze Lieve Vrouwstraat 18

Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 93
zorgbehoevende bejaarden die omwille van fysische of
psychische redenen het moeilijk hebben om nog
zelfstandig te wonen. Ze hebben dagelijks professionele
medische, verpleegkundige en sociale zorgverlening nodig.
We willen een rustgevende en aangename thuis zijn.
4 kinderen
start 14u30 (1u15)
4de, 5de en 6de leerjaar

Wat gaan we doen?
Tijdens de week worden er bijna dagelijks activiteiten
georganiseerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum.
Samen met enkele bewoners gaan we knutselen voor
Pasen en beleven we een aangename namiddag. De
knutselwerkjes worden dan als
decoratie gebruikt.

Meer info:
Jeugddienst
Stad Nieuwpoort
Dudenhofenlaan 2b
8620 Nieuwpoort
058 23 91 26
jeugd@nieuwpoort.be
jeugddienstnieuwpoort.be

