Creatieve speelweken en kampen over heel Vlaanderen. Ontdek ons aanbod!

Jonge Helden-speelweken
Sint-Katelijne-Waver

4 tot 6 jaar

7 tot 10 jaar

De Toverschool
Toverbos
• 11/04 - 15/04/2022
• 11/04 - 15/04/2022
• Vrije basisschool WAVO • Vrije basisschool WAVO
Verhalenboek
• 18/07 - 22/07/2022
• GBS De Octopus

Brecht

4 tot 6 jaar

Toverbos
• 04/07 - 08/07/2022

4 tot 6 jaar

Op z’n Kop
• 11/07 - 15/07/2022

4 tot 6 jaar

4 tot 6 jaar

7 tot 10 jaar

De Toverschool
• 04/07 - 08/07/2022

7 tot 10 jaar

Omgekeerde Wereld
7 tot 10 jaar
• 11/07 - 15/07/2022

Speelfabriek
Speelgoedland
• 18/07 - 22/07/2022
• 18/07 - 22/07/2022
Gemeentelijke basisschool ‘t Kofschip

Inschrijven via
www.jongehelden.be

7 tot 10 jaar

Omgekeerde Wereld
Op z’n Kop
22/08 - 26/08/2022
• 22/08 - 26/08/2022
• Kinderopvang Ukke Puk Kinderopvang Ukke Puk

Sint-Pieters-Leeuw

Verdwalen in Verhalen
Verhalenboek
• 15/08 - 19/08/2022
• 15/08 - 19/08/2022
GO! daltonschool In ‘t Groen

Duffel

Riemst

Van dino tot Plato
• 25/07 - 29/07/2022
• De Groene Parel

Brugge

4 tot 6 jaar

Speelfabriek
• 01/08 - 05/08/2022
• Freinetschool
De Tandem

Leuven

4 tot 6 jaar

Allemaal Beestjes
• 08/08 - 12/08/2022
• Freinetschool
De Zevensprong

7 tot 10 jaar

Komeetplaneet
• 25/07 - 29/07/2022
• De Groene Parel

7 tot 10 jaar

Speelgoedland
• 01/08 - 05/08/2022
• Freinetschool
De Tandem

7 tot 10 jaar

Beestenboel
• 08/08 - 12/08/2022
• Freinetschool
De Zevensprong

Jonge Helden-kampen
Sint-Katelijne-Waver

KABOEM!
• 01/08 t.e.m. 07/08/2022
Domein Roosendael

Sint-Katelijne-Waver

7 tot 9 jaar

10 tot 12 jaar

13 tot 15 jaar

Woodlands
• 21/08 t.e.m. 27/08/2022
• Sint-Pauluscentrum

Rotselaar

Een speelweek is een Jonge Helden-avontuur van vijf dagen lang
spelen en genieten. Elke speeldag volgt dezelfde structuur:
•
•

Makers en Krakers
• 01/08 t.e.m. 07/08/2022
Domein Roosendael

Rotselaar

Op speelweek met Jonge Helden

•

Op kamp met Jonge Helden

Een kamp van Jonge Helden is een unieke ervaring met
geweldig leuke en creatieve activiteiten:
•
•
•
•

16 tot 18 jaar

Jongerenkamp (16 - 18)
• 14/08 t.e.m. 20/08/2022
• Sint-Pauluscentrum

De vaste activiteit begint om 9 uur en wordt afgerond om
16 uur.
Er worden inloop- en uitloopactiviteiten voorzien van 8 uur
tot 18 uur.
Op speelweek breng je zelf een lunchpakket en halfelfje
mee. Wij zorgen voor een lekker vieruurtje.
Water zal de hele dag beschikbaar zijn.

Met overnachting op een leuke kamplocatie.
Gastmedewerking of uitstap in thema.
Lekker eten klaargemaakt door een kookploeg.
(Ook vegetarisch en/of allergievrij)
Nieuwe vrienden en fijne begeleiders.

Alle Jonge Helden-activiteiten worden grondig voorbereid door
een team enthousiaste en geattesteerde vrijwilligers.
We voorzien een hoge begeleidingsgraad en alle activiteiten zijn
inclusief.
Wil je meer informatie en/of inschrijven? Surf dan naar:

www.jongehelden.be

Over Jonge Helden
Jonge Helden (Crefi vzw) is jeugdwerk met, voor en
door kinderen en jongeren. Wij ontdekken, spelen,
experimenteren, creëren en entertainen.
Wij organiseren:
• Speelweken voor kleuters en lagere school kinderen
• Kampen voor kinderen en jongeren
• Kadervormingscursussen voor jongeren (animator-,
hoofdanimator- en instructeurscursus)
• ... en nog zoveel meer!
Bekijk op onze website het volledige aanbod en leer
meer over wat wij allemaal doen:
www.jongehelden.be

Volledig inclusief
Bij Jonge Helden is iedereen welkom. Wij werken
als organisatie hard om voor iedereen een plek te
voorzien op al onze initiatieven. Welke drempels
je ook ervaart, groot of klein, we willen van Jonge
Helden een plek maken waar iedereen zichzelf kan
zijn en waar drempels worden omgezet in leerkansen.
Meer weten? Surf naar
www.jongehelden.be/onze-inclusieve-werking
Bij Jonge Helden voorzien we ook een sociaal tarief
om financiële drempels weg te werken. Meer info?
Mail naar info@jongehelden.be of bel naar
016 66 43 70.

Mee op speelweek?
Wil jij als ouder, grootouder, tante of nonkel een stukje
van de speelweek of het kamp van jouw jonge held mee
ervaren? Schrijf je dan in als kookploeg! Interesse?
Stuur een mailtje naar info@jongehelden.be

Word animator bij Jonge Helden!
Ben jij minimum 15 jaar oud? Heb je zin om originele
spelletjes te leren maken, nieuwe vrienden voor het
leven te ontmoeten en je talenten uit te bouwen?
Word dan animator bij Jonge Helden!
Op animatorcursus gaan met Jonge Helden betekent:
•
•
•
•

Er zelf op los spelen en je uitleven.
Leren hoe je voor een groep moet staan en hoe je
moet omgaan met moeilijke situaties.
Je verdiepen in drama, muziek, beweging en
beeld en deze leren te gebruiken om kinderen de
tijd van hun leven te bezorgen.
... en nog zoveel meer, maar vooral heel veel
plezier maken.
Ontdek alle onze cursussen op
www.jongehelden.be/aanbod/cursussen

