
Basisschool De killiaan - Duffel
start: 19/08 EINDE: 23/08
elke dag van 9-16u
opvang van 8-18u

kleuterspeelweek 
De kleine kunstenaar



Jonge Helden

De kleine kunstenaar

Jonge Helden zijn de toekomst. Ze ontdekken en experimenteren, staan op 
een podium, voeren wetenschappelijke proefjes uit, gaan op avontuur of 
ontdekkingsreis! Jonge Helden bouwen ook omgekeerde kampen, leven als 
een indiaan of dromen in stilte weg. Jonge Helden ontdekken samen wat ze 
kunnen, durven en willen. 
En jij bent er één van!

Jonge Helden bestaan in alle maten, soorten en gewichten. 
Onze Ontdekkingsreizigers hebben waanzinnig veel interesses en willen 
vooral dingen bijleren. Voor onze Dromenmakers kan alles, en als het niet 
kan, dan maken zij het toch! 
Avonturiers trekken hun stoutste schoenen aan en verzinnen voor alles een 
oplossing. Verveling staat niet in hun woordenboek.  
Kunstenaars stropen hun mouwen op en brengen dingen tot leven, met verf, 
met klei, met blaadjes of met oorstokjes… geen voorwerp blijft gespaard. 
En zie je ergens een podium of een spotlight? Pas dan maar op voor onze Ex-
pressionisten. Ze blazen je van tafel met hun talent als toneelspeler, danser, 
muzikant, of zanger.

Welkom in de wondere wereld van Jonge Helden!

Wat is kunst? Een kunstwerk moet niet mooi of duur zijn, als het maar ge-
maakt is met 100 procent plezier door een kleine coole kunstenaar. Door 
jullie dus! We maken deze week de gekste, mooiste, origineelste, doodnor-
maalste, buitengewoonste creaties, en we zijn er trots op!



19/08-23/08 
DE KLEINE 
KUNSTENAAR 
Ben jij creatief? Hou je van kunst? 
Oscar is een heel getalenteerde en gekende kunstenaar. Hij is 
van geen enkele kunstvorm vies. Hij kan tekenen, schilderen, 
beeldhouwen, dansen, theater, … Noem maar op!  

Slechts enkele keren per jaar opent hij de deuren van zijn 
kunstatelier! Jij kan er bij zijn, maar enkel als je snel bent. Zoek 
de weg naar de kunstschool. 

 
 
  

 

 

 

 

De kinderen gaan 
in de leer bij 

Grootmeester 
Oscar 

 

Ze beginnen als 
kleine 

kunstenaars 

 

Na een week vol 
kunstplezier… 

 

Zijn ze zelf Grote 
kunstenaars 

 

Hun onovertroffen 
kunstwerken 

worden vrijdag 
23/08 geveild. Niet 

te missen!! 

 

 

 

 



Praktische info
Alle Jonge Helden-speelweken starten elke dag om 9u.  
Vanaf 8u is er wel iedere dag een inloopactiviteit voorzien. Je bent dus wel-
kom tussen 8u en 9u. Met persoonlijke vragen of bezorgdheden kan je dan 
ook terecht bij de hoofdanimator.

Het slot van de dag is voorzien om 16u. Tussen 16u en 18u is er telkens ook 
nog een uitloopactiviteit. Vertrekken kan dus voor iedereen tussen 16u en 
18u.

Deze speelweek breng je zelf een lunchpakket mee voor ‘s middags. Elke 
dag zullen wij tussendoortjes voorzien, en ook water zal de hele dag be-
schikbaar zijn. Wil je graag iets anders drinken, dan mag je dat ook zelf mee-
brengen.

Op vrijdag 23/08 sluiten we de week af met een toonmomentje voor ouders 
en/ of grootouders. Om 16 uur zijn jullie welkom op de veiling van de zelfge-
maakte kunstwerkjes van de kinderen!

Tijdens een activiteit gaan we onze T-shirt beschilderen. Daarm zou het fijn 
zijn dat jullie n het begin van de week een witte T-shirt kunnen meegeven 
die dus met verf mag beklad worden. Gegarandeerd een hoogstand kunst-
werkje als resultaat!

Je kindje gaat op een speelweek, hou de outfit sportief en sober. Laat mooie 
kleren thuis, want van schilderen en knustelen word je wel eens vuil. Kleu-
ters hebben ook al eens een ongelukje, geef dus zeker een setje reservekle-
dij mee. Pas de kledij van je kindje aan aan het weer. Bij slecht weer graag 
een truitje en regenjas aandoen of meegeven, bij goed weer een zonnepet 
en zonnecrème.

Wij knutselen graag met kosteloos materiaal. Heb je nog (propere) botervlo-
tjes, yoghurtpotjes, wc-rolletjes, plastiek flessen... die je anders toch maar 
zou weggooien: breng allemaal maar mee!

Voorzie alle spullen, inclusief de rugzak, van de naam van je kindje. Wanneer 
de verloren voorwerpen dan op het einde uitgedeeld worden, komen deze 
sneller terecht.



een super leuke dag uit een 
jonge helden-speelweek

08u00-09u00: Onthaal en inloopactiviteit

09u00: Start dagactiviteiten

10u30: Wij voorzien zelf een tussendoortje

12u30: Van spelen krijg je honger! Jullie mogen jullie lunchpakketje 
bovenhalen. 

14u00: We vliegen er weer stevig in

15u30: Ons tussendoortje opsmullen 

16u00: Einde dagactiviteiten

16u00-18u00: Uitloopactiviteit

Checklist
• Gemakkelijke kledij die vuil mag worden

• Reservekledij

• Regenjas of zonnepet en zonnecreme

• Lunchpakket

• Witte T-shirt om te beschilderen

• Alles gelabeld 



verzekering
Jonge Helden is onder Crefi vzw verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijk-
heid en lichamelijke ongevallen. Wanneer een vrijwilliger/deelnemer echter 
zelf schade aanricht aan een andere vrijwilliger/deelnemer of aan een ge-
bouw, is dit niet verzekerd.  
Dit wordt gedragen door de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverze-
kering (eigen familiale verzekering).

Jonge Helden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor  eventueel verlies, 
schade of diefstal van persoonlijke zaken.  Geef dus geen waardevolle zaken 
zoals dure kledij, juwelen, GSM’s of dergelijke mee.

contact
VRAGEN: 
Met vragen kan je steeds terecht bij het hoofdkwartier (HQ): 
telefonisch van 09u-12.30u en van 13.30u-17u:  
Kampen & speelweken 016 66 43 70  
via mail: Info@jongehelden.be  
adres: Vital Decosterstraat 84 - 3000 Leuven  
 
NOODNUMMER (ook NA kantooruren, in uiterste nood)  
016 66 43 71  
 
VERLOREN VOORWERPEN: 
Stuur een mail naar info@jongehelden.be

Bewijzen van deelname om een terugbetaling aan te vragen bij je mutuali-
teit, kan je na afloop van de speelweek terug vinden via je account op onze 
inschrijvingssite. Deze kan je downloaden via inschrijven.jongehelden.be. Ga 
via ‘mijn profiel’ naar ‘historiek en overzichten’, selecteer ‘mijn activiteiten’ en 
download onderaan de pagina de gewenste attesten.

MUTUALITEIT



de locatie

waar ligt de Killiaan?

Basisschool De Killiaan 

Deze basisschool zet ook tijdens de vakanties haar deuren wagenwijd 
open voor superdeluxe speelplezier. 

Zowel binnen al buiten is er veel speelruimte. De vele lokalen laten ons 
toe om verschillende werelden binnen te stappen. Buiten is er genoeg 
ruimte voor een avontuurlijk spel en er staan een heleboel speeltoe-
stellen op het schoolplein. 

Bovendien hoeven we ons geen zorgen te maken over het drukke ver-
keer, want het schoolterrein is goed van de weg afgesloten. ’s Middags 
kunnen we in de eetzaal samen van onze boterhammetjes genieten. 
Kortom: hier vind je alles om een aangename speelweek te beleven 
met Jonge Helden, fijne animatoren en een heleboel (nieuwe) vriend-
jes. 

Rooienberg 52
2570 Duffel

Aangezien het hier over een lokale speelweek gaat, raden wij iedereen aan zoveel mogelijk 
met de fiets te komen. Kom je toch met de wagen, dan kan je in de buurt van de school 
parkeren. In de directe omgeving van de school hangen we wegwijzers op van Jonge Hel-
den.


