
ukkepuk - herderen
start: 26/08 EINDE: 30/08
elke dag van 9-16u
opvang van 8-18u

speelweek alter ego



Jonge Helden

alter ego

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!

Het alter ego van Clark Kent is Superman, dat van Mieke Fonkel is Mega 
Mindy. Met je alter ego kan je het beste, gekste of juist meest mysterieuze 
van jezelf naar boven halen. Stap mee in dit avontuur, en raak vooral jezelf 
niet kwijt!



NAAM: 
Spionlevel: 1 

AANVANG OPLEIDING:  26/08
Aspirant spionnen worden tussen 8 en 9 uur 's
ochtends, Belgische tijd, verwacht om zich aan te
melden bij de Academie. 

SPECIALE  BENODIGDHEDEN
Aspirant spionnen nemen volgende zaken mee: hun
ingevulde spionnenpaspoort, een rugzak vol
goesting, een eigen spionnengadget. Als je deze
brief goed genoeg leest, vind je een tip voor het
maken van twee soorten gadgets. Je mag natuurlijk
ook altijd zelf iets bedenken (zodat je jezelf hoger
kan scoren op gadgetbeheer). 
 
Je spionnenpaspoort vind je hiernaast. Kleur de
balken in om aan te tonen welk niveau je denkt te
hebben per categorie. Geef daarna ook vijf
eigenschappen die van jou een goede spion maken.
Dit kan vanalles zijn, we kunnen iedereen
gebruiken op de academie. Als je bijvoorbeeld goed
koekjes kan bakken, kan jij er steeds voor zorgen
dat iedereen op de missie voldoende voedsel heeft.
als je goed kan zingen kan je voor de sfeer zorgen...   

PLAATS OPLEIDING 
De opmerkzame aspirant spion heeft opgemerkt dat
hij of zij nog niet heeft vernomen waar de
aanmelding zal plaatsvinden. Goed zo, aspirant! De
plaats waar je naartoe moet is Kinderopvang De
Ukkepuk in Riemst. 

ALGEMENE SKILLS  
Geheimzinnigheid 

 

Durf 

SPECIALE  SKILLS 
Gadgetbeheer

Dansmoves (je weet maar nooit wanneer dit van
pas kan komen) 

VIJF  E IGENSCHAPPEN DIE  VAN JOU EEN
GOEDE SPION MAKEN 
 

Plak jouw foto hier

Spionnenpaspoort 

https://frugalfun4boys.com/code-activity-kids-make-spy-decoder/

http://intheplayroom.co.uk/2014/10/20/secret-spy-workshop-diy-spy-scope/

Ondertekend
De Academie 



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.

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.

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 tweede tussendoortje opsmullen 

16u00: Einde dagactiviteiten

16u00-18u00: Uitloopactiviteit

Checklist
• Gemakkelijke kledij die vuil mag worden

• Reservekledij

• Regenjas of zonnepet en zonnecreme

• Lunchpakket

• 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

MUTUALITEIT
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.



de locatie

waar ligt Ukkepuk?

Kinderopvang Ukkepuk
Kinderopvang Ukkepuk, bij het centrum van 
Herderen, stelt haar deuren wagenwijd open voor 
tonnen heldhaftig spelplezier. 

Er is heel wat buitenspeelruimte met speeltoestellen, weg van het 
drukke verkeer. Er is zelfs een heus voetbalplein vlakbij. En binnen is de 
accommodatie aangepast aan kinderen en groepen. ‘s Middags kunnen 
we in de eetzaal terecht voor ons boterhammetjes. 

Kortom, hier vind je alles om een aangename speelweek te beleven 
met Jonge Helden en nieuwe (sprookjes?)vriendjes.

Sint-Jansstraat 8d
3770 Riemst (herderen)

Aangezien het hier over een lokale speelweek gaat, raden wij iedereen aan zoveel moge-
lijk met de fiets te komen. Kom je toch met de wagen, dan kan je op de parking aan de 
sporthal parkeren. In de directe omgeving hangen we wegwijzers op van Jonge Helden. 

Gebruik het paadje achter 
het parochiecentrum om 
tot bij de kinderopvang te 
komen


