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boomhutten kamp



Jonge Helden

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 Ontdek-
kingsreizigers 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!



Sinds het begin van W.D.T.B.W. (onze radio amateur groep) zijn we aan 
het discussiëren geweest wie er naar onze berichten luistert. Alhoewel 
we nooit een definitieve beslissing hebben gemaakt, zijn we op dit mo-
ment wel zeker van één ding. 

Jij luistert naar ons verhaal, of ten miste ben je dit toch aan het lezen. 
Om heel eerlijk te zijn gaat de discussie vaak niet over welke mensen er 
luisteren maar wel over wie er buiten de Aarde ook mee luistert. Vaak 
wordt het argument van de vergelijking van Drake aangehaald om aan 
te tonen dat er buitenaards leven is. Er is veel kritiek om die vergelijking 
en vaak komt het tegenargument dat niemand naar ons kattengejank 
wilt luisteren. Maar is het niet mogelijk dat er een Alien mee luistert 
met ons?! 

Wie hoopt er nu niet eens met een buitenaards wezen te kunnen pra-
ten. Ik hoop wel dat je dat kattengejank geen probleem vindt. Onze 
amateur groep kan altijd nieuwe leden gebruiken. Ik kan niet garande-
ren dat aliens mee luisteren, maar mensen aan de andere kant van de 
zee kunnen we wel garanderen.

Interesse om je aan te sluiten bij onze groep? Stuur dan een mailtje naar 
alienspottersradio@gmail.com en wie weet verwelkomen we je op een 
van onze volgende bijeenkomsten. De doomdenkers onder ons hebben 
het thema van volgende keer mogen bedenken en we zijn geland op het 
doomscenario. 

Stuur alvast een foto van jezelf door waarop je gecamoufleerd staat. Des 
te beter je opgaat in de omgeving, des de beter de foto. We vragen ook 
om een foto door te sturen waarop je herkenbaar bent. Zo kunnen we je 
badge al maken en herkennen we je bij de volgende samenkomst. 

Hopelijk tot in Rotselaar!

BERICHT W.D.T.B.W.



Praktische info
Jonge Helden-kampen starten met een onthaal. Bij het onthaal wordt er 
animatie voorzien door de begeleiders. Hier kunnen de deelnemers en hun 
ouders proeven van de kampsfeer die doorheen de week zal verder lopen. 
Met persoonlijke vragen of bezorgdheden kunnen de ouders na het onthaal 
terecht bij de hoofdanimator.

Bij het afsluiten van het kamp voorzien de deelnemers voor hun ouders een 
slotanimatie (dit duurt ongeveer een half uur). Hiervoor nodigen we graag 
alle ouders en familie uit (Zie uren 1ste blz. Einduur = start slotmoment).
Nadien breken we graag allemaal samen onze met veel liefde opgebouwde 
boomhut af. Wedden dat je zoon of dochter tijdens dit moment alle hoogte-
punten van het kamp in geuren en kleuren aan jullie vertelt!?

Het lekkere eten op kamp wordt verzorgd door een geweldige kookploeg. Je 
krijgt een ontbijt, een warm middagmaal, een vieruurtje en een avondmaal. 
Wil je vegetarisch eten of heb je speciale voedselbehoeften (bijvoorbeeld 
allergieën), laat dit altijd op voorhand weten. Liefst deed je dit reeds als 
opmerking bij de inschrijving. Zoniet, vragen wij om dit zo snel mogelijk aan 
ons door te geven via info@jongehelden.be, zodat onze kookvrijwilligers 
hier optimaal rekening mee kunnen houden.

Je gaat op kamp, hou het sportief en sober. Laat mooie kleren dus best 
thuis! Want van spelen word je wel eens vuil maar na een verkwikkende 
douche en verse kleren ben je weer de oude.

Vergeet de ISI+-kaart of identiteitskaart niet! Geef deze af bij het onthaal.
Heb je een Buzzy-Pass of reductiekaart van de grote gezinnen, breng deze 
dan zeker mee. Zakgeld is niet nodig!  Als je zakgeld meebrengt ben je er 
zelf verantwoordelijk voor.

Breng geen snoep mee op kamp. De kookploeg zorgt voor voldoende vari-
atie en af en toe een snoepje. Computerspelletjes en dergelijke laat je ook 
thuis. 

Een GSM mag je meebrengen (op eigen risico). Bij het begin van het kamp 
worden hier duidelijke afspraken rond gemaakt.  Jonge Helden spelen sa-
men en bouwen aan een fijne week. Overdreven GSM-gebruik kan daarbij 
storend zijn.

Voorzie alle spullen, inclusief de rugzak, van een naam. Wanneer de verlo-
ren voorwerpen dan op het einde uitgedeeld worden, komen deze sneller 
terecht.



meeneemlijst
Kleding: 
O Ondergoed en sokken 
O T-shirts 
O Korte broek / rokje 
O Lange broeken 
O Warme trui 
O Sweaters 
O Regenkledij 
O Zwemkledij 

 
Toiletgerei: 
O Tandenborstel, tandpasta,  
    zeep, kam, … 
O Badhanddoek 
O Washandje 
O Zakdoeken 
O Zonnecrème

Schoenen: 
O Laarzen
O Stevig schoeisel 
O Pantoffels

 

 
Slaapgerei: 
O Pyjama of nachtkleed 
O Hoeslaken (om de matras te  
     beschermen, ook als je een  
     slaapzak meebrengt) 
O Kussensloop  
O Slaapzak (voor in de boomhut)

Allerlei: 
O Linnenzak of oude kussensloop   
    (om de vuile kleren in te  
    stoppen) 
O Enkele stripverhalen,  
    gezelschapsspelen,…  
O Zonnepet 
O Medicatie
O Muggenspray 
O Jouw camouflagefoto 
O Camouflagekledij



een super leuke dag uit een 
jonge helden-kamp

08u00: We komen uit ons bed.

08u30: Bikke bikke bik... hap hap hap.

10u00: Na de karweitjes starten we met een activiteit.

12u30: Onze maag grommelt en knort ... dus ETEN.

13u30: We vliegen er weer stevig in.

18u30: Tijd om te eten.

19u30: Een rustige activiteit of een hevig avondspel, een verfrissende 
douche.

21u45: Wassen en tijd om naar Jonge Helden-dromenland te gaan. Ge-
niet ervan!

AFSPRAKEN
Om het verloop en de kwaliteit van onze kampen te waarborgen, besteden we de eerste 
dag aandacht aan goede afspraken. De deelnemers en begeleiding bespreken hoe ze 
samen een aangenaam kamp kunnen beleven. Iedereen verbindt er zich toe de gemaak-
te afspraken te respecteren. Indien we vaststellen dat een jongere zich helemaal niet wil 
houden aan de gemaakte afspraken, voelen wij ons t.o.v. de andere deelnemers genood-
zaakt contact op te nemen met de ouders.



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 burgerlij-
ke aansprakelijkheidsverzekering (eigen familiale verzekering).

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 71 
via mail: Info@jongehelden.be  
adres: Vital Decosterstraat 84 - 3000 Leuven  
 
NOODNUMMER (ook NA kantooruren, in nood)  
016 66 43 71 
 
VERLOREN VOORWERPEN: 
Stuur een mail naar info@jongehelden.be

Let op
Jonge Helden kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor  eventueel verlies, schade of diefstal van per-
soonlijke zaken.   
Geef dus geen waardevolle zaken zoals dure kledij, 
veel zakgeld of dergelijke mee.  
 
Volgende items horen niet op een Jonge Helden- 
kamp, laat ze dus thuis:  
- I-Pod, I-phone, draagbare psp, …



de locatie

hoe te bereiken?

Sint-Pauluscentrum  
Galgenstraat 36—3110 Rotselaar
Het verblijfscentrum Sint-Pauluscentrum is gelegen op de
Middelberg te Rotselaar. Rotselaar ligt tussen Aarschot 
en Leuven in het hartje van de “Hagelandse Ardennen”.  
Dit centrum bevindt zich midden in de bossen. Op de gelijkvloerse verdieping 
van het verblijfscentrum beschikken we over een moderne keuken waarin 
onze kookploeg dagelijks een lekker potje kookt. Naast de keuken is de eet-
zaal. Verder zijn er enkele slaapzalen en een grote speelruimte die we naar 
eigen believen kunnen inrichten. Knus, griezelig,...? Alles kan! 
 
In de kelder is er nog een tweede speelruimte die kan ingericht worden tot 
een eigen creatief atelier of iets anders gek! Wanneer we ons goed vuil ge-
maakt hebben in de bossen, tijdens een spel of na het werken met klei of verf 
lopen we even langs de sanitaire ruimte met lavabo’s, douches en toiletten. 
Nog even gezellig nakeuvelen over de voorbije dag en dan zoeken we de juiste 
slaapkamer op.

Met de wagen: 
Neem de autosnelweg A2-E314 (Leuven-Hasselt-Genk) tot aan afrit 21 richting Rotselaar. 
Volg richting Rotselaar (+/- 500m) tot aan het rond punt. Daar rij je rechts richting Aarschot.  
Voorbij de lichten van Wezemaal is het nog 1.5 km. 100 m voor het AVIA pompstation ziet 
u de pijlen Sint-Pauluscentrum staan. Daar volgt u de Galgenstraat links omhoog. Volg de 
wegwijzers “Sol et Vita” en je komt op het vakantiedomein.

Met het openbaar vervoer:  
Neem de trein tot in Leuven. Stap daar over op de bus Lijn 335 richting Leuven-Aarschot. 
Aan de Galgenstraat moet je afstappen (vraag best aan de chauffeur om een teken te ge-
ven). Vanaf het bushokje moet je nog 250m stappen tot aan het domein. Volg de pijlen “Sol 
et Vita”. 

In de directe omgeving van de kampplaats zijn wegwijzers aangebracht van Jonge Helden. 
Ga ook eens kijken op www.verkeerscentrum.be e.d. , want wegenwerken kunnen we niet 
voorzien.

Jonge Helden boomhutten 
Naam deelnemer  

P.a.: Sint-Pauluscentrum 
Galgenstraat 36 
3110 Rotselaar

post


