
De Laekelinde - Sint-Pieters-Leeuw 
Start: 13/07 Einde: 17/07
Elke dag van 9 - 16u
Opvang van 8 - 18u

Speelweek: De Techneuten



Jonge Helden

THEMA

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 Expressionisten. Ze blazen je van tafel met hun 
talent als toneelspeler, danser, muzikant, of zanger.

Welkom in de wondere wereld van Jonge Helden!

Ben jij ook zo curieus naar hoe alles werkt? Al eens nagedacht over hoe je de stofzuiger zou 
kunnen ombouwen in een robot die je kamer vanzelf opruimt? Of die al je huiswerk maakt? 
Laten we het proberen, want deze week maken de gekste creaties en experimenteren we 
er op los!



Bsete porssefor 

 

Dzee bierf is jouw olifcëife uitnogniidg 
voor mijn wehssancept- - crogesn. Ik 
heb tnijeds mjin lstatae oeozdrenk 
een gortsoe oidkknnteg gdaean en wil 

deze garag ohlnlunet. 

 

Ik heb dzee breif goeedcerd zodat alelen 
echte pssefreoorn dzee knunen lneze. Ik 
vacrweht jllui op manadag 13 jlui aan 
mjin loab. 

 

om je voor te beeeirdn op mijn 
cgornes kan je thius een eeminxpret 
dneo. Zo zjin je hsreenen zkeer klaar 
voor mjin ogkntknedi.  

 

met vjnreiidkele groeten 

wpnaceetshper 

 



Regenboog groeien 
Benodigdheden: 

Stiften (kleuren van de regenboog)  
Keukenpapier 
2 glazen 
Water 

Instructies: 

 

1. Vouw een stuk keukenpapier van 14 x 21 door 
midden zodat je een dubbel stuk van 7 x 21 hebt. 
2. Kleur aan beide kanten stroken kleuren van 6 
cm. Het midden moet wit blijven. 

 

 

3. Vul 2 lage glazen voor 2/3 vol met water. 
4. Leg beide einden van het stuk 

keukenpapier wat gekleurd is in de glazen 
water en zie hoe de regenboog groeit. 

 

Succes! 



de locatie

waar ligt De Laekelinde ?

De Laekelinde - Sint-Pieters-Leeuw

Deze speelweek gaat door in het jeugdcentrum ‘De Laekelinde’ net buiten het centrum van 
Sint-Pieters-Leeuw. Buiten heb je een groot grasveld met voetbaldoelen waar de kinderen 
naar hartelust kunnen ravotten. Binnen zijn er ook genoeg lokalen voor knotsgekke 
activiteiten. Speelweken worden nog leuker op deze fijne locatie en vormen de ideale 
omgeving om kennis te maken met Jonge Helden!

Lotstraat 8
1600 Sint-Pieters-Leeuw

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 de loactie best berieken via volgende route: 
De Laekelinde bevindt zich net buiten het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. De locatie is het 
gemakkelijkste te bereiken via de E19. Je neemt de afrit 16-Anderlecht. Volg de Bergense-
steenweg/N6. Deze blijf je volgen. Verderop, ter hoogte van een rond punt. links afslaan 
naar de Lotstraat.



verzekering
Jonge Helden is onder Crefi vzw verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen. Wanneer een vrijwilliger/deelnemer echter zelf schade aanricht 
aan een andere vrijwilliger/deelnemer of aan een gebouw, is dit niet verzekerd.  
Dit wordt gedragen door de persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (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 71  
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
Omdat de inschrijving voor deze speelweek via de gemeente lopen, kan je de bewijzen 
van deelname om een terugbetaling aan te vragen bij je mutualiteit ook bij de gemeente 
verkrijgen. 



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

Het  einde 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.

Per bubbel voorzien we een andere ingang. Voor deze speelweek gebruiken we de ingang 
die op deze kaart aangeduid is met een roze bol: 

Meer hierover lees je bij het gedeelte ‘coronamaatregelen’. 

Deze speelweek breng je zelf een lunchpakket, een halfelfje en een Vieruurtje mee. Water 
zal de hele dag beschikbaar zijn. Wil je graag iets anders drinken, dan mag je dat ook zelf 
meebrengen.

Je kind gaat op een speelweek. Doe stevige speelkleren aan en laat je mooie kleren thuis, 
want van spelen word je wel eens vuil. Pas de kledij van je kind aan aan het weer. Bij slecht 
weer graag een trui en regenjas aandoen of meegeven, bij goed weer een zonnepet en 
zonnecrème.

Wil je kind zich graag verkleden in het thema van de speelweek, dan moedigen wij dat 
enkel aan. Niets zo leuk als een groep verklede kinderen!

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.
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Onthaal kleuters. 

Onthaal lagere school. 



een super leuke dag uit een 
jonge helden-speelweek

• 08u00-09u00: Onthaal en inloopactiviteit 

• 09u00: Start dagactiviteiten 

• 10u30: Tijd voor tussendoortje 

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

• 14u00: We vliegen er weer stevig in 

• 15u30: Tijd voor tussendoortje 

• 16u00: Einde dagactiviteiten 

• 16u00-18u00: Uitloopactiviteit

Gemakkelijke kledij die vuil mag worden

Reservekledij

Regenjas of pet en zonnecreme

Lunchpakket

Drinkbus

Verkleedkleren

Alles gelabeld 

Medische fiche

Checklist



Coronamaatregelen
De zomer van 2020 is een speciale zomer. We zetten in op plezier, enthousiasme én 
veiligheid. We lichten nog even de coronamaatregelen toe en hoe deze invloed hebben op 
jouw speelweek. 

Wie kan mee op onze speelweek?  
Iedereen die 
• Niet tot een risicogroep behoort (voor meer info zie https://ambrassade.be/nl/

jeugdwerkzomer/zomerplannen/bijlagen-zomerplannen) 
• Tot een risicogroep behoort maar een attest heeft van de dokter waarop staat dat hij/zij 

mag deelnemen.
• In de laatste 3 dagen geen symptomen heeft vertoond.  

Aan het begin van elk Jonge Helden-initiatief, moet iedereen een geprinte en recent 
ingevulde medische fiche met corona-specifieke vragen afgeven. 

Verder moet je nog rekening houden met volgende deelnamevoorwaarden: 

• De deelnemer moet steeds kunnen opgehaald worden indien hij/zij vermoedelijk besmet 
is, of als er een bevestigd geval van COVID-19 in de groep is. 

• In het geval dat een deelnemer symptomen vertoont en de huisdokter denk dat de 
deelnemer besmet is, moet de deelnemer onmiddellijk getest worden (bij voorkeur in 
een ziekenhuis). We vragen ook om zowel Jonge Helden als de jeugddienst op de hoogte 
brengen van het resultaat.

• Indien een deelnemer besmet is 2 dagen na het initiatief, moet Jonge Helden op de 
hoogte gebracht worden.

• Zo veel mogelijk afstand houden van andere bubbels. Zowel voor, tijdens en na het 
initiatief. 

• In de week dat het initiatief doorgaat (maandag tot zondag) liefst niet deelnemen aan 
andere jeugdwerk activiteiten. 

Hoe maken we onze initiatieven “coronaproof”? 
We organiseren onze kampen en speelweken in bubbels van maximum 50 personen, 
inclusief begeleiders. Binnen deze bubbels geldt geen social distancing en is het gebruik van 
mondmaskers niet nodig.
Er mogen verschillende bubbels op één  locatie zijn, maar tussen de bubbels vermijden we 
contact zo veel mogelijk. We zijn voorzichtig met uitstappen en zetten sterk in op hygiëne, 
zowel persoonlijk (handhygiëne) als voor infrastructuur en materiaal.  



Dit betekent dat we de speelweek ‘Sprookjesbos’ voor kinderen van 4 t.e.m. 6 jaar en de 
speelweek ‘De techneuten’ voor kinderen van 7 t.e.m. 12 jaar in twee verschillende bubbels 
moeten organiseren.

Op dit plan kan je zien hoe we de twee bubbels apart organiseren op dezelfde locatie: 

Ophalen en brengen van deelnemers.
Het ophalen en brengen van deelnemers verloopt dit jaar een beetje anders dan de voorbije 
jaren. Iedere bubbel heeft een eigen ingang, zoals je op bovenstaand plan kan zien. Het is 
niet mogelijk om een andere ingang te gebruiken. 

Bij het onthaal en afsluit houden we voldoende afstand van elkaar. We vragen om met zo 
min mogelijk personen een deelnemer te brengen of op te halen. Bij voorkeur schuift één 
ouder/voogd aan samen met de deelnemer en draagt deze ouder/voogd een mondmasker. 
Ouders gaan niet mee binnen, een animator ontvangt de deelnemer en helpt hem/haar bij 
het wegleggen van het jasje, boekentasje, .. 

Om dit allemaal op een veilige manier te laten verlopen, adviseren wij om meer tijd in te 
reken voor het brengen en ophalen van deelnemers. 

Een advies dat we graag meegeven: 

Als jouw kind thuiskomt van speelweek, raden we aan om alle spulletjes die mee geweest 
zijn (kleren, brooddozen, drinkbussen, boekentasjes, ..) thuis niet te gebruiken of indien 
nodig meteen te reinigen. 
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Onthaal kleuters. 

Onthaal lagere school. 


