
Kinderopvang Ukkepuk - Riemst 
Start: 24/08 Einde: 28/08
Elke dag van 9 - 16u
Opvang van 8 - 18u

Speelweek: Redders in nood



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!

Tuuta.. Tuuta.. Hoor jij dat ook? Dat is de brandweer, maar hoe klinkt de ziekenwagen? of 
een politieauto? Deze week komen we het allemaal te weten want we ontmoeten de echte 
politie en andere hulpdiensten. We helpen de redders die elke dag voor iedereen klaar 
staan.



Politiezone Sint-Katelijne-Waver 

 

 

Beste Stagiair  
 

Ik heb heel . Er is een op ons 

 Toen ik deze  ging , ik 

dat mijn is . Ik heb dus geen 

om je alles te  aangezien ik de  

moet . Hier is dus een  waarin je 

 alles kan . Succes! 

vriendelijke  
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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.

Voor deze speelweek gebruiken we de ingang die op deze kaart aangeduid is met een roze 
bol: 

Deze speelweek breng je zelf een half elfje en een lunchpakket mee voor ‘s middags. Wij 
zorgen voor een lekker vieruurtje voor iedereen. Ook 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.

Ingang voor zowel de kleuters 
als lagere school.
  
Adres: 
Sint-Jansstraat 8d
3770 Riemst (Herderen)



een super leuke dag uit een 
jonge helden-speelweek

• 08u00-09u00: Onthaal en inloopactiviteit 

• 09u00: Start dagactiviteiten 

• 10u30: Tijd voor een tussendoortje 

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

• 14u00: We vliegen er weer stevig in 

• 15u30: Tijd voor een tussendoortje 

• 16u00: Einde dagactiviteiten 

• 16u00-18u00: Uitloopactiviteit

Gemakkelijke kledij die vuil mag worden

Reservekledij

Regenjas of pet en zonnecreme

Lunchpakket

Halfelfje

Drinkbus

Verkleedkleren

Alles gelabeld 

Medische fiche

Checklist



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:
Je kan best eens aan de vrijwilligers ter plaatse vragen of ze de voorwerpen 
niet tegen zijn gekomen. 
Je kan ook een mailtje sturen naar  info@jongehelden.be 

Mutualiteit
Bewijzen van deelname om een terugbetaling aan te vragen bij je mutualiteit, 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, 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 vriendjes.

Sint-Jansstraat 8d
3770 Riemst (Herderen)

Gebruik het paadje achter het parochiecentrum om tot bij de kinderopvang te komen.
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 op de parking aan de sporthal 
parkeren. In de directe omgeving hangen we wegwijzers op van Jonge Helden. 

Kinderopvang Ukkepuk - Riemst 



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 Jonge Helden 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.  

De speelweken ‘Redders in nood’ voor kinderen van 4 t.e.m. 6 jaar en de speelweek ‘Echte 
Helden’ voor kinderen van 7 t.e.m. 10 jaar hebben in totaal niet meer dan 50 deelnemers 
en kunnen dus één bubbel vormen.

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. 


