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Jonge Helden

professor bolleboos

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!

Wetenschap, het is toch een raar diertje. Het ene moment heb je twee flesjes met in het 
ene iets groen en in het andere iets blauw, het andere moment BOEM! Een hele explosie. 
Duik jij mee met ons in de wondere wereld van wetenschap en experimenten?



Hallo,

Mijn naam is Bert Bosmans en ik heb echt heel erg jullie 
hulp en kennis nodig!  
Ik voel mij de laatste tijd niet zo goed. Ik merk dat ik er 
soms een beetje groenig uitzie en het wordt ook moeilijker 
en moeilijker om mij te bewegen! Mijn vingers bijvoorbeeld 
zijn al helemaal groen geworden. Ik heb echt geen idee 
wat er aan de hand is. Hopelijk kunnen jullie mij helpen 
op kamp en uitzoeken wat er met mij aan de hand is en nog 
belangrijker hoe ik terug beter kan worden! 

Met mijn groene vingers ben ik wel heel erg goed in 
tuinieren geworden. 

Ik daag jullie uit om al een eerste experimentje te doen 
(een experimentje dat je daarna zelfs kan opeten, njam!)

Benodigdheden: 

- De zaadjes die bij deze brief zitten (waterkers) 
- Verschillende velletjes keukenpapier 
- 3 schaaltjes/bakjes met een kleine rand  
- een beetje water  
- huishoudfolie

Doe in alle 3 de bakjes 2 velletjes keukenpapier die je 
goed natmaakt maar zorg ervoor dat er geen laagje water 
in het bakje staat. Verdeel nu de zaadjes over de 3 
verschillende bakjes. Dek het bakje af met huishoudfolie 
en prik er met een vork wat gaatjes in zodat er lucht in 
het bakje kan. Waterkers groeit zeer goed als het de juiste 
hoeveelheid licht krijgt. Aan jullie om uit te zoeken wat 
die hoeveelheid is! Zet 1 bakje voor een raam zodat het 
elke dag rechtstreeks in de zon staat, zet er eentje op 
een goed verlichte plaats maar niet rechtstreeks in de zon 
en eentje in een kast of met een doek erover zodat het 
helemaal geen licht krijgt! Na 6-8 dagen zal je van 1 van 
de bakjes lekkere waterkers kunnen eten. 

Vertellen jullie mij op kamp welke lichthoeveelheid de 
juiste was? 

Hopelijk hebben jullie tegen het kamp even groene vingers 
als ik! 

Tot snel! 

Berta Bosmans 



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. Helaas kunnen we dit jaar geen slotmoment voorzien, wegens de 
Coronamaatregelen.  

Tijdens dit kamp werken we samen met Campus De Nayer. Dit is een studentencampus en 
laboratorium van KULeuven. Dit jaar brengen we geen bezoek aan de campus, maar komt 
een expert naar ons. Wat ze gaan maken, kiezen de kinderen uiteraard zelf. 
 
Op vrijdag 14 augustus brengen we een bezoek aan Technopolis. 

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. Snoep hoef je alvast niet mee te nemen op 
kamp: De kookploeg zorgt voor voldoende variatie en af en toe iets lekkers.

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. 

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

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

Op de volgende pagina kan je een overzichtje vinden van hoe een dag op kamp eruit ziet.  
Dit kan wel van dag tot dag een klein beetje veranderen, afhankelijk van de activiteteiten, 
het weer, ... 



een Super leuke dag uit een 
Jonge helden-kamp

08u00: We komen uit ons bed.

08u30: We zetten onze tanden in het ontbijt.

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

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

14u00: We starten opnieuw met activiteiten.

16u00: Een kleine versnapering. 

18u00: Tijd om te eten.

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

21u00: Wassen en tijd om naar Jonge Helden-dromenland te gaan. 

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

Toiletgerei: 
O Tandenborstel, tandpasta,  
    zeep, kam, … 
O Badhanddoek en 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 of lakens en deken

Allerlei: 
O Linnenzak of oude kussensloop   
(om de vuile kleren in te 
stoppen) 
O Zonnepet 
O Medicatie
O Medische fiche
O Mondmasker
O Als je wil, mag je enkele 
stripverhalen, 
gezelschapsspelen, .. etc.
meenemen. 



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 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:
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.

Jonge Helden Professor Bolleboos  
Naam deelnemer  

P.a.: Rozendaal 
B-2860 Sint-Katelijne-Waver

Wil je graag een kaartje sturen? Dan kan je dat doen op volgend adres: 
Post



de locatie

Hoe te bereiken?

Rozendaal (zonder nummer)
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
Domein Roosendaal is de gedroomde locatie voor
groepsverblijven en jeugdwerkinitiatieven. Groepen die hier verblijven kunnen genieten 
van de gastvrijheid die deze plek al eeuwen kenmerkt. Domein Roosendael is centraal 
gelegen op de as Antwerpen-Brussel, dicht bij Mechelen. Het domein is bijna 800 jaar oud 
en dankt zijn naam aan de cisterciënzerinnenabdij die hier, aan de Nete, omstreeks 1221 
werd opgericht. Van die middeleeuwse vestiging blijft vandaag, behalve enkele muurresten, 
bovengronds nauwelijks iets over. De abdij werd in de 16de eeuw diverse malen geplunderd 
en onder het calvinistische bewind uiteindelijk volledig afgebroken.

Met de wagen?
Om het domein makkelijk te vinden met de auto geef je op je GPS het volgende adres in: 
Lange Zandstraat 133, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Je bevindt je dan recht tegenover de 
oprijlaan naar Roosendael.
Kom je vanuit Antwerpen via de E19?
Neem op de E19 afrit 8 (Rumst) richting Duffel. Sla linksaf naar de Bussestraat. Sla rechtsaf 
naar de Mechelsesteenweg. Blijf deze weg volgen voor 2,5 kilometer. Sla linksaf naar de 
Lange Zandstraat. Je komt het domein op je linkerkant tegen.
Kom je vanuit Brussel via de E19?
Neem op de E19 afrit 9 (Mechelen-Noord) en voeg in op de N16 richting Heist-op-den-
Berg/Lier. Neem de oprit naar de R6 richting Lier. Sla aan het kruispunt linksaf naar de 
Antwerpsesteenweg. Blijf deze weg volgen voor 1,8 kilometer. Sla rechtsaf naar de Lange 
Zandstraat. Je komt het domein op je linkerkant tegen.

Met het openbaar vervoer?
Dan neem je best het treinstation van Mechelen, dat ligt op 6,7 kilometer van het domein. 
Neem aan het station bus 500 richting Antwerpen tot aan de halte ‘Walem Kerk’.
Vanaf deze halte is het nog zo’n 750m wandelen naar het domein.

Het station van Sint-Katelijne-Waver ligt op 2 kilometer van het domein. Neem aan het 
station de trap aan de brug naar de Stationstraat. Ga verder langs de Hertstraat. 
Blijf 2 kilometer rechtdoor wandelen. Je komt het domein op je rechterkant tegen.



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 kamp. 

Wie kan mee op ons kamp?  
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.  



Ophalen en brengen van deelnemers.
Het ophalen en brengen van deelnemers verloopt dit jaar een beetje anders dan de voorbije 
jaren. We kunnen geen gezamelijk inloop of slotmoment voorzien. 

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 met 
de spulletjes. 

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 kamp, raden we aan om alle spulletjes die mee geweest zijn 
(kleren, brooddozen, drinkbussen, boekentasjes, ..) thuis niet te gebruiken of indien nodig 
meteen te reinigen. 


