
Hoera, jij gaat deze zomer op speelweek met Jonge Helden! 
We dompelen je binnenkort onder in een week vol fantasie, spel, creativiteit en 

fun. Allemaal heel spannend maar gelukkig kan je je al goed voorbereiden.
 In deze bundel lees je de praktische info rond het initiatief.  

Praktische info Speelweken



Praktische info
Wanneer gaat de speelweek door?  
We starten elke dag met de activiteiten 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.   

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



Wat neem je mee?  

Deze speelweek breng je zelf een lunchpakket en een halfelfje mee. Wij voorzien een 
vieruurtje en 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.   

Gemakkelijke kledij die vuil mag worden

Reservekledij

Regenjas of pet en zonnecreme

Lunchpakket

Halfelfje

Drinkbus

Verkleedkleren

Alles gelabeld 

Medische fiche

Checklist



Corona

Mutualiteit en FIscale attesten

Medische informatie

Het bewijs van deelname om een terugbetaling aan te vragen bij je mutualiteit en het fiscaal 
attest, worden je automatisch toegestuurd via mail na afloop van de speelweek. 
 
Je kan deze attesten ook terug vinden in je Jonge Helden-profiel en ze daar downloaden. 
Surf naar www.jongehelden.be/login en log je in met het e-mailadress waarmee je de 
inschrijving vervolledigde. Kies vervolgens in het menu voor ‘mijn inschrijvingen’. Onder het 
initiatief zie je twee knoppen verschijnen. Door hierop te klikken kan je het gewenste attest 
downloaden. 

Het is heel belangrijk dat de medische informatie juist staat in het profiel van jouw kind. 
Controleer zeker dat deze volledig ingevuld en up-to-date is. 
Ga via www.jongehelden.be/login en kies in het menu voor ‘mijn Familie’.
 Klik op het rode icoontje met EHBO koffer in. 

De zomer zetten we  in op plezier, enthousiasme én veiligheid. Om de veiligheid te 
garanderen, zijn er enkele coronamaatregelen waar we rekening mee moeten houden. 
Lees zeker de coronamaatregelen, deelnamevoorwaarden en adviezen na op 
www.jongehelden.be/corona.

http://www.jongehelden.be/login
http://www.jongehelden.be/login
http://www.jongehelden.be/corona


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. Verloren voorwerpen blijven na afloop van de speelweek altijd op 
de locatie liggen.  

mailto:Info%40jongehelden.be?subject=

