
SURF NAAR WWW.DUINEN-HEIDE.BE

WWW.IKWORDLEIDER.BE
We zoeken enthousiaste jeugdleiders 
voor onze kampen!

Neem deel aan onze vormingen voor animator of 
hoofdanimator. Ze bereiden je voor op een engagement 
op kampen, speelpleinen, jeugdbeweging, ...

De vormingen starten met een cursusweek tijdens 
alle schoolvakanties.

CONTACT:
Voor informatie, inschrijving, 

uw opmerkingen en suggesties

Schrijf zoveel mogelijk in 
via email of website.

SECRETARIAAT 
Jeugdvakanties 

DUINEN-HEIDE vzw

Koning Albertlaan 58, 
3010 Kessel-Lo (Leuven)

GSM 0468-20 50 20
TEL 016-26 17 69

info@duinen-heide.be
www.duinen-heide.be
www.ikwordleider.be

Bankrekening: BE96 7895 4232 5705 

VAKANTIE-ADRES:
Jeugdverblijfcentrum DUINEN-HEIDE vzw

Village 20
5555 Bellefontaine

TEL 061-51 13 61

Met de steun van DE VLAAMSE OVERHEID      .
V.U. Marc Van Nieuwenhuysen

© Elke Pirard

naam + voornaam: .................................................. 

straat + nr: ...................................................................

postcode + gemeente: ...................................................

geb.datum: ....../....../...........                 jongen/meisje

telefoon: .......................................................................

ev. andere telefoon: .......................................................

gsm cursist: ..................................................................

e-mail cursist: ...............................................................

school: .........................................................................

Ik schrijf me in voor de cursus ‘animator/hoofdanimator 
(schrap) in het jeugdwerk’ tijdens de:

............................................ vakantie.

Ik maak gebruik van het gratis busvervoer 
en wens op te stappen in:
 Brugge   Leuven
 Gent   Schaarbeek
 Antwerpen-Berchem 

Ik stort onmiddellijk een voorschot van € 75 op 
rekeningnummer IBAN: BE96 7895 4232 5705 van 
Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE vzw. Vergeet niet 
je naam, voornaam en cursusperiode te vermelden! 
 
     Ik geef Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE vzw GEEN toestemming 
      om foto’s op de website en/of folders te plaatsen.

      Vegetarisch / geen varkensvlees 
 

datum + handtekening ouders

 Terugsturen naar:
 Jeugdvakanties DUINEN-HEIDE vzw
 Koning Albertlaan 58, 3010 Leuven

INSCHRIJVINGSSTROOK



Jeugdvakanties Duinen-Heide is een vereniging van jeugd-
leiders. We organiseren jeugdkampen en vormingstrajecten 
voor begeleiders in het jeugdwerk. We zijn erkend als landelijk 
georganiseerd jeugdwerkinitiatief door de Vlaamse 
Gemeenschap. Duinen-Heide zoekt permanent jongeren die 
zich willen engageren als jeugdleider op jeugdkampen voor 
kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. 

WORD VRIJWILLIGER-JEUGDLEIDER

Ben je 15 jaar of ouder, dan kan je starten aan het 
vormingstraject voor animator.  
Tijdens een 6-daagse cursus krijg je informatie over alle 
aspecten als begeleider in het jeugdwerk. Dit is vooral 
een speel- en doe-cursus waardoor je een ruime bagage 
krijgt aan uiteenlopende spelvormen: heem- en plein-
spelen, bos- en stadsspelen, exploraties, tochten, sport, 
muziek, zang, dans en ritme, creatief spel, knutselen, … 
en wat je kan doen bij regenweer.

WORD ANIMATOR

Ben je animator en minstens 16 jaar, dan kan je deel-
nemen aan het vormingstraject voor hoofdanimator. 
Wil je meer weten hoe je een leidingsploeg en een 
leefgroep van kinderen kan begeleiden?  Hoe stel je 
een gevarieerd activiteitenprogramma op, wat doen bij 
kinderen met moeilijk gedrag?  Dit is een vorming in de 
diepte voor hoofdleiders op kamp, speelplein, club, … 

WORD HOOFDANIMATOR

Er zijn 3 vormingstrajecten die elk leiden tot een attest, 
nl. animator, hoofdanimator en instructeur. 
Elk vormingstraject bestaat uit drie delen : 
- De cursus duurt één week, meestal van zondag tot/
met zaterdag. De cursussen lopen vaak parallel met 
een kamp. Mogelijks splitsen we de groep op per leeftijd.
- De stageperiode duurt minstens 50 uur. Een stage 
kan plaatsvinden op één of op meerdere stageplekken 
en op verschillende momenten. 
- Het feedbackmoment duurt 4 uur en vindt plaats op 
het einde van het traject.

EEN GOEDE JEUGDLEIDER WORD JE NIET ZOMAAR.

WAAR
 

Bijna alle cursussen en kampen 
gaan door in het vakantiedomein 

te Bellefontaine (Bievre). 
We zijn in de Ardennen, midden in de natuur, 

omringd door bossen en weiden.  
Er zijn tal van bezienswaardigheden. 

De Semois is niet ver af. 
Gezien de afstand wordt een autocar 

ingelegd en/of doen we 
aan carpooling.

PRAKTISCH
Een cursus kost 150 euro. Hierin zijn het 

verblijf, de autocar, de cursusdocumentatie, 
omkadering en verzekering inbegrepen.

Je kan een gedeelte (of helemaal) terug-
krijgen van de jeugddienst van je gemeente 

en van je ziekenfonds.  
Bovendien betalen we je 25 euro 

terug na je eerste kamp bij 
Duinen-Heide. 

Inschrijven kan je op verschillende manieren: 
per post, per email, per telefoon, maar liefst via de 
website www.ikwordleider.be (zie contactgegevens 
achterzijde)
We sturen je een bevestiging. 


