w in t e r

2017
2018
kinderen
5-12 jaar

ontdek de
jongerenvakanties
achteraan
met steun van de

info@krunsj.be
053 42 11 00

www.krunsj.be
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5-12j

terugkomdag
vrienden
animator en
en
terug zien

Om de fijne Krunsj zomer af te sluiten nodigen we je uit op onze barbecue.
Je vindt er toffe Krunsj activiteiten en foto’s. Het is een kans om de animatoren
en andere deelnemers terug te ontmoeten. Smul van knapperige vleesjes met
groentjes en geniet van de gezellige ontspannen sfeer.
PRIJS
å Deelnemers vakantie 2017: gratis
å Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis
å Kinderen ouder dan 6 jaar: € 8
å Vanaf 16 jaar: € 10
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Eigen
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WAAR?

Bredene
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De Horizon
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Za. 02.09
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WINTER 2017-2018
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9 urban
10 >11

Verklede animatoren wachtten ons op aan
het onthaal, wat ons direct een warm en veilig
gevoel gaf. Lisa was in goede handen.

Mijn dochter gaat volgende
vakantie zeker terug mee
met Krunsj, ze zit telkens al
weken af te tellen naar het
volgende kamp.
Sandy, mama van Lore (10 jaar)

Marina, mama van Lisa (6 jaar)
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SPEELFABRIEK

herfst

WAAR?

Domein
De Hagaard
Overijse

Leeftijd

5-7
(2012-2010)
8-12
(2009-2005)

WANNEER?

Zo. 29.10 –
za. 04.11

vervoer

Eigen vervoer

DE VAKANTIE START
WANNEER JIJ WIL
Spring de reuzenkangoeroes achterna naar
de exotische dierenwereld van Pairi Daiza.
Trek daarna op avontuur in de achtbanen
van Walibi of zoek wat afkoeling in de
spetterende glijbanen van Aqualibi. Hoeveel
nachten blijf jij in onze speelfabriek?
Uitblinkers: Pairi Daiza, dieren voederen,

Aqualibi of Walibi

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG

november

oktober
zo

ma

di

29

30

31

woe do
1

2

WOENSDAG

vr

za

3

4

DONDERDAG
VRIJDAG
Z ATERDAG

aankomstdag
speeldag in de speelfabriek
Pairi Daiza
aankomst- of vertrekdag
keuze tussen Aqualibi of Walibi
speeldag in de speelfabriek
vertrekdag

Elke groen
gekleurde dag
op de kalender is
een aankomst- of
vertrekdag.
In- en uitchecken
kan van 9u tot 10u30
en van 16u tot 18u.

4

SPEELFABRIEK

PRIJS

AANKOMST

VERTREK

3 nachten

€ 105* / € 168

zondag of
woensdag

woensdag of
zaterdag

6 nachten

€ 210* / € 335

zondag

zaterdag

Domein De Hagaard – Overijse
Hagaard 45, 3090 Overijse
De Hagaard is een nieuw gebouw en ligt midden in het groen op een
boogscheut van het centrum van Overijse. We slapen in kamers met
3 tot 12 bedden. Spelen doen we buiten in het bos of binnen in één
van de vele zalen. We zullen ons hier geen seconde vervelen!

* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

WINTERHOTEL

krokus

WAAR?

Jeugdverblijf
De Zandpoort
Mechelen

Leeftijd
WANNEER?

Zo. 11.02 –
za. 17.02

5-7
(2013-2011)
8-12
(2010-2006)

vervoer

Eigen vervoer

DÉ VAKANTIE OP MAAT
VOOR SPEELVOGELS

Neem een exclusief kijkje in het verblijf
van Kai-Mook. In Planckendael ontdek
je alle dieren van aap tot zebra. Na deze
beestige dag slalom je op de skilatten
of toon je de mooiste pirouettes op de
schaatsbaan. Deze week beslis je zelf!
Uitblinkers: Planckendael, schaatsen

of skiën

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
Z ATERDAG

Elke groen
gekleurde dag
op de kalender is
een aankomst- of
vertrekdag.
In- en uitchecken
kan van 9u tot 10u30
en van 16u tot 18u.

aankomstdag

februari
zo

ma

di

woe do

vr

za

11

12

13

14

16

17

15

speeldag in het winterhotel
Planckendael
aankomst- of vertrekdag
keuze tussen schaatsen of skiën
speeldag in het winterhotel
vertrekdag

Jeugdverblijf De Zandpoort - Me
chelen
PRIJS

AANKOMST

VERTREK

3 nachten

€ 105* / € 168

zondag of
woensdag

woensdag of
zaterdag

6 nachten

€ 210* / € 335

zondag

zaterdag

WINTERHO TEL

Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen
We slapen tijdens de krokusvakant
ie in kamers voor 2 tot
5 kinderen. Elke kamer heeft zijn eige
n sanitair. Deze
moderne jeugdherberg ligt aan de
rand van Mechelen, op
amper 10 minuutjes wandelen staa
n we in het centrum.
De ideale uitvalsbasis voor een spee
lse vakantie!

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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pasen

N
5 NACHTE

5-6

FANTASIA

WAAR?
Leeftijd

5-6
(2013-2012)

Knibbel, knabbel, knuisje, wie
knabbelt er aan ons zelfgemaakt
peperkoekenhuisje? Knutsel het
zotste kasteel en verzamel de
grappigste of spannendste verhalen
in jouw eigen sprookjesboek.
Deze week komen jouw favoriete
sprookjes tot leven.

WANNEER?

Zo. 08.04 –
vr. 13.04

Vakantiedomein
Hoge Duin
Oostduinkerke
vervoer

Bus of eigen
vervoer

PRIJS

€ 170*
€ 295

Uitblinkers: eigen sprookjesboek

maken, poppenkast

7-9

WAAR?

Vakantiedomein
Hoge Duin
Oostduinkerke

Leeftijd

7-9
(2011-2009)

vervoer

Bus of eigen
vervoer

PRIJS

WANNEER?

€ 170*
€ 295

Zo. 08.04 –
vr. 13.04

PLOPSAPRET
We vliegen door de ploptuin
op de rug van de kikkerkoning,
staan achter de toog bij
F.C. De Kampioenen en
nemen plaats in de dansende
koffiekopjes. Tot slot nemen
we een verfrissende duik in het
zwembad van Wickie De Viking.
Uitblinkers: Plopsaqua,

Plopsaland

7-9
KOEKJESFABRIEK
Njam, njam, njam, zet je koksmuts
maar al op want deze week maak
je zelf de mooiste creaties en
eten we onze buikjes rond op
het koekjesfestijn. De gekste,
kleurrijkste en grootste koekjes
passeren onder onze deegrol.
Een week om in te bijten!

WAAR?

Leeftijd

7-9
(2011-2009)

WANNEER?

Zo. 08.04 –
vr. 13.04

Vakantiedomein
Hoge Duin
Oostduinkerke
vervoer

Bus of eigen
vervoer

PRIJS

€ 170*
€ 295

Uitblinkers: kookworkshop,

koekjes bakken
6

* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage

E
5 NACHT

pasen

N

IN GALOP

10-12

WAAR?

Vakantiedomein
Hoge Duin
Oostduinkerke

Leeftijd

10-12
(2008-2006)

vervoer

Bus of eigen
vervoer

PRIJS

WANNEER?

€ 170*
€ 295

Zo. 08.04 –
vr. 13.04

URBAN

Kan jij al paardrijden in stap, draf
of galop? Deze week gaan we elke
namiddag naar de manege en leren we
op ons eigen niveau nieuwe trucjes met
de paarden. ’s Avonds dans je lekker
gek tijdens de verkleedfuif en geniet je
na met een lekkere mocktail. Een week
voor echte paardenvrienden.
Uitblinkers: paardenactiviteit (10 uren)

WAAR?
Leeftijd

Zet jouw stempel op de stad en
spuit je meesterwerk met graffiti.
Tijdens een workshop beatboxen
blaas je met je stem iedereen
omver. Vlieg de duinen af met je
mountainboard en haal ongeziene
snelheden. De creativiteit spat er af!
Uitblinkers: mountainboarden,

10-12
(2008-2006)

WANNEER?

Zo. 08.04 –
vr. 13.04

Vakantiedomein
Hoge Duin
Oostduinkerke

10-12

vervoer

Bus of eigen
vervoer

PRIJS

€ 170*
€ 295

graffiti, beatboxen

Vakantiedomein Hoge Duin - Oostduinkerke
Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke
Maak kennis met ons vakantiedomein, gelegen op slechts 300m
van het strand. Deze week slapen we in het bivakhuis dat beschikt
over kamers voor 2 tot 8 kinderen. Buiten zijn er tal van sport- en
spelmogelijkheden voor een week vol plezier en avontuur.

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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KRUNSJ VAKANTIES
å Verblijf

HOE INSCHRIJVEN?
Je kan inschrijven via www.krunsj.be of 053 42 11 00.
Je krijgt van ons een bevestiging en factuur toegestuurd.
Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch.
Bij inschrijving wordt gekeken naar het geboortejaar.
Krunsj is gesloten van 23.12.2017 tot en met 02.01.2018.
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Krunsj vzw.
Deze kan je vinden op: www.krunsj.be/voorwaarden

Meer info over de locaties kan je vinden op
www.krunsj.be

å Inhoud vakanties
In het binnenland zorgen we voor toffe
leeftijdsgebonden thema’s. Deze thema’s worden
extra ondersteund met specifieke workshops.
In het buitenland gaan we voor een gevarieerd
programma op maat van jongeren.
Alles is in de prijs inbegrepen, uitgezonderd de
maaltijden tijdens de heenreis en eventuele
persoonlijke uitgaven, tenzij anders vermeld in dit
magazine.

å Verzekering
Voor binnenlandse vakanties zijn deelnemers via Krunsj
verzekerd met een persoonlijke ongevallenverzekering.
Voor buitenlandse vakanties voorziet Krunsj een
reisbijstandsverzekering die ook ongevallen dekt.

KORTING
å Als lid van de Vlaamse Neutrale

Ziekenfondsen krijg je tot € 125 korting!

å Gezinskorting
Voor je 2de kind*: € 10 korting
Vanaf je 3de kind*: € 15 korting
* Op de binnenlandse vakanties wordt een gezinskorting
toegepast indien je meer dan één kind, of één kind voor
meerdere vakanties, inschrijft voor een wintervakantie
(herfst-, krokus- of paasvakantie)

w w w. kr un sj. be

COLOFON

FISCALE AFTREKBAARHEID…
OOK VOOR KRUNSJ VAKANTIES
Meer info op de webstek van de Vlaamse overheid:
www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx
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Krunsj vzw | Kareelstraat 132
9300 Aalst
053 42 11 00 | info@krunsj.be
www.krunsj.be
www.facebook.com/Krunsj
Werkten mee aan dit nummer
Jürgen Constandt, Lut Luyten,
Bram Martens, Elke Roosen,
Erik Stoffelen, Marijke Van den hove,
Jessie Van Welden, Justine Desmet,
Céline Quintelier en Werkgroep
Vakanties
Vorm en drukwerkbegeleiding
www.magelaan.be
Verantwoordelijke uitgever
Erik Stoffelen
Kareelstraat 132, 9300 Aalst

KRUNSJ VAKANTIES

å Begeleiding

Onze vakanties worden verzorgd door enthousiaste begeleiders
die een cursus animator en/of hoofdanimator gevolgd hebben. Zij
brengensteeds een gevarieerd programma, met oog voor elk(e)
kind/jongere, om iedereen een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

å Vakantie-info
Drie weken voor de vakantie krijg je de laatste informatie over jouw
gekozen vakantie toegestuurd.

å Vervoer
Je vindt de juiste vervoersmogelijkheden bij de vakantie van je
keuze.
Paasvakantie: opstap in Erpe-Mere P+R en Mechelen.
De opstapplaatsen gaan door vanaf 15 personen.

ANNULERING
Annulering
binnenlandse vakantie

Te betalen
zonder attest*

Te betalen met attest*
Administratieve kost

Binnen de 7 kalenderdagen na
inschrijving indien dit meer dan
21 dagen voor de start van de
vakantie is

€0

€0

Meer dan 21 dagen voor de aanvang
van de vakantie

€ 35

€ 25

Binnen de 21 dagen en de 7 dagen
voor de aanvang van de vakantie

€ 50

€ 25

Binnen de 6 dagen voor de aanvang
van de vakantie en bij niet opdagen
bij het vertrek

100%
totale reissom

€ 25

Vroegtijdig verlaten van de vakantie

100 %
totale reissom

100% verbleven nachten
50 % niet verbleven nachten

Annulering
buitenlandse vakantie

Te betalen
zonder attest*

Te betalen met attest*
(administratieve kost +
vaste kosten)
Administra
tieve kost

Vaste kost

€0

€0

€0

Meer dan 30 dagen voor de aanvang
van de vakantie

25 %
totale reissom

€ 25

10 %
totale reissom

Binnen de 29 en de 15 dagen voor de
aanvang van de vakantie

50 %
totale reissom

€ 25

10 %
totale reissom

Binnen de 14 en de 7 dagen voor de
aanvang van de vakantie

75 %
totale reissom

€ 25

10 %
totale reissom

Binnen de 6 dagen voor de aanvang
van de vakantie en bij niet opdagen
bij het vertrek

100%
totale reissom

€ 25

10 %
totale reissom

Vroegtijdig verlaten van de vakantie

100 %
totale reissom

€ 25

100% verbleven nachten
50 %
niet verbleven
nachten

Binnen de 7 kalenderdagen na
inschrijving indien dit meer dan
21 dagen voor de start van de
vakantie is

INCLUSIEVE VAKANTIES
å Vakanties voor iedereen
Krunsj heeft de nodige ervaring met inclusieve vakanties
voor kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood,
een beperking of een vraag naar zorg. Extra begeleiding
en ervaren animatoren zorgen ervoor dat deze inclusieve
vakanties op een toffe en speelse manier verlopen, zodat
alle kinderen samen spelen op vakantie. Krunsj engageert
zich om op elke vraag van een kind of jongere met een
specifieke nood een aangepast antwoord te geven.
Meestal zullen kinderen/jongeren met een specifieke nood
kunnen meegaan op vakantie, soms zullen we moeten
doorverwijzen. Maar altijd krijg je een antwoord op maat!

å Inschrijven?
Neem zeker contact op met ons, zodat we samen kunnen
bekijken wat voor jou de mogelijkheden zijn.
Uiterste inschrijvingsdata voor een vakantie voor deel
nemers met een vraag naar ondersteuning of extra zorg:
herfstvakantie: 1 oktober 2017
krokusvakantie: 15 december 2017
paasvakantie: 15 februari 2018

ANNULERING VORMING
Te betalen
zonder attest*

Te betalen met attest*
Administratieve kost

€0

€0

Meer dan 21 dagen voor de aanvang
van de vorming

15 %
totale som

15 %
totale som

Binnen de 21 dagen en de 7 dagen
voor de aanvang van de vorming

25 %
totale som

15 %
totale som

Binnen de 6 dagen voor de aanvang
van de vorming en bij niet opdagen bij
de start van de vorming

100 %
totale som

15 %
totale som

Vroegtijdig verlaten van de vorming

100 %
totale som

100 % verbleven nachten
50 % niet verbleven nachten

Binnen de 7 kalenderdagen na
inschrijving indien dit meer dan
21 dagen voor de start van de
vorming is

* Annulering met attest =doktersattest of door overlijden van een familielid in de
eerste of tweede graad.
Annulering enkel schriftelijk mogelijk.
Het niet betalen van de deelnameprijs geldt niet als een annulering.
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