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KRUNSJ ZOEKT EXTRA
ONDERSTEUNINGSANIMATOREN
Tijdens al onze zomeren wintervakanties,
nu en in de toekomst

Om kinderen en jongeren die
extra ondersteuning nodig
hebben een onvergetelijke
vakantie te bezorgen

WIJ VOORZIEN
å vrijwilligersvergoeding
å verblijf met maaltijden
å verzekering
å ondersteuning
å en uiteraard …
een fantastische ervaring!

Interesse (vanuit jouw opleiding of andere ervaringen) in het begeleiden
van kinderen/jongeren met AD(H)D, autisme, fysieke/auditieve/visuele
beperkingen, allergieën, andere zorgnoden …?
Neem dan snel een kijkje op
krunsj.be/animator-worden/ondersteuningsanimator!
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binnenland

13-14j

pasen

pretparkpret
over de grens

Leeftijd

13-14
(2010 - 2009)

Alle remmen los! Deze week zoeken we in
Phantasialand de hoogste attracties uit om daarna
in vrije val naar beneden te zoeven. Bovendien
kan je ook Moviepark Germany na een dag vol
adembenemende adrenaline van je bucketlist
schrappen! Na al die wankele wagonnetjes en
bevende bochten gooien we onze benen los op een
memorabele disco-avond! Guten Tag Deutschland!
Uitblinkers:

Vervoer

WANNEER?

Zo. 09.04 vr. 14.04

WAAR?

Duitsland Youth hostel
MönchengladbachHardter Wald

PRIJS

Bus

€ 350*
€ 475

NET
OVER
DE
GRENS

Phantasialand, Movie Park Germany

Youth hostel
Mönchengladbach-Hardter Wald

“Rinne heeft een leuke, avontuurlijke
vakantie achter de rug. Zowel de
organisatie als de animatoren waren
top. Er is tijdens de vakantie echt
een hechte groep ontstaan: Rinne is
zelfs samen met een vriendin die ze
op deze vakantie heeft leren kennen,
plannen aan het maken voor een
volgende Krunsj-vakantie.”

Verscholen in de groene natuur van West-Duitsland vinden
we Mönchengladbach-Hardter Wald, een sfeervol jeugdhotel
dat deze week de uitvalsbasis vormt voor een week
pretparkplezier. Ons verblijf beschikt
over gezellige en lichtrijke kamers met
gratis wifi en draagt ecologie hoog
in het vaandel. Buiten zijn er tal van
sport- en ontspanningsmogelijkheden
zoals een voetbal-, basket- en
volleybalveld, pingpongtafels, een
klimmuur en een kampvuurplaats.

Kathleen, mama van Rinne (13 jaar)

Meer info per vakantie op www.krunsj.be
* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage.
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ski en snowboard

LEEFTIJD

13-15j en 16-18j+

krokus

13-15 en
16-18+
(vanaf 2010)
WANNEER?

WAAR?

Za. 18.02 za. 25.02

Oostenrijk
(Lienz) Gasthof
Post & Gasthof
Pontiller
Vervoer

Bus

PRIJS

€ 595*
€ 720

Huur skimateriaal:
+ € 60
Huur
snowboardmateriaal:
+ € 70
Huur helm:
+€6

Trek deze krokusvakantie mee met Krunsj de Oostenrijkse bergen in! Nog nooit op de
latten of een snowboard gestaan? Geen probleem! Onze animatoren helpen je tijdens
deze groepsvakantie graag bij je eerste glijpogingen onderaan de berg. Maar ook voor de
doorwinterde skiërs en snowboarders liggen er heel wat uitdagende hellingen te wachten
in één van de acht skigebieden. Na een hele dag op de pistes galmen de après-skihits
door de boxen en hebben de animatoren een ontspannende avondactiviteit voor jou in petto.
Klaar voor bergen sneeuwplezier?
verblijf: Gasthof Post en Gasthof Pontiller zijn twee sfeervolle hotels gelegen in het
Oostenrijkse dorpje Oberdrauburg, dicht bij Lienz. We slapen deze week in kamers van
twee tot vier personen die elk voorzien zijn van een eigen douche en toilet.
Skipas Ski Hit –
7 skigebieden &
167 km piste
å 39 km blauwe piste
å 98 km rode piste
å 30 km zwarte piste

+ 3.122 m hoogte
Sneeuwzeker

Skipas van 5 dagen
krunsj_vzw en 209 anderen vinden dit leuk

Wout #throwback naar een geweldige
skivakantie! Bedankt @krunsj_vzw
2 uur geleden
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eren vinden dit leuk

krunsj_vzw en 381 and

ezelschap = fantastisch
Eline Sneeuw + zon + topg
llienual
isju
#ikm
ad!
leuke week geh
1 dag geleden

Volpension

cursussen pasen

15j+

cursus
animator

Kriebelt het om kinderen een
onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Dan is onze cursus animator helemaal
jouw ding! Ontdek deze week alle
kneepjes van het vak: op welke
manier je een spel in elkaar steekt,
een speluitleg geeft en een groep de
week van zijn leven bezorgt. Verwacht
geen saaie, lange theorielessen,
maar actieve en speelse sessies waar
je zelf aan de slag gaat. Door onze
persoonlijke begeleiding gaan we op
zoek naar jouw talent zodat jij kan
schitteren als animator op vakantie.
De vrienden voor het leven krijg je er
helemaal gratis bij. Zet je feesthoed
op en spring het jeugdwerk in!

Leeftijd

Vanaf 15 jaar
(geboren voor
02.04.2008)

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
Vervoer

Eigen vervoer
WANNEER?

Cursus:
Zo. 02.04 – vr. 07.04
Aansluitend
voorbereidingsweekend:
Vr. 07.04 – Zo. 09.04

Praktisch: Als je graag stage loopt bij

Krunsj, verwachten we je eveneens
op het voorbereidingsweekend
aansluitend op de cursus.

(Automatisch ingeschreven
indien je kiest voor een
stage bij Krunsj)

PRIJS

€ 140

Tussenkomst
gemeente**

cursussen pasen

cursus
hoofdanimator

Leeftijd

Vanaf 16 jaar
(geboren voor
02.04.2007)

Prijs inclusief
voorbereidingsweekend

€ 160

Prijs exclusief
voorbereidingsweekend

€ 140

WANNEER?

Cursus:
Zo. 02.04 – vr. 07.04
Aansluitend
voorbereidingsweekend:
Vr. 07.04 – Zo. 09.04

Tussenkomst
gemeente**
WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
Vervoer

Eigen vervoer

Je hebt het attest animator al
op zak of 100 uur ervaring in het
jeugdwerk, maar het mag wel wat
meer zijn voor jou? Droom je ervan
om samen met je team een vakantie
in goede banen te leiden? Dan is
onze cursus hoofdanimator écht
iets voor jou! Ontdek hoe je een
gevarieerd vakantieprogramma in
elkaar bokst en hoe je het allerbeste
uit een ploeg animatoren haalt. We
dompelen je onder in een knettergek
Krunsj-bad boordevol boeiende en
actieve sessies. Hangt het attest
‘hoofdanimator in het jeugdwerk’
binnenkort ook aan jouw muur
te blinken?
Praktisch: Als je graag stage
loopt bij Krunsj, verwachten we je
al op zondagvoormiddag voor de
cursus effectief start en op het
voorbereidingsweekend aansluitend
aan de cursus.

fo per
Meer in cursus op
of
vakantie.krunsj.be
* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage.
www
** Sommige gemeenten betalen een deel van de prijs terug. Vraag dit zeker eens na bij jouw gemeente.

12

