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TERUGKOMDAG

zaterdag 3 september
vanaf 16 u
Jeugdverblijf De Horizon
dene
Kapellestraat 88, 8450 Bre
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VOOR ALLE DEELNEMERS, OUD
WILLIGERS
GEÏNTERESSEERDEN EN VRIJ

meer info en inschrijven?

Op krunsj.be/evenementen
of telefonisch via
053 42 11 00
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vr

prijs

deelnemers
vakanties 2022: gratis
kinderen jonger
dan 6 jaar: gratis
kinderen van 6 tot
en met 12 jaar: € 8
vanaf 13 jaar: € 10

Om onze KRUNSJ-zomer af te sluiten,
nodigen we jullie graag uit op onze
barbecue. We organiseren tal van
leuke activiteiten en het is bovendien
dé kans om de animatoren en al
je KRUNSJ-vrienden terug te zien.
Smul van knapperige (al dan niet
vegetarische) vleesjes met verse
groenten en geniet van de gezellige,
ontspannen sfeer!

SPEELFABRIEK

WINTERHOTEL

Leeftijd

5-7 jaar

WANNEER?

(2017-2015)

Zo. 30.10 za. 05.11

8-12 jaar

(2014-2010)

of

zo. 30.10 wo. 02.11

WAAR?

Merelbeke
‘t Bakkershof

WANNEER?

Leeftijd

Zo. 19.02 za. 25.02

(2018-2016)

5-7 jaar

8-12 jaar

of

(2015-2011)

zo. 19.02 wo. 22.02

Vervoer

Eigen veroer
prijs

6 nachten:
€ 220*- € 345
3 nachten:
€ 110*- € 173

Spring jij deze week mee in de
modderpoel met de varkentjes?
Bij het kraaien van de haan,
staan ook de andere dieren al
te trappelen om samen aan een
beestige dag op de boerderij te
starten. Hop hop hop, alle paarden
en pony’s gaan in galop! Na de
heerlijkste zelfgemaakte koekjes
en pompoensoep, leven we ons
helemaal uit in het kriebelige stroparadijs. Kukeleku! Tijd voor een
week vol dierenplezier!

huifkartocht
dieren voederen
workshop van melk tot boter (8-12 j.)
pizza’s bakken (5-7 j.) of meehelpen
op de boerderij (8-12 j.)

6 nachten:
€ 220*- € 345
3 nachten:
€ 120*- € 183

Vervoer

herfst

Eigen veroer

Beleef een betoverende week in het magische winterhotel.
Zoef! We schieten pijlsnel de lucht in op de allercoolste
attracties van de Efteling. Nog niet uitgespeeld? Hou je
dan vast voor een spelletje extreem verstoppertje en
reuzebowling of glow-in-the-dark-bowling.
Opgelet: tijdens een spannende sessie lasershooten
is niemand veilig! Voel jij het al kriebelen?

EERSTE HELFT VAN DE WEEK
g
dieren voederen en rondleidin
op de boerderij
koekjes bakken
wandeling met dieren
of
pompoensoep maken (5-7 j.)
pompoenen snijden (8-12 j.)

(5-7
workshop van melk tot boter
of vilten (8-12 j.)
j.)
bezoek Buckwalkhoeve (5-7
j.)
of Halsberg (bioboerderij, 8-12

TWEEDE HELFT VAN DE WEEK
paard- of ponyrijden

prijs

WAAR?

Zandvliet
De Ruige Heide

j.)

uitblinkers:
Efteling, lasershooten (8-12 j.), extreem
verstoppertje, feeënlichtjes maken,
reuzebowling en glow-in-the-dark-bowling
EERSTE HELFT VAN DE WEEK

Uitblinkers:
boerderij-activiteiten,
paard- of ponyrijden,
pompoenen snijden (8-12 j.) of
pompoensoep maken (5-7 j.),
avontuurlijk spelmateriaal

Efteling
feeënlichtjes maken
lasershooten (8-12 j.)

krokus

TWEEDE HELFT VAN DE WEEK
extreem verstoppertje

overn
op ee achten
n
boerd echte
erij!

reuzebowling
glow-in-the-dark bowling
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N
5 NACHTE

5-6

pasen

SCHATTEN VAN
PIRATEN

WAAR?
Leeftijd

Ahoy, zeerovers! Als stoere zeelui gaan
we met het zand tussen onze tenen op
zoek naar leven in de Noordzee. In een
gigantische binnenspeeltuin schaven we
nadien onze klim- en klautertechnieken
bij. Opgelet: houd je schatkaart stevig vast,
want via de duinen racen we richting de
geheime schat. Ooglapje aan en gaan!

5-6
(2018-2017)

WANNEER?

Zo. 09.04 vr. 14.04

Uitblinkers: schattenjacht, schat

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

PRIJS

€ 189*
€ 314

knutselen, duinenrace, garnaalvissen,
binnenspeeltuin

7-9

WAAR?

Leeftijd

7-9
(2016-2014)

WANNEER?

Zo. 09.04 vr. 14.04

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin

KATTENKWAAD OF
HELDENDAAD

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

PRIJS

€ 189*
€ 314

Vliegen of onzichtbaar zijn: welke
superkracht kies jij? We flitsen naar
Plopsaland en spelen daarna zelf mee
in een te gekke theaterworkshop! Slaag
jij er ten slotte in om te winnen bij een
spannende duinenrace? We bundelen
onze krachten voor deze knotsgekke
superhelden-vakantie!
Uitblinkers: Plopsaland, theaterworkshop

‘Superhelden kakken ook’, hoogteparcours,
superhelden-duinenrace
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* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage.
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Leeftijd

10-12
(2013-2011)

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

WANNEER?

Zo. 09.04 vr. 14.04

PRIJS

€ 189*
€ 314

URBAN IN DE
DUINEN
Urban aan zee? Dat kan! Met de duinen
op de achtergrond rennen we razendsnel
over de meest uitdagende obstakels. Als
alles op wieltjes loopt, springen we op ons
skateboard om het beste van onszelf te
geven. Klaar voor een knallende afsluiter?
Met al dat dj-talent in huis, trekken
we onze dansschoenen aan voor een
onvergetelijk knalfeestje!
Uitblinkers: 3 verschillende urban-

workshops: dj, skateboarden, parkour

VLOGGERS EN VOLGERS
Vloggen? Cool! Met alle tips uit onze
mediaworkshop kan je alvast zelf meteen aan
de slag. Nadien experimenteren we met licht
en sluitertijd met een origineel fotoverhaal als
resultaat. De adembenemende achtbanen van
Plopsaland zorgen ten slotte gegarandeerd
voor kriebels in de buik én spectaculaire vlogs.
Smartphone klaar en filmen maar!
Uitblinkers: mediaworkshop (o.a. vloggen, filmen

10-12
(2013-2011)

WANNEER?

Zo. 09.04 vr. 14.04

vervoer

Gratis bus of
eigen vervoer

PRIJS

€ 189*
€ 314
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en monteren met je smartphone …), lichtfotografie,
Plopsaland, filmpjes maken met smartphones

10-12

WAAR?

Oostduinkerke
Vakantiedomein
Hoge Duin

Vakantiedomein Hoge Duin - Oostduinkerke
Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke
van de duinen en op slechts
Maak kennis met vakantiedomein Hoge Duin, gelegen in het midden
s van het gezellige
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Meer info per vakantie op www.krunsj.be
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KRUNSJ-VAKANTIES

INSCHRIJVEN KAN VANAF

24.08.2022

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 24.12.2022 tot en met 01.01.2023.
Alles is in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Krunsj vzw.
Deze kan je vinden op: www.krunsj.be/voorwaarden

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

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

å Vervoer
Voor een aantal van onze vakanties bieden we gratis busvervoer
aan. Je vindt de juiste vervoersmogelijkheden bij de vakantie van je
keuze. De opstapplaatsen voor de bus bevinden zich in Erpe-Mere
en Mechelen. De exacte locatie van deze opstapplaatsen bezorgen
we je ongeveer drie weken voor aanvang van jouw gekozen vakantie.
Busvervoer voor onze binnenlandse vakanties wordt opgestart vanaf
minimaal 15 personen.

KORTING
å Als lid van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen

ww w. kru ns j.b e

krijg je tot € 125 korting!

å Gezinskorting
Voor je 2de kind*: € 10 korting
Vanaf je 3de kind*: € 15 korting
* Op de binnen- en buitenlandse vakanties wordt een gezinskorting toegepast
indien je meer dan één kind, of één kind voor meerdere vakanties, inschrijft voor een
vakantie in dezelfde periode (wintervakanties: herfst-, krokus- of paasvakantie).

INCLUSIEVE VAKANTIES
å Vakanties voor iedereen

FISCALE AFTREKBAARHEID …
OOK VOOR KRUNSJ-VAKANTIES
Het fiscaal attest wordt automatisch toegestuurd
indien je aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie
kan je terugvinden op www.krunsj.be/vragen.

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. Soms zullen kinderen/jongeren met een specifieke
nood kunnen meegaan op vakantie, soms zullen we moeten
doorverwijzen. Je krijgt altijd een antwoord op maat!

å Inschrijven?

ANNULERING
Bekijk onze annuleringsvoorwaarden op www.krunsj.be/voorwaarden.
Annuleren kan enkel schriftelijk via info@krunsj.be.

Neem zeker contact op met ons, zodat we samen kunnen bekijken
wat voor jou de mogelijkheden zijn.
Uiterste inschrijvingsdata voor een vakantie voor deelnemers
met een vraag naar ondersteuning of extra zorg:
Herfstvakantie: 1 oktober 2022
Krokusvakantie: 1 januari 2023
Paasvakantie: 1 maart 2023

COLOFON
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Op avontuur met de hele familie
In onze vakantiedomeinen valt er altijd heel wat te beleven!
Ravotten in Durbuy!

Vakantiedomein Dennenheuvel
te Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)
✓ Familiekamers tot 7 pers.
✓ Speeltuinen en buitenfitness
✓ Te midden van een natuurgebied
www.dennenheuvel.be I 086 21 21 36

Uitwaaien aan zee!

Vakantiedomein Hoge Duin
te Oostduinkerke
✓ Familiekamers tot 8 pers.
✓ Grote speeltuin & speelterreinen
✓ Duinen in onze achtertuin
www.hogeduin.be I 058 23 40 52

Reserveer online met 30 % korting op de kamerprijs
Gebruik je promotiecode: LEDEN

Vind je ideale vakantiehuisje voor het hele gezin!
Onze partner Belvilla heeft:
Een ruim aanbod in België
+ 40.000 huizen in heel Europa
Meer dan 40 jaar ervaring

5%
korting
Meer info?

Op je online reservatie via www.belvilla.be
met je promotiecode: NZ-52015

info@nzvakanties.be I www.nzvakanties.be
gratis vakantienummer: 0800 95 180 (ma-vrij: 9u - 16u)

