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To Walk Again vzw

To Walk Again is een vzw met grote ambities op vlak 
van sporten, bewegen en revalideren voor mensen met 
een fysieke beperking. Via sport en beweging laten ze 
andersvalide personen (opnieuw) maximaal genieten van 
hun eigen kunnen. Samen stappen zetten, zowel op fysiek 
als mentaal vlak! 

Brede waaier aan sport- en bewegingsactiviteiten  
voor alle leeftijden (5-99j):

 G-sportdagen
 Zitski-vakanties
 Weekends
 Zomerkampen (5-30j)

 Uniek: 24/24u gratis begeleiding van  
kinesitherapeut en/of verpleegkundige op kamp

REVAlution Center:  
een uniek revalidatieconcept in Herentals

 Voor personen met een fysieke beperking  
(hersenaandoeningen, spierziekten, verlammingen ...)

 Nieuwste en meest innoverende  
technologische apparatuur zoals staprobots

organisatie  

in de kijker

Surf snel  
naar  

www.towalkagain.be  
voor meer  

informatie!
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“Met een klein hartje  
lieten we Alexander voor  
de allereerste keer 
op vakantie gaan met 
overnachting. Toen we hem 
na die week gingen ophalen, 
vonden we een supergelukkige, 
zelfverzekerde en moe-
maar-voldane jongen terug! 
Dankjewel, Krunsj!“ 
Veerle, mama van Alexander (9 jaar)

“Victor is altijd 
superenthousiast na een 
Krunsj-vakantie! Wanneer hij 
thuiskomt, vraagt hij steeds 
onmiddellijk wanneer hij een 
volgende keer met Krunsj op 
vakantie mag.”  
Ilse, mama van Victor (11 jaar)
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WINTER 2021-2022
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WAAR?
Beringen  

Jeugdverblijfs
centrum De Kompel

vervoer
Gratis bus of  
eigen vervoer 

WANNEER?

3 dagen:
Zo. 31.10 – wo. 03.11

6 dagen:
Zo. 31.10 – za. 06.11

Leeftijd
57  

(20162014)
812  

(20132009)

Laan op Vurten 61, 3581 Beringen 

Op een boogscheut van de oude mijn van Beringen vinden we 
De Kompel terug. Dit jeugdverblijf beschikt over ruime daglokalen 

en een grote speelweide waarin we een hele week naar hartelust 

kunnen ravotten. Met de uitgestrekte bossen van Beverlo en zelfs 

een heuse avonturenberg op wandelafstand, vormt De Kompel 

de ideale locatie voor een week vol Krunsj-plezier!

SPEELFABRIEK PRIJS AANKOMST VERTREK

3 nachten € 120* / € 178 zondag woensdag

6 nachten € 220* / € 345 zondag zaterdag

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

Jeugdverblijfscentrum De Kompel
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SPEELFABRIEK

DÉ VAKANTIE OP MAAT  DÉ VAKANTIE OP MAAT  
VOOR SPEELVOGELSVOOR SPEELVOGELS

zo ma di wo do vr za

31 1 2 3 4 5 6

oktober november

herfst

Z O N D A G aankomstdag

M A A N D A G knotsgekke spelletjes op het domein 

D I N S D A G Bobbejaanland Halloween  

W O E N S D A G vertrekdag 1 

D O N D E R D A G zwemmen (5-7) of indoor snorkelen (8-12)  

V R I J D A G onvergetelijke avonturen op het domein

Z A T E R D A G vertrekdag 2

Klaar om te griezelen in Bobbejaanland? 
Ga op spokenjacht in de snelste achtbanen 
en laat je betoveren door levensechte 
monsters in het magische spookhuis. 
Nadien nemen de jongste griezels een 
verfrissende duik in het zwembad, terwijl 
de oudste groep zich laat verbazen door een 
prachtige onderwaterwereld vol tropische 
zoetwatervissen. We trekken ons duikpak 
aan en snorkelen erop los. Voel jij het ook 
al kriebelen?  

Uitblinkers: Bobbejaanland Halloween, 
zwemmen (5-7), indoor snorkelen (8-12)



WANNEER?

3 dagen:
Zo. 27.02 – wo. 02.03

6 dagen:
Zo. 27.02 – za. 05.03

WAAR?

SintKatelijne
Waver 

Domein  
Roosendael

vervoer
Eigen vervoer 

Rozendaal 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Verscholen in de groene bossen van Sint-Katelijne-Waver ligt 
ons winterhotel in de vorm van een kasteel. Deze week slapen 
we in de gezellige kamers van het Landhuis. Buiten bieden 
de grote gras- en sportvelden de ideale uitvalsbasis voor een 
speelse en avontuurlijke vakantie!

Meer info per vakantie op www.krunsj.beMeer info per vakantie op www.krunsj.be

Domein Roosendael
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GEWELDIGE PORTIE GEWELDIGE PORTIE 
SNEEUWPRETSNEEUWPRET

WINTERHOTEL
Leeftijd

57  
(20172015)

812  
(2014  2010)

zo ma di wo do vr za

27 28 1 2 3 4 5

februari maart

krokus

WINTERHOTEL PRIJS AANKOMST VERTREK

3 nachten € 120* / € 178 zondag woensdag

6 nachten € 220* / € 345 zondag zaterdag

Z O N D A G aankomstdag

M A A N D A G knotsgekke spelletjes op het domein

D I N S D A G keuze-activiteiten in Snow World Ruchpen 

W O E N S D A G vertrekdag 1 

D O N D E R D A G workshop knutselen (5-7) of 

avonturenparcours in de hoogte (8-12)

V R I J D A G onvergetelijke avonturen op het domein

Z A T E R D A G vertrekdag 2

Uitblinkers: workshop knutselen (5-7), avonturenparcours in de hoogte (8-12),  
2 keuze-activiteiten in Snow World Ruchpen (voor iedereen): 
indoor skiën of snowboarden • ijskarten (vanaf 1m40 | +€15) • glow-in-the-dark-minigolf • sleeën & sneeuwpret

Haal je warmste jas maar uit de kast, want deze 
week racen we vliegensvlug met onze ijskart door 
een indoor sneeuwparadijs. Zoef naar beneden 
van de gigantische ski- en snowboardpiste 
of spring op je slee voor een geweldige portie 
sneeuwpret: de keuze is helemaal aan jou! Daarna 
genieten de jongste sneeuwengeltjes van een 
leuke knutselworkshop, terwijl de oudste sneeuwpoppen meters 
boven de grond van het ene obstakel naar het andere slingeren.  
Ben jij klaar voor dit onvergetelijke avontuur?



Leeftijd
5-6  

(2017-2016)

WAAR?

Oostduinkerke 
Vakantiedomein 

Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of 
eigen vervoer 

WANNEER?
Zo. 10.04 – 
vr. 15.04

PRIJS
€ 180*
€ 305

Beleef een spetterende namiddag in 
het allerleukste speeldorp van de kust! 
Samen springen, klimmen en klauteren 
we erop los. Na al dat spelen in het 
zand, nemen we een verfrissende 
duik in het fantastische zwemparadijs 
Plopsaqua. Met Krunsj naar het strand, 
da’s altijd plezant!

Uitblinkers: Plopsaqua,  
speeldorp Gipsy Village,  
een heleboel spelmateriaal

Schroefje hier, boutje daar, even 
aandraaien en onze robot is klaar. 
Laat jij jouw creatie dansen of 
springen? Bovendien gaan we 
experimenteren met een echte 
3D-printer. Kies zelf jouw ontwerp 
en printen maar! Stretch ten slotte 
je duimen en haal de overwinning 
binnen tijdens een heuse  FIFA-
competitie: 1-0! 

Uitblinkers: 3D-printen, workshop 
robots bouwen & programmeren, 
game-consoles op groot scherm

Deze week schiet jouw adrenalinepeil 
razendsnel de hoogte in! Zoek 
dekking terwijl de laserstralen en 
Nerf-pijlen je om de oren vliegen. 
Nadien trekken we onze meest 
opvallende outfits aan voor een potje 
blacklightbowling en -minigolf.  
Kan jij bovendien jouw evenwicht 
bewaren op een uitdagend 
hoogteparcours? Spannend!

PAASKRIEBELSPAASKRIEBELS

TEAM TECHNOTEAM TECHNO

ACTIE MAXIACTIE MAXI

Leeftijd
7-9  

(2015-2013)

WANNEER?
Zo. 10.04 - 
vr. 15.04

PRIJS
€ 180*
€ 305

Leeftijd
7-9  

(2015-2013)

WANNEER?
Zo. 10.04 - 
vr. 15.04

PRIJS
€ 180*
€ 305
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WAAR?

Oostduinkerke 
Vakantiedomein 

Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of 
eigen vervoer 

WAAR?

Oostduinkerke 
Vakantiedomein 

Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of 
eigen vervoer 

5 N A C H T E N

Uitblinkers: hoogteparcours, Nerf-gevecht, 
lasershooten, glow-in-the-dark-bowling, 
blacklightminigolf

6

pasen

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

7-9

7-9



Deze week schieten we onszelf naar 
de overwinning tijdens een spannend 
Nerf-gevecht en trotseren we de 
grootste golven tijdens het windsurfen! 
Neem daarna zelf de touwtjes in 
handen tijdens een spectaculaire 
kite-sessie op het strand. Klaar? 
Vliegeren maar! 

Uitblinkers: windsurfen, kiten,  
Nerf-gevecht, beach games

1, 2, 3, fotomodel! Deze week word je 
als een echte ster behandeld! Je zal 
in de watten worden gelegd tijdens 
een fabuleuze make-up-workshop en 
kan helemaal tot rust komen in onze 
Krunsj-wellness. Bovendien ontdekken 
we de prachtige onderwaterwereld als 
echte zeemeermin of -man!

Uitblinkers: zeemeerminzwemmen, 
workshop (make-up, nagelverzorging 
& hairstyling), wellness met 
gezichtsmaskers

Leeftijd
10-12 

(2012-2010)

WANNEER?
Zo. 10.04 - 
vr. 15.04

PRIJS
€ 180*
€ 305

WINDKRACHT 10WINDKRACHT 10

Leeftijd
10-12 

(2012-2010)

WANNEER?
Zo. 10.04 - 
vr. 15.04

PRIJS
€ 180*
€ 305

STIJLVOLLE  STIJLVOLLE  
(ZEE)STERREN(ZEE)STERREN

WAAR?

Oostduinkerke 
Vakantiedomein 

Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of  
eigen vervoer 

WAAR?

Oostduinkerke 
Vakantiedomein 

Hoge Duin
vervoer

Gratis bus of  
eigen vervoer 

5 N A C H T E N

Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke 

Maak kennis met vakantiedomein Hoge Duin, gelegen in het midden van de 
duinen en op slechts 500m van het strand. Deze week slapen we in het gezellige 
bivakhuis dat beschikt over kamers voor 2 tot 8 kinderen. Buiten zijn er tal van 
sport- en spelmogelijkheden voor een stralende week vol plezier en avontuur.

Vakantiedomein Hoge Duin - Oostduinkerke

7

pasen

Meer info per vakantie op www.krunsj.beMeer info per vakantie op www.krunsj.be

10-12
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gratis busvervoer

vaka
ntie aan zee



8

Bekijk onze annuleringsvoorwaarden op www.krunsj.be/voorwaarden.

Annuleren kan enkel schriftelijk via info@krunsj.be.

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 fijne 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?
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 2021 
Krokusvakantie: 15 december 2021
Paasvakantie: 1 maart 2022

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 24.12.2021 tot en met 02.01.2022.

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

HOE INSCHRIJVEN?

C O L O F O N
Krunsj vzw | Kareelstraat 132 | 9300 Aalst | 053 42 11 00 | info@krunsj.be | www.krunsj.be | www.facebook.com/Krunsj | www.instagram.com/krunsj_vzw/
Werkten mee aan dit nummer: Jürgen Constandt, Erik Stoffelen, Marijke Van den hove, Rogier Minnaert, Judith Van de Winkel, Melissa Van Lindt,  
Linse De Boeck, Lieze Neys en Werkgroep Vakanties
Vorm en drukwerkbegeleiding: www.magelaan.be
Verantwoordelijke uitgever: Erik Stoffelen, Kareelstraat 132, 9300 Aalst  
Ondernemingsnummer: 0443.096.196 RPR: Gent  afdeling Dendermonde

FISCALE AFTREK BAARHEID…  
OOK VOOR KRUNSJ-VAKANTIES

Het fiscaal attest wordt automatisch toegestuurd 
indien je aan de voorwaarden voldoet. 

Meer info op de webstek van de Vlaamse overheid:  
www.sociaalcultureel.be/jeugd/fiscaleaftrek.aspx

www.krunsj.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF

23.08.2021

ANNULERING

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 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).

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 aanvang van 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. 

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 de herfst- en paasvakantie wordt opgestart vanaf 
minimaal 15 personen.

KRUNSJ-VAKANTIES



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

Meer info?  

   Boek tijdig je vakantiehuisje voor de herfstvakantie! 

5 %
korting

TIP Onze partner Belvilla heeft: 

        + 40.000 huizen in heel Europa

        Meer dan 40 jaar ervaring

        Een ruim aanbod in België

op je onlinereservering via www.belvilla.be  
met je promotiecode: NZ-52015

Familie groot of klein? 
Welkom in ons vakantiedomein

De reisdienst van jouw ziekenfonds!

Hoge Duin te Oostduinkerke:
• familiekamers tot 8 personen
• grote speeltuin & speelterreinen
• duinen in onze achtertuin

Dennenheuvel te Durbuy (Bomal-sur-Ourthe):
• familiekamers tot 7 personen
• speeltuinen & buitenfitness
• te midden van een natuurgebied

dennenheuvel.be | T. 086 21 21 36hogeduin.be | T. 058 23 40 52

op de kamerprijs met je promotiecode: LEDEN 25 %
korting

Kom ravotten in de duinen of maak een boswandeling in de Ardennen

UW PARTNER VOOR ZEKERHEID

NIEUW!
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KRUNSJ ZOEKT  
EXTRA ONDERSTEUNINGSANIMATOREN

Krunsj voorziet:
å Vrijwilligersvergoeding
å Verblijf met maaltijden
å Verzekering
å Ondersteuning
å En uiteraard … een fantastische ervaring!

Tijdens al onze zomer- en wintervakanties,  
nu en in de toekomst
å Om kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig 

hebben een onvergetelijke vakantie te bezorgen

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!

Wij  
zoeken  

JOU!
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“Na elke vakantie ontstaan er vriendschappen 
verspreid over het hele land. Ook in het buitenland 
krijgen de jongeren voldoende vrijheid om af en toe 
hun eigen ding te doen. Een Krunsj-vakantie geeft 
als ouder een zorgeloos gevoel omdat je weet dat je 
kinderen in goede handen zijn en er meteen contact 
wordt opgenomen indien er toch iets zou zijn.”

Marleen, mama van Olivia (15 jaar) en Laura (17 jaar)

vorming pasen

12

tip
Wees er snel 
bij voor je 
stageplaats

WINTER 2021-2022

vorming najaar

krokus

pasen
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Ontdek het ‘vree wijze’ Gent. Kruip in de huid van 
Europese topspionnen en leg alle puzzelstukken 
samen vóór de chemische bom ontploft. Wees snel, 
want je hebt maar 60 minuten de tijd. Met een drankje 
in de hand, gooi je nadien een strike of sla je een 
hole-in-one in O’Learys. Op het einde van de dag kan 
je lekker onderuit zakken met een grote zak popcorn en 
een fantastische film. Een citytrip in eigen land waar 
je geen nee tegen kan zeggen!

 

Uitblinkers: escape room, Kinepolis,  
O’Learys (bowlen en minigolf)

13-14 
jaar

vree wijs Gent

Sint-Widostraat 11, 9000 Gent
Deze week verblijven we in ons 
hostel, gelegen in het hartje  
van Gent. We slapen in kamers 
voor 2 tot 6 personen die 
allemaal beschikken over eigen 
sanitair.

pasen

WANNEER?
Zo. 10.04 – 
vr. 15.04

PRIJS
€ 180*
€ 305

WAAR?
Gent  

Hostel  
De Draecke 

Vervoer
Eigen vervoer

Leeftijd
1314 

 (2009  2008)

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

“Ik vertrouw al jaren op Krunsj! Toffe animatoren,  
kleine groepen, vlot inschrijven … Pure kwaliteit!  
Er is nog geen enkele vakantie (en het waren er 

al bijzonder veel) tegengevallen.  
Bedankt voor jullie inzet!”

Katrien, mama van Anna (13 jaar)

binnenland
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Meer info per vakantie op www.krunsj.be



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 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?

hotel: Hotel Action is een sfeervol jeugdhotel gelegen in het Oostenrijkse dorpje Flattach. Het 

beschikt over kamers voor 6 tot 8 personen die elk voorzien zijn van een eigen douche en toilet.

WANNEER?
Za. 26.02 –  
za. 05.03

WAAR?
Oostenrijk 
(Flattach) 

Hotel Action 
Vervoer

Bus

LEEFTIJD
1315 en
1618+

(vanaf 2009)

PRIJS

€ 575*
€ 700

Huur  
snowboardmateriaal:  
+ € 65

Huur helm:  
+ € 6

krokus

ski en snowboard
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Ward Wat. Een. Topweek! #ikwilterug
1 dag geleden

Lieze #throwback naar de tijd van mijn leven!

3 uur geleden

krunsj_vzw en 183 anderen vinden dit leuk

krunsj_vzw en 278 anderen vinden dit leuk

+ 3.122 m hoogte
Sneeuwzeker

Skipas van 5 dagen

Huur skimateriaal:  
+ € 55

Volpension

13-15j en 16-18j +

Skipas Ski Hit –  
8 skigebieden:
å Alle skigebieden  

van OostTirol
å Mölltaler Gletsjer
å Ankogel

250 km piste
å 65 km blauwe piste
å 145 km rode piste
å 40 km zwarte piste



cursus  
animator

Ben jij een dolenthousiast vat vol 
creativiteit met waanzinnige spelideeën? 
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 hun 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!

Praktisch: Als je graag stage loopt bij 
Krunsj, verwachten we je eveneens op 
het voorbereidingsweekend aansluitend 
op de cursus.

* Prijs met korting voor leden van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen die in regel zijn met de ziekenfondsbijdrage.
** Sommige gemeenten betalen een deel van de prijs terug. Vraag dit zeker eens na bij jouw gemeente.

Leeftijd
Vanaf 15 jaar  
(geboren voor 

03.04.2007)

WANNEER?

Cursus: 
Zo. 03.04 – vr. 08.04

Aansluitend voorbereidings
weekend: 08.04 – 10.04
(Automatisch ingeschreven  

indien je kiest voor een  
stage bij Krunsj)

WAAR?
Oostduinkerke 

Vakantiedomein 
Hoge Duin

Vervoer

Eigen vervoer 

PRIJS
€ 140*
€ 240

Tussenkomst 
gemeente**

(hoofd )animator worden?
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Meer info over het traject vind je op www.krunsj.be

stage evaluatiedag = attest

bij Krunsj niet  
bij Krunsj bij Krunsj

cursus

bij Krunsj

Bij Krunsj kan je een attest in het jeugdwerk behalen. Je moet hiervoor een cursus, stage 

en evaluatiedag door lopen. Bij een positieve evaluatie krijg je het attest uitgereikt door 

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.



instroomweekend

Ben jij (hoofd)animator in het jeugdwerk 
en kriebelt het om bij Krunsj kinderen 
de tijd van hun leven te bezorgen? Dan 
is ons instroomweekend helemaal jouw 
ding! Ontdek de visie van Krunsj, hoe we 
onze vakanties in elkaar steken en nog 
zoveel meer. Tijdens dit weekend maak 
je op een speelse en actieve manier 
kennis met wat Krunsj uniek maakt. 
Nadien zal onze werking geen geheimen 
meer voor jou hebben en zal je helemaal 
klaar zijn om op één van onze vakanties 
als (hoofd)animator aan de slag te gaan! 
Klinkt superleuk, toch?

Leeftijd
Vanaf 15 jaar

Attest (hoofd)
animator op 

zak

WANNEER

Vr. 22.10 – zo. 24.10

WAAR?
Merelbeke 

Centrum voor 
Jeugdtoerisme 

Ten Berg

Vervoer

Eigen vervoer 

PRIJS
€ 20

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 
team 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 schitteren?

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).

Leeftijd
Vanaf 16 jaar  
(geboren voor 

03.04.2006)

Prijs inclusief  
voorbereidings-

weekend
€ 160*
€ 260

Prijs exclusief  
voorbereidings-

weekend
€ 140*
€ 240

WAAR?
Oostduinkerke 

Vakantiedomein 
Hoge Duin

Vervoer
Eigen vervoer 

WANNEER?

Cursus: 
Zo. 03.04 – vr. 08.04

Aansluitend voorbereidings
weekend: 08.04 – 10.04

Tussenkomst 
gemeente**

cursus 
hoofdanimator 
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Meer info over onze vormingen op  
www.krunsj.be vorming 1


