
 

INFOBUNDEL INSTROOMWEEKEND 
 

Ben jij (hoofd)animator in het jeugdwerk en kriebelt het om bij Krunsj kinderen en jongeren 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 en 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?  

 

Praktisch: dit weekend is bedoeld voor iedereen die al een attest (hoofd)animator in het jeugdwerk behaald 

heeft en graag wil instromen bij Krunsj.  

 

 Vr. 22.10 – zo. 24.10  

 15 – 25 jaar (1996 - 2006) 

 In deze vakantiebundel vind je meer informatie over: 

 De vakantielocatie 

 De reisdocumenten 

 Het vervoer 

 Een aantal praktische zaken 

 Ongeveer drie weken voor de start van de vakantie krijg je alle laatste informatie via mail toegestuurd. 

 

 

CENTRUM VOOR JEUGDTOERISME TEN BERG - MERELBEKE 

 

Ten Berg is een kasteelpark van vijf hectaren waar de 

jeugdverblijven de Tilk en de Stobbe verscholen zijn in het groen. 

Dit weekend verblijven we in de 2- tot 5-persoonskamers van de 

Tilk, die elk beschikken over eigen sanitair.  

 

Zowel de kamers als de gemeenschappelijke ruimtes zijn 

comfortabel ingericht met aandacht voor een jeugdig publiek.  

 

 

Meer info vind je op www.tenberg.be  

 

Wil je een brief of kaartje schrijven, dan kan dat naar dit adres: 

 

Krunsj 

Naam van je kind 

Bergstraat 16 

9820 Merelbeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tenberg.be/
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REISDOCUMENTEN 

 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze 

documenten horen thuis in je handbagage. 

 

 Identiteitskaart  
 3 ziekenfondsklevertjes 
 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 

 

VERVOER 

 

Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwachten je aan CJT Ten Berg (Bergstraat 16, 9820 

Merelbeke). De vakantie begint om 19 uur en eindigt om 14 uur. Deze uren zijn onder voorbehoud van 

wijzigingen. De exacte uren worden ongeveer drie weken op voorhand gecommuniceerd. 

 

 

ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Coronamaatregelen 
 

Met gezondheid en verantwoordelijkheid als belangrijkste prioriteiten organiseren we onze vakanties met de 

nodige veiligheid en voorzorgen. Actuele informatie in verband met de coronamaatregelen kan je terugvinden 

op onze coronapagina www.krunsj.be/corona. 

 

 

Vakantiefoto’s 
 

We proberen om tijdens de vakantie een groepsfoto op Facebook of Instagram te plaatsen. Ongeveer drie 

weken voor aanvang van de vakantie van jouw kind zal je via mail een link ontvangen. Enkele weken na de 

vakantie kan je via deze link een selectie van de foto’s van de vakantie van jouw kind terugvinden. 

 

 

Verloren voorwerpen 
 

Enkele weken na de vakantie kan je foto’s van de verloren voorwerpen terugvinden op Google Drive. Je zult 

via mail de link naar deze foto’s ontvangen. 

 

 

Voorwaarden, leefregels en verzekering 
 

Onze algemene voorwaarden, leefregels en info over de verzekering kan je raadplegen via onze webstek 

www.krunsj.be. 

 

 

http://www.krunsj.be/corona
https://www.facebook.com/Krunsj/
https://www.instagram.com/krunsj_vzw/
http://www.krunsj.be/voorwaarden
https://www.krunsj.be/over-krunsj/leefregels
https://www.krunsj.be/voorwaarden
file:///C:/Users/melissa/AppData/Local/Temp/Temp1_wetransfer-c45164.zip/www.krunsj.be
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Contact 
 

Je kan tijdens de kantooruren zowel voor, tijdens als na de vakantie steeds contact opnemen met ons: 

 

Krunsj vzw 

Kareelstraat 132 

9300 Aalst 

053 42 11 00 

info@krunsj.be 

 

Is er een noodgeval wanneer je kind met ons mee is op vakantie of vormingsweekend? Dan kan je buiten de 

kantooruren terecht op ons permanentienummer 0475 98 14 71. 

 


