
 

 

Je hebt het attest animator op zak of 100 uur ervaring in het jeugdwerk, maar het mag wat meer zijn voor jou? 

Droom je ervan om samen met je team een vakantie in goede banen te leiden? Dan ben je op deze cursus 

hoofdanimator aan het juiste adres! Ontdek hoe je een gevarieerd vakantieprogramma in elkaar bokst en 

hoe je een team animatoren begeleidt op een waanzinnige vakantie. Als hoofdanimator blijf je in de eerste 

plaats animator, dus verwacht je maar aan een actieve en inspirerende cursus. 

 

Cursus hoofdanimator met stage bij Krunsj: als je graag stage loopt bij Krunsj, verwachten we je eveneens 

op het voorbereidingsweekend aansluitend op de cursus (vr. 09.04 – zo. 11.04). 

 

 Zo. 04.04 – vr. 09.04 

 16 – 25 jaar (2005 – 1996)  

 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. 

 

 

 

Maak kennis met ons vakantiedomein, gelegen op slechts 500m 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 vind je op www.hogeduin.be. 

 

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

 

Krunsj 

Naam van de deelnemer 

Kinderlaan 47 

8670 Oostduinkerke 

 

 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze documenten 

horen thuis in je handbagage. 

 

 Identiteitskaart 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 

  

http://www.hogeduin.be/


 

 

 

Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwachten je aan naam accommodatie (adres 

accommodatie). De vakantie begint om 10u en eindigt om 17u. Deze uren zijn onder voorbehoud van 

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

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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

www.krunsj.be. 

 

 

 

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? Dan kan je buiten de kantooruren terecht 

op ons permanentienummer 0475 98 14 71. 

 

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
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