
 

VAKANTIEBUNDEL GAAN MET DIE BOBBEJAAN 
 

Na een dag vol dolle attracties in Bobbejaanland toveren we onze behendigheid tevoorschijn op een 

uitdagend touwenparcours. In de Kempense bossen leren we vervolgens overleven in de natuur, waarna we 

langs het hindernissenparcours naar de overwinning racen op onze go-carts. Knallen maar! 

 

Uitblinkers: Bobbejaanland, hindernissenparcours, highlandgames, Lilse Bergen (laag touwenparcours, 

klimmuur, trampoline, skelters, speleobox en bosspel), survivalworkshop 

 

 Zo. 24.07 - za. 30.07 

 7 - 9 jaar (2015 - 2013) 

 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. 

In deze mail zal je ook de medische fiche kunnen terugvinden. 

 

 

KASTERLEE - DE HOGE RIELEN 

 

Tijdens deze avontuurlijke week overnachten we in De Hoge Rielen: een bosrijk jeugdverblijfscentrum van maar 

liefst 230 hectare groot! Hier vinden we meer dan voldoende ruimte om in het midden van de natuur te spelen 

en te ravotten. We slapen in kamers van 4 tot 6 personen die elk voorzien zijn van eigen sanitair. 

 

Meer info vind je op www.dehogerielen.be. 

 

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

 

Krunsj 

Naam van je kind 

Molenstraat 62 

2460 Kasterlee 

 

 

REISDOCUMENTEN 

 

 
 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze 

documenten horen thuis in je handbagage. 

 

 ISI+-kaart (voorkeur) of Kids-ID 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 
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VERVOER 

 

Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwachten je aan De Hoge Rielen (Molenstraat 62, 

2460 Kasterlee). De vakantie begint en eindigt in de namiddag. Opgelet: dit zijn voorlopige tijdsindicaties, 

deze zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve uren worden ongeveer drie weken op voorhand 

gecommuniceerd. 

 

 

ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Vakantiefoto’s 
 

We proberen om tijdens de vakantie een groepsfoto op Facebook (voor onze kindervakanties tot 12 jaar) of 

Instagram (voor onze jongerenvakanties vanaf 13 jaar) te plaatsen. Enkele weken na de vakantie van jouw 

kind zal je via mail een link ontvangen. Via deze link zal je een selectie van de foto’s van de vakantie van jouw 

kind kunnen 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 informatie over de verzekering kan je raadplegen via onze 

webstek www.krunsj.be. 

 

 

Contact 
 

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

 

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. 

 

 

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/Melanie/Documents/Werk/Krunsj/Mailings/Mailings%202021/www.krunsj.be

