
 

VAKANTIEBUNDEL SPEELFABRIEK 
 

We trekken deze week onze laarzen aan, want de varkentjes staan ons al op te wachten. Spring jij mee in de 

modderpoel? Bij het kraaien van de haan, staan ook de andere dieren al te trappelen om samen aan een 

beestige dag op de boerderij te beginnen. Hop hop hop, alle paarden en pony’s gaan in galop! Als onze 

buikjes heerlijk gevuld zijn met de lekkerste zelfgemaakte koekjes en pompoensoep, leven we ons helemaal 

uit in het kriebelige stro-paradijs. Kukeleku! Tijd voor een week vol dierenplezier! 

 

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

(5-7 j.) en avontuurlijk spelmateriaal 

 

 

Programma 
 

 Eerste helft van de week: 

 dieren voederen en rondleiding op de boerderij 

 koekjes bakken 

 wandeling met dieren 

 pompoensoep maken (5-7 j.) of pompoenen snijden (8-12 j.) 

 workshop van melk tot boter (5-7 j.) of vilten (8-12 j.) 

 bezoek Buckwalkhoeve (5-7 j.) of Halsberg (bioboerderij, 8-12 j.) 

 Tweede helft van de week: 

 paard- of ponyrijden 

 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.) 

 

 

Algemene informatie 
 

 Zo. 30.10 - za. 05.11 (6 nachten) of zo. 30.10 - wo. 02.11 (3 nachten) 

 5 - 7 jaar (2017 - 2015) of 8 - 12 jaar (2014 - 2010) 

 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 e-mail 

toegestuurd. In deze mail zal je ook de medische fiche kunnen terugvinden. 
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MERELBEKE - ‘T BAKKERSHOF 

 

Voor deze unieke vakantie verblijven we op een échte boerderij! Tussen de Merelbeekse velden vinden we ’t 

Bakkershof, waar we naar hartenlust kunnen spelen, koken en dieren kunnen verzorgen. 's Nachts laten we 

de dieren op stal en kruipen we in ons eigen bedje in de gezellige kamers voor ongeveer 10 personen. Zo zijn 

we de ochtend nadien helemaal uitgerust om het boerderijleven opnieuw op te snuiven! 

 

Meer info vind je op www.bakkershof.be. 

 

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

 

Krunsj 

Naam van je kind 

Kastijdestraat 15 

9820 Merelbeke 

 

 

 

REISDOCUMENTEN 

 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze 

documenten horen thuis in je handbagage. 

 

 ISI+-kaart (voorkeur) of Kids-ID 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 

VERVOER 

 

Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwelkomen je graag aan ‘t Bakkershof 

(Kastijdestraat 15, 9820 Merelbeke). 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 via e-mail gecommuniceerd. 
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ANDERE PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Bagagevuller 
 

Om te weten wat je allemaal moet meenemen op vakantie, maken we voor elke vakantie een bagagevuller 

aan. Deze kan je terugvinden op onze website op de specifieke webpagina van jouw vakantie of als bijlage 

bij de ‘laatste info’-mail die je ongeveer drie weken voor afreis ontvangt. 

 

 

Vakantiefoto’s en verloren voorwerpen 
 

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. Kort na de vakantie van jouw kind zal je 

van ons een e-mail ontvangen. In deze mail zal je een link naar de leukste foto’s van de vakantie van jouw 

kind kunnen terugvinden. Deze foto’s zullen vanaf ongeveer twee weken na het einde van de vakantie 

beschikbaar zijn. Bovendien zal je in deze e-mail ook een link naar foto’s van de verloren voorwerpen kunnen 

terugvinden. We proberen om binnen de week na het einde van de vakantie alle foto’s van de verloren 

voorwerpen online te plaatsen. 

 

 

Voorwaarden, leefregels en verzekering 
 

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

webstek www.krunsj.be. 

 

 

Gsm-gebruik 
 

Wanneer je een gsm of andere kostbare voorwerpen meeneemt op vakantie, dan doe je dit op eigen 

verantwoordelijkheid. Om de vakantiewerking niet te verstoren, is het niet toegelaten om je gsm tijdens de 

activiteiten te gebruiken. De begeleiding spreekt in het begin van de vakantie af op welke momenten dit wel 

kan. We benadrukken graag dat het in geen geval verplicht is om een gsm mee te nemen op vakantie.  

 

 

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

