
 

VAKANTIEBUNDEL VLOGGERS EN VOLGERS 
 

Trek jij er graag met je smartphone op uit om al je avonturen te vloggen? Of wil jij al lang je eigen YouTube-

kanaal oprichten? Tijdens deze Krunsjtastische week kan je naar hartelust met al jouw mediaskills aan de 

slag! We komen te weten hoe we onze eigen filmpjes kunnen monteren en passen alle tips meteen toe in 

onze eigen creaties. Nadien experimenteren we met licht en sluitertijd met een origineel fotoverhaal als 

resultaat. Lukt het jou om jouw naam in de lucht te tekenen én deze haarscherp vast te leggen? Om onze 

vlogtalenten in de praktijk om te zetten, trekken we ten slotte naar Plopsaland. De adembenemende 

achtbanen zorgen gegarandeerd voor kriebels in de buik … Én voor spectaculaire filmpjes waar al je volgers 

jaloers op zijn. Smartphone klaar en filmen maar! 

 

Uitblinkers: mediaworkshop (o.a. vloggen, filmen en monteren met je smartphone ...), lichtfotografie, 

Plopsaland, filmpjes maken met smartphones 

 

 Zo. 09.04 - vr. 14.04 

 10 - 12 jaar (2013 - 2011) 

 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. 

 

 

OOSTDUINKERKE - VAKANTIEDOMEIN HOGE DUIN 

 

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 de 2- tot 8-persoonskamers van het gezellige bivakhuis of in het moderne 

hotel, dat beschikt over kamers voor 2 tot 7 personen. Buiten zijn er tal van sport- en spelmogelijkheden voor 

een stralende 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 je kind 

Kinderlaan 47 

8670 Oostduinkerke 
 

 

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 

 

 

http://www.hogeduin.be/
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VERVOER 

 

Tijdens de inschrijving voor deze Krunsj-vakantie kan je zowel voor de heen- als de terugreis kiezen uit twee 

verschillende opties, namelijk eigen vervoer of gratis busvervoer.  

 

 

Optie 1: eigen vervoer 
 

Indien je bij de inschrijving koos voor eigen vervoer verwelkomen we je graag aan vakantiedomein Hoge Duin 

(Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke). 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. 

 

 

Optie 2: gratis busvervoer (enkel voor wie voor busvervoer koos bij de inschrijving) 
 

Indien je bij de inschrijving koos voor vervoer met de bus heb je keuze tussen twee op- of afstapplaatsen: 

 Opstapplaats Erpe-Mere 

 Opstapplaats Mechelen 

 

De heenrit zal voor beide opstaplocaties in de namiddag aanvangen. Ook de terugkomst wordt zowel in Erpe-

Mere als in Mechelen verwacht in de namiddag. Gelieve voor het busvervoer rekening te houden met 

onderstaande zaken: 

 Het busvervoer wordt opgestart vanaf minimaal 15 personen. Indien het busvervoer niet kan 

doorgaan, nemen we ten laatste één week voor afreis contact met je op. 

 We vragen om bij de heenreis zeker een half uur op voorhand aanwezig te zijn. De bus vertrekt stipt. 

 De momenten die je hierboven kunt terugvinden, zijn voorlopige tijdsindicaties van de busuren. Deze 

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

via e-mail gecommuniceerd. 

 Ook de exacte locatie van de opstapplaatsen zal ongeveer drie weken op voorhand via e-mail 

worden gecommuniceerd. 

 

 

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. 

  

https://www.facebook.com/Krunsj/
https://www.instagram.com/krunsj_vzw/
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Voorwaarden, leefregels en verzekering 
 

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

webstek www.krunsj.be. 

 

 

Gsm-gebruik 
 

Voor een aantal activiteiten tijdens deze vakantie zal een smartphone worden gebruikt. Het is hiervoor 

toegelaten om een eigen gsm mee te brengen naar de vakantie, maar dit is niet verplicht. Er zullen voor deze 

activiteiten vanuit Krunsj smartphones ter beschikking worden gesteld die in groepjes kunnen gebruikt 

worden. Wanneer je een gsm (of andere kostbare voorwerpen) meeneemt op vakantie, dan doe je dit steeds 

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

tijdens de activiteiten (waarvoor geen smartphone nodig is) te gebruiken. De begeleiding spreekt in het begin 

van de vakantie af op welke momenten dit wel kan.  

 

 

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. 

 

 

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

