
 

VAKANTIEBUNDEL WINTERHOTEL 
 

Een winterslaap ... Dat is niets voor ons! Samen beleven we een betoverende week boordevol spannende 

avonturen in het magische winterhotel. Zoef! We schieten pijlsnel de lucht in, en dat in de allercoolste attracties 

van de Efteling. Nog niet uitgespeeld? Hou je dan vast voor een stevige portie extreem verstoppertje en een 

uniek spelletje reuze- of glow-in-the-dark-bowling. Opgelet: tijdens een spelletje lasershooten is niemand 

veilig … Welk team kan als eerste iedereen uitschakelen? Ten slotte maken we samen prachtige feeënlichtjes 

om de vakantie op een schitterende manier af te sluiten. Voel jij het al kriebelen? 

 

Uitblinkers: Efteling, lasershooten (8-12 j.), extreem verstoppertje, feeënlichtjes maken, reuzebowling en 

glow-in-the-dark-bowling 

 

 

Programma 
 

 Eerste helft van de week: 

 Efteling 

 feeënlichtjes maken 

 lasershooten (8-12 j.) 

 Tweede helft van de week: 

 extreem verstoppertje 

 reuzebowling 

 glow-in-the-dark bowling 

 

 

Algemene informatie 
 

 Zo. 19.02 - za. 25.02 (6 nachten) of zo. 19.02 - wo. 22.02 (3 nachten) 

 5 - 7 jaar (2018 - 2016) of 8 - 12 jaar (2015 - 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. 
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ZANDVLIET - DE RUIGE HEIDE 

 

Net onder de Nederlandse grens vind je de Ruige Heide, een ruim jeugdverblijfscentrum dat vlak aan het 

gelijknamige natuurgebied ligt. Op het grote speelterrein kan je ravotten, rennen en misschien zelfs reeën 

spotten. Waar zie jij jezelf spelen? In het bos, op de speeltuin of aan de kabouterbankjes? Het eerste gebouw 

gebruiken we om te eten en voor binnenactiviteiten, maar door de grote ramen kan je alvast uitkijken naar het 

volgende spel in het bos. Iets verder heb je de slaapgang waar je 's avonds in de kamers van 2 tot 6 personen 

naar dromeland reist. 

 

Meer info vind je op www.kampas.be/nl/domein/ruige-heide. 

 

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

 

Krunsj 

Naam van je kind 

Putse Baan 251 

2040 Zandvliet 

 

 

 

REISDOCUMENTEN 

 

 

 

De volgende documenten zijn noodzakelijk. Al deze 

documenten horen thuis in je handbagage. 

 

 ISI+-kaart of Kids-ID 

 Toestemming om het land te verlaten (voor 

het bezoek aan De Efteling - ingevuld en 

ondertekend) 

 Medische fiche (ingevuld en ondertekend) 

 3 ziekenfondsklevertjes 

 

 

 

VERVOER 

 

Voor deze vakantie is enkel eigen vervoer mogelijk. We verwelkomen je graag aan De Ruige Heide 

(Putse Baan 251, 2040 Zandvliet). 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

