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STRAFFE VAKANTIES VOOR JONGEREN MET BIJZONDERE AANDACHT

02 welkom

HÉ, JIJ DAAR!
Onze JOMBA-vakanties zijn er voor alle JOngeren Met
Bijzondere Aandacht die de tijd van hun leven willen
beleven. We leggen de nadruk op ontspanning en plezier.
Daarnaast is er extra oog voor structuur, begeleiding en
medische zorgen. In dit magazine zetten we al onze JOMBAvakanties in de kijker. Voor meer informatie neem je best
een kijkje op kazou.be waar je kan doorklikken naar JOMBA.
Lees eerst ons stappenplan op de volgende pagina. Heb je

jomba: Dat is

ons even weten, onze medewerkers helpen je graag om de
vakantie van je dromen waar te maken! Je vindt de gegevens
van de medewerkers uit je regio op de flap achteraan in de
brochure.

vooral jong zijn met
bijzondere avonturen!

hulp nodig bij je inschrijving of heb je een vraag? Laat het
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GEHEIME CODE?
IN DIT MAGAZINE ZITTEN VLAGJES VERSTOPT MET CIJFERS EROP.
VIND ZE ALLEMAAL EN WIN EEN SUPERCOOL KAZOUPRETPAKKET!
ZOEK ALLE VLAGJES, ORDEN DE CIJFERS VAN KLEIN NAAR GROOT EN
GEEF DEZE GEHEIME CODE IN OP KAZOU.BE/WEDSTRIJD. SUCCES!
DEELNEMEN KAN T.E.M. 20 JANUARI 2019. HET WEDSTRIJDREGLEMENT VIND JE OP KAZOU.BE/WEDSTRIJD

in deze brochure 03
STAPPENPLAN
1 Zet je rustig samen met je ouders/vrienden in de zetel.
2 Open het flapje achteraan met de legende.
3 Om ervoor te zorgen dat je zeker de vakantie kiest die
aangepast is aan jouw noden, typeren we onze vakanties
met 3 kernwoorden: mobiliteit, zelfredzaamheid
en communicatie. Kleur de bolletjes in die voor jou van
toepassing zijn en vergelijk deze met de vakanties in onze
brochure.
4 Vanaf dit jaar werken we met een interessegebied voor
alle doelgroepen. Meer uitleg vind je terug op het flapje
achteraan. Je kan, afhankelijk van je eigen interesses, kiezen
voor één van de volgende interessegebieden:
• Ontdekkingsvakanties (dagtrip)
• Actievakanties (doen)
• Themavakanties (beleven)
• Genietvakanties (ervaren)
5 Blader in onze brochure naar de juiste doelgroep.

6 Heb je een vakantie gekozen? Log
in op je ‘Mijn Kazou’-profiel
en klik je gekozen vakantie aan als
favoriet via zoek&boek.
Heb je nog geen ’Mijn Kazou’profiel? Maak er één aan via
www.kazou.be > Mijn Kazou > maak een profiel aan.
7 Heb je nog vragen over de vakantie of inclusie, contacteer
ons (zie contactgegevens op het flapje)
8 Boeken kan vanaf zaterdag 12 januari 9:00u, dit zowel
via de website als via de telefoon. Zorg dat je bij het boeken
de volgende info bij de hand hebt: rijksregisternummer,
periode en bestemming van vakantie, opstapplaats,…
9 Een tweede vakantie boeken? Dat kan vanaf 16 januari 14u.
10 Je boeking is pas definitief na goedkeuring van de
medische fiche en betaling van je factuur.
11 3 weken voor vertrek ontvang je de laatste info.
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Opgelet: In dit magazine vind je het vakantieaanbod over heel Vlaanderen. De opstapplaats van de vakantie hangt af van het

organiserende Kazouverbond. Bij elke vakantie vind je welk verbond er verantwoordelijk is voor de organisatie. Je kan in elk
Kazouverbond een vakantie boeken, je keuze is dus niet afhankelijk van je woonplaats.
Bij een binnenlandse vakantie mag je, indien je dit wenst, de deelnemer zelf brengen of afhalen op de vakantieplaats.
Neem hiervoor zeker vooraf contact op met de organiserende regio.

04 Achter de schermen

EEN DAG OP

VAKANTIE

1 Goeiemorgen!

Wrijf de slaap uit je ogen, een nie
uwe dag wacht op je.
Na een lekker ontbijt en een poe
tsbeurt voor onze tanden
duiken we in een nieuw avontu
ur met onze themafiguren.
Ben jij ook benieuwd wat ze van
daag zullen meemaken?

JOMBA, dat zijn vakanties waar we bijzondere aandacht aan
geven. We zoeken steeds naar activiteiten die helemaal op
jouw maat zijn. Een voorbeeldje van hoe zo’n dag er kan
uitzien? Een kleine greep uit het aanbod vind je hieronder,
maar om eerlijk te zijn: de mogelijkheden zijn eindeloos…
Er gebeuren elke dag nog heel wat meer dingen, maar alles
opnoemen zou ons hier te ver leiden.
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ze allemaal
genoeg. Probeer
vrienden.
uit, samen met je

3 Smullen maar

Een hele dag op stap, dan mag
er ook al eens lekker gegeten
worden. We doen ons best om
je steeds op je wenken te
bedienen met lekkere en gezond
e maaltijden. ’s Middags met
z’n allen lunchen, dat is steeds
een belevenis.

4 Snoozzz…

Ben jij niet gem
aakt voor veel
actie? Dan gaan
we heerlijk
snoezelen. Lekk
er genieten
en al je zintuigen
laten
werken. Perfect
om helemaal
tot rust te komen
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10 redenen om mee te gaan op JOMBA-vakantie 05

06 Jongeren met autisme en normale begaafdheid
JONGEREN MET AUTISME

100% genieten met 100% houvast: zo kan je onze vakanties
voor kinderen met autisme het best samenvatten. Alle
deelnemers genieten van extra begeleiding en structuur
door een enthousiaste monitorenploeg. Daarnaast proberen
we op vakantie een gezond evenwicht te vinden tussen
individuele aandacht en momenten in groep. Zo krijgt iedereen
de specifieke aanpak die nodig is om er een geweldige en
onvergetelijke vakantie van te maken!

6-10j (‘13-’09)

-OYALELE AAN ZEE
KOKSIJDE - MIDWESTER (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 252
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 532

PLOPSALAND • PRACHTIGE ZANDKASTELEN BOUWEN •
VAN DUINEN EN ZEE GENIETEN • EEN WEEK VOL FANTASIE

Zet je schrap voor vliegensvlugge achtbanen, doldraaide
molens, waterattracties en zoveel meer! In Plopsaland geniet je
van een dag plezier. Te land, ter zee en in de lucht, in Koksijde
plonzen we in zee, maken we prachtige zandkastelen en springen
we van plezier! Je verkleedt je en laat je fantasie de vrije loop.
Je verzamelt schelpjes als mooie herinneringen. De duinen en
de zee zijn een week lang je thuis.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-10j (‘13-’09)

STORM AAN ZEE
DE HAAN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 266
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 546

ROCKS & RIVERS

JUPILLE - GARDE CHASSE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 317

NIET-CM-lid: € 597

27/07 tot 03/08
36
eigen vervoer
Antwerpen

TE GEKKE STRAND- EN DUINSPELEN • PLOPSALAND • DE SIERK •
SPANNENDE SCHATTENJACHT • DUIK IN HET ZWEMBAD

Wil je de zon zien zakken in de zee? Dan moet je mee naar
De Haan! Je waagt je er aan te gekke strand- en duinspelen,
gaat op bezoek naar het speelparadijs De Sierk en neemt een
verfrissende duik in het zwembad. Je krijgt piraten over de vloer
die je hulp nodig hebben bij een spannende schattenjacht en je
zet koers richting Plopsaland waar je een dolle dag beleeft op
de vele attracties. Schip ahoi, zeekameraden!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

11-14j (‘08-’05)

actie

THEMA

19/08 tot 26/08
26
eigen vervoer
West-Vlaanderen

KAMPEERAVOND • VLOTTENBOUW EN -TOCHT •
GILLEN OP DE DEATHRIDE • APEN- EN JUNGLEBRUG

Wil je een vakantie vol actie en plezier? Dan moet je mee naar
Jupille! Je klimt en klautert je een weg over de rotsen langs
verschillende bruggen en kabels. Via een apen- en junglebrug
steek je de Ourthe over. Of wat dacht je van een afvaart van de
Ourthe op je zelfgebouwd vlot? Langs de rivier is er ook een
kampeeravond voor echte avonturiers. Voel je het al kriebelen?
Schrijf je dan vlug in!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

22/07 tot 29/07
30
Roeselare, Kortrijk
West-Vlaanderen

actie

Jongeren met autisme en normale begaafdheid 07
11-14j (‘08-’05)

STRAFFE
CM-PRIJS

SUMMER VIBES

€ 324

BREDENE - HORIZON (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 604

KITEN OP HET STRAND • WORKSHOP STRANDSPELEN •
HEERLIJK KICKBIKEN • BELLEWAERDE

Ga mee naar zee en beleef een week vol plezier en activiteiten.
Je gaat samen met de monitoren kiten op het strand. Speel
je liever een spel op het strand, dan is dat mogelijk tijdens
onze workshop strandspelen. Wat dacht je van een ritje op de
kickbike? Zoek je meer naar actie en sensatie? Dan nemen we je
graag mee op daguitstap naar Bellewaerde. Beleef de vakantie
van je dromen in Bredene.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

11-14j (‘08-’05)

ACTION UND FUN
KEVELAER (DUITSLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 345
NIET-CM-lid: € 625

FIESTA AVONTURA
SORT (SPANJE)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 421

NIET-CM-lid: € 781

Hey actieveling, klaar voor veel fun? Oefen dan snel je beste
Duits, want in Kevelaer valt heel wat te beleven! Je gaat
zwemmen in het openluchtzwembad vlakbij en geniet van de zon
aan het meer in Xanten. Je glijdt als een atleet met je waterski’s
over het water. Of je ﬁetst als een echte wielrenner naar het
boerderijpark Irrland. Tenslotte haal je alles uit de kast in
Toverland, een superleuk attractiepark! Ganz toll!

:

VENI, VIDI, VENETIE
VENETIË (ITALIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 572
NIET-CM-lid: € 932

actie

31/07 tot 07/08
25
Antwerpen, Mechelen
Antwerpen

CANYONING & RAFTING • HOOGTEPARCOURS • CHILLEN AAN
HET ZWEMBAD • SLAPEN ONDER DE STERREN • FIESTA IN DE DISCO

De Spaanse zon, een goeie portie actie, imposante bergen
en heerlijke verkoeling aan het zwembad: deze vakantie is
een must! Naast wat chillen zoek je de actie op tijdens een
hoogteparcours, rafting en canyoning. Te midden van de bergen
smul je van een overheerlijke barbecue en kan je genieten van
een onvergetelijke nacht onder de sterren. Je eindigt in stijl met
een feestje in de disco. Tegen Sort zeggen we si señor!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

15-18j (‘04-’01)

27/07 tot 03/08
25
Zellik
Vlaams-Brabant

OPENLUCHTZWEMBAD • MEER IN XANTEN • WATERSKIËN •
TOVERLAND • FIETSTOCHT NAAR IRRLAND

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

15-18j (‘04-’01)

actie

actie

05/08 tot 14/08
30
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

BEZOEK AAN VENETIË • GEZELLIGE STAD PADOVA • WATERPRETPARK •
ATTRACTIEPARK GARDALAND • CHILLEN OP HET STRAND

Venetië is de parel van Noord-Italië met z’n wirwar aan kanaaltjes,
prachtige gevels en indrukwekkende pleinen. Een stad die je
moet gezien hebben. Het gezellige Padova staat eveneens op
het programma, net zoals het grootste en populairste pretpark
van Italië, Gardaland! Je komt tot rust op het strand en afkoelen
doe je niet alleen in de zee maar ook in het waterpretpark in de
buurt. Veni, vidi, Venetië!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

29/06 tot 08/07
20
Diepenbeek
Limburg

ontdekken

08 Jongeren met autisme en een verstandelijke handicap
6-17j (‘13-’02)

PLEZIERVAKANTIE
MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 236
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 516

ROLLEN MET FIETS OF GOCART • SUBTROPISCHE WATERPRET •
VROLIJK VERKLEEDFEEST • GEZELLIGE UITSTAP

In het midden van een dennenbos ligt het vakantiecentrum Home
Fabiola waar jij de koning(in) te rijk bent. De monitoren zorgen
voor voldoende structuur bij alle kleine en grote activiteiten die
ze uit hun hoed toveren. Ook een leuk feestje zal hierbij niet
ontbreken. Je neemt een duik in het subtropisch zwembad als
je even wil afkoelen. Uiteraard kijk je al uit naar de gezellige
daguitstap! Heb je ook al zin om te vertrekken?
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

11-14j (‘08-’05)

SUMMER VIBES

BREDENE - HORIZON (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 324
NIET-CM-lid: € 604

THEMA

14/07 tot 21/07
15
eigen vervoer
Vlaams-Brabant

KITEN OP HET STRAND • WORKSHOP STRANDSPELEN •
HEERLIJK KICKBIKEN • BELLEWAERDE

Ga mee naar zee en beleef een week vol plezier en activiteiten.
Je gaat samen met de monitoren kiten op het strand. Speel
je liever een spel op het strand, dan is dat mogelijk tijdens
onze workshop strandspelen. Wat dacht je van een ritje op de
kickbike? Zoek je meer naar actie en sensatie? Dan nemen we je
graag mee op daguitstap naar Bellewaerde. Beleef de vakantie
van je dromen in Bredene.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

20/07 tot 27/07
18
Dendermonde
Oost-Vlaanderen

actie

Jongeren met gedragsproblemen 09
JONGEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN

Onze monitoren leiden deze vakantie in goede en duidelijke
banen dankzij een strikte dagstructuur. We spelen onze
activiteiten vaak in groepjes per leeftijd en wisselen dit natuurlijk
af met grote spelen met de volledige bende. Op deze vakantie
kan iedereen 100% zichzelf zijn en zal je je geen moment
vervelen.

6-10j (‘13-’09)

STORM AAN ZEE
DE HAAN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 266
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 546

TE GEKKE STRAND- EN DUINSPELEN • PLOPSALAND • DE SIERK •
SPANNENDE SCHATTENJACHT • DUIK IN HET ZWEMBAD

Wil je de zon zien zakken in de zee? Dan moet je mee naar
De Haan! Je waagt je er aan te gekke strand- en duinspelen,
gaat op bezoek naar het speelparadijs De Sierk en neemt een
verfrissende duik in het zwembad. Je krijgt piraten over de vloer
die je hulp nodig hebben bij een spannende schattenjacht en je
zet koers richting Plopsaland waar je een dolle dag beleeft op
de vele attracties. Schip ahoi, zeekameraden!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

11-14j (‘08-’05)

ROCKS & RIVERS

JUPILLE - GARDE CHASSE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 317

NIET-CM-lid: € 597

FIESTA AVONTURA
SORT (SPANJE)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 421

NIET-CM-lid: € 781

19/08 tot 26/08
26
eigen vervoer
West-Vlaanderen

KAMPEERAVOND • VLOTTENBOUW EN -TOCHT •
GILLEN OP DE DEATHRIDE • APEN- EN JUNGLEBRUG

Wil je een vakantie vol actie en plezier? Dan moet je mee naar
Jupille! Je klimt en klautert je een weg over de rotsen langs
verschillende bruggen en kabels. Via een apen- en junglebrug
steek je de Ourthe over. Of wat dacht je van een afvaart van de
Ourthe op je zelfgebouwd vlot? Langs de rivier is er ook een
kampeeravond voor echte avonturiers. Voel je het al kriebelen?
Schrijf je dan vlug in!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

15-18j (‘04-’01)

THEMA

actie

22/07 tot 29/07
30
Roeselare, Kortrijk
West-Vlaanderen

CANYONING & RAFTING • HOOGTEPARCOURS • CHILLEN AAN
HET ZWEMBAD • SLAPEN ONDER DE STERREN • FIESTA IN DE DISCO

De Spaanse zon, een goeie portie actie, imposante bergen
en heerlijke verkoeling aan het zwembad: deze vakantie is
een must! Naast wat chillen zoek je de actie op tijdens een
hoogteparcours, rafting en canyoning. Te midden van de bergen
smul je van een overheerlijke barbecue en kan je genieten van
een onvergetelijke nacht onder de sterren. Je eindigt in stijl met
een feestje in de disco. Tegen Sort zeggen we si señor!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

05/08 tot 14/08
30
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

actie

10 Jongeren met een fysieke handicap en normale begaafdheid
JONGEREN MET EEN FYSIEKE HANDICAP

Klaar voor een weekje relaxen en genieten? Of liever je grenzen
verleggen deze zomer? Kom dan zeker met ons mee! Een enthousiaste
moniploeg zorgt voor een fantastische vakantie. Verwacht toffe uitstapjes,
verrassende activiteiten en een grote dosis plezier. Uiteraard zijn zowel
de vakantiecentra als de activiteiten aangepast aan ieders mogelijkheden.
Iedereen is welkom om van een zalige vakantie te genieten. Wanneer
vertrekken we?

13-21j (‘06-’98)

ND
LUXUEUS DUITSLA
D)
BLANKENHEIM (DUITSLAN

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 640

UITDAGEND DIERENPARK • BEZOEK KEULEN •
VERFRISSEND ZWEMBAD • TEAMBUILDING

Voor een mix van cultuur, ontspanning en een plons in het
zwembad zit je goed in Blankenheim. Je geniet met volle teugen
in het Wild und Freizeitpark in Klotten, waar je een spectaculaire
vogelshow bijwoont en veel dieren zal spotten. Je bezoekt
Keulen, de Duitse grootstad aan de Rijn, en je krijgt ook een
uitdagende teambuilding op jouw bord. Blankenheim zal straks
geen geheimen meer kennen voor jou. Zorg dat je erbij bent!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

13-30j (‘06-’89)

RELAX OP Z’N LIGNACS
LIGNAC (FRANKRIJK)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 509
NIET-CM-lid: € 789

€ 338
NIET-CM-lid: € 538

Rolsto

el

elijk

OOSTENDE - OESTERPUT (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

nk

ROYAAL GENIETEN

toega

03/08 tot 10/08
15
Eke
Oost-Vlaanderen

AANGEPAST ZWEMBAD TER PLAATSE • REUZENPANDA’S IN BEAUVAL •
ZUIDERS GENIETEN • EEN OF MEERDERE TERRASJES

Zin in een week ontspanning in een zonnig Frans decor? In
de zuiderse temperaturen neem je een verfrissende duik in
het zwembad en speel je een spelletje petanque. Je bezoekt
pittoreske steden, doet een terrasje of gaat snuisteren op één
van de vele marktjes. Als kers op de taart maak je een beestige
uitstap naar de dierentuin in Beauval, de grootste zoo van
Frankrijk. Geniet je deze zomer mee?
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

ontdekken

genieten

29/06 tot 06/07
18
Eke
Oost-Vlaanderen

OOSTENDE ONTDEKKEN • IN FLANDERS FIELDS MUSEUM • AANGEPAST
WATERSPORTEN • CULINAIRE WORKSHOP • DAGUITSTAP NAAR BRUGGE

Klaar om culinaire verwenning te combineren met waterpret en
culturele uitstapjes? Dan moet je in Oostende zijn! We ontdekken
Brugge en Ieper, waar we de Menenpoort en het In Flanders
Fields Museum bezoeken. We volgen een kookworkshop en in
Oostende zoeken we de leukste terrasjes en zomerevenementen
uit! Je gaat ook het water op tijdens een watersportactiviteit,
aangepast aan jouw mogelijkheden. Kom jij mee royaal genieten
in Oostende?
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

11/08 tot 16/08
14
Diepenbeek
Limburg

ontdekken

Jongeren met een fysieke handicap en normale begaafdheid 11
21-30j (‘98-’89)

SUMMERPROOF
HOOGELOON (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 485
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 765

toega

EFTELING • STADSBEZOEK EINDHOVEN • BOWLEN EN ZWEMMEN •
UITSTAP NAAR ZOO VELDHOVEN

Voor een vakantie die al je zintuigen prikkelt, ben je in Hoogeloon
aan het juiste adres! Je bezoekt Eindhoven, een hippe stad waar
je ook gaat bowlen en heerlijk gaat relaxen in het verwarmde
zwembad! Je gaat ook een dagje naar pretpark Efteling waar
je kan kiezen voor een razendsnelle attractie of rustig genieten
van de sprookjesachtige omgeving. Verder ontdek je ook de
dieren in Zoo Veldhoven. Hoogeloon, here I come!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

TER AAR (NEDERLA

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 256
NIET-CM-lid: € 536

Rolsto

el

elijk

TE LAND, TER ZEE,ND)TER AAR

nk

21-30j (‘98-’89)

toega

ontdekken

05/07 tot 12/07
18
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

DAGUITSTAP AMSTERDAM • KUIEREN OP DE DIJK IN KATWIJK • MINIGOLF

Zin in een week relaxen midden in het groen? Dan moet je zeker
mee naar Ter Aar. Op deze vakantie staat genieten voorop en heb
je inspraak in het programma. Je gaat naar het strand in Katwijk
om gezellig te kuieren op de dijk en te genieten van de frisse
zeelucht. Je brengt ook een bezoek aan Amsterdam, de stad waar
altijd wat te doen is. Nog niet genoeg? Dan ga je nog samen met
je vrienden een potje minigolfen.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

15/07 tot 22/07
15
Antwerpen, Mechelen
Antwerpen

ontdekken

12 Jongeren met een verstandelijke handicap
JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP

We kiezen dit jaar opnieuw voor vier interessegebieden binnen
deze doelgroep: actievakantie, genietvakantie, belevingsvakantie
en ontdekkingsvakantie. Bovendien staat er bij elke vakantie
vermeld wat we van de deelnemers verwachten aan de hand
van een bolletjessysteem (dit wordt herhaald op de flap
achteraan in de brochure).

6-13j (‘13-’06)

KODDIGE KUNSTHELDEN
MASSEMBRE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 165

NIET-CM-lid: € 325

KROKUS

REEDS
BOEKBAAR

6-13j (‘13-’06)

PLEZIER OP DE BOERDERIJ
WORTEL (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 251

NIET-CM-lid: € 531

ACTION PAINTING • RIJSTPAP MAKEN • DE GROTE
KUNSTZOEKTOCHT • GELUKSPOPPETJES MAKEN

Ben jij creatief of ben je dat helemaal niet? Alles kan, niets
moet in Kunstig Massembre. Kamiel de kever neemt je mee langs
kunstwerken waar je verhalen komt te weten en leuke dingen zal
beleven. Maak een kunstwerk dat groter is dan jezelf en knutsel
een gelukspoppetje met Fimo. Kook samen met het melkmeisje de
lekkerste rijstpap van het land! Schrijf je in en geef Massembre
samen met ons meer kleur tijdens de krokusvakantie!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

€ 336
NIET-CM-lid: € 616

Rolsto

el

elijk

EVERBEEK (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

nk

FANTASTISCH DIERENPLEZIER

toega

04/03 tot 08/03
20
Leuven (Kessel-Lo)
Vlaams-Brabant

LEVEN ALS EEN ECHTE BOER(IN) • KRUIDENOLIE MAKEN •
DIEREN VERZORGEN • LEKKER KOKKERELLEN

Op deze vakantie kruip je in de rol van een echte boer of boerin.
Je helpt bij het borstelen van de pony’s, raapt kakelverse eieren
en je mag zelf de boerderijdieren voederen. Je gaat mee het
veld op om te helpen oogsten en speelt leuke boerderijspelletjes
Goed nieuws voor alle lekkerbekken: je kookt met superverse
hoeveproducten en maakt je eigen kruidenolie. De kans om moe
maar voldaan huiswaarts te keren? 100%!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-13j (‘13-’06)

actie

THEMA

03/08 tot 10/08
20
Leuven (Kessel-Lo)
Vlaams-Brabant

SNOEZELPLEZIER • PLONZEN IN DE GAVERS • DIERENVRIENDEN
MAKEN • WONDERBAARLIJK PAIRI DAIZA

Gek op dieren? Dan is deze vakantie vol dierenplezier ideaal voor
jou! Je maakt kennis met speciale reuzenkonijnen en geitjes die
echte kunstjes doen. Ook de kippen en de hangbuikzwijnen in
dit aangepast centrum kijken al uit om door jou gevoederd te
worden. Je maakt een ritje op een paard of een ezel en geniet
van een dierensnoezeldag. Als kers op de taart kijk je je ogen
uit in Pairi Daiza. In De Kleppe wordt het zeker beestig plezant!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17/08 tot 24/08
23
Kortrijk, Brugge
West-Vlaanderen

THEMA

Jongeren met een verstandelijke handicap 13
6-17j (‘13-’02)

KANTIE
FANTASTISCHE VA
GIË)
MASSEMBRE (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 209
NIET-CM-lid: € 449

PASEN

REEDS
BOEKBAAR

6-17j (‘13-’02)

BRUISEND AVONTUUR
KEMMEL (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 226
NIET-CM-lid: € 506

ZWEMMEN • GOCARTPARCOURS • CLOWN FLIPO OP BEZOEK •
VIERUURTJES MAKEN • WANDELING MET DE EZELS

De titel zegt het al: dit wordt een fantastische vakantie. Om te
beginnen komt Clown Flipo zotte dingen doen in zijn te gekke
show, dat wordt echt lachen geblazen! Ook het bezoekje aan het
zwembad, de gocartnamiddag en een ritje op de ezel zorgen
voor het nodige plezier. Ten slotte duik je de keuken in waar je
de lekkerste vieruurtjes leert maken. Komt het water je al in de
mond? Dan ben je helemaal klaar voor deze zalige vakantie!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

PRIKKELPARADIJS
BRASSCHAAT (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 218
toega

en verv

oeR

eig

el

nk

Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 418

Op en rond de Kemmelberg zal je helemaal in je nopjes zijn!
Deze vakantie wordt één groot avontuur: leuke spelen, spannende
verhalen, dolle dansjes, spetterende waterpret, beestige
binnenspelen, verrassende uitstapjes ... Als je na al die actie
een beetje wil rusten, kan je samen met de moni’s zorgeloos
genieten in de gezellige snoezelruimte. De meeste activiteiten
doe je samen met je toffe groepje dat volledig is afgestemd op
jouw mogelijkheden.

ZOTTE ZEEVAKANTIE
DE PANNE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 262
NIET-CM-lid: € 542

actie

01/07 tot 08/07
20
Geel, Mechelen
Antwerpen

SPETTEREN IN ZWEMBAD • GENIETEN EN SNOEZELEN •
OP STAP NAAR DE SPEELTUIN • BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

Wat is het ﬁjn om in Brasschaat te zijn! In het zwembad geniet
je samen met je monitoren van een verfrissende duik in het
water. Snoezelen, gekke spelletjes en vooral heel véél genieten
staan op je programma deze week. Je gaat op uitstap naar de
speeltuin. Daar kan je ravotten en spelen, samen met je vrienden.
En daarbovenop ga je nog een dag naar de Zoo. Ontspannen zal
je doen in centrum Bielebale!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-17j (‘13-’02)

14/04 tot 20/04
20
Zellik
Vlaams-Brabant

LEUKE SPELEN • SPETTERENDE WATERPRET • VERRASSENDE UITSTAPJES

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-17j (‘13-’02)

actie

genieten

14/07 tot 19/07
15
eigen vervoer
Antwerpen

PLOPSAQUA • IJSJES ETEN OP DE ZEEDIJK •
ZANDKASTELEN BOUWEN • GOCARTRACE

Deze zomer ben je de baas op het strand in De Panne. Je neemt
een duik in het zwembad van Plopsaland en je bouwt supergrote
zandkastelen. Met de gocart op de dijk toon je je stuurkunsten
aan de rest van de wereld. Je geniet van een lekker ijsje met de
zon op je snoet. Samen met je monitoren maak je zon-, zee- en
strandplezier. Zet je zonnebril op en kom mee naar een paradijs
vol zand en schelpjes!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

15/07 tot 22/07
34
Zellik
Vlaams-Brabant

genieten

14 Jongeren met een verstandelijke handicap
6-17j (‘13-’02)

PURE AVONTURENVGIË)AKANTIE
MASSEMBRE (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 279
NIET-CM-lid: € 559

BIBBEREN OP DE DUOBALKEN • DEATHRIDE OM VAN TE GILLEN •
RACEN MET GOCARTS • DAGTOCHT + GROTTEN BEZOEKEN

Deze vakantie zit vol straffe teamopdrachten, grote avonturen
en heel veel plezier! Je gaat op een spannende avonturendag
waar je als een echte Tarzan een deathride afsuist en je je
evenwicht probeert te bewaren op de apenbrug en de zwevende
balken. Meer amusement nodig? Dan zijn er nog de gocarts, de
waterplaza en een bezoekje aan een echte grot. Honger? Dan
gooien we een varken op de barbecue! Of een koe. Of een moni.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-17j (‘13-’02)

DOLFIJNE VAKANTIE
BRUGGE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 391

NIET-CM-lid: € 671

DOL-FIJNE VAKANTIE
BRUGGE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 314

NIET-CM-lid: € 514

Zijn dolﬁjnen en zeeleeuwen jouw favoriete dieren? Dan moet je
mee naar Brugge! Je verblijft met een toffe bende in kasteel De
Karmel. Je helpt de verzorgers in Boudewijn Seapark en krijgt
er een rondleiding achter de schermen. En natuurlijk ontmoet je
de lieve dolﬁjnen. Zelf ook een waterrat? Dan kan je plonzen en
spetteren in het zwembad. Of bouw grote zandkastelen tijdens
een dagje aan de kust. Deze dolﬁjne vakantie wil je echt niet
missen!

HERFSTKRIEBELS
MASSEMBRE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 193

NIET-CM-lid: € 353

herfst

THEMA

29/07 tot 05/08
30
Diepenbeek
Limburg

BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW • ASSISTEER DE VERZORGERS •
TOPDAGEN IN BOUDEWIJN SEAPARK

Zijn dolﬁjnen en zeeleeuwen jouw favoriete dieren? Dan moet
je mee naar Brugge! Je verblijft met een toffe bende in kasteel
De Karmel. Je helpt de verzorgers in Boudewijn Seapark tijdens
een training met de zeehonden en zeeleeuwen. Je krijgt ook
een exclusieve rondleiding achter de schermen en geniet van
de dolle dolﬁjnen en de even gekke moni’s! Het belooft een
fantastische vakantie te worden waar jij ongetwijfeld bij wil zijn.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-17j (‘13-’02)

27/07 tot 03/08
20
Antwerpen, Mechelen
Antwerpen

BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW • ASSISTEER DE VERZORGERS • TOPDAGEN
IN BOUDEWIJN SEAPARK • EEN DAGJE NAAR ZEE • ZWEMMEN

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-17j (‘13-’02)

actie

THEMA

26/08 tot 31/08
30
Zellik
Vlaams-Brabant

SPRINGKASTELEN • GOCARTS • ZWEMMEN

De titel zegt het al: dit wordt een fantastische herfstvakantie.
Om te beginnen maken we plezier op de opblaasbare attracties.
Je zal nog nooit zoveel kriebels in je buik gevoeld hebben! Ook
een zwembadbezoekje samen met je vrienden, mag hier niet
ontbreken. En om deze vakantie helemaal af te maken, houden
we een gocartrace. Wie is de snelste? Maak je alvast klaar voor
deze zalige vakantie!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

28/10 tot 01/11
10
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

actie

Jongeren met een verstandelijke handicap 15
6-21j (‘13-’98)

AKANTIE
FANTASTISCHE FUNV
GIË)
WESTMALLE (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 290
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 570

toega

SPETTERENDE WATERPRET • KNETTEREND KAMPVUUR •
LUIDKEELSE ZANGMOMENTEN • FANTASTISCH FEEST

Wie zin heeft om een fantastische vakantie te beleven, is in
Westmalle aan het juiste adres! Hier is het altijd feest, voor
groot en klein. Jouw knettergekke moni’s organiseren elke
dag activiteiten op jouw maat: spetterende waterspelen, een
knetterend kampvuur, een grote talentenjacht, op uitstap en af
en toe eens uitrusten met een ijsje of een drankje. Verlang je
naar een vakantie vol feest en fun? Dan is Westmalle zeker iets
voor jou!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-21j (‘13-’98)

OP ONTDEKKING IN BRUGGE
BRUGGE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 323
NIET-CM-lid: € 603

WESTMALLE SWINGT
WESTMALLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 290
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 570

toega

Kasteel De Karmel is het decor van deze vakantie. Je gaat naar
Boudewijn Seapark waar je de dierenverzorgers assisteert en
je geniet in het park van de zotte dolﬁjnen en misschien wel
even gekke moni’s! Je maakt een uitstap naar zee waar je een
mooi zandkasteel bouwt. Een frisse duik nemen doe je beter in
het binnenzwembad. Ook een bezoek aan het Jan Breydelstadion
staat op de agenda. Het belooft een onvergetelijke vakantie te
worden!

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

Rolsto

el

elijk

WESTMALLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

nk

VERTIER EN PLEZIER

toega

ontdekken

22/07 tot 29/07
30
Leuven (Kessel-Lo)
Vlaams-Brabant

LUIDKEELSE ZANGMOMENTEN • LEUKE UITSTAP •
SWINGEND DANSFEEST • MUZIEK

Muziek, dans en feest: Westmalle is één groot podium. Zingen,
dansen, verkleden, springen en jij mag meedoen! Dit wordt een
knallende vakantie met muziek van ‘s ochtends tot ‘s avonds!
Even uitblazen doe je bij het kampvuur of tijdens een leuke
wandeling in het bos. Af en toe knijp je er ook even tussenuit:
je gaat op daguitstap of op ijsjestocht. Kortom, een swingende
vakantie om nooit te vergeten!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-21j (‘13-’98)

15/07 tot 22/07
60
Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende
West-Vlaanderen

TOPDAG IN BOUDEWIJN SEAPARK • ASSISTEER DE DIERENVERZORGERS •
BEZOEK AAN JAN BREYDELSTADION • DAGUITSTAP NAAR ZEE • ZWEMMEN

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-21j (‘13-’98)

genieten

genieten

22/07 tot 29/07
60
Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende
West-Vlaanderen

KNETTEREND KAMPVUUR • VUILE SPELEN • DISCOPARTY •
LEUKE UITSTAPPEN

In Westmalle beleef je de tijd van je leven! We zorgen voor een
mix van rustige activiteiten, uitstapjes en feestjes. Kortom, een
vakantie waar iedereen zich thuis voelt. Zin in een uitstap naar
een verrassingslocatie? Of liever een spetterend en knetterend
kampvuur met muziek en toneel? Een discofuif? Of optredens
van de monitoren en jezelf? Al jouw vakantiedromen worden
werkelijkheid in Westmalle!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

12/08 tot 19/08
65
Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende
West-Vlaanderen

genieten

16 Jongeren met een verstandelijke handicap
6-30j (‘13-’89)

SPETTEREND STRAGIË)NDPLEZIER
BREDENE (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 327
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 607

toega

WATERPRET IN SUNPARKS • POOTJEBADEN IN DE ZEE •
RELAXEN IN DE SNOEZELRUIMTE • FIJNE DAG IN PLOPSALAND

In Bredene heb je niet alleen een zee van tijd maar leef je je ook
een hele dag uit, op en naast het strand! Je beleeft een ﬁjne dag
in Plopsaland, relaxt in de snoezelruimte, plonst in het zwembad
en maakt nieuwe vrienden. Je wordt begeleid door topmoni’s en
een lieve verpleegkundige. Zij zorgen ervoor dat je een zalige
vakantie beleeft en hebben zelfs nog een verrassingsactiviteit
voor jou in petto. Plezier verzekerd!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-30j (‘13-’89)

KLEPPERENDE DIERENREIS
EVERBEEK (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 357
NIET-CM-lid: € 637

ROADTRIP NEDERLAND
NEDERLAND

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 463
slap

n
nte

NIET-CM-lid: € 703
en in te

EXPEDITIE SAFARI
BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 220
NIET-CM-lid: € 500

13/07 tot 20/07
45
Oudenaarde
Oost-Vlaanderen

Gek op dieren? Dan is deze vakantie vol dierenplezier ideaal voor
jou! Je maakt kennis met speciale reuzenkonijnen en geitjes die
echte kunstjes doen. Ook de kippen en de hangbuikzwijnen in
dit aangepast centrum kijken al uit om door jou gevoederd te
worden. Je maakt een ritje op een paard of een ezel en geniet
van een dierensnoezeldag. Als kers op de taart kijk je je ogen
uit in Pairi Daiza. In De Kleppe wordt het zeker beestig plezant!

THEMA

26/07 tot 02/08
23
Maldegem
Oost-Vlaanderen

SLAPEN IN MOTORHOME EN TENT • ZEEHONDEN SPOTTEN IN TEXEL •
BEZOEK AMSTERDAM • SPELLETJES OP DE CAMPING

Je reist samen met andere jongeren met een verstandelijke
handicap door Nederland, zelfs tot in het verre Friesland. Over
het koude water van de Noordzee rijden we door naar Texel, een
eiland vol zeehonden en prachtige stranden. De reis gaat daarna
verder langs de grootste en belangrijkste stad van Nederland,
Amsterdam. Onderweg leren we elkaar beter kennen en spelen
we leuke spelletjes op de camping. Kortom, een reis om nooit
te vergeten!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

13-17j (‘06-’02)

06/07 tot 13/07
45
Eke
Oost-Vlaanderen

SNOEZELPLEZIER • PLONZEN IN DE GAVERS • DIERENVRIENDEN
MAKEN • WONDERBAARLIJK PAIRI DAIZA

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-30j (‘13-’89)

29/06 tot 06/07
45
Dendermonde
Oost-Vlaanderen

genieten

ontdekken

12/08 tot 18/08
12
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen

TWEEDAAGSE SAFARI • SLAPEN IN EEN TENTENDORP • SPEELLAND BEEKSE
BERGEN • HUIFKARRIT • VERFRISSENDE ZWEMVIJVER

Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht?
Trek snel je rangeroutﬁt aan. Een huifkar neemt je mee op
tweedaagse naar Safaripark Beekse Bergen. Hier ontdek je
Afrika en al zijn magische dieren. Daarnaast is er ook tijd om
je uit te leven op het avontureneiland, de waterglijbanen, de
trampolines ... in Speelland Beekse Bergen. En dan is er nog de
grote zwemvijver in ons vakantiehuis. Alles is aanwezig voor een
beestige vakantie!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

05/07 tot 12/07
35
Kortrijk, Roeselare
West-Vlaanderen

THEMA

Jongeren met een verstandelijke handicap 17
13-21j (‘06-’98)

KEICOOLE KEMPEN
HECHTEL-EKSEL (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 265
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 505

KROKUS

REEDS
BOEKBAAR

13-21j (‘06-’98)

CRAZY KOLLUMER
KOLLUMEROORD (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 635

OLMENSE ZOO • KLIMMUUR BERINGEN • PLOPSA INDOOR HASSELT •
WATERPRET IN OVERPELT

Hou jij van ravotten en durf je wel eens een uitdaging aan? Ga
dan zeker met ons mee naar de prachtige Limburgse Kempen!
Samen ontdekken we de leukste attracties in Plopsa Indoor. Wil
je het nog avontuurlijker? We klauteren omhoog op de klimmuur,
in de oude mijn van Beringen. Via een spannende glijbaan
duiken we het zwembad in om de wildwaterbaan te trotseren.
En ook de exotische dieren in de Olmense Zoo kijken al uit naar
jouw komst!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

GO WITH THE FLOW
TER AAR (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 256
NIET-CM-lid: € 536

02/03 tot 08/03
16
Eke, eigen vervoer
Oost-Vlaanderen

BEZOEK AAN AQUAZOO • ZEILEN OP HET MEER • ZALIG WADLOPEN •
AVONTUURLIJKE OUTDOORNAMIDDAG • SURVIVALBOS EN DEATHRIDE

Zoek je graag het avontuur op? In Kollumeroord zal je dat vinden.
Je ziet een heleboel gekke waterdieren in AquaZoo en gaat op
zeehondensafari. Je overwint je hoogtevrees in het survivalbos,
bij de deathride en tijdens een echte outdoornamiddag. Ook op
en naast het water beleef je zotte avonturen. Je gaat zeilen met
een grote zeilboot op het meer en nadien krijg je natte voeten
tijdens het wadlopen. Let’s go crazy!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

13-21j (‘06-’98)

actie

actie

29/06 tot 06/07
30
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

PRETPARK DUINRELL • BODYBOARDEN & TUBEN •
POLDERSPORT • STADSBEZOEK TER AAR

Ben jij klaar om de golven te trotseren? Dat kan in Ter Aar!
Tijdens het bodyboarden probeer je al liggend op een board een
kunstmatige golf te temmen! Wil je nog meer dolle waterpret?
Dan is het tuben zeker iets voor jou! Minstens even spannend
wordt het bezoek aan pretpark Duinrell en het beoefenen van de
poldersport. Als laatste ga je ook nog de sfeer opsnuiven in het
stadje Ter Aar! Instappen maar!

actie

15/07 tot 22/07
PERIODE
20
AANTAL
OPSTAPPLAATS Antwerpen, Mechelen
ORGANISATIE Antwerpen

13-21j (‘06-’98)

NENLAND
PLEZANT IN ‘T BINGIË)
HECHTEL-EKSEL (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 342
NIET-CM-lid: € 622

VERWARMD BUITENZWEMBAD • BEZOEK OLMENSE ZOO • FIJNE DAG IN
PLOPSA INDOOR • GEZELLIG SNOEZELEN • UITDAGENDE MINIGOLF

Hou jij van een gezonde mix tussen ontspanning en avontuur?
Dan ben je hier aan het juiste adres! Je beleeft een ﬁjne dag in
Plopsa Indoor Hasselt, relaxt in de snoezelruimte, plonst in het
zwembad en als kers op de taart maak je ook nog eens nieuwe
vrienden in de dierentuin. Samen met de andere deelnemers en
enkele superlieve monitoren beleef je de week van je leven. In
het binnenland wordt het zeker en vast plezant!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

20/07 tot 27/07
14
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

genieten

18 Jongeren met een verstandelijke handicap
13-21j (‘06-’98)

TUUR
HET DUITSE AVON(DUIT
SLAND)

KELL AM SEE - KREISJUGENDHAUS

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 635

BOWLEN & MINIGOLFEN • ZWEMBAD MET GLIJBANEN •
AVONTUURLIJK TOUWENPARCOURS • PAARDRIJDEN IN HET WOUD

Op dit Duitse avontuur zal je samen met je nieuwe vrienden
je sportieve grenzen verleggen. Moedig elkaar aan
op het touwenparcours, geniet van de glijbanen in het
openluchtzwembad en gooi een strike bij het bowlen! Je verkent
ook de bossen rondom het meer per paard en geniet van een
partijtje minigolf. Heb je eens een mindere dag? Geen probleem,
we passen het programma voor jou aan. Dit wordt een vakantie
waar iedereen van zal genieten!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

13-30j (‘06-’89)

ALLROUNDVAKANTIE
KEMMEL (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 325
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 645

toega

17-21j (‘02-’98)

VILADASENS (SPANJE)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 540
NIET-CM-lid: € 900

17/08 tot 24/08
30
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen

KEICOOLE SPELEN • KNUSSE SNOEZELRUIMTE •
IN HET ZWEMBAD PLONZEN • ADEMBENEMENDE TOCHTEN

Op en rond de Kemmelberg ben je de koning te rijk! Deze
vakantie wordt één groot feest: leuke spelen, spannende
verhalen, dolle dansjes, spetterende waterpret, beestige
binnenspelen, verrassende uitstapjes ... Als je na al die actie
wat tot rust wilt komen, kan je samen met je moni’s zorgeloos
genieten in de gezellige snoezelruimte. De meeste activiteiten
doe je samen met je toffe groepje dat volledig is afgestemd op
jouw mogelijkheden.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

HE-ROE DEL AGUA

actie

actie

23/07 tot 31/07
55
Geel, Mechelen
Antwerpen

SPETTEREND WATERPRETPARK • WATERSPORTMIX • AVONTURENDAG
IN ALBANYA • OPEN AIR DISCO MOBILE PARTY • BEZOEK (KUST)DORPJE

Voel jij je ook als een vis in het water? Dan is deze vakantie
iets voor jou! Je neemt een koele duik in de zee en geniet van
spetterende activiteiten zoals stand up paddling. Je gaat mee
naar een gigantisch waterpretpark vol glijbanen en fonteinen.
Meer actie? Dan komt de avonturendag in Albanya als geroepen.
En om uit te rusten? Je bezoekt een gezellige kuststad en een
‘open air disco mobile party’! Héroe del agua, me gusto!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

06/08 tot 15/08
20
Antwerpen, Mechelen
Antwerpen

actie

Jongeren met een verstandelijke handicap 19
17-30j (‘02-’89)

STRALEN IN BALEN
BALEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 266
NIET-CM-lid: € 546

BEZOEK AAN GAIAZOO • HEERLIJK PLONZEN •
DIERTJES VERWENNEN • OP STAP IN DE NATUUR

Stralen in Balen? Dat kan enkel met jou erbij! Je bezoekt
GaiaZOO waar je kennis maakt met de grootste dieren uit het
dierenrijk. Natuurlijk vergeten we de kleine beestjes niet. Op de
kinderboerderij verwennen we de kippen, konijntjes en geiten.
Je beleeft de gekste avonturen en doet je wandelschoenen aan
om de natuur in te gaan. Afkoelen doe je met een verfrissende
duik in het zwembad. Genieten doe je deze zomer in Balen!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

IEPLEZIER
INTENS VAKANTGIË)
MALDEGEM (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 308
el

nk

Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 588

toega

SPAANSE FIESTA
VILADASENS (SPANJE)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 540
NIET-CM-lid: € 900

Acht dagen lang laat je je meeslepen in een magisch verhaal vol
spannende avonturen. Je speelt en je ravot in de speeltuin en op
het voetbalveld. Je neemt een verfrissende duik in het zwembad.
Samen met je knotsgekke monitoren ga je dansen, zingen en
swingen. Je geniet van een toffe daguitstap helemaal op jouw
maat. In Maldegem verblijf je in een gezellige jeugdherberg,
waar je na een dag vol plezier zalig kan rusten.

€ 293
Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 573

el

nk

MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

toega

en verv

oeR

eig

VAKANTIETOPPERS

actie

06/07 tot 13/07
35
Geel, Mechelen
Antwerpen

WATERPRETPARK • AVONTURENDAG IN ALBANYA • WATERSPORTMIX •
UITSTAP NAAR EEN KUSTDORPJE • OPEN AIR DISCO MOBILE PARTY

Hey spetter! Ga je mee op een sensationele watervakantie in
Spanje? Je plonst in een fantastisch waterpretpark en maakt
een tocht door het rivierwater in Albanya. Wie dan nog droog
is, kan zich wagen aan een dag vol watersport aan het strand
van Empuriabrava! Uitrusten doe je tijdens de uitstap naar een
prachtig kustdorpje of in het vakantiecentrum aan ons eigen
zwembad. Opgepast, niet in slaap dommelen want anders mis je
de spetterende open air disco!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

01/07 tot 08/07
30
Zellik
Vlaams-Brabant

RAVOTTEN EN SPELEN • IN HET ZWEMBAD PLONZEN •
SUPERLEUKE DAGUITSTAP • DANSEN, ZINGEN EN LACHEN

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

genieten

actie

07/07 tot 16/07
25
Diepenbeek
Limburg

DAGUITSTAP NAAR TOVERLAND • SUPERSNOEZELRUIMTE •
GENIETEN IN HET ZWEMBAD • CHILLEN OP HET LUCHTKUSSEN

Nood aan een vakantie met dat ietsje meer? Dan hebben wij voor
jou de ideale vakantie in petto. In Maasmechelen geniet je van
knotsgekke activiteiten, chillen op een zalig luchtkussen en een
wonderlijke daguitstap naar Toverland. Is dat nog niet genoeg
voor jou? Je gaat ook cruisen met de gocarts, snoezelen in
een hemelse snoezelruimte en heerlijk relaxen in het zwembad.
Conclusie: dit wordt een topper van een vakantie!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

07/07 tot 14/07
30
eigen vervoer
Antwerpen

05/08 tot 12/08
15
eigen vervoer
Antwerpen

genieten

20 Jongeren met een verstandelijke handicap
17-30j (‘02-’89)

KLEPPERENDE DIERENREIS
EVERBEEK (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 357
NIET-CM-lid: € 637

SNOEZELPLEZIER • PLONZEN IN DE GAVERS • DIERENVRIENDEN
MAKEN • WONDERBAARLIJK PAIRI DAIZA

Gek op dieren? Dan is deze vakantie vol dierenplezier ideaal voor
jou! Je maakt kennis met speciale reuzenkonijnen en geitjes die
echte kunstjes doen. Ook de kippen en de hangbuikzwijnen in
dit aangepast centrum kijken al uit om door jou gevoederd te
worden. Je maakt een ritje op een paard of een ezel en geniet
van een dierensnoezeldag. Als kers op de taart kijk je je ogen
uit in Pairi Daiza. In De Kleppe wordt het zeker beestig plezant!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

ANTIE
WACKO WATERVAK
NKRIJK)
SAINT-GIRONS PLAGE (FRA

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 500
slap

n
nte

NIET-CM-lid: € 860
en in te

STEEL DE SHOW
KOKSIJDE - HSA (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 306
NIET-CM-lid: € 586

In Saint-Girons Plage bedwing je de golven op je skimboard,
geef je het beste van jezelf tijdens de strandspelen en race je
iedereen voorbij op je coole longboard. Nog meer actie nodig?
Wat denk je van een golfsurﬂes? Omdat je er niet genoeg van
zal krijgen, bieden we je meteen 6 uur aan. Daarnaast bezoek je
de surfhotspot Mimizan én ga je naar San Sebastian, waar leuke
terrasjes en veel cultuur op je wachten!

SUPER-DE-LUXE-VAKANTIE
MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 317

NIET-CM-lid: € 637

actie

21/07 tot 30/07
20
Antwerpen, Mechelen
Antwerpen

DE STER IN JE EIGEN SHOW • HEERLIJKE TERRASJES •
GOCARTRACE • POOTJEBADEN IN DE ZEE • ZWEMMEN

Heb jij altijd al de show willen stelen? Is een publiek entertainen
jouw grote passie? Dan is deze vakantie je op het lijf geschreven!
We werken samen aan een heus spektakel dat we op het einde
van de vakantie aan jouw familie of vrienden tonen. Tussendoor
brengen we een bezoekje aan de zee, spelen we een spelletje
minigolf, houden we een gocartrace en genieten we van een
terrasje en een ijsje op de dijk. Afkoelen doen we in het zwembad.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

12/07 tot 19/07
23
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

6 UUR GOLFSURFLES • STEP- EN LONGBOARDINITIATIE • DAGUITSTAP
NAAR SAN SEBASTIAN • SKIMBOARDEN • SURFHOTSPOT MIMIZAN

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

THEMA

THEMA

21/07 tot 28/07
31
Diepenbeek
Limburg

RACEN MET GOCARTS • MARKTBEZOEK • JUMPEN OP EEN SPRINGKASTEEL •
SUBTROPISCH ZWEMBAD • GEHEIME DAGUITSTAP... SSST!

Zin in elke dag iets anders? Kom dan racen met de gocarts,
ﬁetsen door de bossen, jumpen op een springkasteel en breng
een bezoekje aan de markt. Je kiest zelf wat je wil doen! Je
duikt ook in het subtropisch zwembad. En nog veel meer, maar
da’s nog geheim! Naast al dit leuks zijn we ook verantwoordelijk
voor het bereiden van onze maaltijden, de afwas, het invullen van
onze vrije tijd, … De monitoren maken er alvast een spetterende
topweek van!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

28/07 tot 05/08
26
Mechelen, Geel
Antwerpen

actie

Jongeren met een verstandelijke handicap 21
17-30j (‘02-’89)

(ONT)SPANNEND SPANJE
ESPONELLÀ (SPANJE)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 405
NIET-CM-lid: € 765

WATERFUN IN AQUABRAVA • GEZELLIG BESALU • BEACH -EN
WATERSPORTDAG • AVONTUUR VOOR DE DURVERS • ÉCHT VAKANTIE

Waterpret, cultuur, relaxen en wat avontuur. Dit is in een notendop
onze vakantie naar Esponellà! We bezoeken het waterpretpark
Aquabrava, gaan op uitstap naar het dorpje Besalu en leven
ons uit op de Middellandse Zee met allerlei watersporten. De
durvers onder ons kunnen zich wagen aan een tikkeltje avontuur.
We verblijven in een mooie villa met zwembad. Zin in een portie
spanning met de nodige ontspanning? Niet twijfelen is de
boodschap!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

17-30j (‘02-’89)

T GROEN
RAVOTTEN IN HEGIË)
BRASSCHAAT (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 163
toega

VISIT RIJSEL
LILLE (FRANKRIJK)

PLONZEN IN HET ZWEMBAD • RAVOTTEN OP EN TOP •
BEZOEK AAN DE DIERENTUIN

Zin in 5 dagen op en top Kazouplezier in de herfstvakantie? Daar
wordt voor gezorgd in Brasschaat! Je gaat naar het zwembad
Sportoase waar heel veel geplons en gespetter op jou wacht. In
een groene omgeving ravot je erop los. Samen met je vrienden
ga je ook nog op uitstap naar de dierentuin. En natuurlijk zal er
ook genoeg tijd zijn om te relaxen. Joepiejee, ga jij met ons mee?

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 359
NIET-CM-lid: € 519

PASEN

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

ZUIDERS GENIETEN
LIGNAC (FRANKRIJK)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 509
NIET-CM-lid: € 789

28/10 tot 01/11
20
eigen vervoer
Antwerpen

RETRORACEN • ECHTE KARAOKE STUDIO • DIERENTUIN VAN LILLE

In Lille, een supergezellige stad in Noord-Frankrijk, ligt er een
onvergetelijke citytrip op je te wachten. We bezoeken Parc
Zoologique de Lille, de groene dierentuin in het hartje van de
stad. We gaan karaoke zingen in een échte zangstudio. Voor
het echte avontuur rijd je met je retroracewagen rondjes op de
indoor retroracepiste. Lille: dat is een beetje avontuur, heerlijk
genieten, maar vooral onvergetelijk!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

genieten

en verv

herfst

21-30j (‘98-’89)

06/08 tot 15/08
40
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

oeR

eig

el

nk

Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 323

ontdekken

THEMA

08/04 tot 12/04
17
Leuven (Kessel-Lo)
Vlaams-Brabant

VERFRISSEND ZWEMBAD • LA DOUCE FRANCE •
PITTORESK STADJE • DIERENPARK

Zin in een week ontspanning in een zonnig Frans decor? In
de zuiderse temperaturen neem je een verfrissende duik in
het zwembad en speel je een spelletje petanque. Je bezoekt
pittoreske steden, doet een terrasje of gaat snuisteren op één
van de vele marktjes. Als kers op de taart maak je een beestige
uitstap naar de dierentuin in Beauval, de grootste zoo van
Frankrijk. Lignac wordt spannend en gevarieerd!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

06/07 tot 13/07
20
Geel, Mechelen
Antwerpen

actie

22 Jongeren met een verstandelijke handicap
21-30j (‘98-’89)

100% RELAX
BRASSCHAAT (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 279
NIET-CM-lid: € 559

GENIETEN OP HET HOOGSTE NIVEAU • BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN •
ONS EIGEN SPRINGKASTEEL • ZWEMBADVERWENNERIJ

Ben jij een levensgenieter van de bovenste plank en geniet je
graag van de kleine dingen? Chill dan deze week met ons mee
in het vernieuwde centrum in Brasschaat! Je kunt je helemaal
ontspannen in de rustige omgeving en de mooie natuur. Je
geniet van een verwennamiddag in het zwembad en springt erop
los op het springkasteel dat de hele week bij ons blijft staan.
Daarna nog een bezoekje aan de Antwerpse ZOO en je bent weer
helemaal zen!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

OP DE ZWIER
SPA (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 348
NIET-CM-lid: € 628

ZALIG ONTSPANNEN
MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 299
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 579

toega

In Spa valt er heel wat te beleven. Er staat je elke dag iets nieuws
te wachten: je rot amuseren in Plopsacoo, op verkenning gaan in
een stadje, zwemmen en met een pedalo varen. Ook een drankje
op een terrasje zal niet ontbreken. Je bent op de zwier! Dit wordt
een vakantie boordevol amusement en leuke uitstappen. Spa, het
vakantiegevoel dat je niet wil missen.

AQUA CON GAZ
LOVERE (ITALIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 420
NIET-CM-lid: € 780

ontdekken

13/07 tot 20/07
25
Kortrijk, Brugge
West-Vlaanderen

SPORT- EN SPELPARK • SUPERSNOEZELRUIMTE •
SUBTROPISCH ZWEMBAD • HEERLIJK LUCHTKUSSEN

Belangrijke mededeling! Voor ontspanning en plezier moet je in
Maasmechelen zijn. Je maakt een verrassende daguitstap en je
amuseert je rot op het luchtkussen. Je maakt toffe wandelingen
waarbij een terrasje niet mag ontbreken. Verder staan ook
een superleuke ﬁetstocht, snoezelen en heerlijk relaxen in het
subtropisch zwemparadijs op het programma. Je hoort het al, dit
wordt een zalige relaxvakantie op jouw maat!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

07/07 tot 14/07
19
Eke
Oost-Vlaanderen

PLOPSACOO • ZWEMMEN • PEDALO’S • CHILLEN OP EEN TERRASJE

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

genieten

genieten

14/07 tot 21/07
15
Geel, Mechelen
Antwerpen

ZEILEN EN KANOVAREN • BEZOEK AAN BERGAMO •
BOOTTRIP NAAR MONTE ISOLA • OPENLUCHTZWEMBAD

In het prachtige Lovere ga jij het Iseomeer verkennen met de
kano. Vanop de zeilboot kan je ook nog extra genieten van het
zonnetje en je kan ook zelf een keer de boot besturen, spannend!
Een bezoek aan de oude stad Bergamo en een boottocht tot aan
het grootste eiland van Europa, Monte Isola, mogen ook zeker niet
ontbreken. Naast de jeugdherberg ligt een openluchtzwembad
waar je heerlijk kan afkoelen. Kom mee en geniet van la bella
Italia!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

26/07 tot 04/08
30
Oudenaarde
Oost-Vlaanderen

16/08 tot 25/08
25
Antwerpen, Mechelen
Antwerpen

ontdekken

Jongeren met een verstandelijke handicap 23
21-30j (‘98-’89)

MUZIKAAL GENIETEN
WESTMALLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 290
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 570

toega

WESTMAL-FESTIVAL • DOLLE OLDTIMERRIT • CHILLEN MET EEN DRANKJE •
RELAXEN IN DE SNOEZELRUIMTE

Zin om mee te shaken op het podium? Ben je eerder een stille
genieter? Of heb je het liever nog wat gekker en mag een
professioneel team jou omtoveren tot een stoere rocker? Het kan
voor ons allemaal op het Westmal-festival! Als je even genoeg
hebt van al die muziek, dan doe je een spannende daguitstap
of maak je een ritje in de oldtimers. Uitblazen doe je op een
terrasje met een drankje in de hand. Gezondheid!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

VERWENVAKANTIE
WESTMALLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 289
nk

Rolsto

el

elijk

NIET-CM-lid: € 569

toega

ZUIDERSE ACTIE
DIE-ROMEYER (FRANKRIJK)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 440
NIET-CM-lid: € 800

In en rond Westmalle is alles aanwezig om een week puur te
genieten! Van een ijsje tot een heuse barbecue, van zotte
waterspelletjes tot nog zottere vuile spelen, van een spannend
bosspel tot een echte show. Deze vakantie doet het allemaal! We
verwennen jou op alle mogelijke manieren. Laat je vertroetelen
op de verwendag en ga mee op uitstap. Kom mee naar Westmalle
en waan je even in de zevende hemel!

GO WITH THE FLOW
TER AAR (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 256
NIET-CM-lid: € 536

genieten

05/08 tot 12/08
65
Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende
West-Vlaanderen

ZALIG ZWEMMEN • COOLE CANYONING • MOUNTAINBIKETOCHT •
TOUWENPARCOURS • BEZOEK AAN DIE MET TERRASJE

Gooi sport, cultuur, actie, avontuur, ambiance en een zwoele
zomerzon in een blender en klaar is ... Die-Romeyer! Je verblijft
in een prachtig middeleeuws gebouw met eigen zwembad. Met
een bangelijk touwenparcours, een mountainbiketocht, een
verfrissende canyoning en een zalig terrasje onder de zwoele
zomerzon krijg je een avontuurlijke zuiderse mix voorgeschoteld.
Plus een snuifje cultuur? Ah oui, à Die! Allons-y!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

29/07 tot 05/08
60
Kortrijk, Brugge, Roeselare, Oostende
West-Vlaanderen

DANSEN EN MUZIEK • VERWEND WORDEN • LEUKE UITSTAP •
WERVELENDE SHOW

PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

21-30j (‘98-’89)

genieten

actie

07/08 tot 16/08
30
Eke
Oost-Vlaanderen

PRETPARK DUINRELL • BODYBOARDEN & TUBEN •
POLDERSPORT • STADSBEZOEK TER AAR

Ben jij klaar om de golven te trotseren? Dat kan in Ter Aar!
Tijdens het bodyboarden probeer je al liggend op een board een
kunstmatige golf te temmen! Wil je nog meer dolle waterpret?
Dan is het tuben zeker iets voor jou! Minstens even spannend
wordt het bezoek aan pretpark Duinrell en het beoefenen van de
poldersport. Als laatste ga je ook nog de sfeer opsnuiven in het
stadje Ter Aar! Instappen maar!
19/08 tot 26/08
PERIODE
30
AANTAL
OPSTAPPLAATS Zellik
ORGANISATIE Vlaams-Brabant

actie

24 INTEGRATIEVAKANTIES samen met BROERS, ZUSSEN OF VRIENDEN
INTEGRATIEVAKANTIES VOOR JONGEREN MET
EEN HANDICAP EN HUN BROERS, ZUSSEN OF VRIENDEN
Op onze integratievakanties mag iedereen mee, met of zonder
handicap. Als je een gezonde portie goesting hebt om er een
fantastische tijd van te maken, ben je hier aan het juiste adres!
Kinderen met en zonder handicap ravotten er de hele dag
samen op los en creëren zo een onvergetelijke vakantiesfeer.
Vraag dus je broer, je zus, je vriendin, je buurjongen … mee op
deze Kazouvakantie. Het wordt gegarandeerd een zalige tijd
voor IEDEREEN!

6-13j (‘13-’06)

MAASMECHELEN MIX
MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 327
el

nk

Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 607

toega

SPORT- EN SPELPARK • SUPERSNOEZELRUIMTE • SUBTROPISCH
ZWEMPARADIJS • KNOTSGEK SPRINGKASTEEL

Wil je er een keertje tussenuit? Vraag je vriendjes, broers en
zussen dan snel mee naar Maasmechelen! Te gekke bosspelen,
een fantastische quiz en een leuke daguitstap staan al zeker
op het programma. De knotsgekke monitoren maken er voor
jou alvast een topweek van! Oh ja, we hebben ook ons eigen
subtropisch zwembad en een springkasteel. Springen maar! Het
wordt een vakantie die je niet snel zal vergeten.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-21j (‘13-’98)

MIX & FUN

MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 299
toega

en verv

oeR

eig

el

nk

Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 619

€ 317

Rolsto

elijk

NIET-CM-lid: € 677

el

nk

MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

toega

en verv

oeR

eig

ONBEPERKT PLEZIER

11/08 tot 18/08
45
Mechelen, Geel
Antwerpen

UITDAGENDE ACTIVITEITEN • GENIETEN IN HET ZWEMBAD •
SAMEN NAAR DE MARKT • DAGUITSTAP NAAR STEINERBOS

Plezier en gezellig samen zijn staan centraal op deze vakantie.
Jongeren met en zonder fysieke handicap beleven samen
de tijd van hun leven. Uitdagende activiteiten, plonzen in het
zwembad, een bezoek aan de markt ... je beleeft het er allemaal
in vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen! En om het helemaal
compleet te maken, trek je met z’n allen naar het groene
recreatiedomein Steinerbos! Waar wacht je nog op?
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

6-21j (‘13-’98)

actie

genieten

29/06 tot 07/07
35
eigen vervoer
Antwerpen

DAGUITSTAP NAAR TOVERLAND • PLONZEN IN HET ZWEMBAD •
SNOEZELRUIMTE • VOLLEDIG AANGEPAST VERBLIJF

Kom mee op deze integratievakantie! Als een hechte groep
beleven jongeren met en zonder handicap de tijd van hun
leven. Samen op daguitstap naar Toverland? Genieten van
een verrassingsactiviteit van de monitoren? Natuurlijk! In
Vakantiehuis Fabiola kan je je hart ophalen. Al zin om te ravotten
op het luchtkussen en te plonzen in het zwembad? De begeleiding
zorgt steeds voor een ondersteuning op maat.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

05/07 tot 14/07
70
eigen vervoer
Limburg

09/08 tot 18/08
50
eigen vervoer
Limburg

genieten

nog meer vakanties op maat 25
NOG MEER VAKANTIES OP MAAT

Kazou organiseert ook vakanties voor jongeren die geen
specifieke handicap hebben maar wel extra aandacht
vragen. Hierbij denken we aan kinderen die bedplassen
en kinderen in moeilijke sociale situaties. We werken hier
vaak samen met zorgverleners. Daarom mag je er zeker
van zijn dat deze vakanties op maat zijn én toch speels
en straf!

4-8j (‘15-’11)

DE KINDERHERBERG
BUGGENHOUT (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 95
en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 280

LEUKE DAGUITSTAP • TE GEKKE THEMAWEEK • FLINKE DOSIS SPELPLEZIER

De Kinderherberg biedt een alternatief voor kinderen in moeilijke
sociale situaties: overbelasting van het gezin, ﬁnanciële
moeilijkheden, ziekte ... Een hele week zorgen monitoren en
gastouders voor een leuke vakantiesfeer wanneer dit voor het
gezin niet evident is. Je speelt allerlei leuke spelletjes en ravot
je rot. De daguitstap blijft voorlopig een geheim maar is zeker
iets om naar uit te kijken! Pret genoeg voor een hele week!
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

8-12j (‘11-’07)

AKANTIE
RAVOT-JE-ROT-VGIË)
IEPER - DE IEP (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 322
NIET-CM-lid: € 642

Bedplas
vakantie

SINT-KATELIJNE-WAVER (BEL

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 299
NIET-CM-lid: € 579

Bedplas
vakantie
en verv

oeR

eig

N
BEESTIG ONTDEKKE
GIË)

13/07 tot 20/07
18
eigen vervoer
Oost-Vlaanderen

20/07 tot 27/07
18
eigen vervoer
Oost-Vlaanderen

27/07 tot 03/08
18
eigen vervoer
Oost-Vlaanderen

UITSTAP NAAR BELLEWAERDE • OPBLAASATTRACTIES •
VERFRISSENDE PLONS • JE PAKT JE BEDPLASPROBLEEM AAN

Ravot je rot op deze knotsgekke vakantie in De Iep in Ieper!
Je leeft je uit op de gekste opblaasattracties waarbij je
uitdagende opdrachtjes uitvoert. Tussen het ravotten door, zal
een verfrissende plons in het zwembad deugd doen. En als klap
op de vuurpijl trek je nog een dag naar Bellewaerde om er de
coolste rollercoasters van het park uit te testen. Ondertussen
helpt een expert van het UZ Gent je om je bedplasprobleem aan
te pakken.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

8-12j (‘11-’07)

06/07 tot 13/07
18
eigen vervoer
Oost-Vlaanderen

THEMA

actie

22/07 tot 30/07
35
Eke
Oost-Vlaanderen

DAGUITSTAP NAAR PLANCKENDAEL • SUBTROPISCH ZWEMBAD •
RAVOTTEN • BLAASTRAINING • GESPECIALISEERDE KINESIST

Als bedplasser ben je zeker geen buitenbeentje! Ook jij
kan genieten van een zorgeloze vakantie. Je amuseert je
bij de beestige activiteiten. Even plonzen in het zwembad, op
ontdekking in de dierentuin, spelen in de speeltuin... Samen met
de hele groep start je met een dagelijkse blaastraining tijdens
de superplas. De kinesist zal samen met jou bekijken op welke
manier we het bedplassen kunnen aanpakken.
PERIODE
AANTAL
OPSTAPPLAATS
ORGANISATIE

19/08 tot 26/08
25
eigen vervoer
Limburg

THEMA

26 #iedereenmee

EEN VERHAAL
OVER INCLUSIE
Een moni vertelt: “Eén van de meest intense momenten als
moni beleefde ik een paar jaar geleden met de 9-jarige Axelle
die een motorische beperking heeft. Axelle heeft een motorische
beperking. Dat uitte zich op vakantie vooral bij moeilijkere acties
zoals veters strikken, schrijven en vlees snijden, maar ook praten
en stappen gingen niet zo vlot als bij haar leeftijdsgenoten.
Korte afstanden kon Axelle zelf overbruggen, voor langere
afstanden had ze een rolstoel bij. We wisten als moniploeg
goed waaraan we ons konden verwachten. Haar mama
had de medische fiche gedetailleerd ingevuld en tijdens
het huisbezoek kregen we te horen waarbij Axelle
allemaal hulp nodig had. Daardoor konden we goed
voorbereid op vakantie vertrekken. We kregen ook
een extra moni mee, om de draagkracht van de
moniploeg wat te vergroten.
Het was erg fijn om te zien hoe er in de groep
9- en 10-jarigen spontaan hulp werd geboden: het ene
vriendje duwde de rolstoel, het andere hielp met de
veters. Zelf droeg ik mijn grootste steentje bij tijdens
de schattenjacht in het kasteel dat we bezochten.
De onderaardse gangen van het kasteel waren niet

rolstoeltoegankelijk maar dat hield het
team van Axelle en mezelf uiteraard
niet tegen. Axelle kroop op mijn rug
en moedigde de teamgenoten (en mij)
aan om sneller te lopen. Een dik uur
later vond onze groep de schat, als
eerste van de zes groepen! De euforie
die toen losbarstte bij Axelle, dat is
waarvoor we het doen. “

Vind je de perfecte vakantie,
maar heb je nood aan extra
begeleiding? Bel ons of stuur
een mailtje. We zoeken met jou
de best mogelijke oplossing.

word VrijwilligeR

VERPLEEGKUNDIGEN
GEZOCHT

KOOKPLOEGEN
GEZOCHT

Wil jij komende zomer toveren en harten veroveren
als verpleegkundige op een JOMBA-vakantie?
Je zorgt voor de medische ondersteuning van
vakantiegangers met een verstandelijke of fysieke
handicap en je draait mee in het vakantiegebeuren.
Mail naar verpleegkundige@kazou.be of bel naar
één van de Kazoubureaus.

Is de keuken jouw natuurlijke biotoop en spat het
kookplezier ervan af als je de lekkerste gerechten
uit jouw koksmuts tovert? Dan staat jouw kookploeg
komende zomer misschien in potten en pannen te
roeren op een driesterrenvakantie van Kazou. Mail
naar vrijwilliger@kazou.be of bel naar één van de
Kazoubureaus.

tips & TRicks 27

INPAKHACKS
VUILE EN
NATTE KLEREN

Een Kazouvakantie, dat is altijd 100% ervoor gaan. Af en toe leidt dat tot
goed vuil of nat worden! Een tocht door de modder, een spel in de regen,
een verfactiviteit: alles is mogelijk! Om te vermijden dat natte of vuile
kleren/schoenen de hele bagage van onaangename geurtjes voorzien, zijn
een drietal plastic zakken in de valies onontbeerlijk.

VALIES

VOL

PROPER
VALIES TE KRAP?

Rol al je kleren in rolletjes
in plaats van ze op te plooien,
op die manier bespaar je het
meeste plaats. Vul ook zeker je
schoenen (bijvoorbeeld met
sokken of ondergoed).

ONDERGOED?
Durf jij al eens thuiskomen met
een valies vol proper ondergoed,
tot ontevredenheid van mama of
papa? Het kan handig zijn om voor
elke dag een zakje te voorzien
met een pakje kledij voor die
dag. Zo kan je je ’s morgens snel
aankleden en vergeet je geen
verse kleren aan te doen.

BESCHERM JE
TANDENBORSTEL

Knip met een schaar een uitsparing in een surprise eitje. Gebruik het eitje
om de borstel af te schermen. Nu kan je je tandenborstel vlak na gebruik
in je toiletzak steken zonder dat de inhoud van je toiletzak nat wordt én
blijft je tandenborstel lekker proper voor de volgende poetsbeurt!

T-SHIRTPLOOIMACHINE

Wie zijn/haar T-shirts zo proper mogelijk wil vouwen voor ze in de Kazouvalies gaan,
kan zelf een T-shirtplooimachine maken. Op www.kazou.be/plooimachine toont
Pieter van Kazou je stap voor stap hoe je de plooimachine maakt en gebruikt.

28 vakantieoverzicht

JONGEREN MET AUTISME
LEEFTIJD
VERBOND
CENTRUM
JONGEREN MET AUTISME EN EEN NORMALE BEGAAFDHEID
6-10
6-10
11-14
11-14
11-14
15-18
15-18

ANTWERPEN
WEST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
VLAAMS-BRABANT
ANTWERPEN
LIMBURG
WEST-VLAANDEREN

KOKSIJDE (BELGIË)
DE HAAN (BELGIË)
JUPILLE (BELGIË)
BREDENE (BELGIË)
KEVELAER (DUITSLAND)
VENETIË (ITALIË)
SORT (SPANJE)

TITEL
OYALÉLÉ AAN ZEE
STORM AAN ZEE
ROCKS & RIVERS
SUMMER VIBES
ACTION UND FUN
VENI, VIDI, VENETIË
FIESTA AVONTURA

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

PERIODE

INTERESSE

P.

€ 252
€ 266
€ 317
€ 324
€ 345
€ 572
€ 421

€ 532
€ 546
€ 597
€ 604
€ 625
€ 932
€ 781

27/07 TOT 03/08
19/08 TOT 26/08
22/07 TOT 29/07
27/07 TOT 03/08
31/07 TOT 07/08
29/06 TOT 08/07
05/08 TOT 14/08

ACTIE
THEMA
ACTIE
ACTIE
ACTIE
ONTDEKKING
ACTIE

6
6
6
7
7
7
7

€ 236
€ 324

€ 516
€ 604

14/07 TOT 21/07
20/07 TOT 27/07

THEMA
ACTIE

8
8

PERIODE

INTERESSE

P.

19/08 TOT 26/08
22/07 TOT 29/07
05/08 TOT 14/08

THEMA
ACTIE
ACTIE

9
9
9

JONGEREN MET AUTISME EN EEN LICHT TOT MATIG VERSTANDELIJKE HANDICAP
6-17
11-14

VLAAMS-BRABANT
OOST-VLAANDEREN

MAASMECHELEN (BELGIË)
BREDENE - HORIZON (BELGIË)

JONGEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN
LEEFTIJD
VERBOND
CENTRUM
6-10
11-14
15-18

WEST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN

DE HAAN (BELGIË)
JUPILLE (BELGIË)
SORT (SPANJE)

JONGEREN MET EEN FYSIEKE HANDICAP
LEEFTIJD
VERBOND
CENTRUM
13-21
13-30
17-30
21-30
21-30

OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG
WEST-VLAANDEREN
ANTWERPEN

BLANKENHEIM (DUITSLAND)
LIGNAC (FRANKRIJK)
OOSTENDE (BELGIË)
HOOGELOON (NEDERLAND)
TER AAR (NEDERLAND)

PLEZIERVAKANTIE
SUMMER VIBES

TITEL
STORM AAN ZEE
ROCKS & RIVERS
FIESTA AVONTURA

TITEL
LUXUEUS DUITSLAND
RELAX OP Z'N LIGNACS
ROYAAL GENIETEN
SUMMERPROOF
TE LAND, TER ZEE, TER AAR

INTEGRATIEVAKANTIES VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP
LEEFTIJD
VERBOND
CENTRUM
TITEL
VOOR JONGEREN MET EEN FYSIEKE EN/OF VERSTANDELIJKE HANDICAP
6-21
6-21

LIMBURG
LIMBURG

MAASMECHELEN (BELGIË)
MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

€ 266
€ 317
€ 421

€ 546
€ 597
€ 781

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

€ 360
€ 509
€ 338
€ 485
€ 256

€ 640
€ 789
€ 538
€ 765
€ 536

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

PERIODE

INTERESSE

P.

03/08 TOT 10/08
29/06 TOT 06/07
11/08 TOT 16/08
05/07 TOT 12/07
15/07 TOT 22/07

ONTDEKKING
GENIETEN
ONTDEKKING
ONTDEKKING
ONTDEKKING

10
10
10
11
11

PERIODE

INTERESSE

P.

ONBEPERKT PLEZIER
ONBEPERKT PLEZIER

€ 317
€ 317

€ 677
€ 677

05/07 TOT 14/07
09/08 TOT 18/08

GENIETEN
GENIETEN

24
24

MIX & FUN

€ 299

€ 619

29/06 TOT 07/07

GENIETEN

24

MAASMECHELEN MIX

€ 327

€ 607

11/08 TOT 18/08

ACTIE

24

PERIODE

INTERESSE

P.

06/07 TOT 13/07
13/07 TOT 20/07
20/07 TOT 27/07
27/07 TOT 03/08
22/07 TOT 30/07
19/08 TOT 26/08

THEMA
THEMA
THEMA
THEMA
ACTIE
THEMA

25
25
25
25
25
25

VOOR JONGEREN MET EEN FYSIEKE HANDICAP
6-21

ANTWERPEN

MAASMECHELEN (BELGIË)

VOOR JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP
6-13

ANTWERPEN

MAASMECHELEN (BELGIË)

NOG MEER VAKANTIES OP MAAT
LEEFTIJD
VERBOND
4-8
4-8
4-8
4-8
8-12
8-12

OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
LIMBURG

CENTRUM

TITEL

BUGGENHOUT (BELGIË)
BUGGENHOUT (BELGIË)
BUGGENHOUT (BELGIË)
BUGGENHOUT (BELGIË)
IEPER - DE IEP (BELGIË)
SINT-KATELIJNE-WAVER (BELGIË)

DE KINDERHERBERG
DE KINDERHERBERG
DE KINDERHERBERG
DE KINDERHERBERG
RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE
BEESTIG ONTDEKKEN

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

€ 95
€ 95
€ 95
€ 95
€ 322
€ 299

€ 280
€ 280
€ 280
€ 280
€ 642
€ 579

29

ACTIE
THEMA
THEMA
ACTIE
ACTIE
GENIETEN
GENIETEN
ACTIE
THEMA
THEMA
ACTIE
GENIETEN
ONTDEKKING
GENIETEN
GENIETEN
GENIETEN
GENIETEN
GENIETEN
THEMA
ONTDEKKING
THEMA
ACTIE
ACTIE
ACTIE
GENIETEN
ACTIE
ACTIE
ACTIE
GENIETEN
ACTIE
ACTIE
GENIETEN
THEMA
ACTIE
THEMA
ACTIE
GENIETEN
ONTDEKKING
GENIETEN
THEMA
ACTIE
GENIETEN
ONTDEKKING
GENIETEN
ONTDEKKING
GENIETEN
GENIETEN
ACTIE
ONTDEKKING
ACTIE

12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
19
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
22
23

ACTIEVAKANTIES (DOEN)

Cultuur en ontspanning staan Op deze vakantie vormen sport en
centraal op deze vakantie. Je gaat beweging de hoofdbrok. Klaar voor
op verkenning en bezoekt tal van een avontuur? Ga de uitdaging aan!
toeristische trekpleisters in België
GENIETVAKANTIES (ERVAREN)
of in het buitenland.
Ontspanning troef op deze vakantie
THEMAVAKANTIES (BELEVING)
en daarnaast is er voldoende
De week staat volledig in het teken afwisseling tussen uitstappen,
van één bepaald thema. Je leeft je leuke spelen en rustmomenten. Je
in en je gebruikt je fantasie op een bent klaar om in groep uit te waaien
actieve of ontspannende manier.
en te chillen.

LABELS
Bedplas
vakantie

bedplasvakantie

en in te

en verv

eigen vervoer

el

9to5

zonder
overnachting

elijk

04/03 TOT 08/03
03/08 TOT 10/08
17/08 TOT 24/08
14/04 TOT 20/04
01/07 TOT 08/07
14/07 TOT 19/07
15/07 TOT 22/07
27/07 TOT 03/08
29/07 TOT 05/08
26/08 TOT 31/08
28/10 TOT 01/11
15/07 TOT 22/07
22/07 TOT 29/07
22/07 TOT 29/07
12/08 TOT 19/08
29/06 TOT 06/07
06/07 TOT 13/07
13/07 TOT 20/07
26/07 TOT 02/08
12/08 TOT 18/08
05/07 TOT 12/07
02/03 TOT 08/03
29/06 TOT 06/07
15/07 TOT 22/07
20/07 TOT 27/07
17/08 TOT 24/08
23/07 TOT 31/07
06/08 TOT 15/08
01/07 TOT 08/07
06/07 TOT 13/07
07/07 TOT 16/07
07/07 TOT 14/07
12/07 TOT 19/07
21/07 TOT 30/07
21/07 TOT 28/07
28/07 TOT 05/08
05/08 TOT 12/08
06/08 TOT 15/08
28/10 TOT 01/11
08/04 TOT 12/04
06/07 TOT 13/07
07/07 TOT 14/07
13/07 TOT 20/07
14/07 TOT 21/07
26/07 TOT 04/08
29/07 TOT 05/08
05/08 TOT 12/08
07/08 TOT 16/08
16/08 TOT 25/08
19/08 TOT 26/08

ONTDEKKINGSVAKANTIES (DAGTRIP)

slapen in tenten
rolstoeltoegankelijk

nk

P.

slap

€ 325
€ 531
€ 616
€ 449
€ 506
€ 418
€ 542
€ 559
€ 671
€ 514
€ 353
€ 570
€ 603
€ 570
€ 569
€ 607
€ 607
€ 607
€ 637
€ 703
€ 500
€ 505
€ 635
€ 536
€ 622
€ 635
€ 645
€ 900
€ 546
€ 588
€ 900
€ 573
€ 637
€ 860
€ 586
€ 637
€ 573
€ 765
€ 323
€ 519
€ 789
€ 559
€ 628
€ 579
€ 780
€ 570
€ 569
€ 800
€ 780
€ 536

INTERESSE

n
nte

€ 165
€ 251
€ 336
€ 209
€ 226
€ 218
€ 262
€ 279
€ 391
€ 314
€ 193
€ 290
€ 323
€ 290
€ 289
€ 327
€ 327
€ 327
€ 357
€ 463
€ 220
€ 265
€ 355
€ 256
€ 342
€ 355
€ 325
€ 540
€ 266
€ 308
€ 540
€ 293
€ 357
€ 500
€ 306
€ 317
€ 293
€ 405
€ 163
€ 359
€ 509
€ 279
€ 348
€ 299
€ 420
€ 290
€ 289
€ 440
€ 420
€ 256

PERIODE

Rolsto

VLAAMS-BRABANT
MASSEMBRE (BELGIË)
KODDIGE KUNSTHELDEN
VLAAMS-BRABANT
WORTEL (BELGIË)
PLEZIER OP DE BOERDERIJ
WEST-VLAANDEREN
EVERBEEK (BELGIË)
FANTASTISCH DIERENPLEZIER
VLAAMS-BRABANT
MASSEMBRE (BELGIË)
FANTASTISCHE VAKANTIE
ANTWERPEN
KEMMEL (BELGIË)
BRUISEND AVONTUUR
ANTWERPEN
BRASSCHAAT (BELGIË)
PRIKKELPARADIJS
VLAAMS-BRABANT
DE PANNE (BELGIË)
ZOTTE ZEEVAKANTIE
ANTWERPEN
MASSEMBRE (BELGIË)
PURE AVONTURENVAKANTIE
LIMBURG
BRUGGE (BELGIË)
DOLFIJNE VAKANTIE
VLAAMS-BRABANT
BRUGGE (BELGIË)
DOL-FIJNE VAKANTIE
OOST-VLAANDEREN
MASSEMBRE (BELGIË)
HERFSTKRIEBELS
WEST-VLAANDEREN
WESTMALLE (BELGIË)
FANTASTISCHE FUNVAKANTIE
VLAAMS-BRABANT
BRUGGE (BELGIË)
OP ONTDEKKING IN BRUGGE
WEST-VLAANDEREN
WESTMALLE (BELGIË)
WESTMALLE SWINGT
WEST-VLAANDEREN
WESTMALLE (BELGIË)
VERTIER EN PLEZIER
OOST-VLAANDEREN
BREDENE (BELGIË)
SPETTEREND STRANDPLEZIER
OOST-VLAANDEREN
BREDENE (BELGIË)
SPETTEREND STRANDPLEZIER
OOST-VLAANDEREN
BREDENE (BELGIË)
SPETTEREND STRANDPLEZIER
OOST-VLAANDEREN
EVERBEEK (BELGIË)
KLEPPERENDE DIERENREIS
OOST-VLAANDEREN
ROADTRIP NEDERLAND
ROADTRIP NEDERLAND
WEST-VLAANDEREN BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)
EXPEDITIE SAFARI
OOST-VLAANDEREN
HECHTEL-EKSEL (BELGIË)
KEICOOLE KEMPEN
OOST-VLAANDEREN KOLLUMEROORD (NEDERLAND)
CRAZY KOLLUMER
ANTWERPEN
TER AAR (NEDERLAND)
GO WITH THE FLOW
OOST-VLAANDEREN
HECHTEL-EKSEL (BELGIË)
PLEZANT IN 'T BINNENLAND
OOST-VLAANDEREN
KELL AM SEE (DUITSLAND)
HET DUITSE AVONTUUR
ANTWERPEN
KEMMEL (BELGIË)
ALLROUNDVAKANTIE
ANTWERPEN
VILADASENS (SPANJE)
HÉROE DEL AGUA
VLAAMS-BRABANT
BALEN (BELGIË)
STRALEN IN BALEN
ANTWERPEN
MALDEGEM (BELGIË)
INTENS VAKANTIEPLEZIER
LIMBURG
VILADASENS (SPANJE)
SPAANSE FIESTA
ANTWERPEN
MAASMECHELEN (BELGIË)
VAKANTIETOPPERS
OOST-VLAANDEREN
EVERBEEK (BELGIË)
KLEPPERENDE DIERENREIS
ANTWERPEN
SAINT-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK)
WACKO WATERVAKANTIE
LIMBURG
KOKSIJDE - HSA (BELGIË)
STEEL DE SHOW
ANTWERPEN
MAASMECHELEN (BELGIË)
SUPER-DE-LUXE-VAKANTIE
ANTWERPEN
MAASMECHELEN (BELGIË)
VAKANTIETOPPERS
WEST-VLAANDEREN
ESPONELLÀ (SPANJE)
(ONT)SPANNEND SPANJE
ANTWERPEN
BRASSCHAAT (BELGIË)
RAVOTTEN IN HET GROEN
VLAAMS-BRABANT
LILLE (FRANKRIJK)
VISIT RIJSEL
ANTWERPEN
LIGNAC (FRANKRIJK)
ZUIDERS GENIETEN
OOST-VLAANDEREN
BRASSCHAAT (BELGIË)
100% RELAX
WEST-VLAANDEREN
SPA (BELGIË)
OP DE ZWIER
ANTWERPEN
MAASMECHELEN (BELGIË)
ZALIG ONTSPANNEN
OOST-VLAANDEREN
LOVERE (ITALIË)
AQUA CON GAZ
WEST-VLAANDEREN
WESTMALLE (BELGIË)
MUZIKAAL GENIETEN
WEST-VLAANDEREN
WESTMALLE (BELGIË)
VERWENVAKANTIE
OOST-VLAANDEREN
DIE-ROMEYER (FRANKRIJK)
ZUIDERSE ACTIE
ANTWERPEN
LOVERE (ITALIË)
AQUA CON GAZ
VLAAMS-BRABANT
TER AAR (NEDERLAND)
GO WITH THE FLOW

INTERESSEGEBIEDEN

oeR

6-13
6-13
6-13
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-17
6-21
6-21
6-21
6-21
6-30
6-30
6-30
6-30
6-30
13-17
13-21
13-21
13-21
13-21
13-21
13-30
17-21
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
17-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30
21-30

TITEL

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

eig

JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP
LEEFTIJD
VERBOND
CENTRUM

LEGENDE

toega

zonder overnachting

VOOR WIE WELKE JOMBA-VAKANTIE?

Om er voor te zorgen dat je zeker een vakantie kiest die aangepast is
aan jouw noden, typeren we onze vakanties met 3 kernwoorden. Deze
kernwoorden peilen naar jouw mogelijkheden, namelijk: mobiliteit,
zelfredzaamheid en communicatie.
De legende helpt je zoeken naar de meest geschikte vakantie voor jou.
De ingekleurde bolletjes geven weer voor wie deze vakantie geschikt is.
Is het bolletje echter niet ingekleurd dan is deze vakantie onvoldoende
aangepast aan jouw noden.

Ik ben mobiel
en kan lopen,
springen …

Ik gebruik (soms)
hulpmiddelen
om me voort te
bewegen.

Ik zit altijd
in een rolstoel.

Ik ben zelfstandig
(wassen, kleden,
eten …)

Ik heb
aanmoediging
of ondersteuning
nodig bij het
wassen, kleden,
eten …

Ik heb bij alles
(wassen, kleden,
eten …) hulp
nodig.

Ik kan mezelf
goed uitdrukken
en begrijp anderen
heel goed.

Ik kan me
beperkt uitdrukken
of gebruik
hiervoor specifieke
methodes of
hulpmiddelen.

Ik kan mezelf niet
goed uitdrukken
en begrijp anderen
heel moeilijk.

30 Veelgestelde vragen

VOORDELEN EN KORTINGEN
€ 40 per nacht
Als CM-lid geniet je van een korting* van

CONTACTEER ONS
KAZOU ANTWERPEN

KORTE BEGIJNENSTRAAT 22 • 2300 TURNHOUT
014 40 34 81
ANTWERPEN@KAZOU.BE

KAZOU LIMBURG

PRINS-BISSCHOPSSINGEL 75 • 3500 HASSELT
011 28 04 87
LIMBURG@KAZOU.BE

KAZOU OOST-VLAANDEREN

op elke vakantie.

KORTINGEN

Deze kortingen kan je aanvragen tijdens jouw (online) boeking:
• krijg € 75 korting vanaf het derde kind van éénzelfde gezin dat meegaat
op Kazouvakantie.
• bij langdurige werkloosheid (meer dan 6 maanden) van het gezinshoofd heb je
recht op een korting van 50% op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
• bij verhoogde tegemoetkoming van het gezinshoofd heeft een CM-lid
recht op een korting van 50% op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
Indien je lid wordt, kunnen we je deze korting ook toekennen.
Voor onze algemene voorwaarden verwijzen we je naar kazou.be.
* Deze korting is reed ingerekend in de Straffe CM-prijs.

PLATTE LOSTRAAT 541 • 3010 KESSEL-LO
02 240 85 09
VLAAMSBRABANT@KAZOU.BE

KAZOU WEST-VLAANDEREN
BENELUXPARK 22 • 8500 KORTRIJK
056 52 64 09
JOMBA.WVL@KAZOU.BE

Boek nu: je kan je boeking onmiddellijk ingeven door het
inschrijvingsformulier in te vullen.
Reservelijst: de vakantie is voorlopig volzet. Je kan je inschrijven
op een reservelijst en we contacteren je zodra er een plaats
vrijkomt voor deze vakantie.
Volzet: jammer, deze vakantie is volzet, maak een andere keuze.

MAG IK BIJ EEN ANDER VERBOND
EEN VAKANTIE BOEKEN?
Jazeker! Het JOMBA-vakantieaanbod
van Kazou staat open voor iedereen
uit heel Vlaanderen. Hou je
opstapplaats wel goed in de gaten,
die is regioafhankelijk.

MOET IK DE INLICHTINGENFICHE
VOOR IEDERE VAKANTIE OPNIEUW INVULLEN?
Ja. Voor een goede begeleiding van onze monitoren én om er een onvergetelijke
vakantie van te maken, is het belangrijk om de inlichtingenfiche zo goed
mogelijk in te vullen met gegevens die up-to-date zijn. Deze fiches worden
na elke vakantie vernietigd omwille van de privacywetgeving.

NOTITIES

t.e.m. 11
Alle Kazouvakantiegangers
17 jaar
m.
jaar en jongeren van 12 t.e.
ren we
stu
met een ernstige handicap
toe.
est
att
eind april 2020 een fiscaal
nog
ou
Kaz
t
Zo wordt een vakantie me
een stukje goedkoper.

PER VAKANTIEDAG € 11,20
BIJVOORBEELD: 8 DAGEN X € 11,20
= € 89,60

IS ER NOG PLAATS OP MIJN FAVORIETE VAKANTIEPLEK?

MARTELAARSLAAN 17 • 9000 GENT
09 267 53 30 • 052 25 97 60
OOSTVLAANDEREN@KAZOU.BE

KAZOU VLAAMS BRABANT

FISCAAL ATTEST

GEEN CM-LID?

Een vriendje meenemen dat geen
CM-lid is, het kan! Als niet-CM-lid
betaal je de niet-CM-ledenprijs.
Lid worden kan snel en eenvoudig.
Wij helpen je graag verder.

MEER VRAGEN EN ANTWOORDEN
VIND JE OP FAQ.KAZOU.BE

HOE WEET
IK OF DE
VAKANTIE
TOEGANKELIJK IS
VOOR ROLSTOELEN?

Als er bij de vakantie een
rolstoelsymbool staat, kunnen er
op deze vakantie één of meerdere
rolstoelgebruikers mee. Voor meer
info neem je best contact op met
de organiserende regio.

MAG IK INSCH
MEERDERE VAKRIJVEN VOOR
ANTIES?
Ka

zou wil zove
el mogelijk
deelnemers
minstens 1 va
kantie
aanbieden. Va
naf woensdag
16
januari om 14
u kan je ech
ter een
tweede, derd
e of vierde va
kantie
boeken.

VAN TANDARTSBEZOEK TOT SKIREIS
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WE DOEN VEEL VOOR JOUW GEZONDHEID

OP

e

kazou.b

SLAAPWEL OP VAKANTIE!
Kazou vindt goed slapen op vakantie
heel belangrijk. Als deelnemer
aan een Kazouvakantie kan je bij
A.S.Adventure een slaapzak kopen
aan € 29 in plaats van € 54,95.
Naast dit voordeel geniet je ook

LLEDIGE
O
V
S
N
O
E
J
VIND
NBOD
VAKANTIERABAONDEN &
E
VAN ALALLELVE LEEFTIJDEN!
VOOR

van mooie kortingen op ander
vakantiemateriaal. Meer informatie

vind je op de kortingsbon die je na
je inschrijving in je profiel vindt.

OP VAKANTIE MET HEEL DE
FAMILIE?

Nog op zoek naar een winter- of lentevakantie?
VAKANTIES IN ALL-IN MET GEZINSACTIVITEITEN
EN KINDERCLUBS IN EEN SCHITTERENDE OMGEVING

MEER INFO VIA WWW.INTERSOC.BE

Kazou is er voor iedereen en niet alleen in de zomervakantie.

zoek en boek op kazou.be

32 Alles op een rijtje
GEGEVENS CONTROLEREN
OF PROFIEL AANMAKEN EN KIND TOEVOEGEN

Heb je al een profiel op kazou.be? Kijk zeker op
voorhand na of al je gegevens nog kloppen. Heb je
nog geen profiel? Maak er dan nu al één aan en voeg
je kind(eren) toe.

2

FAVORIETEN TOEVOEGEN

3

BOEKEN

4

VOORLOPIGE BEVESTIGINGSMAIL

5

MEDISCHE FICHE

6

BEVESTIGINGSMAIL

7

FACTUUR EN ANDERE DOCUMENTEN

8

LAATSTE RICHTLIJNEN

9

VAKANTIE

10

FOTOALBUM

11

tevredenheidsbevraging

Voeg je favoriete vakanties toe aan je profiel.
Boeken kan vanaf zaterdag 12 januari om 9u.

Enkele minuten na je boeking ontvang je een
bevestigingsmail van je voorlopige boeking.

Ten laatste 4 weken na je boeking vind je deze terug in
je ‘Mijn Kazou’-profiel. Vul deze zo snel mogelijk, maar
grondig in. Op basis van je ingevulde medische fiche
bekijken we of deze vakantie aansluit bij je noden.

Is dit een vakantie op jouw maat? Dan krijg je van ons
ten laatste 2 weken na het invullen van je medische
fiche een definitieve bevestiging.

Werd je medische fiche bevestigd, dan vind je
daarna binnen de 4 weken een factuur in je ‘Mijn
Kazou’-profiel. Andere documenten kan je ook daar
terugvinden.

Ten laatste 3 weken voor vertrek vind je de laatste
richtlijnen terug in je ‘Mijn Kazou’-profiel.
Geniet van je straffe jongerenvakantie!

Je vindt de link naar het fotoalbum terug in je
‘Mijn Kazou’-profiel. Je kan er zelf foto’s toevoegen
of foto’s van anderen bekijken.

Dankzij jullie feedback maken we onze vakanties
nog beter.

jomba: Dat is
vooral jong zijn met
bijzondere avonturen!

