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vind je ons volledige 

op

van alle verbonden &
voor alle leeftijden!

BEDPLASVAKANTIE
Wist je dat Kazou ook vakanties organiseert 
voor kinderen die bedplassen? Niet omdat je als 
bedplasser een buitenbeentje bent, wel omdat een 
zorgeloze vakantie het allerbelangrijkste is!

INTEGRATIEVAKANTIE
Heeft jouw broer, zusje of vriend autisme of 
een verstandelijke en/of fysieke handicap? Voor 
hen zijn er aangepaste vakanties.  Maar Kazou 
organiseert ook integratievakanties. 

Daar kunnen jullie samen naartoe voor een 
knotsgekke week!

Je vindt al deze vakanties op maat op kazou.be.

VAKANTIES OP MAAT VOOR 
SPECIFIEKE DOELGROEPEN
VAKANTIES OP MAAT VOOR 
SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Ken jij Kazou al? Kazou is de jeugddienst van CM. We 
organiseren superleuke vakanties voor kinderen en 
jongeren van 7 tot 18 jaar. Een week vol plezier, zotte 
spelletjes en veel nieuwe vrienden! Ga jij ook mee op 
avontuur deze zomer?

Dit boekje is speciaal voor jou. Je moet het dus met 
niemand delen. Leuk hé! Enkel de vakanties voor jouw 
leeftijd staan erin, met een opstapplaats in de buurt. En 
heb je je foto al gevonden?

Bij Kazou is iedereen welkom. B Vind je de perfecte 
vakantie, maar heb je nood aan extra begeleiding? Bel 
ons of stuur een mailtje. We zoeken met jou de ideale 
oplossing. Droomvakantie: check! Is inclusie geen optie? 
Dan duiken we samen in het JOMBA-aanbod voor 
jongeren met bijzondere aandacht.

Tot snel!
Het Kazouteam

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

HÉ, JIJ DAAR!



STAPPENPLAN
1  GEGEVENS CONTROLEREN OF 

PROFIEL AANMAKEN EN KIND 
TOEVOEGEN 
Heb je al een profi el op kazou.be? 
Kijk dan best op voorhand eens of al 
je gegevens nog kloppen. Heb je nog 
geen profi el? Maak er dan nu al één 
aan en voeg je kind(eren) toe.

2  FAVORIETEN TOEVOEGEN 
Voeg je favoriete vakanties toe aan je 
profi el.

3  BOEKEN
kazou.be/hoe-boeken

4  BEVESTIGINGSMAIL 
Enkele minuten na je boeking ontvang 
je een bevestigingsmail.

5  BOEKEN VOOR EEN TWEEDE 
VAKANTIE
Boeken voor een tweede vakantie (of 
meer) kan vanaf woensdag 15 januari 
om 14.00u.

6  FACTUUR, MEDISCHE FICHE EN 
ANDERE DOCUMENTEN 
Ten laatste 4 weken na je boeking 
vind je deze documenten terug in je 
‘Mijn Kazou’-profi el.

7  LAATSTE RICHTLIJNEN
Ten laatste 3 weken voor vertrek vind 
je de laatste richtlijnen terug in je 
‘Mijn Kazou’-profi el.

8  VAKANTIE 
Geniet van je straff e 
jongerenvakantie!

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

10  TEVREDENHEIDSBEVRAGING
Dankzij jullie feedback maken we 
onze vakanties nog beter.

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI
OM 13.45UOM 13.45U
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 WATERSPORT

 ZWEMMEN

17 VAKANTIES 
SPECIAAL VOOR JOU,

Zin in een week vol plezier, zotte spelletjes en veel 
nieuwe vrienden? We selecteerden op de volgende 
pagina’s de vakanties voor jouw leeftijd, met een 
opstapplaats in je buurt. Je droomvakantie nog niet 
gevonden? Surf dan naar kazou.be en ontdek er 
ons hele aanbod, dus ook de vakanties waarvan de 
opstapplaats ietsje verder ligt.

vind je ons volledige 

op

van alle verbonden &
voor alle leeftijden!

#kazoubangelijkgoe!

EEN OVERZICHT VAN ONZE VAKANTIES VOOR JOU!
STRAFFE NIET-CM-

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

MASSEMBRE SPLASH & FUN 01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK € 230 € 475
KOKSIJDE STOERE ZEEBONKEN 01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK € 211 € 386
MAASMECHELEN ONBEPERKT PLEZIER 05/07 TOT 12/07 EIGEN VERVOER € 280 € 560 INTEGRATIE
HOUTHALEN TECHNIEK FANTASTIEK 05/07 TOT 10/07 EIGEN VERVOER € 195 € 320
MASSEMBRE DE WAANZINNIGE BOOMHUT 08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK € 235 € 480 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
BEEKSE BERGEN EXPEDITIE SAFARI 10/07 TOT 17/07 DIEPENBEEK € 230 € 405
BRUGGE DOLFIJNE VAKANTIE 15/07 TOT 22/07 DIEPENBEEK € 355 € 530
MASSEMBRE JUMP & FUN 22/07 TOT 29/07 DIEPENBEEK € 230 € 475
JUPILLE ADVENTUREPROOF 27/07 TOT 03/08 DIEPENBEEK € 236 € 411
MASSEMBRE DE KAZOUWERF 05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK € 235 € 480
KERKRADE BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE 07/08 TOT 14/08 EIGEN VERVOER € 275 € 450 SLAPEN IN TENTEN
MAASMECHELEN ONBEPERKT PLEZIER 09/08 TOT 16/08 EIGEN VERVOER € 280 € 560 INTEGRATIE
KOKSIJDE STOERE ZEEBONKEN 15/08 TOT 22/08 DIEPENBEEK € 211 € 386
DE PANNE PLOPSA ALL AROUND 17/08 TOT 24/08 DIEPENBEEK € 235 € 410
SY-HAMOIR CRIMINELE ACTIEVAKANTIE 22/08 TOT 29/08 DIEPENBEEK € 245 € 420
BREDENE STRANDKRIEBELTJES 23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK € 246 € 421
WANNE COOL EN COO 24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK € 230 € 405

04

Vind jij techniek ook sjiek? Tijdens deze vakantie programmeer je je eigen 
robot en laat je hem alle opdrachten uitvoeren die je maar wenst. Verder 
ontdek je ook nog de wondere wereld van een 3D-printer en maak je je eigen 
gadget in 3D. Even afkoelen? Dat kan in het zwembad en aan het meer! Als 
absolute hoogtepunt ga je nog achter de schermen kijken van een robotfabriek 
en sluit je de vakantie af met een speciale voorstelling voor de ouders. 

BEZOEK AAN ROBOTFABRIEK • ROBOT 
PROGRAMMEREN • EIGEN 3D-GADGET • 
3D-PRINTEN EN TEKENEN • ZWEMMEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 195
NIET-CM-lid: € 320

ei
ge

n vervoeR

TECHNIEK FANTASTIEK
HOUTHALEN (BELGIË)

Plons! Hier zal je nat worden! Vind je dat niet erg? Prima, want deze week staat 
helemaal in het teken van water. Je maakt het zwembad van Givet onveilig, 
je glijdt op de buikschuifbaan en duikt in de waterplaza. Daarna overwin je 
alle beken rond Massembre en ga je op zoek naar waterdiertjes. Je staat ook 
op de latten tijdens het waterskiën en amuseert je rot bij de waterspelletjes. 
Maak je borst al maar nat voor deze vakantie! 

BEKENTOCHT • OP ZOEK NAAR WATERDIERTJES • 
ZALIG ZWEMMEN • WATERAVONTURENPARCOURS • 

PORTIE WATERSKI

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

SPLASH & FUN
MASSEMBRE (BELGIË)

Ben jij ook zo gek op water? Ga dan mee naar Koksijde! Wat dacht je van 
knotsgekke activiteiten op het strand, in de zee of in de duinen? Of race je 
liever met een gocart op de zeedijk? Heb je graag nog wat extra actie? Leef 
je dan uit op een megacool avonturenparcours! Je trekt ook je laarzen aan en 
gaat op zoek naar de diepste schatten van de zee. Uiteraard kan een bezoekje 
aan het zwembad niet ontbreken. Kom mee voor veel waterplezier!

GOCARTS OP DE DIJK • AVONTURENPARCOURS • 
GARNAALVISSEN • ZWEMBAD MET GLIJBAAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 211
NIET-CM-lid: € 386

STOERE ZEEBONKEN
KOKSIJDE (BELGIË)

Kom mee op deze integratievakantie! Als een hechte groep beleven jongeren 
met en zonder beperking de tijd van hun leven. Samen op daguitstap 
naar GaiaZOO? 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 ondersteuning op maat. Welkom in Maasmechelen!

DAGUITSTAP NAAR GAIAZOO • PLONZEN IN 
HET ZWEMBAD • SNOEZELRUIMTE • VOLLEDIG 

AANGEPAST VERBLIJF

speciaal aanbod

ONBEPERKT PLEZIER
MAASMECHELEN (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

BOEKEN KAN VANAF

11 JANUARI 
OM 9U

integ
ratie

vakantie

ei
ge

n vervoeR

 

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK 
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PERIODE OPSTAPPLAATS
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PERIODE OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 10/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 12/07 EIGEN VERVOER
09/08 TOT 16/08 EIGEN VERVOER

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’11-’10) 05

SPECIAAL VOOR JOU!
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Deze vakantie springt letterlijk in het oog. Ben jij ook zo’n springkonijn? 
Hou je van water, springkastelen en snelheid? Kom mee op deze jump & fun-
vakantie. Spring samen met je vriendjes in het zalige zwembad van Givet. Op 
de deathride duik je zo snel naar beneden, dat je haast zeker een gat in de 
lucht maakt. Als slagroom op de taart spring je nog zeker 100 keer op de vele 
springkastelen die speciaal voor jou klaarstaan! Spring je mee?

 VEEL SPRINGKASTELEN • DEATHRIDE • SPRING IN 
HET ZWEMBAD • BUIKSCHUIFBAAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

JUMP & FUN
MASSEMBRE (BELGIË)

Altijd al jaloers geweest op Andy & Terry? Zij wonen samen in een boomhut 
en beleven er heel gekke avonturen. Slaap net als hen een nachtje in onze 
boomhutten. Ga in de buurt op zoek naar leven in het water, misschien vind je 
in de rivier wel een zee-aapje? Of bouw je liever je eigen hut? Word je dan ook 
kampioen op de hindernissen van de waterplaza? Als extraatje krijg je het boek 
de waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen mee naar huis. Waanzinnig hé?!

SLAPEN IN EEN BOOMHUT • ZWEMMEN • 
HUTTEN BOUWEN • EIGEN EXEMPLAAR VAN 

HET BOEK • BOWLEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

BOOMHUT

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
MASSEMBRE (BELGIË)

Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je 
rangerout� t aan. Een huifkar neemt je mee op tweedaagse naar Safaripark 
Beekse Bergen. Hier ontdek je Afrika en al zijn magische dieren. In Speelland 
Beekse Bergen is het moeilijk kiezen tussen het avontureneiland, de 
waterglijbanen, de trampolines, en ga zo maar door. En dan is er nog de grote 
zwemvijver in ons vakantiehuis. Alles is aanwezig voor een beestige vakantie!

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

VERFRISSENDE ZWEMVIJVER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 405

EXPEDITIE SAFARI
BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)

Ben jij fan van dol� jnen? Kom dan deze zomer mee naar Brugge! Vanuit het 
kasteel De Karmel ga je op stap naar Boudewijn Seapark waar je kennis maakt 
met je gevinde vrienden. Je helpt de verzorgers tijdens een training van de 
zeehonden en zeeleeuwen en je kan de dieren van dichtbij bewonderen. ’s 
Avonds speel je er ook nog een erg spannend spel. En als hoogtepunt is er 
natuurlijk de magni� eke dol� jnenshow!

DAG IN BOUDEWIJN SEAPARK • ONTMOETING MET DOLFIJNEN 
• SUBTROPISCH ZWEMBAD • AVONDSPEL IN BOUDEWIJN 

SEAPARK • BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

DOLFIJNE VAKANTIE
BRUGGE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/07 TOT 29/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 DIEPENBEEK 
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Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur. Je bouwt je eigen vlot 
en vaart ermee over de stroomversnellingen van de Ourthe. Je overwint je 
angsten op de pamperpaal en bengelt (of bibbert) op het touwenparcours. 
Even later zoef je via de spannende deathride weer naar beneden. Na al 
die actie kom je tot rust aan het knusse kampvuur en val je in slaap in jouw 
slaapzak in een echte jachthut in het bos. Alleen voor echte avonturiers!

VLOTTENBOUW EN -TOCHT • SPANNENDE DEATHRIDE • 
BIBBEREN OP AVONTURENPARCOURS • SLAPEN IN EEN 

JACHTHUT • SPETTERENDE WATEROLYMPIADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 236
NIET-CM-lid: € 411

ADVENTUREPROOF
JUPILLE (BELGIË)

Ben jij dol op dieren? Op deze beestige dierenvakantie beleef je een 
geweldige tijd in GaiaZOO, de mooiste dierentuin van de Benelux! Je gaat 
op expeditie bij de mooiste dieren van de wereld en krijgt een cursus dieren 
verzorgen, waarbij je o.a. helpt met het voederen van de dieren. Klauter 
daarna in de DinoDome of slinger door de JungleTour. Slapen doe je in een 
gezellige safaritent.  Ga mee op avontuur in de dierentuin!

JUNGLETOUR • DINODOME • SLAPEN IN 
SAFARITENTEN • CURSUS DIEREN VERZORGEN • 

BEESTIG DIERENPLEZIER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 310
NIET-CM-lid: € 485

sl
ap

en i
n tenten

BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE
KERKRADE (NEDERLAND)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 275
NIET-CM-lid: € 450

sl
ap

en i
n tenten

ei
ge

n vervoeR

Ben je een handige Harry of Henriette? Zit timmeren, zagen, nagelen en 
spijkeren in je bloed? Dan is deze bouwvakantie helemaal jouw ding! Samen 
met je vrienden bouw je een eigen hut! Je zal er zelfs een nachtje in slapen. 
Naast de inspanning is er uiteraard meer dan voldoende ontspanning: 
gocarts, buikschuifbaan, bosspelen, je amuseren met de monitoren ... alles 
kan! Mis deze fantastische bouwvakantie niet!

ZELF EEN HUT BOUWEN • 
BOREN, ZAGEN, TIMMEREN • SLAPEN IN 

ZELFGEBOUWDE HUT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

DE KAZOUWERF
MASSEMBRE (BELGIË)

Tijdens deze vakantie gooi je werkelijk alle remmen los! Spring op de 
attracties van Plopsaland en voel de kriebels in je buik! Je leeft je uit tijdens 
strandspelen en wie weet plons je bij mooi weer in de zee. Tijdens een 
initiatie streetsurfen doe je precies aan golfsurfen, maar dan op een board. 
Of trotseer je liever de golven met een skimboard? Je sluit deze vakantie af 
met een gocartrace op de dijk. Ready, set, go! Tot in De Panne!

PLOPSALAND • SKIMBOARDEN • 
STREETSURFEN • GOCARTRACE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

PLOPSA ALL AROUND
DE PANNE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

27/07 TOT 03/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/08 TOT 24/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

07/08 TOT 14/08 EIGEN VERVOER 
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Deze vakantie springt letterlijk in het oog. Ben jij ook zo’n springkonijn? 
Hou je van water, springkastelen en snelheid? Kom mee op deze jump & fun-
vakantie. Spring samen met je vriendjes in het zalige zwembad van Givet. Op 
de deathride duik je zo snel naar beneden, dat je haast zeker een gat in de 
lucht maakt. Als slagroom op de taart spring je nog zeker 100 keer op de vele 
springkastelen die speciaal voor jou klaarstaan! Spring je mee?

 VEEL SPRINGKASTELEN • DEATHRIDE • SPRING IN 
HET ZWEMBAD • BUIKSCHUIFBAAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

JUMP & FUN
MASSEMBRE (BELGIË)

Altijd al jaloers geweest op Andy & Terry? Zij wonen samen in een boomhut 
en beleven er heel gekke avonturen. Slaap net als hen een nachtje in onze 
boomhutten. Ga in de buurt op zoek naar leven in het water, misschien vind je 
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SLAPEN IN EEN BOOMHUT • ZWEMMEN • 
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HET BOEK • BOWLEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

BOOMHUT

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
MASSEMBRE (BELGIË)

Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je 
rangerout� t aan. Een huifkar neemt je mee op tweedaagse naar Safaripark 
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zwemvijver in ons vakantiehuis. Alles is aanwezig voor een beestige vakantie!
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STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 405

EXPEDITIE SAFARI
BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)

Ben jij fan van dol� jnen? Kom dan deze zomer mee naar Brugge! Vanuit het 
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STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

DOLFIJNE VAKANTIE
BRUGGE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/07 TOT 29/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 DIEPENBEEK 
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Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur. Je bouwt je eigen vlot 
en vaart ermee over de stroomversnellingen van de Ourthe. Je overwint je 
angsten op de pamperpaal en bengelt (of bibbert) op het touwenparcours. 
Even later zoef je via de spannende deathride weer naar beneden. Na al 
die actie kom je tot rust aan het knusse kampvuur en val je in slaap in jouw 
slaapzak in een echte jachthut in het bos. Alleen voor echte avonturiers!
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CM-PRIJS

€ 236
NIET-CM-lid: € 411
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JUPILLE (BELGIË)
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sl
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€ 235
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strandspelen en wie weet plons je bij mooi weer in de zee. Tijdens een 
initiatie streetsurfen doe je precies aan golfsurfen, maar dan op een board. 
Of trotseer je liever de golven met een skimboard? Je sluit deze vakantie af 
met een gocartrace op de dijk. Ready, set, go! Tot in De Panne!

PLOPSALAND • SKIMBOARDEN • 
STREETSURFEN • GOCARTRACE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410
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VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen met je mama of papa 

je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!

Staan alle avonturiers klaar? Dan is het op naar Sy-Hamoir! Van ‘s morgens tot 
‘s avonds staat er actie op het programma: van de daverende deathride naar 
het touwenparcours, op en over reusachtige rotsen en recht naar de donkere 
grotten voor een ondergrondse ontdekkingstocht. En die schommelende 
megarappel is alleen voor de durvers. Kort samengevat: een crimineel 
spannende vakantie! 

SUPERSNELLE DEATHRIDE • STEIL ROTSKLIMMEN 
• GLIBBERIGE GROTKLIMTOCHT • DENDEREND 

TOUWENPARCOURS • UITDAGENDE ORIËNTATIETOCHT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 245
NIET-CM-lid: € 420

CRIMINELE ACTIEVAKANTIE
SY-HAMOIR (BELGIË)

Ravotten in de duinen, zandkastelen bouwen op het strand en springen over de 
golven. In Bredene vliegen de zandkorrels en waterspetters je 5 dagen lang 
rond de oren. Is het zeewater je iets te fris? Een middagje zwemmen in het 
subtropisch zwembad van Sunparks De Haan is de oplossing. Zet je daarna 
schrap voor een daguitstap naar Bellewaerde. Trotseer jij de River Splash of 
zoek je liever de snelheid op in de Keverbaan? Voel je het al kriebelen?

STRANDSPELEN EN ZANDKASTELEN • 
SPETTEREN IN SUNPARKS • PLEZIER IN 

BELLEWAERDE • RAVOTTEN IN DE DUINEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 155
NIET-CM-lid: € 255

STRANDKRIEBELTJES
BREDENE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 246
NIET-CM-lid: € 421

Zeg jij ja tegen een coole en stoere vakantie? Dan is Wanne precies wat je 
zoekt! In het grootste houten doolhof ter wereld moet je je hoofd koel houden 
om de uitgang te vinden. Gelukt? Dan word je beloond met een zalige portie 
tubing! Verkoeling nodig? Die vind je zeker in het subtropisch zwembad van 
Center Parcs. En dan zijn er nog de attracties van Plopsa Coo, kriebels in de 
buik verzekerd! Wanne, enkel voor coole kids!

KICKS IN PLOPSA COO • ZALIG ZWEMMEN IN CENTER PARCS 
• MEGADOOLHOF • TUBING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 405

COOL EN COO
WANNE (BELGIË)

1. Zing vals mee met 
je favoriete zomerhit

2. Dans 3 kampdansen 
achter elkaar 

3. Maak minstens 
10 nieuwe vrienden

4. Wissel je naam 
met die van je vriendje

5. Vraag aan je moni’s wanneer je moni kan worden
6. Fix een sjaaltje met

iedereen zijn naam erop
7. Vraag aan de buschauffeur 

hoe ver het nog is
8. Slaap een nacht 

in een boomhut

9. Bouw een dam tot 
de rivier overstroomt

10. Haal een grapje 
uit met je monitoren

1. Lang uitslapen

2. Het speelse kind in jezelf 

naar boven halen

3. Ga gezellig op restaurant

4. Stuur een kaartje met een 

positieve boodschap

5. Laad de gsm van je zoon/

dochter op zodat die klaar is 

voor de terugkomst

6. Ga op vakantie met Intersoc 

zonder je kinderen

7. Laat de afwas van een week 

staan voor je kinderen

8. Organiseer een pyjamafuif in 

je woonkamer

9. Verhuur de kamer van je kind 

op Airbnb

10. Ga ook mee op Kazouvakantie 

maar dan om te koken

(kazou.be/kookploeg)

die je zeker moet 

doen op vakantie die de ouders moeten doen als 
hun kinderen op vakantie zijn

BOOMHUT
Op deze vakanties 
slaap je een nacht 

in een boomhut

ONZE BOOMHUTTEN
Droom je er wel eens van om samen 
met je vrienden in een boomhut te 
slapen? Hoog in de bomen, waar jullie 
niet gestoord kunnen worden… Geen 
last van je ouders of de moni’s! Tijd om 
je droom te vervullen: slaap een nachtje 
in onze eigen Kazou boomhutten in 
Massembre. Kijk je er nu al naar uit? Kies 
voor de waanzinnige boomhutvakantie 
en beleef er een unieke nacht! 
www.kazou.be/boomhutten

10 dingen 

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK 
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Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!
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Droom je er wel eens van om samen 
met je vrienden in een boomhut te 
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VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
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• Maak samen met je mama of papa 
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een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!
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grotten voor een ondergrondse ontdekkingstocht. En die schommelende 
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• GLIBBERIGE GROTKLIMTOCHT • DENDEREND 

TOUWENPARCOURS • UITDAGENDE ORIËNTATIETOCHT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 245
NIET-CM-lid: € 420

CRIMINELE ACTIEVAKANTIE
SY-HAMOIR (BELGIË)

Ravotten in de duinen, zandkastelen bouwen op het strand en springen over de 
golven. In Bredene vliegen de zandkorrels en waterspetters je 5 dagen lang 
rond de oren. Is het zeewater je iets te fris? Een middagje zwemmen in het 
subtropisch zwembad van Sunparks De Haan is de oplossing. Zet je daarna 
schrap voor een daguitstap naar Bellewaerde. Trotseer jij de River Splash of 
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NIET-CM-lid: € 255
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Center Parcs. En dan zijn er nog de attracties van Plopsa Coo, kriebels in de 
buik verzekerd! Wanne, enkel voor coole kids!
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• MEGADOOLHOF • TUBING
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NIET-CM-lid: € 405
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en beleef er een unieke nacht! 
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10 dingen 

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK 

08

VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen met je mama of papa 

je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

IS MIJ VERGETEN!

1. Zing vals mee met 
je favoriete zomerhit

2. Dans 3 kampdansen 
achter elkaar 

3. Maak minstens 
10 nieuwe vrienden

4. Wissel je naam 
met die van je vriendje

5. Vraag aan je moni’s wanneer je moni kan worden
6. Fix een sjaaltje met

iedereen zijn naam erop
7. Vraag aan de buschauffeur 

hoe ver het nog is
8. Slaap een nacht 

in een boomhut

9. Bouw een dam tot 
de rivier overstroomt

10. Haal een grapje 
uit met je monitoren

1. Lang uitslapen

2. Het speelse kind in jezelf 

naar boven halen

3. Ga gezellig op restaurant

4. Stuur een kaartje met een 

positieve boodschap

5. Laad de gsm van je zoon/

dochter op zodat die klaar is 

voor de terugkomst

6. Ga op vakantie met Intersoc 

zonder je kinderen

7. Laat de afwas van een week 

staan voor je kinderen

8. Organiseer een pyjamafuif in 

je woonkamer

9. Verhuur de kamer van je kind 

op Airbnb

10. Ga ook mee op Kazouvakantie 

maar dan om te koken

(kazou.be/kookploeg)

die je zeker moet 

doen op vakantie die de ouders moeten doen als 
hun kinderen op vakantie zijn

BOOMHUT
Op deze vakanties 
slaap je een nacht 

in een boomhut

ONZE BOOMHUTTEN
Droom je er wel eens van om samen 
met je vrienden in een boomhut te 
slapen? Hoog in de bomen, waar jullie 
niet gestoord kunnen worden… Geen 
last van je ouders of de moni’s! Tijd om 
je droom te vervullen: slaap een nachtje 
in onze eigen Kazou boomhutten in 
Massembre. Kijk je er nu al naar uit? Kies 
voor de waanzinnige boomhutvakantie 
en beleef er een unieke nacht! 
www.kazou.be/boomhutten

10 dingen 09

IS MIJ VERGETEN!
ORNAAM VOORNAAM VOOR

VOORNAAM
<VOORNAAM><

VOORNAAM>



ENKELE UREN 
WANDELEN ZIJN VOOR 
MIJ GEEN PROBLEEM.

OP VAKANTIE WIL IK 
IETS NIEUW BIJLEREN.

IK DANS, 
KNUTSEL 

EN/OF KOOK 
GRAAG.

IK BEN HET 

LIEFST 

ZO VAAK 

MOGELIJK 

BUITEN.

OP VAKANTIE WIL IK IETS VAN DE WERELD ZIEN EN NIEUWE DINGEN 
ONTDEKKEN.

IK TREK HET LIEFST 
NAAR WAAR DE ZON 

SCHIJNT!

OP VAKANTIE
ZIT IK HET LIEFST 

MET MIJN VOETEN 
IN HET ZAND

WELK TYPE VAKANTIEGANGER BEN JIJ?
WELKE 

ACTIVITEIT DOE 
JIJ HET LIEFST?

GA OP ZOEK NAAR DE BIJHORENDE TAGS VOOR EEN TOP KAZOUVAKANTIE!

DA’S NIET ZO 
BELANGRIJK

IK HANG 
LIEVER IN 
DE BOMEN

JA

GEEF MIJ 
MAAR WAT

MEER ACTIE

DAT 
NIET

ALLEEN

NEE,
DANK 

U

KLOPT

BINNEN 
IS OOK 
GOED!

LOGISCH
TOCH? EEN PAAR

UUR MAAR?

start hier

YESSS

NEE

GRAAG!

TOUWENPARCOURS

WATERPRETPARK

ABSOLUUT!

vakantiezoeker10
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vakantiezoeker

Van ‘s morgens vroeg 
ben ik al samen met 

m’n vrienden!

Tijd voor 
actie!

vooruit
met de
geit

Van al dat spelen 
krijg je natuurlijk 

honger.

Het was weer leuk 
vandaag.

Kom maar op: ik sta 
m’n mannetje!

Ik ben zelfs 
een heel 

klein beetje 
moe aan het 

worden.

--

hoe vettiger hoe 
prettiger!

Ik help graag een 
handje 

bij het eten.

EINDE

En het is 
lekker!

met inne

11een dag op kazouvakantie



ENKELE UREN 
WANDELEN ZIJN VOOR 
MIJ GEEN PROBLEEM.

OP VAKANTIE WIL IK 
IETS NIEUW BIJLEREN.

IK DANS, 
KNUTSEL 

EN/OF KOOK 
GRAAG.

IK BEN HET 

LIEFST 

ZO VAAK 

MOGELIJK 

BUITEN.

OP VAKANTIE WIL IK IETS VAN DE WERELD ZIEN EN NIEUWE DINGEN 
ONTDEKKEN.

IK TREK HET LIEFST 
NAAR WAAR DE ZON 

SCHIJNT!

OP VAKANTIE
ZIT IK HET LIEFST 

MET MIJN VOETEN 
IN HET ZAND

WELK TYPE VAKANTIEGANGER BEN JIJ?
WELKE 

ACTIVITEIT DOE 
JIJ HET LIEFST?

GA OP ZOEK NAAR DE BIJHORENDE TAGS VOOR EEN TOP KAZOUVAKANTIE!

DA’S NIET ZO 
BELANGRIJK

IK HANG 
LIEVER IN 
DE BOMEN

JA

GEEF MIJ 
MAAR WAT

MEER ACTIE

DAT 
NIET

ALLEEN

NEE,
DANK 

U

KLOPT

BINNEN 
IS OOK 
GOED!

LOGISCH
TOCH? EEN PAAR

UUR MAAR?

start hier

YESSS

NEE

GRAAG!

TOUWENPARCOURS

WATERPRETPARK

ABSOLUUT!

vakantiezoeker10

ENKELE UREN 
WANDELEN ZIJN VOOR 
MIJ GEEN PROBLEEM.

OP VAKANTIE WIL IK 
IETS NIEUW BIJLEREN.

IK DANS, 
KNUTSEL 

EN/OF KOOK 
GRAAG.

IK BEN HET 

LIEFST 

ZO VAAK 

MOGELIJK 

BUITEN.

OP VAKANTIE WIL IK IETS VAN DE WERELD ZIEN EN NIEUWE DINGEN 
ONTDEKKEN.

IK TREK HET LIEFST 
NAAR WAAR DE ZON 

SCHIJNT!

OP VAKANTIE
ZIT IK HET LIEFST 

MET MIJN VOETEN 
IN HET ZAND

WELK TYPE VAKANTIEGANGER BEN JIJ?
WELKE 

ACTIVITEIT DOE 
JIJ HET LIEFST?

GA OP ZOEK NAAR DE BIJHORENDE TAGS VOOR EEN TOP KAZOUVAKANTIE!

DA’S NIET ZO 
BELANGRIJK

IK HANG 
LIEVER IN 
DE BOMEN

JA

GEEF MIJ 
MAAR WAT

MEER ACTIE

DAT 
NIET

ALLEEN

NEE,
DANK 

U

KLOPT

BINNEN 
IS OOK 
GOED!

LOGISCH
TOCH? EEN PAAR

UUR MAAR?

start hier

YESSS

NEE

GRAAG!

TOUWENPARCOURS

WATERPRETPARK

ABSOLUUT!

vakantiezoeker

Van ‘s morgens vroeg 
ben ik al samen met 

m’n vrienden!

Tijd voor 
actie!

vooruit
met de
geit

Van al dat spelen 
krijg je natuurlijk 

honger.

Het was weer leuk 
vandaag.

Kom maar op: ik sta 
m’n mannetje!

Ik ben zelfs 
een heel 

klein beetje 
moe aan het 

worden.

--

hoe vettiger hoe 
prettiger!

Ik help graag een 
handje 

bij het eten.

EINDE

En het is 
lekker!

met inne

11een dag op kazouvakantie



WAAROM KOKEN OP 
EEN KAZOUVAKANTIE 
EEN MEERWAARDE IS
KOOKOUDERS GEZOCHT
Op Kazouvakantie wordt het eten van onze kookploegen 
vaak de hemel in geprezen door de deelnemers en 
monitoren. ‘Ik eet deze groentjes thuis niet maar hier 
zijn ze zo lekker!’, is daar een mooi voorbeeld van. De 
kookploegen halen dan ook ieder jaar alles uit de kast 
om de kinderen en monitoren culinair te verwennen. 

Onze keukenpieten en -prinsessen wilden per se zelf 
vertellen waarom koken bij Kazou toch zo plezant is. 
‘We doen dit sinds 1984 en beschouwen het als een 
verlenging van ons Scouts- en Chiroverleden. Zo’n 
vakantie vind je nergens anders’, vertelt François 
(63), een van onze keukenmonumenten. Simonne 
(70) sluit zich daarbij aan. ‘Het doet altijd goed 
om tussen dat jonge geweld te zitten en te zien hoe 
moni’s toch weer het beste van zichzelf geven om 
er een fi jne vakantie van te maken.’ Voor Femke 
(25) is een Kazouvakantie echt genieten. ‘Een 
weekje vakantie, de gedachten verzetten, 
plezier maken en koken in een topsfeer.’ Daar 
kunnen we behalve een snuifje zout niks aan 
toevoegen.

Wil je ook een keertje proeven van koken op een 
Kazouvakantie? Als kookploeg neem je naast de 
maaltijden ook praktische zaken en akkefi etjes voor je 
rekening. Je bent als manusje-van-alles een onmisbare 
schakel in de vakantieketting. 

Wij zetten daar een gratis verblijf, een onkosten-
vergoeding en een ferme scheut sfeer en gezelligheid 
tegenover. Plus een vakantie om van te snoepen (met 
jouw hulp uiteraard). 

Smaakt deze oproep naar meer? Het menu met de vrije 
plaatsen vind je terug op www.kazou.be/kookploeg of 
stuur een mailtje naar vrijwilliger@kazou.be. 

Tot kooks?

En niet zomaar een konijn! Hennie is hét Kazoukonijn 
dat met jou mee op vakantie gaat. Hij helpt jou bij het 
opstaan en slapengaan om niks te vergeten. ‘Hoe 
dan?’, vraag jij je ongetwijfeld af. Wel… Dankzij 
een leuke poster in je kamer kan je samen met 
je kamergenoten elke dag afvinken of je wel fris 
en mon(s)ter aan de dag of nacht begint. Verse 
onderbroek aan? Verse kledij aan? Gezicht en 
handen gewassen? Tanden gepoetst? Naar het 
toilet geweest? Hennie en natuurlijk ook de 
monitoren helpen jou graag. Hennie 
is er niet alleen om te kijken of je 
je tanden wel goed poetst maar 
hij troost je wanneer je thuis 

een beetje mist. Hij haalt dan zijn leuke aftelkalender, 
kleurplaten, mopjes of beloningsstickers tevoorschijn 
waardoor aftellen naar huis misschien wel zó leuk wordt, 

dat je toch liever op vakantie blijft! Of je nu al één keer, 
twee keer of nul keer op vakantie bent geweest, Hennie 
is er voor iedereen die hem nodig heeft. 

Helpende Hennie is een educatief 
pakket ter ondersteuning van monitoren 
op de vakanties voor min 12-jarigen. 
Naast een knuff el bevat het pakket veel 

tools om de alledaagse routine op 
vakantie vlot te laten verlopen.  

HELP?! EEN KONIJN MEE OP VAKANTIE!HELP?! EEN KONIJN MEE OP VAKANTIE!

Helpende Hennie 
staat voor 
je klaar!

JE!JE!
IK WIL

KOOKPLOEGKOOKPLOEG

hennie / kookploeg

WAAROM EEN KAZOUVAKANTIE GOED IS VOOR JE ONTWIKKELING
VEEL BEWEGEN 

EN BUITEN SPELEN! KNUTSELEN, BOUWEN, ZINGEN EN DANSEN!

JE PLAN TREKKEN!

NIEUWE DINGEN 
UITPROBEREN!

VEEL NIEUWE VRIENDEN MAKEN!

Wat is er gezonder dan een hele 
week buiten spelen, veel bewegen 
en tussendoor gezond eten? Juist ja, 
niets! Bovendien oefent je spruit zijn/
haar motoriek op de meest prettige 
manier: al dammen bouwend, op 
het hoogteparcours, tijdens Chinees 
voetbal, al knutselend en bij het maken 
van vriendschapsbandjes!

Bij veel van de nieuwe 
avonturen hoort op 
Kazouvakantie ook onver-
mijdelijk ‘je plan trekken’! Zo 
moet je kapoen zorg dragen 
voor zijn/haar eigen materiaal, 
maar ook voor dat van Kazou en 
de moni’s. Hij/zij helpt de tafel 
afruimen, poetst zelfstandig 
de tanden en mag (of moet?) 
elke morgen zelf kleren kiezen! 
Zelfredzaamheidsboost: check!

Een ander domein waarop een 
Kazouvakantie je prikkelt: creativiteit! 
Of het nu gaat om het bouwen van 
een kamp of zich verkleden als 
vampier, het bricoleren van een 
kartonnen boerderij of een gedicht 
schrijven voor de lievelingsmoni’s: 
een Kazouvakantie zal de creativiteit 
van zoon/dochter de hoogte 
instuwen.

Een Kazouvakantie is 
de ideale gelegenheid 
om nieuwe dingen uit te 
proberen die thuis niet 
altijd kunnen of mogen. 
Denk maar aan een bos 
verkennen zonder zich druk 
te maken over kleren die 
vuil worden, marshmallows 
boven het kampvuur eten, 
een pyjama-ontbijt of 100 
fruitbrochettes maken.

Waar de jonge kinderen ongetwijfeld 
het meest deugd van zullen hebben 
op Kazouvakantie is de ongeloofl ijke 
hoeveelheid vriendschap die je er vindt! 
Je maakt er makkelijk vrienden (soms zelfs 
voor het leven) maar leert er ook zelfstandig 
kleine confl ictjes oplossen, samenwerken 
(een spel win je immers zelden op je eentje) 
en zorg dragen voor elkaar. Bovendien is het 
de uitgelezen kans om samen met de groep 
en de moni’s kleine angsten (voor het donker, 
water, hoogte of honden) te overwinnen. Het 
zelfvertrouwen groeit zienderogen! 

onderzoek / Vriendenboekje 

Kazouvakantie: dat is veel vrienden maken. 

Daarom krijgen alle kinderen deze zomer 

een vriendenboekje dat ze kunnen laten 

invullen door al hun nieuwe Kazouvriendjes 

en -vriendinnetjes. Met een aparte pagina om 

contactgegevens uit te wisselen en ook ruimte 

voor schoolvrienden achteraf! 

Het avontuur begint bij Kazou.
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een leuke poster in je kamer kan je samen met 
je kamergenoten elke dag afvinken of je wel fris 
en mon(s)ter aan de dag of nacht begint. Verse 
onderbroek aan? Verse kledij aan? Gezicht en 
handen gewassen? Tanden gepoetst? Naar het 
toilet geweest? Hennie en natuurlijk ook de 
monitoren helpen jou graag. Hennie 
is er niet alleen om te kijken of je 
je tanden wel goed poetst maar 
hij troost je wanneer je thuis 

een beetje mist. Hij haalt dan zijn leuke aftelkalender, 
kleurplaten, mopjes of beloningsstickers tevoorschijn 
waardoor aftellen naar huis misschien wel zó leuk wordt, 

dat je toch liever op vakantie blijft! Of je nu al één keer, 
twee keer of nul keer op vakantie bent geweest, Hennie 
is er voor iedereen die hem nodig heeft. 

Helpende Hennie is een educatief 
pakket ter ondersteuning van monitoren 
op de vakanties voor min 12-jarigen. 
Naast een knuff el bevat het pakket veel 

tools om de alledaagse routine op 
vakantie vlot te laten verlopen.  

HELP?! EEN KONIJN MEE OP VAKANTIE!HELP?! EEN KONIJN MEE OP VAKANTIE!

Helpende Hennie 
staat voor 
je klaar!

JE!JE!
IK WIL

KOOKPLOEGKOOKPLOEG

hennie / kookploeg

WAAROM EEN KAZOUVAKANTIE GOED IS VOOR JE ONTWIKKELING
VEEL BEWEGEN 

EN BUITEN SPELEN! KNUTSELEN, BOUWEN, ZINGEN EN DANSEN!

JE PLAN TREKKEN!

NIEUWE DINGEN 
UITPROBEREN!

VEEL NIEUWE VRIENDEN MAKEN!

Wat is er gezonder dan een hele 
week buiten spelen, veel bewegen 
en tussendoor gezond eten? Juist ja, 
niets! Bovendien oefent je spruit zijn/
haar motoriek op de meest prettige 
manier: al dammen bouwend, op 
het hoogteparcours, tijdens Chinees 
voetbal, al knutselend en bij het maken 
van vriendschapsbandjes!

Bij veel van de nieuwe 
avonturen hoort op 
Kazouvakantie ook onver-
mijdelijk ‘je plan trekken’! Zo 
moet je kapoen zorg dragen 
voor zijn/haar eigen materiaal, 
maar ook voor dat van Kazou en 
de moni’s. Hij/zij helpt de tafel 
afruimen, poetst zelfstandig 
de tanden en mag (of moet?) 
elke morgen zelf kleren kiezen! 
Zelfredzaamheidsboost: check!

Een ander domein waarop een 
Kazouvakantie je prikkelt: creativiteit! 
Of het nu gaat om het bouwen van 
een kamp of zich verkleden als 
vampier, het bricoleren van een 
kartonnen boerderij of een gedicht 
schrijven voor de lievelingsmoni’s: 
een Kazouvakantie zal de creativiteit 
van zoon/dochter de hoogte 
instuwen.

Een Kazouvakantie is 
de ideale gelegenheid 
om nieuwe dingen uit te 
proberen die thuis niet 
altijd kunnen of mogen. 
Denk maar aan een bos 
verkennen zonder zich druk 
te maken over kleren die 
vuil worden, marshmallows 
boven het kampvuur eten, 
een pyjama-ontbijt of 100 
fruitbrochettes maken.

Waar de jonge kinderen ongetwijfeld 
het meest deugd van zullen hebben 
op Kazouvakantie is de ongeloofl ijke 
hoeveelheid vriendschap die je er vindt! 
Je maakt er makkelijk vrienden (soms zelfs 
voor het leven) maar leert er ook zelfstandig 
kleine confl ictjes oplossen, samenwerken 
(een spel win je immers zelden op je eentje) 
en zorg dragen voor elkaar. Bovendien is het 
de uitgelezen kans om samen met de groep 
en de moni’s kleine angsten (voor het donker, 
water, hoogte of honden) te overwinnen. Het 
zelfvertrouwen groeit zienderogen! 

onderzoek / Vriendenboekje 

Kazouvakantie: dat is veel vrienden maken. 

Daarom krijgen alle kinderen deze zomer 

een vriendenboekje dat ze kunnen laten 

invullen door al hun nieuwe Kazouvriendjes 

en -vriendinnetjes. Met een aparte pagina om 

contactgegevens uit te wisselen en ook ruimte 

voor schoolvrienden achteraf! 

Het avontuur begint bij Kazou.
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VOORDELEN
Als CM-lid geniet je van een korting* van 
• € 25 per nacht op elke vakantie.
• € 35 per nacht voor vakanties georganiseerd in Massembre. 
• € 5 per dag voor de vakanties zonder overnachting (9 to 5).
Je kan de deelnameprijs gespreid betalen.
* Deze korting is reed ingerekend in de Straff e CM-prijs.

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 ook 

recht op een korting van 50 % op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
Voor onze algemene voorwaarden verwijzen we je naar kazou.be.

Veelgestelde vragen

KAN IK MET EEN JONGERE OF 
OUDERE LEEFTIJDSGROEP MEE?

We staan een uitzondering toe van maximaal  1 jaar 
verschil met de leeftijden van een vakantie. Je zal 
deze uitzondering ook bij boeking via onze website 

kunnen aangeven. De onder- en bovengrenzen van de 
leeftijden moeten hierbij wel gerespecteerd worden. We 
raden dan aan dat de oudere persoon mee gaat met de 
vakanties voor de jongere leeftijd. Een leeftijdsverschil van 
meer dan 1 jaar staan we niet toe. 

KAN IK SAMEN MET MIJN VRIENDEN IN DE GROEP EN/OF SLAPEN? Kamer- en 
groepsverdelingen gebeuren steeds op vakantie, waar de monitoren zoveel mogelijk rekening houden met  jouw wensen. Jongens en meisjes slapen altijd apart.

KAN IK ALS KIND ONDER 
MEERDERE PROFIELEN 
GEREGISTREERD STAAN? 
Je kan slechts onder één (ouder)
profi el geregistreerd staan.

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES 
EEN VAKANTIE BOEKEN?

Je mag kiezen met welke 
provincie je meegaat. 
Opgelet: de opstapplaats 

is dan waarschijnlijk in die provincie 
gelegen. Wil je graag het volledige 
aanbod zien, check dan kazou.be.

HOE BOEK JE SAMEN 
MET JE VRIENDEN?

 Iedere ouder maakt een eigen 
‘Mijn Kazou’-profi el aan en voegt 
zijn eigen kind(eren) toe.

 Bij de start van je boeking geef 
je aan hoeveel plaatsen je  
wenst te reserveren (max. 6). Je 
krijgt 10 minuten per persoon 
om rijksregisternummer, 
opstapplaats en eventuele extra 
vragen in te geven.

#samenisall
esbeter

KAN IK MEERDERE 
VAKANTIES BOEKEN?

Vanaf woensdag 15 januari 
om 14u kan je meerdere 
vakanties boeken. 

Bij de boekingsstart, op zaterdag 11 
januari, kan je slechts één vakantie 
boeken. Zo geven we iedereen de kans 
om minstens één vakantie te boeken. 
Extra boekingen komen steeds op de 
reservelijst terecht. Je kan hierbij wel 
al aangeven of je interesse hebt in 
meerdere vakanties, zodat we hier alvast 
rekening mee kunnen houden. 

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

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.

86
verpleegkundigen

1.147
kookploegleden

1.130
hoofdmoni’s

1.248
1e keer moni

8.109 vrijwilligers
3.905

moni’s

FISCAAL ATTEST
Alle Kazouvakantiegangers t.e.m. 

11 jaar sturen we eind april 2021 

een fi scaal attest toe. Zo wordt een 

vakantie met Kazou nog een stukje 

goedkoper.

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

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 € 64,95. 
Naast dit voordeel geniet je  ook 
van mooie kortingen op ander 
vakantiemateriaal.  Meer informatie 
vind je op de kortingsbon die je na 
je inschrijving in je profi el vindt.

KAZOU EN SOLIDARITEIT
Kazou Lokal brengt al jaren een stukje vakantie naar 
kinderen en jongeren die om een bepaalde reden niet 
op vakantie kunnen gaan. De moniploegen van onze 
asielvakanties, ziekenhuisvakanties, speelstraten in 
kansarme (stads)wijken, vakanties in centra voor bijzondere 
jeugdzorg,… worden telkens met een glimlach ontvangen. 
Daarnaast voorzien we, in samenwerking met Iedereen 
verdient vakantie, plaats op onze vakanties voor kinderen 
met een klein budget, zodat ook zij van onze vakanties 
kunnen proeven, want iedereen verdient vakantie.

POETS WEDEROM POETS JE TANDEN
Niet alle kinderen vinden het leuk om hun tanden te 
poetsen. Nochtans is een goede mondhygiëne heel 
belangrijk voor een gezond gebit. Onder het motto 
‘beter voorkomen dan genezen’ schakelen CM en Kazou 
een tandje hoger met ‘Operatie Propere Tanden’ want 
tandplak kan je missen als kiespijn.

Poets minstens twee keer per dag je tanden en doe dat 
minstens twee minuten per keer. Eet tandvriendelijk en 
ga 2 keer per jaar naar de tandarts. Meer info of een 
hulplijn nodig voor jongere kinderen? Ben De Bever 
van CM is gekend als de tandenkoning van het dierenrijk 
(cm.be/ben-de-bever). 

Alle deelnemers en monitoren krijgen deze 
zomer een ecologische bamboe tandenborstel 

want gezonde tanden zorgen voor een stralende 
glimlach op vakantie. En daarmee (tand)pasta !

SLAAPWEL OP VAKANTIE,

Vakanties in all-in met gezinsactiviteiten
en kinderclubs in een schitterende omgeving
MEER INFO VIA WWW.INTERSOC.BE

OP VAKANTIE MET 
HEEL DE FAMILIE

KAZOU LOKAL / Kazougadget

ONTDEK DE WERELD VAN BEN DE 
BEVER OP  WWW.BENDEBEVER.BE

leerkracht? bestel het 
educatief klaspakket

speel het educatief ben 
de bever-spel online

poets je tanden op de tonen 
van de ben de bever-beat

kijk hoe fi nn en fl o hun 
tanden poetsen
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snel en eenvoudig. Wij 
helpen je graag verder.

86
verpleegkundigen

1.147
kookploegleden

1.130
hoofdmoni’s

1.248
1e keer moni

8.109 vrijwilligers
3.905

moni’s

FISCAAL ATTEST
Alle Kazouvakantiegangers t.e.m. 

11 jaar sturen we eind april 2021 

een fi scaal attest toe. Zo wordt een 

vakantie met Kazou nog een stukje 

goedkoper.

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

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 € 64,95. 
Naast dit voordeel geniet je  ook 
van mooie kortingen op ander 
vakantiemateriaal.  Meer informatie 
vind je op de kortingsbon die je na 
je inschrijving in je profi el vindt.

KAZOU EN SOLIDARITEIT
Kazou Lokal brengt al jaren een stukje vakantie naar 
kinderen en jongeren die om een bepaalde reden niet 
op vakantie kunnen gaan. De moniploegen van onze 
asielvakanties, ziekenhuisvakanties, speelstraten in 
kansarme (stads)wijken, vakanties in centra voor bijzondere 
jeugdzorg,… worden telkens met een glimlach ontvangen. 
Daarnaast voorzien we, in samenwerking met Iedereen 
verdient vakantie, plaats op onze vakanties voor kinderen 
met een klein budget, zodat ook zij van onze vakanties 
kunnen proeven, want iedereen verdient vakantie.

POETS WEDEROM POETS JE TANDEN
Niet alle kinderen vinden het leuk om hun tanden te 
poetsen. Nochtans is een goede mondhygiëne heel 
belangrijk voor een gezond gebit. Onder het motto 
‘beter voorkomen dan genezen’ schakelen CM en Kazou 
een tandje hoger met ‘Operatie Propere Tanden’ want 
tandplak kan je missen als kiespijn.

Poets minstens twee keer per dag je tanden en doe dat 
minstens twee minuten per keer. Eet tandvriendelijk en 
ga 2 keer per jaar naar de tandarts. Meer info of een 
hulplijn nodig voor jongere kinderen? Ben De Bever 
van CM is gekend als de tandenkoning van het dierenrijk 
(cm.be/ben-de-bever). 

Alle deelnemers en monitoren krijgen deze 
zomer een ecologische bamboe tandenborstel 

want gezonde tanden zorgen voor een stralende 
glimlach op vakantie. En daarmee (tand)pasta !

SLAAPWEL OP VAKANTIE,

Vakanties in all-in met gezinsactiviteiten
en kinderclubs in een schitterende omgeving
MEER INFO VIA WWW.INTERSOC.BE

OP VAKANTIE MET 
HEEL DE FAMILIE

KAZOU LOKAL / Kazougadget

ONTDEK DE WERELD VAN BEN DE 
BEVER OP  WWW.BENDEBEVER.BE

leerkracht? bestel het 
educatief klaspakket

speel het educatief ben 
de bever-spel online

poets je tanden op de tonen 
van de ben de bever-beat

kijk hoe fi nn en fl o hun 
tanden poetsen
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ZOMER ’20

op kazou.be

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI
OM 13.45UOM 13.45U

V.U.: Benjamin Vandervoort, 
Haachtsesteenweg 579 pb 40, 1031 Brussel, www.kazou.be

LIMBURG
PRINS-BISSCHOPSSINGEL 75
3500 HASSELT 

 LIMBURG@KAZOU.BE
 011 28 04 87

contacteer ons


