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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

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

HÉ, JIJ DAAR!
Kazou doet geen belletje rinkelen bij jou? Kazou is de 
jeugddienst van CM en organiseert zalige vakanties voor 
kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar in België en ver 
daarbuiten. Naast avontuur en plezier krijg je er ook nieuwe 
vrienden en onvergetelijke herinneringen bij. Graag gedaan!

Jij bent de ster van je eigen magazine. Je vindt hier 
dus enkel de vakanties voor jouw leeftijd, met een 
opstapplaats in je buurt. Zo moet je niet te lang bladeren 
naar je droomvakantie. Handig!

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 12.30UOM 12.30U
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LEGENDE
 AVONTUUR

 DIERENTUIN

 DOLFINARIUM
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 PARTY

 PRETPARK

 RAVOTTEN

 RODELEN

 SKY

 SPEED

 STRAND

 TALENTEN

 TENT

 WATERSPORT
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24 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!

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

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

KEVELAER ACTION UND FUN 01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK € 265 € 440
MASSEMBRE CRAZY ADVENTURE 01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK € 215 € 460
WIJHE SUMMERCAMP 03/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK € 210 € 385
WILLINGEN CRIMINEEL GENIETEN 04/07 TOT 11/07 DIEPENBEEK € 255 € 430
MAASMECHELEN ONBEPERKT PLEZIER 05/07 TOT 12/07 EIGEN VERVOER € 280 € 560 INTEGRATIE
BLAUBEUREN LEUTE IN LEGOLAND 07/07 TOT 14/07 DIEPENBEEK € 280 € 455
AMELAND CRAZY BEACHFUN 08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK € 260 € 435
OBERTHAL DUITSE KICKS 08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK € 280 € 455
PUTTEN DOLFIJNE VAKANTIE 13/07 TOT 20/07 DIEPENBEEK € 355 € 530
MASSEMBRE SURVIVAL 15/07 TOT 22/07 DIEPENBEEK € 215 € 460 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
JUPILLE WILD ADVENTURE 20/07 TOT 27/07 DIEPENBEEK € 235 € 410
MASSEMBRE KETNET #LIKEME 29/07 TOT 05/08 DIEPENBEEK € 235 € 480
PUTTEN DOLFIJNE VAKANTIE 03/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK € 355 € 530
TER AAR GO WITH THE FLOW 03/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK € 260 € 435
MASSEMBRE MULTIMEDIAVAKANTIE 05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK € 235 € 480
MAASMECHELEN ONBEPERKT PLEZIER 09/08 TOT 16/08 EIGEN VERVOER € 280 € 560 INTEGRATIE
TEXEL TREASURE ISLAND 10/08 TOT 17/08 DIEPENBEEK € 255 € 430
BLAUBEUREN LEUTE IN LEGOLAND 12/08 TOT 19/08 DIEPENBEEK € 280 € 455
MASSEMBRE SURVIVAL 12/08 TOT 19/08 DIEPENBEEK € 215 € 460 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
WENUM-WIESEL APENSTREKEN 14/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK € 250 € 425
KOLLUMEROORD WILD WATER ADVENTURE 15/08 TOT 22/08 DIEPENBEEK € 255 € 430
MASSEMBRE AQUA EXTREME 19/08 TOT 26/08 DIEPENBEEK € 215 € 460
SEVENUM CRAZY RUSH 23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK € 215 € 390 EIGEN FIETS
BADEN-BADEN ROCKING ROLLERCOASTER 24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK € 375 € 550

04

#kazoubangelijkgoe!

In Willingen geniet je van een megavakantie! Je schreeuwt er van plezier op 
de razendsnelle achtbanen in het grootste pretpark van Sauerland en bereikt 
crimineel hoge snelheden op de rodelbaan. Ga helemaal op in je fantasie 
tijdens een potje 3D-minigolf en waan je als een echte Spider-Man op de 
klimmuur! Of ben je eerder een waterrat? Dan beleef je spetterende fun op de 
glijbanen in het zwemparadijs. Wedden dat je nadien kan gillen in het Duits?

RAZENDSNEL RODELEN • SUBTROPISCHE 
GLIJBANEN • SPANNENDE ACHTBANEN • KEINEIG 
INDOORKLIMMEN • 3D-MINIGOLF VOL FANTASIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

CRIMINEEL GENIETEN
WILLINGEN (DUITSLAND)

Ben jij een bezige bij? En heb je zin in een portie fun? Zet dan koers naar 
Kevelaer! Roetsj van de glijbanen in het megaspeelparadijs Irrland en laat 
je betoveren in pretpark Toverland. Nog meer spetterend plezier beleef je in 
het openluchtzwembad. Eenmaal droog zet je koers naar een meer waar heel 
wat zotte watertuigen op jou wachten. Als kers op de taart tem je de Südsee 
tijdens een uitdagend rondje teleskiën. Spanning en plezier verzekerd!

SPEEDY TELESKI • KNOTSGEK IRRLAND • 
PRETPARK TOVERLAND • OPENLUCHTZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 265
NIET-CM-lid: € 440

ACTION UND FUN
KEVELAER (DUITSLAND)

Wie een zomer vol zinderende uitdagingen ziet zitten, moet mee op crazy 
adventure! Een razendsnelle deathride, bibberen op de duobalken en 
bengelen van de apenbrug staan op het programma. Tussendoor zijn er 
ook nog plezante bosspelen en avontuurlijke activiteiten. Ten slotte maak je 
eigenhandig vuur en overnacht je in het bos in je zelfgemaakte shelter! Trek 
je stoutste en avontuurlijkste schoenen aan en ga mee naar Massembre!

BIBBEREN OP DE DUOBALKEN • SLAPEN IN HET 
BOS • DEATHRIDE OM VAN TE GILLEN • VUUR 

MAKEN & SHELTERS BOUWEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

CRAZY ADVENTURE
MASSEMBRE (BELGIË)

Op je vakantiedomein heb je alle plaats om lekker te ravotten, kan je de dieren 
voederen en sla je een balletje bij de minigolf. Daarna plons je in het zwembad 
en bouw je je eigen vlot! Je gaat ook de strijd aan op de Challenge Run waar 
kanovaren, boogschieten en een hoogteparcours op het programma staan! Als 
kers op de taart ga je naar het avonturenpark Hellendoorn en zal je glibberen 
op de glijbanen van het slidepark! Klaar? Summercamp wacht op jou! 

AVONTURENPARK HELLENDOORN • SLIDEPARK • 
CHALLENGE RUN • ZWEMMEN EN VLOTTEN 

BOUWEN • MINIGOLF, BBQ

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 210
NIET-CM-lid: € 385

SUMMERCAMP
WIJHE (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 11/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 10/07 DIEPENBEEK 
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Diep in de Duitse bossen ligt een vakantieparadijs op jou te wachten! Daag 
jezelf uit en verken de mooie natuur op de kano of klim helemaal tot boven op 
de klimmuur. Neem een frisse duik in de mooie Bostalsee en leef je uit op de 
glijbanen in het zwembad. En er staat nog veel meer te gebeuren: knotsgekke 
spelen van de moni’s én de langste rodelbaan van Duitsland. Woehoe! In het 
bos, in de hoogte of op het water: kicks verzekerd! 

BLIKSEMSNEL RODELEN • KANOVAREN OP DE 
BOSTALSEE • MEGAKLIMMUUR IN DE TUIN • ZON- & 

ZWEMPARTIJEN • BEACHVOLLEY & BASKET

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 455

DUITSE KICKS
OBERTHAL (DUITSLAND)

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
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n vervoeR

 

Bouw je graag mee aan een groot Lego-kasteel of een gezellige Lego-
boerderij? Ga dan mee op deze fantastische Lego-vakantie waar duizenden 
blokjes voor jou klaar liggen! Bedwing de rollercoaster of word voor één dag 
een echte held in het Legolandpark. Trek er bovendien op uit met je vrienden en 
geniet van een echte tentenexpeditie. Afkoelen doe je in het zwembad vlakbij de 
jeugdherberg. Jetzt geht’s los, deze vakantie heeft alleen maar leute in petto! 

BEZOEK LEGOLAND • DUIZENDEN LEGO-BLOKKEN • PLONZEN 
IN HET ZWEMBAD • TWEEDAAGSE MET KAMPVUUR • 

KNALLENDE ROLLERCOASTER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 455

LEUTE IN LEGOLAND
BLAUBEUREN (DUITSLAND)

Zet je schrap voor een hele week strandplezier! Samen met je vrienden 
ontdek je het beste van wat dit waddeneiland te bieden heeft: raften op 
de Waddenzee, je evenwicht zoeken op een mega SUP, een vrije val op het 
hoogteparcours, surfen op de golfen, een spelletje bubbelvoetbal en Archery 
Tag, en dat samen met je vrienden. Met de � ets doorkruis je het ganse eiland. 
Ameland wordt kicken!

VRIJE VAL EN ZIPLINE • GOLFSURFEN • 
BUBBELVOETBAL • ARCHERY TAG • RAFTEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

CRAZY BEACHFUN
AMELAND (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

07/07 TOT 14/07 DIEPENBEEK 
12/08 TOT 19/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

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

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK 
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Ben je dol op dol� jnen en zeehonden? Dan is deze vakantie echt iets voor 
jou. Vanuit de Peppelhoeve vertrek je met de � ets voor een tweedaagse 
naar Dol� narium Harderwijk waar je dol� jne vriendjes je opwachten. Na een 
spetterende show slaap je naast hun aquarium: wat een droom! Je maakt ook 
kennis met zeehonden, roggen, zeeleeuwen ... en je kan natuurlijk zelf ook het 
beest uithangen in het subtropisch zwembad vol glijbanen. Plonsss!!

DOLFINARIUM HARDERWIJK • SLAPEN NAAST 
DOLFIJNEN • SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS • 

SPETTERENDE DOLFIJNENSHOW • ZALIG FIETSEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

DOLFIJNE VAKANTIE
PUTTEN (NEDERLAND)

Klaar voor een week vol wilde avonturen? Bouw je eigen vlot en vaar ermee 
over de Ourthe. Klim naar boven op de bewegende pamperpaal en zoef met 
de deathride naar beneden. Nood aan verfrissing? De waterolympiade is zo 
spetterend dat je zweetdruppels in een mum van tijd weggespoeld zijn. Zo ben 
je klaar voor de grootste via ferrata van België. Tot slot breng je nog een nacht 
door in de jachthut in het bos. In Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur!

GROOTSE VIA FERRATA • BEWEGENDE PAMPERPAAL • 
SPANNENDE DEATHRIDE • VLOTTENBOUW EN -TOCHT • 

SPETTERENDE WATEROLYMPIADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

WILD ADVENTURE
JUPILLE (BELGIË)

Op deze vakantie draait alles rond overleven en survival. Je leert overleven 
in het wild en van welke planten je zalfjes en zeepjes kan maken. Ook de 
verschillende vuurtechnieken komen aan bod. Ook ‘s nachts stopt het 
avontuur niet! Je slaapt een nachtje in een zelfgebouwde shelter én in een 
echte boomhut! Je leert ook hoe je water drinkbaar maakt en dat insecten 
lekkere hapjes zijn, mmm...! Kom mee en word een echte survivor!

WORKSHOP OVERLEVEN IN NATUUR • 
VUURTECHNIEKEN • SLAPEN IN EEN BOOMHUT • 

PROEVEN VAN INSECTEN • SHELTER BOUWEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

BOOMHUT

SURVIVAL
MASSEMBRE (BELGIË)

Het tweede seizoen van de Ketnet-� ctiereeks #LikeMe is een feit! Deze populaire 
muzikale reeks vertelt het verhaal van Caroline Timmers en haar vrienden op het 
SAS. Laat je onderdompelen in de wereld van #LikeMe en krijg de populairste 
songs en choreo’s aangeleerd door een team van professionele coaches! Naast 
tal van leuke #LikeMe activiteiten komt ook de cast een bezoekje brengen met 
een wel heel bijzondere verrassing! Do you #LikeThis?

BELEEF DE #LIKEME-SFEER • ONTMOET DE ACTEURS • 
DANS & ZING MET COACHES • 

#LIKEME-LIEDJES • #LIKEME-CHOREOGRAFIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

KETNET #LIKEME
MASSEMBRE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 DIEPENBEEK 
12/08 TOT 19/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 20/07 DIEPENBEEK 
03/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

20/07 TOT 27/07 DIEPENBEEK 
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Diep in de Duitse bossen ligt een vakantieparadijs op jou te wachten! Daag 
jezelf uit en verken de mooie natuur op de kano of klim helemaal tot boven op 
de klimmuur. Neem een frisse duik in de mooie Bostalsee en leef je uit op de 
glijbanen in het zwembad. En er staat nog veel meer te gebeuren: knotsgekke 
spelen van de moni’s én de langste rodelbaan van Duitsland. Woehoe! In het 
bos, in de hoogte of op het water: kicks verzekerd! 

BLIKSEMSNEL RODELEN • KANOVAREN OP DE 
BOSTALSEE • MEGAKLIMMUUR IN DE TUIN • ZON- & 

ZWEMPARTIJEN • BEACHVOLLEY & BASKET

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 455

DUITSE KICKS
OBERTHAL (DUITSLAND)

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
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Bouw je graag mee aan een groot Lego-kasteel of een gezellige Lego-
boerderij? Ga dan mee op deze fantastische Lego-vakantie waar duizenden 
blokjes voor jou klaar liggen! Bedwing de rollercoaster of word voor één dag 
een echte held in het Legolandpark. Trek er bovendien op uit met je vrienden en 
geniet van een echte tentenexpeditie. Afkoelen doe je in het zwembad vlakbij de 
jeugdherberg. Jetzt geht’s los, deze vakantie heeft alleen maar leute in petto! 

BEZOEK LEGOLAND • DUIZENDEN LEGO-BLOKKEN • PLONZEN 
IN HET ZWEMBAD • TWEEDAAGSE MET KAMPVUUR • 

KNALLENDE ROLLERCOASTER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 455

LEUTE IN LEGOLAND
BLAUBEUREN (DUITSLAND)

Zet je schrap voor een hele week strandplezier! Samen met je vrienden 
ontdek je het beste van wat dit waddeneiland te bieden heeft: raften op 
de Waddenzee, je evenwicht zoeken op een mega SUP, een vrije val op het 
hoogteparcours, surfen op de golfen, een spelletje bubbelvoetbal en Archery 
Tag, en dat samen met je vrienden. Met de � ets doorkruis je het ganse eiland. 
Ameland wordt kicken!

VRIJE VAL EN ZIPLINE • GOLFSURFEN • 
BUBBELVOETBAL • ARCHERY TAG • RAFTEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

CRAZY BEACHFUN
AMELAND (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

07/07 TOT 14/07 DIEPENBEEK 
12/08 TOT 19/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

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

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK 

06

Ben je dol op dol� jnen en zeehonden? Dan is deze vakantie echt iets voor 
jou. Vanuit de Peppelhoeve vertrek je met de � ets voor een tweedaagse 
naar Dol� narium Harderwijk waar je dol� jne vriendjes je opwachten. Na een 
spetterende show slaap je naast hun aquarium: wat een droom! Je maakt ook 
kennis met zeehonden, roggen, zeeleeuwen ... en je kan natuurlijk zelf ook het 
beest uithangen in het subtropisch zwembad vol glijbanen. Plonsss!!

DOLFINARIUM HARDERWIJK • SLAPEN NAAST 
DOLFIJNEN • SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS • 

SPETTERENDE DOLFIJNENSHOW • ZALIG FIETSEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 355
NIET-CM-lid: € 530

DOLFIJNE VAKANTIE
PUTTEN (NEDERLAND)

Klaar voor een week vol wilde avonturen? Bouw je eigen vlot en vaar ermee 
over de Ourthe. Klim naar boven op de bewegende pamperpaal en zoef met 
de deathride naar beneden. Nood aan verfrissing? De waterolympiade is zo 
spetterend dat je zweetdruppels in een mum van tijd weggespoeld zijn. Zo ben 
je klaar voor de grootste via ferrata van België. Tot slot breng je nog een nacht 
door in de jachthut in het bos. In Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur!

GROOTSE VIA FERRATA • BEWEGENDE PAMPERPAAL • 
SPANNENDE DEATHRIDE • VLOTTENBOUW EN -TOCHT • 

SPETTERENDE WATEROLYMPIADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

WILD ADVENTURE
JUPILLE (BELGIË)

Op deze vakantie draait alles rond overleven en survival. Je leert overleven 
in het wild en van welke planten je zalfjes en zeepjes kan maken. Ook de 
verschillende vuurtechnieken komen aan bod. Ook ‘s nachts stopt het 
avontuur niet! Je slaapt een nachtje in een zelfgebouwde shelter én in een 
echte boomhut! Je leert ook hoe je water drinkbaar maakt en dat insecten 
lekkere hapjes zijn, mmm...! Kom mee en word een echte survivor!

WORKSHOP OVERLEVEN IN NATUUR • 
VUURTECHNIEKEN • SLAPEN IN EEN BOOMHUT • 

PROEVEN VAN INSECTEN • SHELTER BOUWEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

BOOMHUT

SURVIVAL
MASSEMBRE (BELGIË)

Het tweede seizoen van de Ketnet-� ctiereeks #LikeMe is een feit! Deze populaire 
muzikale reeks vertelt het verhaal van Caroline Timmers en haar vrienden op het 
SAS. Laat je onderdompelen in de wereld van #LikeMe en krijg de populairste 
songs en choreo’s aangeleerd door een team van professionele coaches! Naast 
tal van leuke #LikeMe activiteiten komt ook de cast een bezoekje brengen met 
een wel heel bijzondere verrassing! Do you #LikeThis?

BELEEF DE #LIKEME-SFEER • ONTMOET DE ACTEURS • 
DANS & ZING MET COACHES • 

#LIKEME-LIEDJES • #LIKEME-CHOREOGRAFIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

KETNET #LIKEME
MASSEMBRE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 DIEPENBEEK 
12/08 TOT 19/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 20/07 DIEPENBEEK 
03/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

20/07 TOT 27/07 DIEPENBEEK 
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Maak je klaar voor de gekste activiteiten in Wenum-Wiesel! Met de � ets trek 
je door de Veluwe op zoek naar activiteiten waar jij de aap kan uithangen: 
een initiatie waterski en klimmen tot 5 meter hoog in Klimbos Veluwe. In 
dierenpark Apenheul beleef je een hoogdag want bijna de helft van de apen 
loopt er vrij rond! Aap jij hen na vooraleer je gaat plonzen in het zwembad? 
In Wenum-Wiesel komt de aap in jou naar boven!

INITIATIE WATERSKI • KLIMBOS VELUWE • 
DIERENPARK APENHEUL • ZWEMMEN • 

FIETSEN DOOR DE VELUWE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 250
NIET-CM-lid: € 425

APENSTREKEN
WENUM-WIESEL (NEDERLAND)

Klaar voor een stevige portie water? Kom mee naar het Tikibad: het grootste 
overdekte glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon, de Lazy River 
en andere glijbanen. Trek je wetsuit aan en laat je tricks zien tijdens het body- 
of � owboarden en blijf zo lang mogelijk zitten tijdens het tuben! Probeer bij 
Poldersport De Kwakel op de zotste manieren de waterhindernissen te overwinnen. 
Plezier verzekerd! Ook pretpark Duinrell mag zeker niet ontbreken! Yihaa!

PRETPARK DUINRELL • SUBTROPISCH ZWEMBAD 
TIKIBAD • BODYBOARDEN • POLDERSPORTEN • TUBEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

GO WITH THE FLOW
TER AAR (NEDERLAND)

De technologie staat niet stil en dus kunnen wij niet achterblijven. Wil je 
mee zijn met de nieuwste snufjes of kennismaken met verbazingwekkende 
gadgets? Wil je graag weten hoe websites, � lms en muziek gecreëerd 
worden? En wil je graag een drone besturen? Kom dit alles en nog zoveel 
meer zelf ontdekken tijdens onze nieuwe multimediavakantie! 

DRONE BESTUREN • FILM MAKEN • MUZIEK MAKEN • 
WEBSITES ONTWERPEN • INTRO MULTIMEDIA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

MULTIMEDIAVAKANTIE
MASSEMBRE (BELGIË)

Zin in een spannende en avontuurlijke eilandexpeditie? Dan is Texel jouw 
bestemming! Met de veerboot vaar je naar dit eiland, waarna je je stalen ros 
beklimt en al � etsend de gezellige dorpjes van Texel verkent. Verder bezoek je 
het zeehondencentrum en stap je aan boord van een oude vissersboot. Speur 
het strand af naar verloren schatten en toon je van je beste kant tijdens de 
beach games. Texel, here we come!

ZEEHONDEN BEZOEKEN • ROBBEN SPOTTEN • 
FIETSEN OP VERGETEN PAADJES • JUTTERSTOCHT • 

BEACH GAMES

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

TREASURE ISLAND
TEXEL (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

03/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

14/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

10/08 TOT 17/08 DIEPENBEEK 
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Opgepast waterratten! In Kollumeroord is water het codewoord! Eerst 
spring je vanop een drijvende trampoline in het water, daarna duik je in een 
subtropisch zwembad en om af te ronden verken je ons vakantiedomein per 
kano en per SUP. Je staat ook neus aan neus met de dieren in AquaZoo! 
Daarna bind je de strijd aan met je vrienden in het survivalbos en sluit je af 
met een straffe deathride! Ben jij de handigste of de snelste? Let’s go! 

SUBTROPISCH ZWEMBAD • BEZOEK AQUAZOO • 
TRAMPOLINESPRINGEN OP WATER • SURVIVALBOS 

& DEATHRIDE • KANO & SUP

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

WILD WATER ADVENTURE
KOLLUMEROORD (NEDERLAND)

Kicks en fun beleef je in Sevenum! Met je eigen � ets rij je het avontuur 
tegemoet. Overwin de Crazy Crasher en probeer als laatste overeind te 
blijven. Neem een heerlijke duik in het zwembad en klim als een aap door 
het hoogteparcours! Trotseer de wilde rodeostier en ontdek samen met je 
vrienden de attracties in Toverland. Vergeet ook zeker je kilt niet voor de 
stoere Highland Games. Kom met ons mee naar Sevenum!

MAGISCH TOVERLAND • CRAZY CRASHER & 
RODEOSTIER • HOOGTEPARCOURS • STOERE 

HIGHLAND GAMES • ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

EIGEN

FIETS
meene

men

CRAZY RUSH
SEVENUM (NEDERLAND)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

Nat, natter, natst! Wie deze zomer serieus wil splashen, moet in Massembre 
zijn! Spring op je zelfgemaakt vlot en vaar de bochten in en uit. In het 
zwembad van Givet voel je je als een vis in het water. En dat is nog niet alles. 
Je gaat waterskiën en spetteren in de waterplaza: plonssss! Daarnaast verken 
je de bossen van Massembre en speel je knotsgekke spelletjes. Sta je al te 
springen van ongeduld om te vertrekken? Pak je zwemkledij maar in!

VLOTTENTOCHT • WATERSKIËN • ZALIG 
ZWEMMEN IN GIVET • WATERPARCOURS • 

CROSSEN MET DE GOCART

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

AQUA EXTREME
MASSEMBRE (BELGIË)

Een week vol rollercoasters, spectaculaire shows en waterattracties? Oh jawel, 
je vindt het allemaal in Baden-Baden. Je avontuur start in Holiday Park. Zet je 
maar schrap voor de vrije val en de wilde achtbanen! Na je eerste vuurdoop 
leef je je ook uit in het zwembad en bezoek je het kasteel van Baden-Baden. Na 
dat intermezzo ben je klaar voor nog twee dagen gillen en thrillen in het beste 
pretpark van Europa: Europa-Park! Ready? (Klik) GO-OOHHH!

2 DAGEN EUROPA-PARK • 1 DAG HOLIDAY PARK • 
SPETTERENDE FUN IN HET ZWEMBAD • MAGNIFIEK 

KASTEELBEZOEK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 375
NIET-CM-lid: € 550

ROCKING ROLLERCOASTER
BADEN-BADEN (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/08 TOT 26/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 22/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK 
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Maak je klaar voor de gekste activiteiten in Wenum-Wiesel! Met de � ets trek 
je door de Veluwe op zoek naar activiteiten waar jij de aap kan uithangen: 
een initiatie waterski en klimmen tot 5 meter hoog in Klimbos Veluwe. In 
dierenpark Apenheul beleef je een hoogdag want bijna de helft van de apen 
loopt er vrij rond! Aap jij hen na vooraleer je gaat plonzen in het zwembad? 
In Wenum-Wiesel komt de aap in jou naar boven!

INITIATIE WATERSKI • KLIMBOS VELUWE • 
DIERENPARK APENHEUL • ZWEMMEN • 

FIETSEN DOOR DE VELUWE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 250
NIET-CM-lid: € 425

APENSTREKEN
WENUM-WIESEL (NEDERLAND)

Klaar voor een stevige portie water? Kom mee naar het Tikibad: het grootste 
overdekte glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon, de Lazy River 
en andere glijbanen. Trek je wetsuit aan en laat je tricks zien tijdens het body- 
of � owboarden en blijf zo lang mogelijk zitten tijdens het tuben! Probeer bij 
Poldersport De Kwakel op de zotste manieren de waterhindernissen te overwinnen. 
Plezier verzekerd! Ook pretpark Duinrell mag zeker niet ontbreken! Yihaa!

PRETPARK DUINRELL • SUBTROPISCH ZWEMBAD 
TIKIBAD • BODYBOARDEN • POLDERSPORTEN • TUBEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

GO WITH THE FLOW
TER AAR (NEDERLAND)

De technologie staat niet stil en dus kunnen wij niet achterblijven. Wil je 
mee zijn met de nieuwste snufjes of kennismaken met verbazingwekkende 
gadgets? Wil je graag weten hoe websites, � lms en muziek gecreëerd 
worden? En wil je graag een drone besturen? Kom dit alles en nog zoveel 
meer zelf ontdekken tijdens onze nieuwe multimediavakantie! 

DRONE BESTUREN • FILM MAKEN • MUZIEK MAKEN • 
WEBSITES ONTWERPEN • INTRO MULTIMEDIA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

MULTIMEDIAVAKANTIE
MASSEMBRE (BELGIË)

Zin in een spannende en avontuurlijke eilandexpeditie? Dan is Texel jouw 
bestemming! Met de veerboot vaar je naar dit eiland, waarna je je stalen ros 
beklimt en al � etsend de gezellige dorpjes van Texel verkent. Verder bezoek je 
het zeehondencentrum en stap je aan boord van een oude vissersboot. Speur 
het strand af naar verloren schatten en toon je van je beste kant tijdens de 
beach games. Texel, here we come!

ZEEHONDEN BEZOEKEN • ROBBEN SPOTTEN • 
FIETSEN OP VERGETEN PAADJES • JUTTERSTOCHT • 

BEACH GAMES

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

TREASURE ISLAND
TEXEL (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

03/08 TOT 10/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

14/08 TOT 21/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

10/08 TOT 17/08 DIEPENBEEK 
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Opgepast waterratten! In Kollumeroord is water het codewoord! Eerst 
spring je vanop een drijvende trampoline in het water, daarna duik je in een 
subtropisch zwembad en om af te ronden verken je ons vakantiedomein per 
kano en per SUP. Je staat ook neus aan neus met de dieren in AquaZoo! 
Daarna bind je de strijd aan met je vrienden in het survivalbos en sluit je af 
met een straffe deathride! Ben jij de handigste of de snelste? Let’s go! 

SUBTROPISCH ZWEMBAD • BEZOEK AQUAZOO • 
TRAMPOLINESPRINGEN OP WATER • SURVIVALBOS 

& DEATHRIDE • KANO & SUP

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

WILD WATER ADVENTURE
KOLLUMEROORD (NEDERLAND)

Kicks en fun beleef je in Sevenum! Met je eigen � ets rij je het avontuur 
tegemoet. Overwin de Crazy Crasher en probeer als laatste overeind te 
blijven. Neem een heerlijke duik in het zwembad en klim als een aap door 
het hoogteparcours! Trotseer de wilde rodeostier en ontdek samen met je 
vrienden de attracties in Toverland. Vergeet ook zeker je kilt niet voor de 
stoere Highland Games. Kom met ons mee naar Sevenum!

MAGISCH TOVERLAND • CRAZY CRASHER & 
RODEOSTIER • HOOGTEPARCOURS • STOERE 

HIGHLAND GAMES • ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

EIGEN

FIETS
meene

men

CRAZY RUSH
SEVENUM (NEDERLAND)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

Nat, natter, natst! Wie deze zomer serieus wil splashen, moet in Massembre 
zijn! Spring op je zelfgemaakt vlot en vaar de bochten in en uit. In het 
zwembad van Givet voel je je als een vis in het water. En dat is nog niet alles. 
Je gaat waterskiën en spetteren in de waterplaza: plonssss! Daarnaast verken 
je de bossen van Massembre en speel je knotsgekke spelletjes. Sta je al te 
springen van ongeduld om te vertrekken? Pak je zwemkledij maar in!

VLOTTENTOCHT • WATERSKIËN • ZALIG 
ZWEMMEN IN GIVET • WATERPARCOURS • 

CROSSEN MET DE GOCART

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

AQUA EXTREME
MASSEMBRE (BELGIË)

Een week vol rollercoasters, spectaculaire shows en waterattracties? Oh jawel, 
je vindt het allemaal in Baden-Baden. Je avontuur start in Holiday Park. Zet je 
maar schrap voor de vrije val en de wilde achtbanen! Na je eerste vuurdoop 
leef je je ook uit in het zwembad en bezoek je het kasteel van Baden-Baden. Na 
dat intermezzo ben je klaar voor nog twee dagen gillen en thrillen in het beste 
pretpark van Europa: Europa-Park! Ready? (Klik) GO-OOHHH!

2 DAGEN EUROPA-PARK • 1 DAG HOLIDAY PARK • 
SPETTERENDE FUN IN HET ZWEMBAD • MAGNIFIEK 

KASTEELBEZOEK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 375
NIET-CM-lid: € 550

ROCKING ROLLERCOASTER
BADEN-BADEN (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/08 TOT 26/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 22/08 DIEPENBEEK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK 
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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

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 survivalvakantie 
en beleef er een unieke nacht! 
www.kazou.be/boomhutten

10 dingen 10
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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

Whoohoo! Jij, 1 , 2  en  zijn het na  uur ruziën eindelijk eens geworden. De vakantie 
naar  is geboekt! Het weekendje naar  en backpacken in  zijn last minute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar! Jij kan niet zonder №  liter , 1  wil eerst №  nieuwe exemplaren van 
haar favoriete  kopen, 2  móet shoppen voor een nieuwe  . 

Eindelijk zijn jullie klaar voor de  vakantie. Jullie moeten eerst samen naar de/het ! Met een 
masker en verf in je haar zijn jullie klaar voor zon, zee en strand. Op je  van  tik je 

met je een berichtje aan 1 . Maar oeps! Per ongeluk verzonden naar . In je berichtje staat 
een foto van  en de woorden: ''Ik zie je liever dan ". Dit zorgt voor heel wat gegiechel op de 
bus! Eenmaal aangekomen zijn jullie klaar voor een ritje op de  . In de namiddag krijgen 
jullie tijd om  te eten. Je trekt je schoenen terug aan en schrikt je een hoedje! Er zit een  in 
je schoen! Je gaat naar de moni en die wil de  houden als huisdier. Ze noemen hem . Jullie 
maken je klaar om te . Na een hevige sessie zijn jullie klaar voor het eten. Jullie . Je vindt 
het overheerlijk en eet  borden. Je zit helemaal vol en naar buiten. Daar zit je even te chillen 
met je vrienden. De dag zit er bijna op. Nu enkel nog . Daarna zeg je slaapwel aan  en  
en val je in slaap met  en droom je over alle fantastische vakanties die je al hebt beleefd bij Kazou.

de naam van een 
vriend(in) 1    

de naam van een 
2e vriend(in) 2  

je favo artiest
 

tijdstip dat nu 
op je horloge staat  
je favoriete Kazou-

bestemming  
een Europese 

hoofdstad  

je woonplaats
 

een cijfer №  
je lievelings-

drankje  
jouw

huisnummer №
 

het eerste ding 
wat je nú ziet  

een kleur
 

een kledingstuk
 

een grappige 
sport  

fruit
 

je lievelingskleur
 

een gadget
 

een merknaam
 

een lichaamsdeel
 

je buur waar je 
een oogje op hebt  

iets wat je echt 
niet lust  

een groot dier
 

doucheproduct
 

een klein dier
 

de naam van je 
papa  

een manier van 
kapotmaken  

je leeftijd
 

een manier van 
bewegen  

je lievelings-
activiteit  

de naam 
van je oma  

de naam 
van je opa  

een leuk liedje
 

HET AVONTUUR BEGINT HIER
Dit is een eenvoudige én grappige test die je samen met 
een vriend(in) kan doen. Vul bij iedere vraag hieronder 
het eerste idee in waar je aan denkt (het eerste idee is 
meestal het beste).  Hou het spannend en kijk nog niet 
naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
verhaal en vergeet niet te lachen.

Maak je eigen verhaal12
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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

Whoohoo! Jij, 1 , 2  en  zijn het na  uur ruziën eindelijk eens geworden. De vakantie 
naar  is geboekt! Het weekendje naar  en backpacken in  zijn last minute tóch afgevallen. 
Voorbereiden maar! Jij kan niet zonder №  liter , 1  wil eerst №  nieuwe exemplaren van 
haar favoriete  kopen, 2  móet shoppen voor een nieuwe  . 

Eindelijk zijn jullie klaar voor de  vakantie. Jullie moeten eerst samen naar de/het ! Met een 
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met je een berichtje aan 1 . Maar oeps! Per ongeluk verzonden naar . In je berichtje staat 
een foto van  en de woorden: ''Ik zie je liever dan ". Dit zorgt voor heel wat gegiechel op de 
bus! Eenmaal aangekomen zijn jullie klaar voor een ritje op de  . In de namiddag krijgen 
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je schoen! Je gaat naar de moni en die wil de  houden als huisdier. Ze noemen hem . Jullie 
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HET AVONTUUR BEGINT HIER
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naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
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Maak je eigen verhaal12

Kazou vindt goed slapen op vakantie 
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Naast dit voordeel geniet je  ook 
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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 !
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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

Geweldige vakantie met deze toppers! 
#cool #kazouvakanties 

Wat een spetterende vakantie! 
#splashenfun #massembre #schuivenmaar

Gek zijn doet geen zeer. 
#bestfriends #dezomerkleurtkazou

Nagenieten van de onvergetelijke Kazouzomer... 
#throwback #dezomerwaarinalleskon

Om ter snelst naar de top!!! 
#klimmen #winnaar #kazou

Kazouvakantie was af!! 
#happy #friends #ikmishet

Mogen we hier blijven alsjeblieft? 
#vriendinnen #vakantie 

Kazousjaaltje aan en gaan! 
#samenisallesbeter

Dag mama, we zijn hier goed aangekomen en 
het is hier heel leuk xxx #geenheimwee #fun

What sup?
 #water #topactiviteit #kazou

dit was 2019 / jouw horoscoop14
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

Geweldige vakantie met deze toppers! 
#cool #kazouvakanties 

Wat een spetterende vakantie! 
#splashenfun #massembre #schuivenmaar

Gek zijn doet geen zeer. 
#bestfriends #dezomerkleurtkazou

Nagenieten van de onvergetelijke Kazouzomer... 
#throwback #dezomerwaarinalleskon

Om ter snelst naar de top!!! 
#klimmen #winnaar #kazou

Kazouvakantie was af!! 
#happy #friends #ikmishet

Mogen we hier blijven alsjeblieft? 
#vriendinnen #vakantie 

Kazousjaaltje aan en gaan! 
#samenisallesbeter

Dag mama, we zijn hier goed aangekomen en 
het is hier heel leuk xxx #geenheimwee #fun

What sup?
 #water #topactiviteit #kazou

dit was 2019
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• € 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.
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Deze kortingen kan je aanvragen tijdens jouw (online) boeking:
• krijg € 75 korting vanaf het derde kind van éénzelfde gezin dat 

meegaat op Kazouvakantie.
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verschil met de leeftijden van een vakantie. Je zal 
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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 
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ZOMER ’20

op kazou.be

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI
OM 12.30UOM 12.30U

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


