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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

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
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ZOMER?
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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

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!

LEGENDE

OM 12.30UOM 12.30U

Op pagina 14 vind je een overzicht van de vakanties.

#kazoubangelijkgoe!
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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)

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)

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)

Deze vakantie is de perfecte mix tussen actie en ontspanning. Ben je klaar voor 
een zotte belevenis? Eerst ga je kopje onder in het zalige openluchtzwembad. 
Vervolgens ga je ravotten, glijden, springen en op ontdekking in het 
gigantische Ketteler Hof waar je je helemaal kan uitleven op de glijbanen, 
klimtorens en de rodelbaan. In Movie Park ten slotte beleef je Ice Age in 4D 
en loop je de Ninja Turtles tegen het lijf. Klaar voor deze zomerse mix? 

PERFECTE MIX ACTIE-ONTSPANNING • 
ZALIG OPENLUCHTZWEMBAD • SPEELPARADIJS 

KETTELER HOF • PRETPARK MOVIE PARK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 285
NIET-CM-lid: € 460

MIX ‘N MATCH-VAKANTIE
REKEN (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 OUDENAARDE 
08/07 TOT 15/07 SINT-NIKLAAS 

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 EKE 
08/07 TOT 15/07 DENDERMONDE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 MALDEGEM 
12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 SINT-NIKLAAS 
22/07 TOT 29/07 EKE 
05/08 TOT 12/08 DENDERMONDE 

04

Water & Bounce, een topcombinatie! Leef je helemaal uit tijdens het 
wakeboarden, waterskiën of in Aquapark. Toon je graag je sportieve kant? Dan 
beschikt het centrum over grote open ruimtes om te voetballen, baseballen 
of andere sporten uit te proberen. Op de opblaasbare stormbanen overwin je 
alle hindernissen en probeer je als snelste de overkant te bereiken. Is ‘Water 
& Bounce’ helemaal jouw ding? Schrijf je dan snel in!

AQUAPARK • WATERSKIËN • WAKEBOARDEN • 
HINDERNISSENSPRINGKASTEEL

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 225
NIET-CM-lid: € 375

WATER & BOUNCE
HAELEN (NEDERLAND)

Ben jij een snelheidsduivel én een held in de bossen? Dan is deze vakantie 
helemaal je ding. Je gaat op tweedaagse in de bossen van Massembre. Daar 
bouw je je eigen slaapplaats en blijf je gezellig overnachten. Durf je het aan? 
Ook boogschieten en boomklimmen staan op de agenda: dit wil je echt niet 
missen! De topactiviteit van deze vakantie is het mountainboarden. Scheur 
met je board de heuvels af!

MOUNTAINBOARDEN • TWEEDAAGSE IN HET BOS • 
BOOGSCHIETEN • BOOMKLIMMEN • 

WORKSHOP VUUR MAKEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

MOUNTAIN ACTION
MASSEMBRE (BELGIË)

Voor een stevige portie eilandfun moet je in Fehmarn zijn. Met de � ets verken 
je het eiland en hou je halt voor een klim op de silo, het beste uitkijkpunt over 
het eiland. Voor waterfun duik je in de zee en gooi je alle remmen los in het 
zwembad. Als hoogtepunt van de vakantie is er nog pretpark Hansapark. Waag 
je aan te gekke rollercoasters en tal van andere attracties. Begin maar al af 
te tellen!

HEERLIJK ZWEMBAD • PRETPARK HANSAPARK • 
FIETSTOCHT • SILO CLIMBING • STRANDPLEZIER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 340
NIET-CM-lid: € 565

EILANDPLEZIER
FEHMARN (DUITSLAND)

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)

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 07/07 DENDERMONDE 
17/08 TOT 23/08 SINT-NIKLAAS 
24/08 TOT 30/08 MALDEGEM 

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 EKE 
19/08 TOT 26/08 ERPE-MERE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 11/07 EKE 
18/07 TOT 25/07 ERPE-MERE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 11/07 ERPE-MERE 
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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)

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)

Aandacht! Aandacht! Deze vakantie is voor alle drama kings en queens die 
willen schitteren op het podium. In het NTGent krijgt plankenkoorts geen 
kans, want elke dag leert een theaterdocent je de kneepjes van het vak. 
Naast al dat repeteren, krijg je ook allerlei theaterverhalen te horen terwijl 
je rondsnuistert in het prachtig theatergebouw. Om even te ontspannen ga 
je naar subtropisch zwembad Rozebroeken. Spotlicht aan en acteren maar!

THEATERKUNSTEN • TOONMOMENT VOOR JE 
OUDERS • NTGENT • ZWEMBAD ROZEBROEKEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 175
NIET-CM-lid: € 325

ei
ge

n vervoeR

DRAMA KINGS & QUEENS
GENT - NTG (BELGIË)

Ben jij klaar om je ‘vertical limits’ op te zoeken? Zet je schrap om te leren 
zekeren, klimmen en rappellen op en van een echte rots. Roetsj daarna naar 
beneden met de deathride en amuseer je op het zotte hoogteparcours! Crazy! 
Geniet van de adrenaline in attractiepark Frapertuis en probeer je vrienden 
te verslaan bij het boogschieten. Duik vervolgens het zwembad van Munster 
in en race van de glijbaan. Kortom: geniet van het beste van de Vogezen! 

RAPPELLEN VAN EEN ROTS • BOOGSCHIETEN • 
PRETPARK FRAPERTUIS • HOOGTEPARCOURS & 

DEATHRIDE • ZWEMBAD VAN MUNSTER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 455

VERTICAL LIMIT
SAPOIS (FRANKRIJK)

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 MALDEGEM 
16/08 TOT 23/08 SINT-NIKLAAS 
19/08 TOT 26/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

06/07 TOT 13/07 EKE 
13/07 TOT 20/07 OUDENAARDE 
24/08 TOT 31/08 SINT-NIKLAAS 

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 11/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 11/07 OUDENAARDE 

06

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)

Klaar voor een portie kicks en fun? Zoef over de Alpine Coaster en overwin de 34 
Noorse boomstammen en 6 verschillende routes op het megahoogteparcours 
in SnowWorld. Neem daarna een duik in subtropisch zwembad Mosaqua en 
verken alle glijbanen. Maak je klaar voor een spannende lasergame in een 
grot en zet je vizier op scherp want je bouwt een megakatapult en speelt 
daarna ‘arrow battle’ met je vrienden! Tel maar al af naar deze week vol actie!

LASERGAMEN IN EEN GROT • ARROW BATTLE 
& KATAPULT • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
MEGAKLIMPARCOURS • ALPINE COASTER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

HITS EN KICKS
EPEN (NEDERLAND)

Wil je de zon zien zakken in de Cappenberger See? Je trekt met de ganse 
groep een dagje naar het meer van Lünen, de waterratten zullen zich hier 
volop kunnen uitleven. Ook het openluchtzwembad naast de jeugdherberg zal 
na deze week geen geheimen meer hebben voor jou. Andere blikvangers zijn 
de pedalotocht en de uitstap naar � lm- en attractiepark Movie Park! Kortom, 
Cappenberger See is een goed idee!

MOVIE PARK • OPENLUCHTZWEMBAD • 
PEDALOTOCHT • AFKOELEN IN HET MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 455

DUITSE FUN
CAPPENBERGER SEE (DUITSLAND)

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)

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 EKE 
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 EKE 
22/07 TOT 29/07 MALDEGEM 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 20/07 SINT-NIKLAAS 
03/08 TOT 10/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 20/07 EKE 
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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)

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 
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HIGHLAND GAMES • ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

EIGEN

FIETS
meene

men

CRAZY RUSH
SEVENUM (NEDERLAND)

Aandacht! Aandacht! Deze vakantie is voor alle drama kings en queens die 
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STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 175
NIET-CM-lid: € 325

ei
ge

n vervoeR

DRAMA KINGS & QUEENS
GENT - NTG (BELGIË)
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PERIODE OPSTAPPLAATS
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24/08 TOT 31/08 SINT-NIKLAAS 

PERIODE OPSTAPPLAATS
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PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 11/07 OUDENAARDE 
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Ben je niet bang van water en beschik je over twee emmers vol moed? In 
Nieuwpoort trotseer je het wilde zeewater en de marinierspiste. Maar droog 
hou je het niet. Met een reuzenblobkussen word je de lucht in gekatapulteerd 
en beland je in het water. Duik, buk, rol en zoek dekking achter elke boom 
tijdens een echte laser battle. Slapen doe je, zoals het hoort, aan boord van 
een echte boot. Klaar om nat te worden? Duik dan met ons mee! 

VLOTTENBOUW • RUIGE MARINIERSPISTE • SLAPEN 
IN EEN KAJUIT • SPANNENDE LASER BATTLE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

STORM ADVENTURE
NIEUWPOORT (BELGIË)

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

UITSTAP NAAR BELLEWAERDE • 
OPBLAASATTRACTIES • VERFRISSENDE PLONS • 

JE PAKT JE BEDPLASPROBLEEM AAN

speciaal aanbod

RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE
IEPER (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 330
NIET-CM-lid: € 650

BOEKEN KAN VANAF

11 JANUARI 
OM 9U

Bedplas
vakantie

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)

Kazou heeft haar eigen checklist en die kan je afwerken in Massembre. De 
opdracht luidt: verzamel zoveel mogelijk checks. Bij elke check die je tot 
een goed einde brengt, krijg je een coole badge. Ga op nachtwandeling, 
reis doorheen de tijd, gooi je languit op de buikschuifbaan, verstop je in de 
grotten van Furfooz, vlieg razendsnel over de deathride... Om te ontspannen 
plons je in de waterplaza. Zet deze vakantie ook op jouw checklist! 

CHECKS VERZAMELEN • NACHTWANDELING • 
LEVEN IN EEN ANDERE TIJD • BEZOEK AAN FURFOOZ • 

SPANNENDE DEATHRIDE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

CHECKLISTVAKANTIE
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07 DENDERMONDE 
PERIODE OPSTAPPLAATS

20/07 TOT 28/07 EKE

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 DENDERMONDE 
05/08 TOT 12/08 MALDEGEM 

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 ERPE-MERE 

08

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)

‘Actief Avontuur’ neemt je mee op een avontuurlijke reis! Test jezelf tijdens 
enkele sportieve uitdagingen op de activiteitendag. Of laat de waterrat in 
jezelf los tijdens een bezoekje aan een zwemparadijs. Ben jij goed in het 
oplossen van puzzels en mind games? Misschien los jij met je groep de 
escape game wel op en kan je je ook helemaal uitleven tijdens een wedstrijdje 
Archery Tag en bij de Boslandspelen! 

ACTIVITEITENDAG • ZWEMMEN IN DOMMELSLAG • 
ESCAPE GAME • ARCHERY TAG • BOSLANDSPELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

ACTIEF AVONTUUR
PELT (BELGIË)

Opgelet paardenliefhebber, komende zomer mag je de bossen van Spa 
veroveren! Zes halve dagen ben je druk in de weer op de manege: de beste 
paarden van stal halen, verzorgen én eten geven, de stallen proper maken en 
natuurlijk krijg je ook paardrijles op jouw niveau. Daarnaast is er ook tijd om 
de stad te verkennen en af te koelen in het openluchtzwembad. Jieha! Draaf 
je met ons mee naar Spa? Ju, ju!

BOEIENDE PAARDRIJLESSEN • PAARDEN VERZORGEN 
• HET LEVEN OP DE MANEGE • ZALIG ZWEMMEN IN 

OPENLUCHT • SPANNENDE BOSSPELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 295
NIET-CM-lid: € 470

PAARDRIJVAKANTIE
SPA (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

25/07 TOT 01/08 SINT-NIKLAAS 

PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 01/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 01/08 DENDERMONDE 
18/08 TOT 25/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 EKE 
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de stad te verkennen en af te koelen in het openluchtzwembad. Jieha! Draaf 
je met ons mee naar Spa? Ju, ju!

BOEIENDE PAARDRIJLESSEN • PAARDEN VERZORGEN 
• HET LEVEN OP DE MANEGE • ZALIG ZWEMMEN IN 

OPENLUCHT • SPANNENDE BOSSPELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 295
NIET-CM-lid: € 470

PAARDRIJVAKANTIE
SPA (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

25/07 TOT 01/08 SINT-NIKLAAS 

PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 01/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 01/08 DENDERMONDE 
18/08 TOT 25/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

29/07 TOT 05/08 EKE 
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In het Kazoufablab maak je je eigen uitvindingen: een windmolen waarmee 
elektriciteit wordt opgewekt, een T-shirt met ledlampjes of een robot die kan 
rondbewegen! Je gaat zelf aan de slag met 3D-printers, een lasercutter, een 
3D-scanner, elektronische onderdelen die je kan programmeren en zoveel 
meer. Tussendoor is er tijd voor ontspanning en kan je knotsgekke spelletjes 
spelen en racen op de gocarts. Geef er een goeie fablab op! 

EIGEN UITVINDINGEN MAKEN • 3D-PRINTER EN 3D-SCANNER • 
GA ZELF AAN DE SLAG • FANTASTISCH FABLAB

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

FABLAB
MASSEMBRE (BELGIË)

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)

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)

Ben je klaar om een weekje in the spotlights te staan? Dan is dit je kans! Je 
wordt onder handen genomen door een kapster en make-upartieste. Nadien 
komt een fotografe langs om alles voor de eeuwigheid vast te leggen. Of 
ben je eerder het creatieve type? Dan kan je je helemaal laten gaan in de 
modeworkshop. Geen nood, voor de roem je naar het hoofd stijgt, spring je 
het subtropisch waterparadijs in om volledig af te koelen! 

MAKE-UPARTIESTE & KAPSTER • FOTOGRAFE • 
MODEWORKSHOP • SUBTROPISCH ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

GLITZ EN GLAM
BERINGEN (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/08 TOT 19/08 DENDERMONDE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/08 TOT 24/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/08 TOT 17/08 MALDEGEM 
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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)

Je week vol pretparkfun en avontuur start in Holiday Park. Zet je maar schrap 
want je vliegt van rechts naar links bij de vrije val en de wilde achtbanen. Na 
deze stevige opwarmer ben je klaar voor twee dagen gillen en thrillen in het 
beste pretpark van Europa: Europa-Park! Om een overdosis rollercoasters te 
vermijden, koel je af aan het meer en trek je naar de stad voor een spannend 
stadsspel. Kom mee en steel de show in Ortenberg!

LOGEREN IN EEN KASTEEL • 2 DAGEN EUROPA-PARK • 
1 DAG HOLIDAY PARK • STADSSPEL IN DUITSE SFEER • 

WATERPRET AAN HET MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 375
NIET-CM-lid: € 550

ROCKING ROLLERCOASTER
ORTENBERG (DUITSLAND)

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)

Voor een supertof Duits avontuur moet je deze zomer in Kell am See zijn! Je 
daalt met de rodel supersnel de berg af en behaalt topsnelheden op de lange 
glijbanen! Zoef! Afkoelen doe je in het openluchtzwembad en sporten kan op 
de sportvelden rond het vakantiecentrum. Versla jij je vriendjes bij het bowlen 
en het minigolfen? Tot slot haal je een paard van stal om het bos rond het 
meer te verkennen. Hopsakee, kom mee naar Kell am See!

KEIHARD RODELEN • BOWLEN & MINIGOLFEN • 
PRACHTIG ZWEMBAD MET GLIJBANEN • 

PAARDRIJDEN IN HET WOUD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

JOUW DUITS AVONTUUR
KELL AM SEE (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/08 TOT 26/08 MALDEGEM 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 ERPE-MERE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 OUDENAARDE 
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In het Kazoufablab maak je je eigen uitvindingen: een windmolen waarmee 
elektriciteit wordt opgewekt, een T-shirt met ledlampjes of een robot die kan 
rondbewegen! Je gaat zelf aan de slag met 3D-printers, een lasercutter, een 
3D-scanner, elektronische onderdelen die je kan programmeren en zoveel 
meer. Tussendoor is er tijd voor ontspanning en kan je knotsgekke spelletjes 
spelen en racen op de gocarts. Geef er een goeie fablab op! 

EIGEN UITVINDINGEN MAKEN • 3D-PRINTER EN 3D-SCANNER • 
GA ZELF AAN DE SLAG • FANTASTISCH FABLAB

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 480

FABLAB
MASSEMBRE (BELGIË)

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)

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)

Ben je klaar om een weekje in the spotlights te staan? Dan is dit je kans! Je 
wordt onder handen genomen door een kapster en make-upartieste. Nadien 
komt een fotografe langs om alles voor de eeuwigheid vast te leggen. Of 
ben je eerder het creatieve type? Dan kan je je helemaal laten gaan in de 
modeworkshop. Geen nood, voor de roem je naar het hoofd stijgt, spring je 
het subtropisch waterparadijs in om volledig af te koelen! 

MAKE-UPARTIESTE & KAPSTER • FOTOGRAFE • 
MODEWORKSHOP • SUBTROPISCH ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

GLITZ EN GLAM
BERINGEN (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/08 TOT 19/08 DENDERMONDE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/08 TOT 24/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/08 TOT 17/08 MALDEGEM 
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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)

Je week vol pretparkfun en avontuur start in Holiday Park. Zet je maar schrap 
want je vliegt van rechts naar links bij de vrije val en de wilde achtbanen. Na 
deze stevige opwarmer ben je klaar voor twee dagen gillen en thrillen in het 
beste pretpark van Europa: Europa-Park! Om een overdosis rollercoasters te 
vermijden, koel je af aan het meer en trek je naar de stad voor een spannend 
stadsspel. Kom mee en steel de show in Ortenberg!

LOGEREN IN EEN KASTEEL • 2 DAGEN EUROPA-PARK • 
1 DAG HOLIDAY PARK • STADSSPEL IN DUITSE SFEER • 

WATERPRET AAN HET MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 375
NIET-CM-lid: € 550

ROCKING ROLLERCOASTER
ORTENBERG (DUITSLAND)

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)

Voor een supertof Duits avontuur moet je deze zomer in Kell am See zijn! Je 
daalt met de rodel supersnel de berg af en behaalt topsnelheden op de lange 
glijbanen! Zoef! Afkoelen doe je in het openluchtzwembad en sporten kan op 
de sportvelden rond het vakantiecentrum. Versla jij je vriendjes bij het bowlen 
en het minigolfen? Tot slot haal je een paard van stal om het bos rond het 
meer te verkennen. Hopsakee, kom mee naar Kell am See!

KEIHARD RODELEN • BOWLEN & MINIGOLFEN • 
PRACHTIG ZWEMBAD MET GLIJBANEN • 

PAARDRIJDEN IN HET WOUD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

JOUW DUITS AVONTUUR
KELL AM SEE (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/08 TOT 26/08 MALDEGEM 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 ERPE-MERE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 EKE 

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 OUDENAARDE 
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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

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

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

EBEN IM PONGAU WINTERPRET 04/04 TOT 11/04 SINT-NIKLAAS € 485 € 660 PASEN
MASSEMBRE AQUA EXTREME 01/07 TOT 08/07 SINT-NIKLAAS € 215 € 460
AMELAND CRAZY BEACHFUN 01/07 TOT 08/07 MALDEGEM € 260 € 435
OBERTHAL DUITSE KICKS 01/07 TOT 08/07 EKE € 280 € 455
REKEN MIX 'N MATCH-VAKANTIE 01/07 TOT 08/07 OUDENAARDE € 285 € 460
MASSEMBRE MOUNTAIN ACTION 01/07 TOT 08/07 EKE € 215 € 460
HAELEN WATER & BOUNCE 01/07 TOT 07/07 DENDERMONDE € 225 € 375
FEHMARN EILANDPLEZIER 02/07 TOT 11/07 ERPE-MERE € 340 € 565
WILLINGEN CRIMINEEL GENIETEN 04/07 TOT 11/07 EKE € 255 € 430
SAPOIS VERTICAL LIMIT 04/07 TOT 11/07 OUDENAARDE € 280 € 455
GENT DRAMA KINGS & QUEENS 05/07 TOT 11/07 EIGEN VERVOER € 175 € 325
TER AAR GO WITH THE FLOW 06/07 TOT 13/07 EKE € 260 € 435
SEVENUM CRAZY RUSH 08/07 TOT 15/07 MALDEGEM € 215 € 390 EIGEN FIETS
OBERTHAL DUITSE KICKS 08/07 TOT 15/07 DENDERMONDE € 280 € 455
REKEN MIX 'N MATCH-VAKANTIE 08/07 TOT 15/07 SINT-NIKLAAS € 285 € 460
BADEN-BADEN ROCKING ROLLERCOASTER 08/07 TOT 15/07 EKE € 375 € 550
EPEN HITS EN KICKS 10/07 TOT 17/07 EKE € 235 € 410
CAPPENBERGER SEE DUITSE FUN 13/07 TOT 20/07 EKE € 280 € 455
TER AAR GO WITH THE FLOW 13/07 TOT 20/07 OUDENAARDE € 260 € 435
JUPILLE WILD ADVENTURE 13/07 TOT 20/07 SINT-NIKLAAS € 235 € 410
MASSEMBRE CHECKLISTVAKANTIE 15/07 TOT 22/07 ERPE-MERE € 215 € 460
MASSEMBRE SURVIVAL 15/07 TOT 22/07 DENDERMONDE € 215 € 460 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
NIEUWPOORT STORM ADVENTURE 17/07 TOT 24/07 DENDERMONDE € 215 € 390
WILLINGEN CRIMINEEL GENIETEN 18/07 TOT 25/07 ERPE-MERE € 255 € 430
IEPER RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE 20/07 TOT 28/07 EKE € 330 € 650 BEDPLASVAKANTIE
MASSEMBRE AQUA EXTREME 22/07 TOT 29/07 EKE € 215 € 460
BADEN-BADEN ROCKING ROLLERCOASTER 22/07 TOT 29/07 MALDEGEM € 375 € 550
PELT ACTIEF AVONTUUR 25/07 TOT 01/08 SINT-NIKLAAS € 235 € 410
BLAUBEUREN LEUTE IN LEGOLAND 25/07 TOT 01/08 DENDERMONDE € 280 € 455
SPA PAARDRIJVAKANTIE 25/07 TOT 01/08 EKE € 295 € 470
MASSEMBRE KETNET #LIKEME 29/07 TOT 05/08 EKE € 235 € 480
JUPILLE WILD ADVENTURE 03/08 TOT 10/08 EKE € 235 € 410
MASSEMBRE AQUA EXTREME 05/08 TOT 12/08 DENDERMONDE € 215 € 460
MASSEMBRE SURVIVAL 05/08 TOT 12/08 MALDEGEM € 215 € 460 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
BERINGEN GLITZ EN GLAM 10/08 TOT 17/08 MALDEGEM € 260 € 435
MASSEMBRE CRAZY ADVENTURE 12/08 TOT 19/08 DENDERMONDE € 215 € 460
AMELAND CRAZY BEACHFUN 12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE € 260 € 435
MASSEMBRE FABLAB 12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE € 235 € 480
SEVENUM CRAZY RUSH 16/08 TOT 23/08 SINT-NIKLAAS € 215 € 390 EIGEN FIETS
TEXEL TREASURE ISLAND 17/08 TOT 24/08 EKE € 255 € 430
HAELEN WATER & BOUNCE 17/08 TOT 23/08 SINT-NIKLAAS € 225 € 375
BLAUBEUREN LEUTE IN LEGOLAND 18/08 TOT 25/08 EKE € 280 € 455
KEVELAER ACTION UND FUN 19/08 TOT 26/08 MALDEGEM € 265 € 440
SEVENUM CRAZY RUSH 19/08 TOT 26/08 EKE € 215 € 390 EIGEN FIETS
MASSEMBRE MOUNTAIN ACTION 19/08 TOT 26/08 ERPE-MERE € 215 € 460
ORTENBERG ROCKING ROLLERCOASTER 22/08 TOT 29/08 ERPE-MERE € 375 € 550
KOLLUMEROORD WILD WATER ADVENTURE 22/08 TOT 29/08 EKE € 255 € 430
KELL AM SEE JOUW DUITS AVONTUUR 23/08 TOT 30/08 OUDENAARDE € 260 € 435
TER AAR GO WITH THE FLOW 24/08 TOT 31/08 SINT-NIKLAAS € 260 € 435
HAELEN WATER & BOUNCE 24/08 TOT 30/08 MALDEGEM € 225 € 375
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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 !

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?

SLAAPWEL SLAAPWEL 

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



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

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

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

EBEN IM PONGAU WINTERPRET 04/04 TOT 11/04 SINT-NIKLAAS € 485 € 660 PASEN
MASSEMBRE AQUA EXTREME 01/07 TOT 08/07 SINT-NIKLAAS € 215 € 460
AMELAND CRAZY BEACHFUN 01/07 TOT 08/07 MALDEGEM € 260 € 435
OBERTHAL DUITSE KICKS 01/07 TOT 08/07 EKE € 280 € 455
REKEN MIX 'N MATCH-VAKANTIE 01/07 TOT 08/07 OUDENAARDE € 285 € 460
MASSEMBRE MOUNTAIN ACTION 01/07 TOT 08/07 EKE € 215 € 460
HAELEN WATER & BOUNCE 01/07 TOT 07/07 DENDERMONDE € 225 € 375
FEHMARN EILANDPLEZIER 02/07 TOT 11/07 ERPE-MERE € 340 € 565
WILLINGEN CRIMINEEL GENIETEN 04/07 TOT 11/07 EKE € 255 € 430
SAPOIS VERTICAL LIMIT 04/07 TOT 11/07 OUDENAARDE € 280 € 455
GENT DRAMA KINGS & QUEENS 05/07 TOT 11/07 EIGEN VERVOER € 175 € 325
TER AAR GO WITH THE FLOW 06/07 TOT 13/07 EKE € 260 € 435
SEVENUM CRAZY RUSH 08/07 TOT 15/07 MALDEGEM € 215 € 390 EIGEN FIETS
OBERTHAL DUITSE KICKS 08/07 TOT 15/07 DENDERMONDE € 280 € 455
REKEN MIX 'N MATCH-VAKANTIE 08/07 TOT 15/07 SINT-NIKLAAS € 285 € 460
BADEN-BADEN ROCKING ROLLERCOASTER 08/07 TOT 15/07 EKE € 375 € 550
EPEN HITS EN KICKS 10/07 TOT 17/07 EKE € 235 € 410
CAPPENBERGER SEE DUITSE FUN 13/07 TOT 20/07 EKE € 280 € 455
TER AAR GO WITH THE FLOW 13/07 TOT 20/07 OUDENAARDE € 260 € 435
JUPILLE WILD ADVENTURE 13/07 TOT 20/07 SINT-NIKLAAS € 235 € 410
MASSEMBRE CHECKLISTVAKANTIE 15/07 TOT 22/07 ERPE-MERE € 215 € 460
MASSEMBRE SURVIVAL 15/07 TOT 22/07 DENDERMONDE € 215 € 460 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
NIEUWPOORT STORM ADVENTURE 17/07 TOT 24/07 DENDERMONDE € 215 € 390
WILLINGEN CRIMINEEL GENIETEN 18/07 TOT 25/07 ERPE-MERE € 255 € 430
IEPER RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE 20/07 TOT 28/07 EKE € 330 € 650 BEDPLASVAKANTIE
MASSEMBRE AQUA EXTREME 22/07 TOT 29/07 EKE € 215 € 460
BADEN-BADEN ROCKING ROLLERCOASTER 22/07 TOT 29/07 MALDEGEM € 375 € 550
PELT ACTIEF AVONTUUR 25/07 TOT 01/08 SINT-NIKLAAS € 235 € 410
BLAUBEUREN LEUTE IN LEGOLAND 25/07 TOT 01/08 DENDERMONDE € 280 € 455
SPA PAARDRIJVAKANTIE 25/07 TOT 01/08 EKE € 295 € 470
MASSEMBRE KETNET #LIKEME 29/07 TOT 05/08 EKE € 235 € 480
JUPILLE WILD ADVENTURE 03/08 TOT 10/08 EKE € 235 € 410
MASSEMBRE AQUA EXTREME 05/08 TOT 12/08 DENDERMONDE € 215 € 460
MASSEMBRE SURVIVAL 05/08 TOT 12/08 MALDEGEM € 215 € 460 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
BERINGEN GLITZ EN GLAM 10/08 TOT 17/08 MALDEGEM € 260 € 435
MASSEMBRE CRAZY ADVENTURE 12/08 TOT 19/08 DENDERMONDE € 215 € 460
AMELAND CRAZY BEACHFUN 12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE € 260 € 435
MASSEMBRE FABLAB 12/08 TOT 19/08 OUDENAARDE € 235 € 480
SEVENUM CRAZY RUSH 16/08 TOT 23/08 SINT-NIKLAAS € 215 € 390 EIGEN FIETS
TEXEL TREASURE ISLAND 17/08 TOT 24/08 EKE € 255 € 430
HAELEN WATER & BOUNCE 17/08 TOT 23/08 SINT-NIKLAAS € 225 € 375
BLAUBEUREN LEUTE IN LEGOLAND 18/08 TOT 25/08 EKE € 280 € 455
KEVELAER ACTION UND FUN 19/08 TOT 26/08 MALDEGEM € 265 € 440
SEVENUM CRAZY RUSH 19/08 TOT 26/08 EKE € 215 € 390 EIGEN FIETS
MASSEMBRE MOUNTAIN ACTION 19/08 TOT 26/08 ERPE-MERE € 215 € 460
ORTENBERG ROCKING ROLLERCOASTER 22/08 TOT 29/08 ERPE-MERE € 375 € 550
KOLLUMEROORD WILD WATER ADVENTURE 22/08 TOT 29/08 EKE € 255 € 430
KELL AM SEE JOUW DUITS AVONTUUR 23/08 TOT 30/08 OUDENAARDE € 260 € 435
TER AAR GO WITH THE FLOW 24/08 TOT 31/08 SINT-NIKLAAS € 260 € 435
HAELEN WATER & BOUNCE 24/08 TOT 30/08 MALDEGEM € 225 € 375

NU boekbaar
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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 !

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?

SLAAPWEL SLAAPWEL 

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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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



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 15



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

OOST-VLAANDEREN
MARTELAARSLAAN 17
9000 GENT

 OOSTVLAANDEREN@KAZOU.BE
 09 267 53 30

contacteer ons


