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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

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

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

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

Tot snel!
Het Kazouteam

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

WORD JIJ DE 

HELD VAN DEZE 

ZOMER?

HÉ, JIJ DAAR!



STAPPENPLAN
1  GEGEVENS CONTROLEREN OF 

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

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

3  BOEKEN
kazou.be/hoe-boeken

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

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

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

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

8  VAKANTIE 
Geniet van je straff e 
jongerenvakantie!

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

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

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI

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

Op pagina 04 vind je een overzicht van de vakanties.

 AVONTUUR

 BOERDERIJ

 KNUTSELEN

 KOKEN

 PAARDRIJDEN

 PRETPARK

 RAVOTTEN

 STRAND

 ZWEMMEN

OM 15.00UOM 15.00U

#kazoubangelijkgoe!
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SPECIAAL VOOR JOU!



Ontdek de wondere wereld van het sprookjesachtige Cadzand. Je verblijft in 
het prachtige centrum Cadzandië. Je kan verdwalen in het doolhof in Groede, 
kennismaken met de dieren in de speelboerderij Pierewiet en de natuur 
beleven in de Knokkert. Ook op het domein zelf valt vanalles te beleven. Niet 
alleen is er een uitgebreid speelbos, ook een ritje met de gocart, spelen in de 
boomhut of vliegeren als de wind goed zit, het kan er allemaal!

BEZOEK GROEDE • SPEELBOERDERIJ PIEREWIET • 
BELEVINGSWANDELPAD KNOKKERT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 260
NIET-CM-lid: € 435

WONDERE WERELD VAN
CADZAND (NEDERLAND)

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

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

CADZAND WONDERE WERELD VAN 02/07 TOT 09/07 ZELLIK € 260 € 435
PULLE BOERDERIJVAKANTIE 05/07 TOT 12/07 KESSEL-LO € 215 € 390
LOKEREN ECHTE SUPERHELDEN 07/07 TOT 11/07 KESSEL-LO € 150 € 250
SPA COOL & COO 11/07 TOT 18/07 ZELLIK € 235 € 410
DE PANNE HOPPA IN PLOPSA 13/07 TOT 17/07 ZELLIK € 155 € 255
OVERIJSE PRINS(ESS)ENVAKANTIE 13/07 TOT 17/07 EIGEN VERVOER € 130 € 230 DUO

VAKANTIEOVERIJSE RIDDERS EN JONKVROUWEN 13/07 TOT 17/07 EIGEN VERVOER € 130 € 230
DE PANNE BEESTIGE ZEEVAKANTIE 17/07 TOT 24/07 ZELLIK € 221 € 396
DE PANNE BEESTIGE ZEEVAKANTIE 24/07 TOT 31/07 KESSEL-LO € 221 € 396
WORTEL BOERDERIJVAKANTIE 01/08 TOT 08/08 KESSEL-LO € 218 € 393
SPA PAARDRIJVAKANTIE 08/08 TOT 15/08 KESSEL-LO € 295 € 470
PULLE BOERDERIJVAKANTIE 09/08 TOT 16/08 ZELLIK € 215 € 390
KOKSIJDE ONTDEKKINGSVAKANTIE 15/08 TOT 22/08 KESSEL-LO € 221 € 396
DE PANNE BEESTIGE ZEEVAKANTIE 17/08 TOT 24/08 ZELLIK € 221 € 396
BREDENE ZALIG-AAN-ZEEVAKANTIE 21/08 TOT 28/08 KESSEL-LO € 215 € 390
BREDENE FUN AAN ZEE VAKANTIE 22/08 TOT 28/08 ZELLIK € 195 € 345

#kazoubangelijkgoe!

PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 09/07 ZELLIK 

04

Zeg jij ja tegen een coole en stoere vakantie? Dan is Spa wat je zoekt! In 
het grootste houten doolhof ter wereld moet je je hoofd koel houden om de 
uitgang te vinden. Je wordt hiervoor beloond met een zalige portie tubing. 
Daarna is het tijd om een verkoelende duik te nemen in het openluchtzwembad. 
En dan zijn er nog de coole attracties van Plopsa Coo, kriebels in de buik 
verzekerd! Spa, dat wordt spa... nnend cool!

KICKS IN PLOPSA COO • VERFRISSENDE ZWEMPARTIJ • 
MEGADOOLHOF • TUBING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

COOL & COO
SPA (BELGIË)

Wil je van het boerderijleven smullen? Dan kom je best mee naar Pulle! Op 
kinderboerderij ’t Groenhof staat boerin Karin klaar om je de kneepjes van 
het vak te leren. Je bakt lekker brood of heerlijke koekjes, maakt zeepjes of 
con� tuur, je leert timmeren of weven en boetseert prachtige potten. Verder 
help je de dieren voederen en verzorgen. En als je wil, kan je een ritje maken 
met één van de pony’s. In Pulle wordt het echt beestig tof!

LEUK BOERDERIJWERK • ZELF BROOD BAKKEN • 
RITJE OP EEN PONY • CREATIEF POTTEN BAKKEN • 

TIMMEREN OF WEVEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 156
NIET-CM-lid: € 256

BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

Sta jij bij een uitdaging op de eerste rij? Je krijgt elke dag een spannende 
missie om je helemaal in uit te leven. Zo ga je stunten op de trampolines van 
Jumpsky Gent en zoef je als een echte superheld door de lucht. Je ontwerpt 
ook je eigen superheldencape. Ontspannen doe je in het verfrissende 
zwembad en je gaat ook klimmen en klauteren als Spider-Man in één van de 
grootste speeltuinen van het land. Deze zomer word jij een superheld!

400 M2 TRAMPOLINEPLEZIER • SUPERHELDENCAPE 
KNUTSELEN • ZOTTE SPEELTUIN • 

VERFRISSEND ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 150
NIET-CM-lid: € 250

ECHTE SUPERHELDEN
LOKEREN (BELGIË)

Hou je van heel veel kriebels in je buik en plonzen in het water? Kom dan 
naar De Panne en ontdek Plopsaland én Plopsaqua met z’n torenhoge 
rollercoasters en kronkelende waterglijbanen. En dat is nog niet alles. Je 
racet met de gocart op de dijk en speelt tal van leuke spelletjes. Zit je ook al 
op je stoel te wiebelen en begint je buik te kriebelen? Dan weet je dat deze 
vakantie helemaal jouw ding zal zijn!

PLOPSALAND • PLOPSAQUA • 
GOCARTRACE • STRANDPLEZIER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 155
NIET-CM-lid: € 255

HOPPA IN PLOPSA
DE PANNE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

07/07 TOT 11/07 KESSEL-LO 
PERIODE OPSTAPPLAATS
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09/08 TOT 16/08 ZELLIK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 17/07 ZELLIK 
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11/07 TOT 18/07 ZELLIK 

De vakanties voor 07- en 08-jarigen (’13-’12) 05
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Wie van het boerenleven wil proeven zal zeker een vakantie in Wortel lusten! 
Je komt er alles te weten over het leven op de boerderij. Als een echte 
boer(in) ben je vroeg uit de veren om de dieren te verzorgen, de konijntjes te 
knuffelen, de pony’s te borstelen, hooi en voeder aan te vullen en misschien 
rij je ook wel eens mee met de tractor. Spelen en ravotten of samen lekker 
kokkerellen, het kan allemaal in Wortel. Op naar de boerderij!

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

KOKKERELLEN • EEN RITJE OP DE TRACTOR

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 218
NIET-CM-lid: € 393

BOERDERIJVAKANTIE
WORTEL (BELGIË)

Heb jij zin om je volledig uit te leven aan het strand, om de allertofste dieren 
van de zee te bezoeken én dan nog eens naar beestig Bellewaerde te gaan? 
Dan is deze vakantie op jouw lijf geschreven. Je trekt er regelmatig op uit 
maar je strekt ook de benen op een gocart en verfrist jezelf met een heerlijk 
ijsje. Veel fun, heel wat actie op ons prachtig domein, op het strand en in de 
zee… jij wil toch ook mee?! 

BELLEWAERDE • KINDERBOERDERIJ • GOCART • IJSJE ETEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 221
NIET-CM-lid: € 396

BEESTIGE ZEEVAKANTIE
DE PANNE (BELGIË)

PRINS(ESS)ENVAKANTIE

Ben jij gek op alles wat te maken heeft met de middeleeuwen? In Overijse 
keer je terug naar de tijd van de ridders en jonkvrouwen. Je knutselt je 
eigen schild en zwaard en krijgt een echte scherminitiatie. Klaar om in duel 
te gaan? Daarnaast ga je op drakenjacht en bezoek je een kasteel waar je 
leeft en strijdt zoals een echte ridder of jonkvrouw. Je sluit de week af met 
een knallend kasteelfeest! Klaar voor dit middeleeuws spektakel?

RIDDERS EN JONKVROUWEN DUO
VAKANTIE

Er was eens … een Kazouvakantie waar je helemaal werd omgetoverd tot 
een echte prins(es). Droom jij ervan een prins(es) te zijn? Dan moet je 
zeker mee. Je knutselt je eigen kroon, je maakt een juwelendoos of zwaard. 
Bovendien bezoek je het Kasteel van Gaasbeek en sluit je de vakantie af op 
het bal van de prins! Tussendoor zijn er natuurlijk knotsgekke activiteiten. 
Een echte sprookjesvakantie wacht op jou!

BEZOEK KASTEEL VAN GAASBEEK • 
PRINS(ESS)ENKROONTJE MAKEN • BAL VAN DE PRINS • 

JUWELENDOOSJE/ZWAARD KNUTSELEN

DOLDWAZE DRAKENJACHT • SCHERMINITIATIE • 
KNUTSEL EEN ZWAARD EN SCHILD • BEZOEK KASTEEL 

VAN GAASBEEK • KNALLEND KASTEELFEEST

DUO
VAKANTIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 153
NIET-CM-lid: € 253

duovakantie
OVERIJSE (BELGIË)

DUO
VAKANTIE

ei
ge

n vervoeR

DUO
VAKANTIE

ei
ge

n vervoeR

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 130
NIET-CM-lid: € 230

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07 ZELLIK 
24/07 TOT 31/07 KESSEL-LO 
17/08 TOT 24/08 ZELLIK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 17/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/08 TOT 08/08 KESSEL-LO 

06

Schip ahoi voor nieuwsgierige ravotters! Wil jij graag weten hoe het voelt 
om als een echte piraat de golven te trotseren? Of tover je liever kaarten 
uit je mouw? Clown Joopi leert je hier alles over. Daarnaast leer je ook zelf 
brood bakken in het Bakkerijmuseum. Heb je genoeg ontdekt en wil je even 
iets anders? In het zwembad en op het strand zal je de nodige ontspanning 
vinden! Hocus pocus pats, wou jij ook dat het al zover was?

ZELF BROOD BAKKEN • GOOCHELEN MET 
CLOWN JOOPI • AMFIBIEBOOT • MARSEPEINEN 

FIGUREN MAKEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 221
NIET-CM-lid: € 396

ONTDEKKINGSVAKANTIE
KOKSIJDE (BELGIË)

Schuilt er in jou een echte ruiter of ben je gewoon gek op paarden? In 
Spa beleef je sowieso de tijd van je leven. Je bent vijf halve dagen druk in 
de weer met de paarden: van verzorging tot paardrijles op jouw niveau. Na 
deze vakantie heeft de manege geen geheimen meer voor jou. Even genoeg 
paardjes gezien? Dan kan je lekker afkoelen in het openluchtzwembad. Volle 
galop richting Spa! Ju!

WORD EEN ECHTE RUITER • PAARDRIJLES OP NIVEAU 
• ZALIG ZWEMMEN • SPANNENDE BOSSPELEN • HET 

LEVEN OP DE MANEGE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 295
NIET-CM-lid: € 470

PAARDRIJVAKANTIE
SPA (BELGIË)

Zin in een fantastische vakantie aan het strand? Je zal zandkastelen bouwen, 
pootjebaden, genieten van de eerste zonnestralen,... Het strandplezier ligt 
er letterlijk om de hoek! Ook een ritje met de gocarts, zwemmen in een 
subtropisch zwembad en een bezoekje van de ijskar staan op het programma. 
In Boudewijn Seapark ten slotte zal je een echte dol� jnenshow kunnen zien en 
je tuimelt er van de ene attractie in de andere. Fun verzekerd! 

BOUDEWIJN SEAPARK • STRANDPLEZIER • 
RACEN MET GOCARTS • AQUAFUN SUNPARKS • 

BEZOEKJE VAN DE IJSKAR 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 390

ZALIG-AAN-ZEEVAKANTIE
BREDENE (BELGIË)

Zin in een fantastische vakantie aan zee? Je zal zandkastelen bouwen, 
pootjebaden, genieten van de eerste zonnestralen ... Het strandplezier ligt er 
letterlijk om de hoek! Ook een ritje met de gocarts en een bezoekje van de 
ijskar staan op het programma. In Boudewijn Seapark ten slotte, zal je een 
echte dol� jnenshow zien en je tuimelt er van de ene attractie in de andere. 
Plezier verzekerd! 

BOUDEWIJN SEAPARK • STRANDPLEZIER • BEZOEKJE 
VAN DE IJSKAR • RACEN MET GOCARTS

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 195
NIET-CM-lid: € 345

FUN AAN ZEE VAKANTIE
BREDENE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 22/08 KESSEL-LO 
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/08 TOT 15/08 KESSEL-LO 

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 28/08 ZELLIK 
PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 28/08 KESSEL-LO 
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Wie van het boerenleven wil proeven zal zeker een vakantie in Wortel lusten! 
Je komt er alles te weten over het leven op de boerderij. Als een echte 
boer(in) ben je vroeg uit de veren om de dieren te verzorgen, de konijntjes te 
knuffelen, de pony’s te borstelen, hooi en voeder aan te vullen en misschien 
rij je ook wel eens mee met de tractor. Spelen en ravotten of samen lekker 
kokkerellen, het kan allemaal in Wortel. Op naar de boerderij!

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

KOKKERELLEN • EEN RITJE OP DE TRACTOR

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 218
NIET-CM-lid: € 393

BOERDERIJVAKANTIE
WORTEL (BELGIË)

Heb jij zin om je volledig uit te leven aan het strand, om de allertofste dieren 
van de zee te bezoeken én dan nog eens naar beestig Bellewaerde te gaan? 
Dan is deze vakantie op jouw lijf geschreven. Je trekt er regelmatig op uit 
maar je strekt ook de benen op een gocart en verfrist jezelf met een heerlijk 
ijsje. Veel fun, heel wat actie op ons prachtig domein, op het strand en in de 
zee… jij wil toch ook mee?! 

BELLEWAERDE • KINDERBOERDERIJ • GOCART • IJSJE ETEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 221
NIET-CM-lid: € 396

BEESTIGE ZEEVAKANTIE
DE PANNE (BELGIË)

PRINS(ESS)ENVAKANTIE

Ben jij gek op alles wat te maken heeft met de middeleeuwen? In Overijse 
keer je terug naar de tijd van de ridders en jonkvrouwen. Je knutselt je 
eigen schild en zwaard en krijgt een echte scherminitiatie. Klaar om in duel 
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RIDDERS EN JONKVROUWEN DUO
VAKANTIE
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het bal van de prins! Tussendoor zijn er natuurlijk knotsgekke activiteiten. 
Een echte sprookjesvakantie wacht op jou!
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JUWELENDOOSJE/ZWAARD KNUTSELEN

DOLDWAZE DRAKENJACHT • SCHERMINITIATIE • 
KNUTSEL EEN ZWAARD EN SCHILD • BEZOEK KASTEEL 

VAN GAASBEEK • KNALLEND KASTEELFEEST

DUO
VAKANTIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 153
NIET-CM-lid: € 253

duovakantie
OVERIJSE (BELGIË)

DUO
VAKANTIE

ei
ge

n vervoeR

DUO
VAKANTIE

ei
ge

n vervoeR

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 130
NIET-CM-lid: € 230

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07 ZELLIK 
24/07 TOT 31/07 KESSEL-LO 
17/08 TOT 24/08 ZELLIK 

PERIODE OPSTAPPLAATS

13/07 TOT 17/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/08 TOT 08/08 KESSEL-LO 
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Schip ahoi voor nieuwsgierige ravotters! Wil jij graag weten hoe het voelt 
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WAAROM KOKEN OP 
EEN KAZOUVAKANTIE 
EEN MEERWAARDE IS
KOOKOUDERS GEZOCHT
Op Kazouvakantie wordt het eten van onze kookploegen 
vaak de hemel in geprezen door de deelnemers en 
monitoren. ‘Ik eet deze groentjes thuis niet maar hier 
zijn ze zo lekker!’, is daar een mooi voorbeeld van. De 
kookploegen halen dan ook ieder jaar alles uit de kast 
om de kinderen en monitoren culinair te verwennen. 

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

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

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

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

Tot kooks?

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

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

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

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

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

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

Helpende Hennie 
staat voor 
je klaar!

JE!JE!
IK WIL

KOOKPLOEGKOOKPLOEG

hennie / kookploeg

WAAROM EEN KAZOUVAKANTIE GOED IS VOOR JE ONTWIKKELING
VEEL BEWEGEN 

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

JE PLAN TREKKEN!

NIEUWE DINGEN 
UITPROBEREN!

VEEL NIEUWE VRIENDEN MAKEN!

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

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

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

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

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

onderzoek / Vakantieboekje 

Kazou: dat zijn vakanties die blijven hangen. 

Daarom krijgen alle kinderen deze zomer een 

vakantieboekje. Hierin kunnen ze alle toff e 

momenten schrijven of tekenen. En er is plaats 

voor je (nieuwe) vriendjes. Zij kunnen er 

bovendien ook iets schrijven of tekenen. 

Het avontuur begint bij Kazou.
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tegenover. Plus een vakantie om van te snoepen (met 
jouw hulp uiteraard). 

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

Tot kooks?

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

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

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

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

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

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

Helpende Hennie 
staat voor 
je klaar!

JE!JE!
IK WIL

KOOKPLOEGKOOKPLOEG

hennie / kookploeg

WAAROM EEN KAZOUVAKANTIE GOED IS VOOR JE ONTWIKKELING
VEEL BEWEGEN 

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

JE PLAN TREKKEN!

NIEUWE DINGEN 
UITPROBEREN!

VEEL NIEUWE VRIENDEN MAKEN!

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

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

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

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

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

onderzoek / Vakantieboekje 

Kazou: dat zijn vakanties die blijven hangen. 

Daarom krijgen alle kinderen deze zomer een 

vakantieboekje. Hierin kunnen ze alle toff e 

momenten schrijven of tekenen. En er is plaats 

voor je (nieuwe) vriendjes. Zij kunnen er 

bovendien ook iets schrijven of tekenen. 

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

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

meegaat op Kazouvakantie.
• bij langdurige werkloosheid (meer dan 6 maanden) van het gezinshoofd heb je 

recht op een korting van 50 % op de deelnameprijs (met een maximum van € 150).
• bij verhoogde tegemoetkoming van het gezinshoofd heeft een CM-lid ook 

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

Veelgestelde vragen

KAN IK MET EEN JONGERE OF 
OUDERE LEEFTIJDSGROEP MEE?

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

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

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

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

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES 
EEN VAKANTIE BOEKEN?

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

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

HOE BOEK JE SAMEN 
MET JE VRIENDEN?

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

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

#samenisall
esbeter

KAN IK MEERDERE 
VAKANTIES BOEKEN?

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

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

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

GEEN CM-LID? 
Een vriendje meenemen dat geen 

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

86
verpleegkundigen

1.147
kookploegleden

1.130
hoofdmoni’s

1.248
1e keer moni

8.109 vrijwilligers
3.905

moni’s

FISCAAL ATTEST
Alle Kazouvakantiegangers t.e.m. 

11 jaar sturen we eind april 2021 

een fi scaal attest toe. Zo wordt een 

vakantie met Kazou nog een stukje 

goedkoper.

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

Kazou vindt goed slapen op vakantie 
heel belangrijk. Als deelnemer 
aan een Kazouvakantie kan je bij 
A.S.Adventure een slaapzak kopen 
aan  € 29  in plaats van € 64,95. 
Naast dit voordeel geniet je  ook 
van mooie kortingen op ander 
vakantiemateriaal.  Meer informatie 
vind je op de kortingsbon die je na 
je inschrijving in je profi el vindt.

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

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

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

Alle deelnemers en monitoren krijgen deze 
zomer een ecologische bamboe tandenborstel 

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

SLAAPWEL OP VAKANTIE,

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

OP VAKANTIE MET 
HEEL DE FAMILIE

KAZOU LOKAL / Kazougadget

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

leerkracht? bestel het 
educatief klaspakket

speel het educatief ben 
de bever-spel online

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

kijk hoe fi nn en fl o hun 
tanden poetsen
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Extra boekingen komen steeds op de 
reservelijst terecht. Je kan hierbij wel 
al aangeven of je interesse hebt in 
meerdere vakanties, zodat we hier alvast 
rekening mee kunnen houden. 

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

GEEN CM-LID? 
Een vriendje meenemen dat geen 

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

86
verpleegkundigen

1.147
kookploegleden

1.130
hoofdmoni’s

1.248
1e keer moni

8.109 vrijwilligers
3.905

moni’s

FISCAAL ATTEST
Alle Kazouvakantiegangers t.e.m. 

11 jaar sturen we eind april 2021 

een fi scaal attest toe. Zo wordt een 

vakantie met Kazou nog een stukje 

goedkoper.

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

Kazou vindt goed slapen op vakantie 
heel belangrijk. Als deelnemer 
aan een Kazouvakantie kan je bij 
A.S.Adventure een slaapzak kopen 
aan  € 29  in plaats van € 64,95. 
Naast dit voordeel geniet je  ook 
van mooie kortingen op ander 
vakantiemateriaal.  Meer informatie 
vind je op de kortingsbon die je na 
je inschrijving in je profi el vindt.

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

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

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

Alle deelnemers en monitoren krijgen deze 
zomer een ecologische bamboe tandenborstel 

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

SLAAPWEL OP VAKANTIE,

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

OP VAKANTIE MET 
HEEL DE FAMILIE

KAZOU LOKAL / Kazougadget

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

leerkracht? bestel het 
educatief klaspakket

speel het educatief ben 
de bever-spel online

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

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

op kazou.be

Boeken kan vanaf 

ZATERDAG 
11 JANUARI
ZATERDAG 
11 JANUARI
OM 15.00UOM 15.00U

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

VLAAMS-BRABANT
PLATTE LOSTRAAT 541
3010 KESSEL-LO

 VLAAMSBRABANT@KAZOU.BE
 02 240 85 09

contacteer ons


