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welkom02

Jongeren met bijzondere aandacht

DAT IS VOORAL JONG ZIJN
MET BIJZONDERE AVONTUREN!

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

Lees eerst ons stappenplan op de volgende pagina. Heb 
je hulp nodig bij je inschrijving of heb je een vraag? 
Twijfel je toch nog of deze vakantie geschikt is 
voor jou? Laat het ons even weten, onze medewerkers 
helpen je graag om de vakantie van je dromen waar te 
maken! Je vindt de gegevens van de medewerkers uit je 
regio op de fl ap achteraan in de brochure.

Tot snel!

Het Kazouteam

HEY JIJ DAAR,
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STAPPENPLAN
1  Zet je rustig samen met je ouders/vrienden in de zetel. 

2  Open het flapje achteraan met de legende. 

3  Om ervoor te zorgen dat je zeker de vakantie kiest die 
aangepast is aan jouw noden, typeren we onze vakanties 
met 4 kernwoorden: communicatie, mobiliteit, 
structuur en zelfredzaamheid. Duid per categorie in het 
rooster aan wat voor jou van toepassing is. Ga vervolgens 
in ons aanbod op zoek naar jouw vakantie op maat.

4  Blader in onze brochure naar de juiste doelgroep.

5  Heb je een vakantie gekozen? Log in op je  
‘Mijn Kazou’-profiel en klik je gekozen vakantie  
aan als favoriet via zoek&boek.

 Heb je nog geen ’Mijn Kazou’-profiel? Maak 
er één aan via www.kazou.be > Mijn Kazou > 
maak een profiel aan.

6  Heb je nog vragen over de vakantie of inclusie, contacteer 
ons (zie contactgegevens op het flapje).

7  Boeken kan vanaf zaterdag 9 januari om 9 uur, 
zowel via de website als via de telefoon. Zorg dat je 
bij het boeken de volgende info bij de hand hebt: 
rijksregisternummer, periode en bestemming van vakantie, 
opstapplaats, …

8  Een tweede vakantie boeken? Dat kan vanaf 13 januari om  
14 uur.

9  Je boeking is pas definitief na goedkeuring van de 
medische fiche en betaling van je factuur.

10  3 weken voor vertrek ontvang je de laatste info.

JOMBA-VAKANTIES
  JONGEREN MET AUTISME 06

  JONGEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN 08

  JONGEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING 10

  JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 12

   INTEGRATIEVAKANTIES  24
 Voor jongeren met een beperking en hun broers,  

zussen of vrienden zonder een beperking.  

  VAKANTIES OP MAAT 25
 Voor jongeren die bedplassen en jongeren 

in moeilijke sociale situaties.

ALGEMENE INFORMATIE
Een dag op vakantie ................................. 04
In de zevende hemel op JOMBA-vakantie ......05
JOMBA zoekt verpleegkunstenaars ............ 26
Co-animator, iets voor mij? ....................... 27
Overzicht van onze vakanties..................... 28
Welke JOMBA-vakantie past bij jou? ......... 29
Legende ................................................... 29
Contactgegevens ....................................... 29
Kazou zegt ja! ............................................ 30
Kookploegen gezocht  ............................... 30
Win een brooddoos ................................. 31

Opgelet: In dit magazine vind je het vakantieaanbod over heel Vlaanderen. De opstapplaats van de vakantie hangt af van het 
organiserende Kazouverbond. Bij elke vakantie vind je welk verbond er verantwoordelijk is voor de organisatie. Je kan in elk 
Kazouverbond een vakantie boeken, je keuze is dus niet afhankelijk van je woonplaats. 
Bij een binnenlandse vakantie mag je, indien je dit wenst, de deelnemer zelf brengen en/of afhalen op de vakantieplaats.  
Duid dan eigen vervoer aan als opstapplaats bij je boeking.
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Wekken
Goeiemorgen, de moni’s zijn al vroeg uit de veren om jou wakker 
te maken. Tijd voor een dag vol plezier!

Verzorging
’s Ochtends is er voldoende tijd voorzien om ons klaar te maken. 
Diegenen die wat hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de 
monitoren. Nog even onszelf opfrissen en we zijn klaar om de dag 
te beginnen.

Ontbijt
Knorrende buikjes? Die zijn er om gevuld te worden! Wat zou er 
vandaag op het menu staan?  
Bij het invullen van je medische fiche heb je doorgegeven 
welke medicatie wanneer toegediend moet worden. Zo zijn de 
verpleegkundige en monitoren goed op de hoogte van al jouw noden.

Uitstap
Op sommige dagen trekken we eropuit, te voet of met de bus. 
Belangrijk is dat we steeds onze dagrugzak meenemen. Die maak 
je samen met de monitoren klaar. Zo kan je zeker niets vergeten! 

Lunchpakket opeten
Wie op uitstap gaat, krijgt een lekkere picknick mee. Nu zijn we 
pas echt op vakantie! Smikkelen maar! 

Rustmoment
Amai, al dat leuks is best vermoeiend! Tijd om even te bekomen. 
Zo kan je wegdromen op je bed of genieten in de snoezelruimte 
waar je helemaal ‘zen’ terug buitenkomt. 

Kazou-activiteit
Op Kazouvakantie doen we niet alleen uitstapjes. Ook de 
monitoren hebben heel wat leuke activiteiten voor jou 
voorbereid. Misschien mag je zelfs kiezen wat je doet! Spelen we 
vandaag in grote of kleine groep? 

Avondmaal
Van grote avonturen krijg je honger. Eens kijken wat de pot schaft… 
Op sommige vakanties gaat er een kookploeg mee, op andere 
vakanties staan de koks van het vakantiecentrum achter het fornuis. 
Wie het ook zijn, ze doen allemaal hun best om het lekkerste eten 
op tafel te toveren. Ook als jij een dieet volgt! Geef dat zeker aan op 
je medische fiche, zodat we alternatieven kunnen voorzien. 

Kazou-activiteit
Voor wie nog zin heeft, is er na het avondmaal een keuzeactiviteit. 
Hierbij kan je kiezen tussen verschillende spelletjes, zoals 
knutselen, dansen of voetballen. 

Avondsluiting
’s Avonds sluiten we bij Kazou graag samen de dag af. We staan 
dan even stil bij wat we vandaag al gedaan hebben en wat er nog 
allemaal te gebeuren staat. 
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JOMBA is de MAX!

PICTO’S SCLERA.BE
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IN DE ZEVENDE HEMEL  IN DE ZEVENDE HEMEL  
OP JOMBA-VAKANTIEOP JOMBA-VAKANTIEIN DE ZEVENDE HEMEL  IN DE ZEVENDE HEMEL  
OP JOMBA-VAKANTIEOP JOMBA-VAKANTIE
De tweeling Jens en Sander De Broeck uit Hofstade 
gaan al 16 jaar mee op de JOMBA-vakanties van 
Kazou. De bal ging in 1994 aan het rollen dankzij 
een neef die hoofdmoni was. Jens en Sander waren 
onmiddellijk verkocht én in de zevende hemel. Ook 
hun ouders Ingrid en Eric, zijn fan van het eerste 
uur. Dat hun zonen (26) ooit fotomodel zouden zijn 
voor de JOMBA-zomerbrochure, stond in de sterren 
geschreven.

Jens en Sander zijn actief bij vzw Windkracht Zemst, 
die werd in het leven geroepen door enkele ouders 
van jongeren met een beperking. “We organiseren 
leerrijke activiteiten en laten de jongeren proeven van 
actieve dagbestedingen waardoor ze hun steentje 
bijdragen aan de maatschappij”, zegt Ingrid. “Ze steken 
de handen uit de mouwen bij een bioboer of trekken er al 
eens op uit om zwerfvuil te ruimen.”

Hun jaarlijkse hoogtepunt speelt zich af op een 
JOMBA-vakantie. De ouders zijn tevreden over onze 
werking. “Jullie zijn altijd goed georganiseerd”, stelt 
Ingrid. Hun bewondering voor de monitoren is groot, 
daarnaast prijzen ze ook hun engelengeduld. “De 
moni’s kennen de deelnemers goed en voelen ook heel 
goed aan wat ieder van hen nodig heeft”, vertelt Eric. 

“Onze zonen zijn dankzij jullie vakanties zelfstandiger 
geworden en dat kunnen we alleen maar toejuichen”, 
klinkt het in koor. De identieke tweeling met het 
syndroom van Down, kijkt ieder jaar hard uit naar de 
zomer want dan is het weer Kazoutijd. Ze genieten 
met volle teugen van de vakantie en ja, die vakantie 
zou altijd ietsje langer mogen duren. 

“Jens is een grote broer voor Sander en ook een stuk 
socialer”, zegt Eric.” Sander heeft een vorm van autisme 
en is iets bedeesder”. Het Kazousjaaltje heeft dan weer 
een grote emotionele waarde voor hem. “Sander 
legt zijn sjaaltje iedere avond naast zijn hoofdkussen”, 
vertelt Ingrid. “Kazou is zo altijd dicht bij hem.” Mooie 
herinneringen worden gekoesterd. 

Jens en Sander volgen al 15 jaar een bijzondere 
muziekopleiding aan het conservatorium. De 
xylofoon en synthesizer kennen geen geheimen 
meer voor hen. Ze associëren muziek ook met hun 
Kazouvakantie. “Horen ze een liedje dat op hun vakantie 
werd gedraaid, dan denken ze meteen terug aan die 
vakantie”, besluit Ingrid. 
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JONGEREN MET AUTISME
100% genieten met 100% houvast: zo kan je onze vakanties 
voor kinderen met autisme het best samenvatten. Alle 
deelnemers genieten van extra begeleiding en structuur 
door een enthousiaste monitorenploeg. Daarnaast proberen 
we op vakantie een gezond evenwicht te vinden tussen 
individuele aandacht en momenten in groep. Zo krijgt iedereen 
de specifieke aanpak die nodig is om er een geweldige en 
onvergetelijke vakantie van te maken!

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSTORM AAN ZEE

OOSTENDE (BELGIË) Wil je de zon zien zakken in de zee? Oostende is daarvoor de perfecte bestemming! 
Je gaat op bezoek naar speelparadijs De Sierk en neemt een verfrissende duik in het 
zwembad. Waan je ook als een echte piraat tijdens de leuke strandspelen en een prettig 
uitstapje aan de kust. Als kers op de taart zet je koers richting Plopsaland waar je een 
dolle dag beleeft op de vele attracties. Schip ahoi, zeekameraden!

PLOPSALAND • DE SIERK • DUIK IN HET ZWEMBAD • LEUKE UITSTAP

22/08 tot 29/08
25
eigen vervoer
West-Vlaanderen

ei
ge

n vervoeR

ook voor jongeren met gedragsproblemen 7-10J ('14-'11)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSOYALELE AAN ZEE

KOKSIJDE (BELGIË)

- -

Zet je schrap voor vliegensvlugge achtbanen, draaiende molens, waterattracties en 
zoveel meer! In Plopsaland geniet je van een dagje plezier. Je kan pootjebaden in de 
zee, zwemmen doe je echter in het zwembad van Koksijde. Je sluit de week af door je 
bakkersmuts op te zetten en je eigen brood te bakken. De duinen en de zee zijn een week 
lang jouw thuis. Kom mee genieten met ons.

PLOPSALAND • PRACHTIGE ZANDKASTELEN BOUWEN • 
SPETTERPLEZIER IN HET ZWEMBAD • JE EIGEN BROOD BAKKEN

7-10J ('14-'11)

31/07 tot 07/08
36
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 285
NIET-CM-lid: € 565

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSWESTENWIND

DE PANNE (BELGIË) Met het zand onder je voeten snuif je de frisse zeelucht op in De Panne. Voel de wind 
door je haren in de Boomstammetjes of in de Piratenboot van Plopsaland. Daarna 
kan je afkoelen en genieten in de wildwaterbaan van Plopsaqua. Tussendoor maak je 
zandkastelen of nemen piraten jou mee op een schattenzoektocht. Scheur over de dijk 
van de kust met de gocart en geniet van een bangelijke vakantie!

PLOPSALAND • GOCARTS • PLOPSAQUA • ZANDKASTELEN BOUWEN

7-10J ('14-'11)

23/07 tot 30/07
36
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 235
NIET-CM-lid: € 515

Jongeren met autisme06



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSACTION UND FUN

KEVELAER (DUITSLAND) Klaar voor veel actie en fun? Oefen dan snel je beste Duits, want in Kevelaer valt heel 
wat te beleven! Je gaat zwemmen in het openluchtzwembad en geniet van de zon aan het 
meer in Xanten. Je glijdt als een atleet met je waterski's over het water. Of je fi etst als 
een echte wielrenner naar het boerderijpark Irrland. Ten slotte haal je alles uit de kast 
in Toverland, een superleuk attractiepark! Ganz toll!

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

08/07 tot 15/07
25
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

ook voor jongeren met gedragsproblemen 11-14J ('10-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 295
NIET-CM-lid: € 575

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSPLEZIERVAKANTIE

MAASMECHELEN (BELGIË) In het midden van een dennenbos ligt Vakantiehuis Fabiola, de uitgelezen plek voor 
speelse levensgenieters. De monitoren zorgen voor voldoende structuur bij alle kleine 
en grote activiteiten die ze uit hun hoed toveren. Ook een leuk feestje zal hierbij niet 
ontbreken. Je neemt een duik in het subtropisch zwembad als je even wil afkoelen. 
Uiteraard kijk je al uit naar de gezellige daguitstap! Heb je ook al zin om te vertrekken?

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

16/07 tot 23/07
28
eigen vervoer
Vlaams-Brabant

ei
ge

n vervoeR

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking 7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 240
NIET-CM-lid: € 520

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSUMMER VIBES

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

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

24/07 tot 31/07
18
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking 7-12J ('14-'09)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 335
NIET-CM-lid: € 615

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSROCKS & RIVERS

JUPILLE (BELGIË) Voor een vakantie vol actie en plezier is Jupille de perfecte bestemming! Je klimt en 
klautert je een weg over de rotsen langs verschillende bruggen en kabels. Via een 
apen- en junglebrug steek je de Ourthe over. Of wat dacht je van een afvaart van de 
Ourthe op je zelfgebouwd vlot? Langs de rivier is er ook een kampeeravond voor echte 
avonturiers. Voel je het al kriebelen en zou je al willen vertrekken? Wij ook!

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

19/07 tot 26/07
30
Kortrijk
West-Vlaanderen

ook voor jongeren met gedragsproblemen 11-14J ('10-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 255
NIET-CM-lid: € 535
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Onze monitoren leiden deze vakantie in goede en duidelijke 
banen dankzij een strikte dagstructuur. We spelen onze 
activiteiten vaak in groepjes per leeftijd en wisselen dit natuurlijk 
af met grote spelen met de volledige bende. Op deze vakantie 
kan iedereen 100% zichzelf zijn en zal je je geen moment 
vervelen.

JONGEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSAQUA CON GAZ

LOVERE (ITALIË) In het prachtige Lovere verken je het Iseomeer met een kano en met een zeilboot. Dit 
is echt genieten geblazen. Een bezoek aan de oude stad Bergamo en een boottocht 
naar Monte Isola, mogen ook zeker niet ontbreken. Naast de jeugdherberg ligt een 
openluchtzwembad waar je heerlijk kan afkoelen. Kom mee en geniet van la bella Italia!

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

15-18J ('06-'03)

16/07 tot 25/07
30
Diepenbeek
Limburg

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 415
NIET-CM-lid: € 775

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSVENI, VIDI, VERONA

VENETIË (ITALIË) Verona is de stad van het beroemde liefdeskoppel Romeo en Julia. Verliefde zielen 
zullen zich hier snel thuis voelen. Na de romantiek zoek je de actie op in het grootste 
en populairste pretpark van Italië, Gardaland. Je maakt een gezellige fi etstocht door de 
regio en komt tot rust op het strand. Afkoelen kan in de zee en in het waterpretpark in de 
buurt. Deze vakantie is er eentje uit de duizend. Veni, vidi, Verona!

ATTRACTIEPARK GARDALAND • BEZOEK VERONA • CHILLEN OP HET 
STRAND • ZALIG WATERPRETPARK • GEZELLIGE FIETSTOCHT

08/07 tot 17/07
20
Kortrijk
West-Vlaanderen

ook voor jongeren met gedragsproblemen 15-18J ('06-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 570
NIET-CM-lid: € 930

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSRAVOTTEN AAN ZEE

DE HAAN (BELGIË) Is de wildwaterbaan jouw ding of sla je ook graag een balletje op de golfbaan? Ga dan 
zeker mee naar De Haan! Op het strand waag je je aan te gekke strand- en duinspelen 
en vind je misschien wel een echte piratenschat. Leef je uit in het subtropisch zwembad 
en laat je van je stoerste piratenkant zien op de daguitstap naar pretpark Bellewaerde. 
Je sluit de vakantie af met een spelletje minigolf. Schip ahoi, zeekameraden!

BELLEWAERDE • SUBTROPISCH ZWEMBAD • GOCARTS • 
MINIGOLF • SPELEN OP HET STRAND

11-14J ('10-'07)

01/08 tot 08/08
18
Mechelen
Antwerpen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 275
NIET-CM-lid: € 555

Jongeren met autisme08
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSROCKS & RIVERS

JUPILLE (BELGIË) Voor een vakantie vol actie en plezier is Jupille de perfecte bestemming! Je klimt en 
klautert je een weg over de rotsen langs verschillende bruggen en kabels. Via een 
apen- en junglebrug steek je de Ourthe over. Of wat dacht je van een afvaart van de 
Ourthe op je zelfgebouwd vlot? Langs de rivier is er ook een kampeeravond voor echte 
avonturiers. Voel je het al kriebelen en zou je al willen vertrekken? Wij ook!

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

19/07 tot 26/07
30
Kortrijk
West-Vlaanderen

ook voor jongeren met autisme 11-14J ('10-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 255
NIET-CM-lid: € 535

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSVENI, VIDI, VERONA

VENETIË (ITALIË) Verona is de stad van het beroemde liefdeskoppel Romeo en Julia. Verliefde zielen 
zullen zich hier snel thuis voelen. Na de romantiek zoek je de actie op in het grootste 
en populairste pretpark van Italië, Gardaland. Je maakt een gezellige fi etstocht door de 
regio en komt tot rust op het strand. Afkoelen kan in de zee en in het waterpretpark in de 
buurt. Deze vakantie is er eentje uit de duizend. Veni, vidi, Verona!

ATTRACTIEPARK GARDALAND • BEZOEK VERONA • CHILLEN OP HET 
STRAND • ZALIG WATERPRETPARK • GEZELLIGE FIETSTOCHT

08/07 tot 17/07
20
Kortrijk
West-Vlaanderen

ook voor jongeren met autisme 15-18J ('06-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 570
NIET-CM-lid: € 930

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSACTION UND FUN

KEVELAER (DUITSLAND) Klaar voor veel actie en fun? Oefen dan snel je beste Duits, want in Kevelaer valt heel 
wat te beleven! Je gaat zwemmen in het openluchtzwembad en geniet van de zon aan het 
meer in Xanten. Je glijdt als een atleet met je waterski's over het water. Of je fi etst als 
een echte wielrenner naar het boerderijpark Irrland. Ten slotte haal je alles uit de kast 
in Toverland, een superleuk attractiepark! Ganz toll!

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

08/07 tot 15/07
25
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k
ook voor jongeren met autisme 11-14J ('10-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 295
NIET-CM-lid: € 575

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSTORM AAN ZEE

OOSTENDE (BELGIË) Wil je de zon zien zakken in de zee? Oostende is daarvoor de perfecte bestemming! 
Je gaat op bezoek naar speelparadijs De Sierk en neemt een verfrissende duik in het 
zwembad. Waan je ook als een echte piraat tijdens de leuke strandspelen en een prettig 
uitstapje aan de kust. Als kers op de taart zet je koers richting Plopsaland waar je een 
dolle dag beleeft op de vele attracties. Schip ahoi, zeekameraden!

PLOPSALAND • DE SIERK • DUIK IN HET ZWEMBAD • LEUKE UITSTAP

22/08 tot 29/08
25
eigen vervoer
West-Vlaanderen

ei
ge

n vervoeR

ook voor jongeren met autisme 7-10J ('14-'11)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

Jongeren met gedragsproblemen 09



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

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSONBEPERKT PLEZIER

MAASMECHELEN (BELGIË) Samen op daguitstap naar een mysterieuze, nog onbekende bestemming? Genieten van 
een verrassingsactiviteit van de monitoren? Ravotten op het luchtkussen, plonzen in 
het zwembad of lekker tot rust komen in de snoezelruimte? In Maasmechelen kan het 
allemaal. Als een hechte groep beleven jongeren met en zonder beperking hier de tijd 
van hun leven. Kom dus mee op onze integratievakantie en geniet onbeperkt van een 
vakantie boordevol plezier!

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI'S • SNOEZELEN

09/07 tot 16/07 08/08 tot 15/08
70 50
eigen vervoer eigen vervoer
Limburg Limburg

ei
ge

n vervoeR

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

integ
ratie

vakantie

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSMIX & FUN

MAASMECHELEN (BELGIË) Plezier en gezellig samen zijn gaan hand in hand op deze vakantie. Jongeren met en 
zonder fysieke beperking beleven samen de tijd van hun leven. In Maasmechelen krijg 
je uitdagende activiteiten voorgeschoteld en kan je plonzen in het zwembad! Je gaat ook 
een dagje naar dierentuin GaiaZOO om het beest uit te hangen en maakt kennis met de 
attracties van attractiepark Toverland! Waar wacht je nog op?

DAGUITSTAP NAAR GAIAZOO • GENIETEN IN HET ZWEMBAD • NAAR DE 
MARKT • DAGUITSTAP NAAR TOVERLAND • UITDAGENDE ACTIVITEITEN

02/07 tot 09/07
35
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

integ
ratie

vakantie

ook voor broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

Jongeren met een fysieke beperking10



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSRELAX OP Z'N LIGNACS

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

AANGEPAST ZWEMBAD TER PLAATSE • REUZENPANDA'S IN BEAUVAL • 
ZUIDERS GENIETEN • TERRASJE

19-30J ('02-'91)

10/07 tot 17/07
15
Mechelen
Antwerpen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 535
NIET-CM-lid: € 815

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSLUXUEUS DUITSLAND

BLANKENHEIM (DUITSLAND) Voor een mix van cultuur, ontspanning en een plons in het zwembad zit je goed in 
Blankenheim. Je gaat naar Keulen waar je onder meer het Chocolademuseum bezoekt. 
Je proeft er van de wereld van chocolade en dat mag je zelfs letterlijk nemen. Een 
heerlijke activiteit! Ook de uitdagende teambuilding is niet te versmaden. Blankenheim 
zal straks geen geheimen meer kennen voor jou. Zorg dat je erbij bent!

BEZOEK AAN HET CHOCOLADEMUSEUM • BEZOEK KEULEN • 
VERFRISSEND ZWEMBAD • TEAMBUILDING

13-18J ('08-'03) 19-30J ('02-'91)

19-30J ('02-'91) 13-18J ('08-'03)
14/08 tot 21/08 14/08 tot 21/08
15 15
Eke Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSOP ONTDEKKING IN TER AAR

TER AAR (NEDERLAND) Zin om de Nederlandse polders te ontdekken en te veroveren? Kom dan mee naar Ter 
Aar! Je geniet er van de dieren die rondvliegen in Vogelpark Avifauna. In het NEMO 
Science Museum in Amsterdam experimenteer, ontdek en beleef je de wereld om je 
heen. Je neemt het op tegen je vrienden tijdens een potje minigolf om daarna een 
lekkere pannenkoek op te peuzelen. Je sluit de dag gezellig af rond het kampvuur.

NEMO SCIENCE MUSEUM • VOGELPARK AVIFAUNA • MINIGOLF • 
PANNENKOEKEN ETEN • KAMPVUUR

13-18J ('08-'03)

26/07 tot 02/08
15
Diepenbeek
Limburg

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 270
NIET-CM-lid: € 550

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS100% RELAX

BRASSCHAAT (BELGIË) Ben jij een levensgenieter van de bovenste plank en geniet je graag van de kleine 
dingen? Chil dan met ons mee in jeugdverblijf Bielebale in Brasschaat! Je kunt je 
helemaal ontspannen in de rustige omgeving en de mooie natuur. Je geniet van een 
verwennamiddag in het zwembad en van de mooie natuur van Brasschaat. We nemen jou 
mee op uitstap naar de Antwerpse ZOO. Na deze vakantie ben jij 100% relax!

GENIETEN OP HET HOOGSTE NIVEAU • BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN • 
ZWEMBADVERWENNERIJ

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

30/07 tot 06/08
18
Kortrijk
West-Vlaanderen

19-30J ('02-'91)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

Jongeren met een fysieke beperking 11



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSGO WITH THE FLOW

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

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

7-12J ('14-'09)

09/08 tot 16/08
15
Mechelen
Antwerpen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 270
NIET-CM-lid: € 550

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSPLEZIER OP DE BOERDERIJ

WORTEL (BELGIË) Op deze vakantie leef je op een echte boerderij. Je helpt bij het borstelen van de pony’s, 
raapt kakelverse eieren en je mag zelf de dieren voederen. Je gaat mee het veld op om 
te helpen oogsten en speelt leuke boerderijspelletjes. Ook de lekkerbekken komen aan 
hun trekken: je kookt met superverse hoeveproducten en maakt je eigen kruidenolie. De 
kans om moe maar voldaan terug naar huis te gaan is ... 100%!

LEVEN OP DE BOERDERIJ • KRUIDENOLIE MAKEN • DIEREN 
VERZORGEN • LEKKER KOKKERELLEN • KONIJNTJES KNUFFELEN

7-12J ('14-'09)

16/08 tot 20/08
20
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 175
NIET-CM-lid: €335

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSUMMER VIBES

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

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

24/07 tot 31/07
18
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

ook voor jongeren met autisme 7-12J ('14-'09)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 335
NIET-CM-lid: € 615

JONGEREN MET EEN  
VERSTANDELIJKE BEPERKING
Hallelujah! En joepie! Ook kinderen en jongeren met een 
licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking kunnen 
stilaan beginnen dromen over een zomer vol avontuur, actie, 
ontspanning en de nodige rust. 

Klop, klop. Wie is daar? De zomer van Kazou.

Jongeren met een verstandelijke beperking12



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSCRAZY KOLLUMER

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

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

7-18J ('14-'03)

03/07 tot 10/07
30
Eke
Oost-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 255
NIET-CM-lid: € 535

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSEXPEDITIE SAFARI

BEEKSE BERGEN (NEDERLAND) Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je rangeroutfi t 
aan. Twee dagen lang zal je het Safaripark Beekse Bergen ontdekken samen met een 
ranger. In Speelland Beekse Bergen is het moeilijk kiezen tussen het avontureneiland, 
de waterglijbanen, de trampolines, en ga zo maar door. Laat je voeren door de huifkar 
en neem een plonsje in de grote zwemvijver naast ons vakantiehuis. Alles is aanwezig 
voor een beestige vakantie!

HUIFKARRIT • VERFRISSENDE ZWEMVIJVER • SPEELLAND BEEKSE 
BERGEN • TWEE DAGEN SAFARIPLEZIER • KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

7-18J ('14-'03)

02/07 tot 09/07
35
Kortrijk
West-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 235
NIET-CM-lid: € 515

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSBRUISEND AVONTUUR

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

LEUKE SPELEN • SPETTERENDE WATERPRET • 
VERRASSENDE UITSTAPJES

7-18J ('14-'03)

01/07 tot 08/07
20
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 295
NIET-CM-lid: € 575

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSONBEPERKT PLEZIER

MAASMECHELEN (BELGIË) Samen op daguitstap naar een mysterieuze, nog onbekende bestemming? Genieten van 
een verrassingsactiviteit van de monitoren? Ravotten op het luchtkussen, plonzen in 
het zwembad of lekker tot rust komen in de snoezelruimte? In Maasmechelen kan het 
allemaal. Als een hechte groep beleven jongeren met en zonder beperking hier de tijd 
van hun leven. Kom dus mee op onze integratievakantie en geniet onbeperkt van een 
vakantie boordevol plezier!

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI'S • SNOEZELEN

09/07 tot 16/07 08/08 tot 15/08
70 50
eigen vervoer eigen vervoer
Limburg Limburg

ei
ge

n vervoeR

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

integ
ratie

vakantie

ook voor jongeren met een fysieke beperking en broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

Jongeren met een verstandelijke beperking 13



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSPRIKKELPARADIJS

BRASSCHAAT (BELGIË) Wat is het fi jn om in Brasschaat te zijn! In het zwembad geniet je samen met je monitoren 
van een verfrissende duik in het water. Snoezelen, gekke spelletjes en vooral heel véél 
genieten staan op je programma deze week. Je gaat naar de speeltuin om te ravotten en 
je kan springen op je eigen springkasteel. Ook de uitstap naar de dierentuin zal zeker 
en vast de moeite zijn! Dit wordt een vakantie die je niet snel zal vergeten!

SPETTEREN IN ZWEMBAD • SPRINGEN OP HET SPRINGKASTEEL • 
OP STAP NAAR DE SPEELTUIN • BEZOEK AAN DE DIERENTUIN

7-18J ('14-'03)

18/07 tot 23/07
15
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 220
NIET-CM-lid: € 420

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSFANTASTISCHE FUNVAKANTIE

WESTMALLE (BELGIË) Heb je zin om een fantastische vakantie te beleven? Vraag je vrienden, broers en 
zussen dan zeker mee naar Westmalle! Hier is het altijd feest, voor groot en klein. 
Jouw knettergekke moni’s organiseren elke dag activiteiten op jouw maat: spetterende 
waterspelen, een gezellig kampvuur, een grote talentenjacht, op uitstap en af en toe 
eens uitrusten met een ijsje of een drankje. Een vakantie vol feest en fun? Dan is 
Westmalle zeker iets voor jou!

SPETTERENDE WATERPRET • KNETTEREND KAMPVUUR • 
LUIDKEELSE ZANGMOMENTEN • FANTASTISCH FEEST

17/07 tot 24/07
60
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

integ
ratie

vakantie

ook voor broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSPLEZIERVAKANTIE

MAASMECHELEN (BELGIË) In het midden van een dennenbos ligt Vakantiehuis Fabiola, de uitgelezen plek voor 
speelse levensgenieters. De monitoren zorgen voor voldoende structuur bij alle kleine 
en grote activiteiten die ze uit hun hoed toveren. Ook een leuk feestje zal hierbij niet 
ontbreken. Je neemt een duik in het subtropisch zwembad als je even wil afkoelen. 
Uiteraard kijk je al uit naar de gezellige daguitstap! Heb je ook al zin om te vertrekken?

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

16/07 tot 23/07
28
eigen vervoer
Vlaams-Brabant

ei
ge

n vervoeR

ook voor jongeren met autisme 7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 240
NIET-CM-lid: € 520

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSCHATTEN IN KOKSIJDE

KOKSIJDE (BELGIË) Met de voeten in de zee en de zon op je snoet wordt dit een week om nooit meer te 
vergeten. Voel je het al kriebelen? Wat dacht je van een schattenjacht of een gocartrace 
op de dijk? Je komt nadien tot rust met een lekker ijsje van de ijskar. We kijken uiteraard 
allemaal uit naar een bezoek aan Plopsaland, waar je proeft van de enige echte Studio 
100 sfeer. Naast de Splash ga Je ook nog plonzen in het zwembad van Koksijde.

ZWEMMEN • IJSJE ETEN • RITJE MET DE GOCART • PLOPSALAND • 
SCHATTENJACHT

7-18J ('14-'03)

17/07 tot 24/07
30
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 285
NIET-CM-lid: € 565

Jongeren met een verstandelijke beperking14



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSKETNET #LIKEME

MASSEMBRE (BELGIË) Ben je een fan van de Ketnet hitreeks #LikeMe? Hou je ontzettend veel van zingen en dansen? 
Ben je stiekem verzot op Caro, Vince en hun vrienden? Ken je elke afl evering uit je hoofd? Vier 
keer JA geantwoord? Check! Deze vakantie is op je lijf geschreven! Laat je onderdompelen 
in de wereld van #LikeMe. Een team van professionele coaches staat ter beschikking om je 
alle populaire liedjes en choreo’s uit seizoen 1 en 2 aan te leren. Naast de leuke #LikeMe-
workshops en #LikeMe-activiteiten van je moni’s komt ook de 
cast een bezoekje brengen! Do you #LikeThis?

DANS EN ZING MET DE COACHES • ONTMOET DE ACTEURS • BELEEF DE 
#LIKEME-SFEER • #LIKEME-LIEDJES • #LIKEME-KARAOKE

7-18J ('14-'03)

29/07 tot 05/08
20
Diepenbeek
Limburg

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 250
NIET-CM-lid: € 530

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSWESTMALLE SWINGT

WESTMALLE (BELGIË) Muziek, dans en feest: Westmalle is één groot podium. Zingen, dansen, verkleden, 
springen en jij mag meedoen! Dit wordt een knallende vakantie met muziek van 's 
ochtends tot 's avonds! Even uitblazen doe je bij het kampvuur of tijdens een leuke 
wandeling in het bos. Je maakt ook een daguitstap, bezoekt de brandweer en geniet van 
een leuk stadsspel. Kortom, een swingende vakantie om nooit te vergeten!

LUIDKEELSE ZANGMOMENTEN • LEUKE UITSTAP • 
SWINGEND DANSFEEST • MUZIEK

7-18J ('14-'03)

24/07 tot 31/07
60
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSKEICOOLE KEMPEN

HECHTEL-EKSEL (BELGIË) Hou jij van ravotten en durf je wel eens een uitdaging aan? Ga dan zeker met ons mee 
naar de Limburgse Kempen! Samen wagen we ons aan de leukste attracties in Plopsa 
Indoor. Wil je het nog avontuurlijker? Geen probleem! We duiken het zwembad in om 
de wildwaterbaan te trotseren. In het Klankenbos ontdekken we tal van verrassende en 
gekke geluiden. En ook de exotische dieren in de Olmense Zoo kijken al uit naar jouw 
komst!

OLMENSE ZOO • PLOPSA INDOOR • 
WATERPRET IN PELT • KLANKENBOS

7-18J ('14-'03)

23/07 tot 30/07
16
Dendermonde
Oost-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 345
NIET-CM-lid: € 625

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSDOLFIJNE VAKANTIE

BRUGGE (BELGIË) Zijn dolfi jnen en zeeleeuwen jouw favoriete dieren? Dan moet je mee naar Brugge! 
Je verblijft met een toffe bende in kasteel De Karmel. Je volgt de verzorgers in 
Boudewijn Seapark en krijgt er een rondleiding achter de schermen. En natuurlijk zal 
je kennismaken met de lieve dolfi jnen. Mag het nog wat meer zijn? Spot dan ook de 
hoevedieren in de boerderij. Of leef je uit aan zee en bouw grote zandkastelen. Deze 
dolfi jne vakantie wil je echt niet missen!

BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW • BOUDEWIJN SEAPARK • ASSISTEER 
DE VERZORGERS • EEN DAGJE NAAR ZEE • UITSTAP KIJKBOERDERIJ 

7-18J ('14-'03)

22/07 tot 29/07 05/08 tot 12/08
30 30
Mechelen Diepenbeek
Antwerpen Limburg

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 360
NIET-CM-lid: € 640
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSDOL-FIJNE VAKANTIE

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

BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW • ASSISTEER DE VERZORGERS • 
2 DAGEN IN BOUDEWIJN SEAPARK

7-18J ('14-'03)

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

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 360
NIET-CM-lid: € 560

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSVERTIER EN PLEZIER

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

KNETTEREND KAMPVUUR • VUILE SPELEN • DISCOPARTY • 
LEUKE UITSTAPPEN

7-18J ('14-'03)

14/08 tot 21/08
60
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSMAASMECHELEN MIX

MAASMECHELEN (BELGIË) Wil je er een keertje tussenuit? Vraag je vrienden, broers en zussen dan mee naar 
Maasmechelen! Te gekke bosspelen, een fantastische quiz en een leuke daguitstap naar 
GaiaZOO staan al zeker op het programma. De knotsgekke monitoren maken er voor 
jou alvast een topweek van! O ja, we hebben een eigen subtropisch zwembad én een 
springkasteel. En het bezoek aan attractiepark Toverland wordt een feest! Het wordt een 
vakantie die je niet snel zal vergeten.

DAGUITSTAP GAIAZOO • ATTRACTIEPARK TOVERLAND • SUBTROPISCH 
ZWEMPARADIJS • KNOTSGEK SPRINGKASTEEL • SUPERSNOEZELRUIMTE

08/08 tot 15/08
45
Geel, Mechelen
Antwerpen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

integ
ratie

vakantie

ook voor broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18 ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 330
NIET-CM-lid: € 610

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSDE MAX, EN RELAX!

MAASMECHELEN (BELGIË) Zin om een week lang te genieten? Snoezelen met de monitoren, spelletjes spelen en 
plezier maken. Je leeft je uit in het zwembad van Vakantiehuis Fabiola. Een glijbaan 
uitproberen of rustig pootjebaden, hier is voor ieder wat wils. En wat dacht je van chillen 
op een luchtkussen? Of genieten van het belevingshuis? Daar kan je helemaal jezelf 
zijn. Eén ding is zeker, deze week in Maasmechelen wordt de max, en relax!

PLONZEN IN HET ZWEMBAD • BELEVINGSHUIS • 
SNOEZELEN • FABIOLA EXPRESS

7-18J ('14-'03)

01/08 tot 08/08
15
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 260
NIET-CM-lid: € 540
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSHERFSTKRIEBELS

MASSEMBRE (BELGIË) De titel zegt het al: dit wordt een herfstvakantie vol kriebels. Om te beginnen maak je 
een ganse namiddag plezier op de opblaasbare attracties, kriebels inbegrepen! Ook 
een zwembadbezoekje mag en zal hier niet ontbreken. En om deze vakantie helemaal af 
te maken is er een spannende gocartrace. Wie is de snelste? Maak je alvast klaar voor 
deze zalige vakantie! Voel je het al kriebelen?

SPRINGKASTELEN • GOCARTS • ZWEMMEN

7-18J ('14-'03)

01/11 tot 05/11
10
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

herfst

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 195
NIET-CM-lid: € 355

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSALLROUNDVAKANTIE

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

KEICOOLE SPELEN • TOFFE DAGUITSTAP • IN HET ZWEMBAD 
PLONZEN • ADEMBENEMENDE TOCHTEN

13-30J ('08-'91)

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

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 330
NIET-CM-lid: € 650

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSHET DUITSE AVONTUUR

KELL AM SEE (DUITSLAND) Ravot jij graag in het bos en steek je al eens graag de handen uit de mouwen? Dan is dit 
Duitse avontuur iets voor jou! Onder professionele begeleiding bouw je verder aan een 
boomhuttenkamp nabij de jeugdherberg. Daarnaast klim en klauter je in, rond en op een 
boomhut. Even genieten kan in het openluchtzwembad of tijdens het minigolfen. Gooi jij 
ook een strike bij het bowlen? Dit wordt een vakantie waar iedereen van zal genieten!

KLIMMEN IN/ROND DE BOOMHUT • BOUWEN AAN EEN BOOMHUT • 
PLONZEN IN HET ZWEMBAD • BOWLEN & MINIGOLF

13-18J ('08-'03)

08/07 tot 15/07
30
Oudenaarde
Oost-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSPETTEREND STRANDPLEZIER

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

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

7-30J ('14-'91)

03/07 tot 10/07 10/07 tot 17/07 17/07 tot 24/07
52 52 52
Eke Dendermonde Oudenaarde
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 340
NIET-CM-lid: € 620
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSHEROE DEL AGUA

VILADASENS (SPANJE)

-

Voel jij je ook als een vis in het water? Dan is deze vakantie iets voor jou! Je neemt 
een verfrissende duik in de zee en geniet van spetterende activiteiten zoals stand up 
paddling. Je gaat mee naar een gigantisch waterpretpark vol glijbanen en fonteinen. 
Wil je nóg meer water? Tijdens het boottochtje op de kanaaltjes van Empuriabrava 
krijg je een Venetië-gevoel. Uitrusten en nog meer genieten doe je aan het zwembad en 
tijdens de ‘open air disco mobile party’! Héroe del agua, 
me gusto!

SPETTEREND WATERPRETPARK • WATERSPORTMIX • RELAXEN AAN HET 
ZWEMBAD • BOOTTOCHTJE EMPURIA • OPEN AIR DISCO MOBILE PARTY

19-30J ('02-'91)

30/06 tot 09/07 07/07 tot 16/07
20 20
Diepenbeek Mechelen
Limburg Antwerpen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 545
NIET-CM-lid: € 905

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSZUIDERS GENIETEN

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

VERFRISSEND ZWEMBAD • LA DOUCE FRANCE • STADJE BEZOEKEN • 
DIERENPARK

19-30J ('02-'91)

03/07 tot 10/07
25
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 535
NIET-CM-lid: € 815

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSKLEPPERENDE DIERENREIS

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

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

19-30J ('02-'91)

02/07 tot 09/07 09/07 tot 16/07 16/07 tot 23/07
23 23 23
Erpe-Mere Maldegem Kortrijk
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 360
NIET-CM-lid: € 640

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSVAKANTIETOPPERS

MAASMECHELEN (BELGIË) Heb jij nood aan een vakantie met dat ietsje meer? Dan hebben wij voor jou de ideale 
vakantie geregeld. In Maasmechelen geniet je van knotsgekke activiteiten, chillen op 
een zalig luchtkussen en een wonderlijke daguitstap naar attractiepark Toverland. Je 
kruipt ook achter het stuur van een gocart, snoezelt in een hemelse snoezelruimte en 
relaxt in het zwembad. Je sluit de vakantie af met een bezoek aan dierentuin GaiaZOO. 
Dit wordt een topper van een vakantie!

DAGUITSTAP TOVERLAND • GENIETEN IN ZWEMBAD • GAIAZOO
CHILLEN OP LUCHTKUSSEN • SUPERSNOEZELRUIMTE

19-30J ('02-'91)

09/07 tot 16/07
30
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 300
NIET-CM-lid: € 580
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSZALIG ONTSPANNEN

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

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

19-30J ('02-'91)

16/07 tot 23/07
15
Geel, Mechelen
Antwerpen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 305
NIET-CM-lid: € 585

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSMUSICALSPETTERS

ANTWERPEN (BELGIË) De leukste liedjes zingen, superveel dansen en leren acteren: zo zal je eigen musical 
eruitzien. Repeteren, repeteren, alleen zo zullen we het leren. Uiteraard is er ook 
voldoende ontspanning voorzien. Ga mee spetteren in het zwembad en geniet van de 
spelletjes in de natuur rond Antwerpen. Op het einde van de vakantie voer je de musical 
uiteraard op in een echte theaterzaal voor een groot publiek. Lichten aan en stem 
opgewarmd? Actie!

MUSICALWORKSHOPS DOOR MUZIX • MUSICALVOORSTELLING • 
SPETTEREN IN HET ZWEMBAD

19-30J ('02-'91)

12/07 tot 17/07
20
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 240
NIET-CM-lid: € 440

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS100% RELAX

BRASSCHAAT (BELGIË) Ben jij een levensgenieter van de bovenste plank en geniet je graag van de kleine 
dingen? Chil dan met ons mee in jeugdverblijf Bielebale in Brasschaat! Je kunt je 
helemaal ontspannen in de rustige omgeving en de mooie natuur. Je geniet van een 
verwennamiddag in het zwembad en van de mooie natuur van Brasschaat. We nemen jou 
mee op uitstap naar de Antwerpse ZOO. Na deze vakantie ben jij 100% relax!

GENIETEN OP HET HOOGSTE NIVEAU • BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN • 
ZWEMBADVERWENNERIJ

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

11/07 tot 18/07
20
Eke 
Oost-Vlaanderen

19-30J ('02-'91)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSINTENS VAKANTIEPLEZIER

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

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

19-30J ('02-'91)

10/07 tot 17/07
35
Geel, Mechelen
Antwerpen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 310
NIET-CM-lid: € 590
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSTEEL DE SHOW

KOKSIJDE (BELGIË) Heb jij altijd al de show willen stelen? Is een publiek entertainen jouw grote 
passie? Dan is deze vakantie je op het lijf geschreven! Samen werken we aan een 
heus spektakel, dat we op het einde van de vakantie aan jouw familie en vrienden 
tonen. Tussendoor breng je een bezoekje aan de zee, kruip je achter het stuur voor 
een echte gocartrace en geniet je van een terrasje of ijsje op de dijk. Afkoelen doe 
je in het zwembad.

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

19-30J ('02-'91)

24/07 tot 31/07
30
Diepenbeek
Limburg

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 310
NIET-CM-lid: € 590

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSSUPER-DE-LUXE-VAKANTIE

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

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

19-30J ('02-'91)

25/07 tot 01/08
26
Geel, Mechelen
Antwerpen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 300
NIET-CM-lid: € 580

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSWACKO WATERVAKANTIE

SAINT-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK) In Saint-Girons Plage bedwing je de golven op je skimboard, geef je het beste van jezelf 
tijdens de strandspelen en race je iedereen voorbij op je coole longboard. Nog meer 
actie nodig? Wat denk je van een golfsurfl es? Omdat je er niet genoeg van zal krijgen, 
bieden we je meteen 6 uur aan. Je bezoekt de surfhotspot Mimizan en ten slotte geniet 
je van leuke terrasjes en een portie cultuur tijdens een stadsbezoek!

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

19-30J ('02-'91)

21/07 tot 30/07
20
Eke
Oost-Vlaanderen

sl
ap

en i
n tenten

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 400
NIET-CM-lid: € 760

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS(ONT)SPANNEND SPANJE

ESPONELLÀ (SPANJE) Waterpret, cultuur, relaxen en wat avontuur. Dit is in een notendop onze vakantie naar 
Esponellà! Je bezoekt het waterpretpark, gaat op uitstap naar het dorpje Besalu en leeft 
je uit op de Middellandse Zee met allerlei watersporten. De durvers kunnen zich wagen 
aan een tikkeltje avontuur. Je verblijft in een mooie villa met zwembad. Zin in een portie 
spanning gekoppeld aan de nodige ontspanning? Niet twijfelen is hier de boodschap!

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

19-30J ('02-'91)

28/07 tot 06/08
40
Geel, Mechelen
Antwerpen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 410
NIET-CM-lid: € 770
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSFIESTA AVONTURA

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

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

19-30J ('02-'91)

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

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 420
NIET-CM-lid: € 780

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSROADTRIP DOOR NEDERLAND

ROADTRIP NEDERLAND Je reist samen met andere jongeren met een verstandelijke beperking door Nederland, 
zelfs tot in het verre Friesland. Over het koude water van de Noordzee rij je door naar 
Texel, een eiland vol zeehonden en prachtige stranden. De reis gaat daarna verder 
langs het gezellige Haarlem. Onderweg leer je elkaar beter kennen en speel je leuke 
spelletjes op de camping. Kortom, een reis om nooit te vergeten!

SLAPEN IN MOBILHOME EN TENT • ZEEHONDEN SPOTTEN IN TEXEL • 
UITDAGEND KLIMBOS • SPELLETJES OP DE CAMPING

19-30J ('02-'91)

01/08 tot 07/08
12
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen

sl
ap

en i
n tenten

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 460
NIET-CM-lid: € 700

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSMUZIKAAL GENIETEN

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

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

19-30J ('02-'91)

31/07 tot 07/08
65
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

R
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t
o e l t o e g a n
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k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSCOSTA ITALIA

CESENATICO (ITALIË) Stop! Voor een vakantie met mooi weer, diepblauw water, spetterend avontuur en een 
vleugje cultuur moet je in Cesenatico zijn. Je geniet vlakbij San Marino van het zuiderse 
strand terwijl je je voorbereidt op een spetterend waterpretpark, een daguitstap naar 
een leuke stad in de buurt en een bezoek aan één van de grootste pretparken van Italië, 
Mirabilandia! De week van je leven? Ja, en een droom van een vakantie. Magnifi co!

SPETTEREND WATERPRETPARK • MEGAFUN IN MIRABILANDIA • 
LEUK STADSBEZOEK • CHILLEN AAN HET STRAND

19-30J ('02-'91)

05/08 tot 14/08
35
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 580
NIET-CM-lid: € 940
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSOH FIVIZZANO!

TOSCANE (ITALIË) Vind jij Italië een geweldig land? Dan is dit helemaal jouw ding. In het gezellige 
Fivizzano krijg je de kans om het prachtige Toscane te ontdekken. Na een bezoekje aan 
Lucca en een heerlijke softrafting, overnacht je in een tent naast de rivier. Je verkent de 
adembenemende Italiaanse natuur met een e-bike. Ten slotte vaar je langs de prachtige 
dorpjes van Cinque Terre. Oh Fivizzano! Bellissimo!

HEERLIJK FIETSEN OP DE E-BIKE • SOFTRAFTEN • BOOTTOCHT LANGS 
CINQUE TERRE • STADSBEZOEK LUCCA • KAMPEREN NAAST DE RIVIER

19-30J ('02-'91)

14/08 tot 23/08
30
Mechelen
Antwerpen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 415
NIET-CM-lid: € 775

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSVERWENVAKANTIE

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

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

19-30J ('02-'91)

07/08 tot 14/08
65
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen
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o e l t o e g a n
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k

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSL'AVENTURE-LA-NEUVE

LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIË) Voor een week vol actie en plezier ben je hier aan het juiste adres. Samen met de 
monitoren maak je pretpark Walibi onveilig, cultuur opsnuiven doe je in het Stripmuseum 
en tijdens het stadsbezoek aan Leuven. Naast de leuke activiteiten van de moni's ga je 
ook nog plonzen in het zwembad. Louvain-la-Neuve is er helemaal klaar voor! Of moeten 
we zeggen L'aventure-la-Neuve?

EEN DAG NAAR WALIBI • ZWEMMEN • BEZOEK STRIPMUSEUM MET 
GIDS • STADSBEZOEK LEUVEN

19-30J ('02-'91)

14/08 tot 21/08
30
Kortrijk
West-Vlaanderen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 305
NIET-CM-lid: € 585

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSZUIDERSE ACTIE

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

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

19-30J ('02-'91)

05/08 tot 14/08
30
Mechelen
Antwerpen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 375
NIET-CM-lid: € 735
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PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSRAVOTTEN IN HET GROEN

BRASSCHAAT (BELGIË) Zin in 5 dagen op en top Kazouplezier tijdens de herfstvakantie? Brasschaat heeft 
dit voor jou in petto! De groene omgeving is perfect om te ravotten. Je zal plonzen en 
spetteren in het zwembad. Samen met je vrienden ga je naar de dierentuin en tijdens 
een partijtje minigolf probeer je zo snel mogelijk de bal in de hole te krijgen. Er is 
natuurlijk voldoende tijd voorzien om te relaxen. Joepiejee, ga jij met ons mee?

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

19-30J ('02-'91)

01/11 tot 05/11
25
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR
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l
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o e l t o e g a n
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k

herfst

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 165
NIET-CM-lid: € 325

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSOP DE ZWIER

SPA (BELGIË) In Spa valt er heel wat te beleven. Er staat je elke dag iets nieuws te wachten: dolle pret 
in Plopsa Coo en Wildpark Coo, zwemmen en met een pedalo varen. Ook een drankje op 
een terrasje zal niet ontbreken. Je bent op de zwier! Dit wordt een vakantie boordevol 
amusement en leuke uitstappen. Spa, het bruisende vakantiegevoel dat je niet wil missen.

PLOPSA COO • ZWEMMEN • PEDALO'S • 
CHILLEN OP EEN TERRASJE • WILDPARK COO

19-30J ('02-'91)

14/08 tot 21/08
25
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 355
NIET-CM-lid: € 635
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Op onze integratievakanties mag iedereen mee, met of zonder 
beperking. Als je een gezonde portie goesting hebt om er een 
fantastische tijd van te maken, ben je hier aan het juiste adres! 
Kinderen met en zonder beperking ravotten er de hele dag 
samen op los en creëren zo een onvergetelijke vakantiesfeer. 
Vraag dus je broer, je zus, je vriendin, je buurjongen … mee op 
deze Kazouvakantie. Het wordt gegarandeerd een zalige tijd 
voor IEDEREEN!

INTEGRATIEVAKANTIES VOOR JONGEREN MET 
EEN BEPERKING EN HUN BROERS, ZUSSEN OF 
VRIENDEN ZONDER EEN BEPERKING

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSFANTASTISCHE FUNVAKANTIE

WESTMALLE (BELGIË) Heb je zin om een fantastische vakantie te beleven? Vraag je vrienden, broers en 
zussen dan zeker mee naar Westmalle! Hier is het altijd feest, voor groot en klein. 
Jouw knettergekke moni’s organiseren elke dag activiteiten op jouw maat: spetterende 
waterspelen, een gezellig kampvuur, een grote talentenjacht, op uitstap en af en toe 
eens uitrusten met een ijsje of een drankje. Een vakantie vol feest en fun? Dan is 
Westmalle zeker iets voor jou!

SPETTERENDE WATERPRET • KNETTEREND KAMPVUUR • 
LUIDKEELSE ZANGMOMENTEN • FANTASTISCH FEEST

17/07 tot 24/07
60
Brugge, Kortrijk
West-Vlaanderen

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k

voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking 7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSMIX & FUN

MAASMECHELEN (BELGIË) Plezier en gezellig samen zijn gaan hand in hand op deze vakantie. Jongeren met en 
zonder fysieke beperking beleven samen de tijd van hun leven. In Maasmechelen krijg 
je uitdagende activiteiten voorgeschoteld en kan je plonzen in het zwembad! Je gaat ook 
een dagje naar dierentuin GaiaZOO om het beest uit te hangen en maakt kennis met de 
attracties van attractiepark Toverland! Waar wacht je nog op?

DAGUITSTAP NAAR GAIAZOO • GENIETEN IN HET ZWEMBAD • NAAR DE 
MARKT • DAGUITSTAP NAAR TOVERLAND • UITDAGENDE ACTIVITEITEN

02/07 tot 09/07
35
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

R
o
l
s
t
o e l t o e g a n

k
e
l
ij

k
voor jongeren met een fysieke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSONBEPERKT PLEZIER

MAASMECHELEN (BELGIË) Samen op daguitstap naar een mysterieuze, nog onbekende bestemming? Genieten van 
een verrassingsactiviteit van de monitoren? Ravotten op het luchtkussen, plonzen in 
het zwembad of lekker tot rust komen in de snoezelruimte? In Maasmechelen kan het 
allemaal. Als een hechte groep beleven jongeren met en zonder beperking hier de tijd 
van hun leven. Kom dus mee op onze integratievakantie en geniet onbeperkt van een 
vakantie boordevol plezier!

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI'S • SNOEZELEN

09/07 tot 16/07 08/08 tot 15/08
70 50
eigen vervoer eigen vervoer
Limburg Limburg

ei
ge

n vervoeR

R
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l
s
t
o e l t o e g a n

k
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k

voor jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18J ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 280
NIET-CM-lid: € 560
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vakanties op maat 

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

MEER VAKANTIES OP MAAT

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSRAVOT-JE-ROT-VAKANTIE

IEPER (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

7-12J ('14-'09)

19/07 tot 27/07
30
Eke
Oost-Vlaanderen

Bedplas
vakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 330
NIET-CM-lid: € 650

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSDE KINDERHERBERG

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

LEUKE DAGUITSTAP • TE GEKKE THEMAWEEK • FLINKE DOSIS 
SPELPLEZIER • ZORGELOZE VAKANTIESFEER

4-8J ('17-'13)

10/07 tot 17/07 17/07 tot 24/07 24/07 tot 31/07 31/07 tot 07/08
18 18 18 18
eigen vervoer eigen vervoer eigen vervoer eigen vervoer
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

ei
ge

n vervoeR

€ 95
NIET-CM-lid: € 280

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJSMAASMECHELEN MIX

MAASMECHELEN (BELGIË) Wil je er een keertje tussenuit? Vraag je vrienden, broers en zussen dan mee naar 
Maasmechelen! Te gekke bosspelen, een fantastische quiz en een leuke daguitstap naar 
GaiaZOO staan al zeker op het programma. De knotsgekke monitoren maken er voor 
jou alvast een topweek van! O ja, we hebben een eigen subtropisch zwembad én een 
springkasteel. En het bezoek aan attractiepark Toverland wordt een feest! Het wordt een 
vakantie die je niet snel zal vergeten.

DAGUITSTAP GAIAZOO • ATTRACTIEPARK TOVERLAND • SUBTROPISCH 
ZWEMPARADIJS • KNOTSGEK SPRINGKASTEEL • SUPERSNOEZELRUIMTE

08/08 tot 15/08
45
Geel, Mechelen
Antwerpen

R
o
l
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t
o e l t o e g a n

k
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k

voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking 7-18 ('14-'03)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 330
NIET-CM-lid: € 610
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vrijwilligers

JOMBA ZOEKT VERPLEEGKUNSTENAARS
Op elke JOMBA-vakantie wordt de Oskar 
(met de k van Kazou) voor Favoriete 
Knuffelbeer uitgereikt. Haast evenveel 
keer neemt de verpleegkundige deze 
prijs mee naar huis. Als je kan toveren 
en harten veroveren, val je hoe dan ook 
altijd in de prijzen. Verpleegkundige 
Emma Borghart (21) uit Aalter lag vorige 
zomer in de bovenste schuif van de 
kinderen én de moni’s op de vakantie in 
Bredene.

‘IK HEB GEEN SECONDE GETWIJFELD’
Emma ging als kind vaak mee op 
Kazouvakantie. Dat ze nooit als moni 
is mee geweest, vindt ze nog altijd 
jammer. Tot er een oproep van Kazou 
voor verpleegkundigen verscheen op 
het forum van de universiteit. Haar 
nieuwsgierigheid was meteen gewekt. 
‘Een uur later had ik al een mailtje 
gestuurd’, vertelt Emma die momenteel 
haar tweede master geneeskunde volgt. 
Van het één kwam natuurlijk het ander.

‘Ik wou iets doen dat gelinkt was aan mijn 
studies én een nieuwe ervaring opdoen. Ik 
had nog geen ervaring met mensen met 
een beperking. Ik had nog geen ervaring 
met mensen met een beperking en dacht: 
waarom niet?’

‘De hoofdmoni’s hadden mij goed ingelicht 
over mijn taken waardoor het niet helemaal 
een sprong in het onbekende was. Ik werd 
als nieuwkomer ook direct in de groep 
opgenomen. Dat stelde me toch gerust.’

‘Ik had verkeerdelijk gedacht dat je als 
verpleegkundige veel deelnemers moest 
wassen maar die taak is voornamelijk 
weggelegd voor de moni’s. De eerste dag 
was nogal hectisch, sommige deelnemers 
wilden niet eten en hadden ook geen zin in 
hun medicatie. Uiteindelijk kregen we dat 
toch voor mekaar.’

‘Onze hoofdtaak was medicatie uitdelen 
en toedienen. We hadden een schema 
opgesteld zodat we zeker niemand zouden 
vergeten. Eén deelnemer had zelfs een valies 
vol medicatie mee. Dankzij mijn collega-
verpleegkundige heb ik veel bijgeleerd over 
sonderen en wondverzorging. Dat zal later 
nog van pas komen tijdens mijn studies.’ 

‘Bij het vuil spel kregen alle deelnemers een 
ei op hun hoofd en die begonnen spontaan 
allemaal hard te lachen. Dat vond ik toch 
een heel fijn moment. Ze worden blij van 
heel eenvoudige dingen en da’s iets om 
over na te denken.’

‘Gewoon doen’, besluit Emma. ‘Je kan 
weinig verkeerd doen.’

OPROEP
Ben je een verpleegkundige,  arts of 
vroedkundige, of volg je de opleiding 
verpleegkunde/vroedkunde (2de jaar 
afgerond) of geneeskunde (3de jaar 
afgerond)? En leg je graag kinderen en 
jongeren in de watten? Dan ben je de 
geknipte persoon om een JOMBA-
vakantie medisch te ondersteunen.

Laat iets van je horen via verpleegkundige@
kazou.be of bel naar 02 246 49 73. De 
deelnemers en monitoren zullen je met 
open armen verwelkomen.

JE!JE!
IK WIL

VERPLEEGKUNDIGEVERPLEEGKUNDIGEVERPLEEGKUNDIGEVERPLEEGKUNDIGE

Het kan allemaal! 
En dat onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers
die er een onvergetelijke vakantie van maken.

TRAM 3 OP KOMST?
Vind je volgende vakantiebestemming bij Samana!
Onze groepsvakanties voor personen met een 
        verstandelijke beperking zijn er ook voor 30-plussers.

SURF NAAR 
WWW.SAMANA.BE/ONBEGRENSDREIZEN
EN ONTDEK ONS VOLLEDIGE AANBOD

UITWAAIEN AAN DE BELGISCHE KUST?
SPORT EN SPEL IN HET GROEN?

BOOTTOCHTEN OP DE EGEÏSCHE ZEE?

20_040_Advertentie_Jomba30+_f2.indd   120_040_Advertentie_Jomba30+_f2.indd   1 23/10/20   15:1223/10/20   15:12
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Schuilt er een verdoken moni in jou, maar weet je niet zo goed of je hiervoor in aanmerking komt? Misschien is het co-animatorschap 
dan wel iets voor jou! Als co-animator krijgen jongeren met ondersteuningsnoden de kans om een animatorencursus te volgen 
en nadien een Kazouvakantie te begeleiden. Met jouw talenten kan je de moniploeg mee ondersteunen als een soort ‘hulp-
moni’. Zo ging Billy afgelopen zomer voor het eerst mee als co-animator, een droom die werkelijkheid werd. 

Hoi, ik ben Billy!

Ik ben 21 jaar, ik heb een verstandelijke beperking en vooral 
een grote passie voor Kazou! Al van m’n zesde ga ik mee op 
Kazouvakantie. Met het ouder worden kreeg ik steeds meer 
bewondering voor de monitoren met hun creatieve activiteiten en 
droomde ik ervan om ook moni te worden. Dit jaar ging die droom 
in vervulling. Als co-animator mocht ik mee op de basiscursus van 
Kazou, waar ik samen met de andere toekomstige monitoren leerde 
hoe je moet omgaan met kinderen, hoe je leuke spelletjes maakt en 
hoe ik de andere monitoren kan helpen op vakantie. Lang stilzitten 
en opletten was niet echt mijn ding, dus mocht ik af en toe ook wat 
rusten of helpen met de afwas in de keuken. 

In juli was het dan zo ver. Tijdens de voorbereidingen kwamen er 
veel informatie en taken op me af. Toch heb ik me nooit alleen 
gevoeld. Mijn vakantieverantwoordelijke Joyce heeft steeds haar 
best gedaan om de vergaderingen leuk en begrijpelijk te maken, 
waardoor ik me al snel op m’n gemak voelde. In de zomer trok ik 
dan naar Ter Aar in Nederland met een groepje 11-12-jarigen. Ik 
was wel wat zenuwachtig, maar ik ben een goede babbelaar en een 
geboren entertainer, dat is toch wat mijn medemoni’s me vertelden. 
:) Ik vond de vakantie geweldig leuk! De kinderen en moni’s waren 
grappig en hielpen me als ik het moeilijk had. Samen spelen en 
de clown uithangen kon ik als de beste, de kinderen hebben nog 
nooit zo hard gelachen. Verder koos ik ervoor om veel met hen te 
knutselen, iets waar ik zelf ook goed in ben. Ik moet toegeven, de 
vakantie was ook wel vermoeiend zeg! Ik wist niet dat moni’s zoveel 
moesten doen: liedjes zingen, toezicht houden, spelletjes spelen. 
Soms werd het me allemaal wat te veel. Dan kon ik steeds op hulp 
en begrip van mijn medemoni’s rekenen en me even terugtrekken 
op m’n kamer. 

Hoewel het een echte uitdaging was, ben ik erg trots dat ik nu moni 
bij Kazou ben. Ik raad iedereen aan om het ook eens te proberen!

Heb je zelf interesse in het co-animatorschap? Informeer dan 
bij onze Kazoumedewerkers. Zij helpen jou graag verder met 
een verkennend gesprek waarbinnen samen de noden en 
mogelijkheden worden afgetoetst. 

NAAM, LEEFTIJD, BEPERKING
Billy, 21 jaar, verstandelijke beperking (OV 2, rekenen is moeilijk)

WAAROM WILDE JE GRAAG MONI WORDEN? 
Omdat anderen (moni’s, ouders…) mij verteld hebben dat ze mij wel 
als monitor zien en ik dat goed zou doen. Ik ga ook al lang mee als 
deelnemer bij Kazou (van toen ik 6 jaar was). 

WAAROM KOOS JE ERVOOR OM MONI BIJ KAZOU TE 
WORDEN?
Omdat Kazou het leukst is, de mensen daar zijn heel fijn! Ik wil ook 
wel met andere organisaties mee. Maar het is vooral door Kazou 
dat ik monitor wilde worden, door mijn eigen vakantie-ervaringen. 
Er zijn veel activiteiten bij Kazou, die je ergens anders niet snel zal 
doen. 

HOE HEB JIJ JE EERSTE VAKANTIE ERVAREN? 
Leuk. Het was een toffe bende. Soms wat vermoeiend, maar heel tof!

WAT VOND JE VAN DE ONDERSTEUNING OP VAKANTIE? 
De medemoni’s waren heel tof, leuk en grappig. De VV heeft mij ook 
heel goed ondersteund, ze is een topper!

WAT HEB JE GELEERD OP VAKANTIE? 
Vooral hoe ik moet opschieten met kinderen met een jonge leeftijd. 
Ook: wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van een vakantie? 
Waar moet je allemaal rekening mee houden? Vooral nu in verband 
met corona (bubbels, wat mag en wat niet, handen wassen…). Toezicht 
houden voor een groep… Veel wat een monitor moet doen.

WAT WAS JOUW ROL OP VAKANTIE? VOND JE DIT LEUK?
De groep bijstaan waar nodig en waar mogelijk. Ik was een extra 
monitor, maar wel deel van de ploeg.

OMSCHRIJF JOUW LEUKSTE VAKANTIEMOMENT.
Dat ik de piraat mocht zijn op ons thematoneel. Samen met de VV. 
Ik speelde piraat Jack en had een papegaai met de naam Coco.

OMSCHRIJF EEN ACTIVITEIT DIE JIJ BEGELEID HEBT. 
Visjesspel (samen met 2 andere monitoren): hierbij moesten de 
kinderen verschillende opdrachten volbrengen, zoals: verschillende 
soorten blaadjes zoeken, diertjes zoeken, verschillende foto’s 
maken op leuke manieren (een selfie met een koe, TikTok…). Ik 
moest meedenken over de opdrachten, opdrachten mee uitvoeren, 
kinderen motiveren… 

WAT VOND JE GEMAKKELIJK OP VAKANTIE, WAT VOND JE 
MOEILIJK? 
Op tijd rust zoeken, rol gast-moni (grenzen kennen). Ik wil graag 
meedoen, maar ik moet ook monitor zijn.

WIL JE TOT SLOT ZELF NOG IETS VERTELLEN?
Ik raad iedereen aan om de monicursus te volgen en bij Kazou te 
komen. Kazou is de max!

CO-ANIMATOR,  CO-ANIMATOR,  
IETS VOOR MIJ?IETS VOOR MIJ?CO-ANIMATORCO-ANIMATOR,  ,  
IETS VOOR MIJ?IETS VOOR MIJ? wat na kazou? 27



 JONGEREN MET AUTISME STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD PERIODE CENTRUM TITEL OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS ORGANISATIE P.

JONGEREN MET AUTISME EN EEN NORMALE BEGAAFDHEID

7-10J 23/07 TOT 30/07 DE PANNE (BELGIË) WESTENWIND EIGEN VERVOER € 235 € 515 ANTWERPEN 06
7-10J 31/07 TOT 07/08 KOKSIJDE (BELGIË) OYALÉLÉ AAN ZEE SCHAARBEEK € 285 € 565 VLAAMS-BRABANT 06
11-14J 01/08 TOT 08/08 DE HAAN (BELGIË) RAVOTTEN AAN ZEE MECHELEN € 275 € 555 ANTWERPEN 08
15-18J 16/07 TOT 25/07 LOVERE (ITALIË) AQUA CON GAZ DIEPENBEEK € 415 € 775 LIMBURG 08
 JONGEREN MET AUTISME EN GEDRAGSPROBLEMEN

7-10J 22/08 TOT 29/08 OOSTENDE (BELGIË) STORM AAN ZEE EIGEN VERVOER € 280 € 560 WEST-VLAANDEREN 06
11-14J 08/07 TOT 15/07 KEVELAER (DUITSLAND) ACTION UND FUN KESSEL-LO € 295 € 575 VLAAMS-BRABANT 07
11-14J 19/07 TOT 26/07 JUPILLE (BELGIË) ROCKS & RIVERS KORTRIJK € 255 € 535 WEST-VLAANDEREN 07
15-18J 08/07 TOT 17/07 VENETIË (ITALIË) VENI, VIDI, VERONA KORTRIJK € 570 € 930 WEST-VLAANDEREN 08
 JONGEREN MET AUTISME EN EEN LICHT TOT MATIG VERSTANDELIJKE BEPERKING

7-12J 24/07 TOT 31/07 BREDENE (BELGIË) SUMMER VIBES ERPE-MERE € 335 € 615 OOST-VLAANDEREN 07
7-18J 16/07 TOT 23/07 MAASMECHELEN (BELGIË) PLEZIERVAKANTIE EIGEN VERVOER € 240 € 520 VLAAMS-BRABANT 07

 JONGEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD PERIODE CENTRUM TITEL OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS ORGANISATIE P.

7-10J 22/08 TOT 29/08 OOSTENDE (BELGIË) STORM AAN ZEE EIGEN VERVOER € 280 € 560 WEST-VLAANDEREN 09
11-14J 08/07 TOT 15/07 KEVELAER (DUITSLAND) ACTION UND FUN KESSEL-LO € 295 € 575 VLAAMS-BRABANT 09
11-14J 19/07 TOT 26/07 JUPILLE (BELGIË) ROCKS & RIVERS KORTRIJK € 255 € 535 WEST-VLAANDEREN 09
15-18J 08/07 TOT 17/07 VENETIË (ITALIË) VENI, VIDI, VERONA KORTRIJK € 570 € 930 WEST-VLAANDEREN 09

 JONGEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD PERIODE CENTRUM TITEL OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS ORGANISATIE P.

7-18J 02/07 TOT 09/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  MIX & FUN EIGEN VERVOER € 280 € 560 ANTWERPEN 10
7-18J 09/07 TOT 16/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 280 € 560 LIMBURG 10
7-18J 08/08 TOT 15/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 280 € 560 LIMBURG 10
13-18J 26/07 TOT 02/08 TER AAR (NEDERLAND) OP ONTDEKKING IN TER AAR DIEPENBEEK € 270 € 550 LIMBURG 11
13-18J 14/08 TOT 21/08 BLANKENHEIM (DUITSLAND) LUXUEUS DUITSLAND SINT-NIKLAAS € 290 € 570 OOST-VLAANDEREN 11
19-30J 10/07 TOT 17/07 LIGNAC (FRANKRIJK) RELAX OP Z'N LIGNACS MECHELEN € 535 € 815 ANTWERPEN 11
19-30J 30/07 TOT 06/08 BRASSCHAAT (BELGIË) 100% RELAX KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 11
19-30J 14/08 TOT 21/08 BLANKENHEIM (DUITSLAND) LUXUEUS DUITSLAND EKE € 290 € 570 OOST-VLAANDEREN 11

 INTEGRATIEVAKANTIES VOOR JONGEREN MET EN ZONDER BEPERKING STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD PERIODE CENTRUM TITEL OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS ORGANISATIE P.

 VOOR JONGEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING

7-18J 02/07 TOT 09/07 MAASMECHELEN (BELGIË) MIX & FUN EIGEN VERVOER € 280 € 560 ANTWERPEN 24
  VOOR JONGEREN MET EEN FYSIEKE EN/OF VERSTANDELIJKE BEPERKING

7-18J 09/07 TOT 16/07 MAASMECHELEN (BELGIË) ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 280 € 560 LIMBURG 24
7-18J 08/08 TOT 15/08 MAASMECHELEN (BELGIË) ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 280 € 560 LIMBURG 24
 VOOR JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

7-18J 17/07 TOT 24/07 WESTMALLE (BELGIË) FANTASTISCHE FUNVAKANTIE BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 24
7-18J 08/08 TOT 15/08 MAASMECHELEN (BELGIË) MAASMECHELEN MIX GEEL, MECHELEN € 330 € 610 ANTWERPEN 25

 VAKANTIES OP MAAT STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD PERIODE CENTRUM TITEL OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS ORGANISATIE P.

4-8J 10/07 TOT 17/07 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 95 € 280 OOST-VLAANDEREN 25
4-8J 17/07 TOT 24/07 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 95 € 280 OOST-VLAANDEREN 25
4-8J 24/07 TOT 31/07 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 95 € 280 OOST-VLAANDEREN 25
4-8J 31/07 TOT 07/08 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 95 € 280 OOST-VLAANDEREN 25
7-12J 19/07 TOT 27/07 IEPER (BELGIË) RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE EKE € 330 € 650 OOST-VLAANDEREN 25

alle opstapplaatsen 
& leeftijden!

Overzicht van onze vakanties28
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A B C D
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A B C D

WELKE JOMBA-VAKANTIE PAST BIJ JOU?
We bezorgen je graag de meest geschikte vakantie die aangepast is aan jouw noden. Welke ondersteuning heb jij nodig 
op vlak van communicatie, mobiliteit, structuur en zelfredzaamheid? Duid per categorie in het rooster aan wat 
voor jou van toepassing is. Ga vervolgens in ons aanbod op zoek naar jouw vakantie op maat.

 AVONTUUR

 BOERDERIJ

 DIERENTUIN

 DOLFINARIUM

 FIETSEN

 KOKEN

 PARTY

 PRETPARK

 RAVOTTEN

 SKY

 STAD

 STRAND

 TALENTEN

 TENT

 WATERSPORT

 ZWEMMEN

A B C D
COMMUNICATIE

Ik kan mezelf goed 
uitdrukken en begrijp 
anderen heel goed.

Ik kan mezelf goed 
uitdrukken en begrijp 

anderen goed dankzij de 
juiste hulp. Ik begrijp anderen 
wel, maar monitoren leggen een 

spel beter uit met eenvoudige 
woorden. Iets herhalen of een 

keertje voordoen kan me helpen 
om de uitleg beter te begrijpen. 

Ik heb moeite om mezelf 
uit te drukken, maar ik 
begrijp anderen meestal 
goed. Soms kan ik moeilijk 

uitdrukken wat ik bedoel of hoe ik 
me voel. Ik gebruik hulpmiddelen 

zoals ondersteunende gebaren 
om me uit te drukken.

Ik kan mezelf niet goed 
uitdrukken en begrijp 

anderen niet goed. 

MOBILITEIT

Ik kan vlot stappen 
en heb hiervoor geen 
hulpmiddelen nodig. 

Hulpmiddelen om te 
bewegen zijn voor mij 

meestal niet nodig. Alleen op 
pad gaan kan ik wel, al kan het 
deugd doen wanneer een moni 
mij hierbij even ondersteunt of 

aanmoedigt. Een lange wandeling 
is voor mij best wel moeilijk.

Ik gebruik regelmatig een 
hulpmiddel om me voort 

te bewegen. Tijdens een 
korte wandeling kan je me best 

ondersteunen, maar een spelletje 
lukt me wel. 

Ik zit altijd in een rolstoel.

STRUCTUUR Structuur is voor mij 
helemaal niet belangrijk. 

Ik laat alles op mij afkomen. 
Als ik verneem dat we vandaag 
waterspelletjes zullen spelen of 
zullen ravotten in het bos, maakt 

me dat even gelukkig.

Ik hou wel van een beetje 
structuur, maar het maakt me 
niet uit of ik nu naast Celien of 
Mathijs zit tijdens het eten. Wel 

heb ik graag dat de monitoren me 
’s ochtends uitleggen wat er me 

allemaal te wachten staat vandaag. 
Als de planning overdag tóch 
verandert, vind ik dat niet erg. 

Bij mij is de nood aan 
structuur groot. Ik weet 
graag wat er allemaal op de 

planning staat en wanneer dat zal 
gebeuren. Als de monitoren plots 
beslissen om van die planning af 
te wijken, heb ik dat niet graag. 

Structuur is voor mij 
uiterst belangrijk. Naast het 
meermaals overlopen van het 
dagschema, zit ik ook graag op 
dezelfde plaats tijdens het eten 

en zint het me helemaal niet 
wanneer iets plots verandert in de 
planning. Ik kan heftig reageren bij 
onaangekondigde veranderingen.

ZELFREDZAAMHEID

Ik ben volledig zelfstandig. 
Zowel wassen, eten en me 

aankleden kan ik zonder hulp van 
mijn monitoren. 

Ik ben zelfstandig, maar 
een oogje in het zeil 

houden bij mij is nodig. 
Vraag me best eens of ik wel 

mijn tanden heb gepoetst en of 
ik wel een propere onderbroek 

aan heb.

Ik heb soms hulp of 
ondersteuning nodig bij het 

wassen, kleden, eten… Ik kan 
me bijvoorbeeld wel zelfstandig 

wassen, maar een moni helpt mij 
best bij het aankleden.

Ik heb voor alles hulp 
nodig. Mezelf aankleden, 

wassen en/of eten kan ik niet 
alleen.

TAGS
 JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD PERIODE CENTRUM TITEL OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS ORGANISATIE P.

7-12J 24/07 TOT 31/07 BREDENE (BELGIË) SUMMER VIBES ERPE-MERE € 335 € 615 OOST-VLAANDEREN 12
7-12J 09/08 TOT 16/08 TER AAR (NEDERLAND) GO WITH THE FLOW MECHELEN € 270 € 550 ANTWERPEN 12
7-12J 16/08 TOT 20/08 WORTEL (BELGIË) PLEZIER OP DE BOERDERIJ KESSEL-LO € 175 € 335 VLAAMS-BRABANT 12
7-18J 01/07 TOT 08/07 KEMMEL (BELGIË) BRUISEND AVONTUUR KESSEL-LO € 295 € 575 VLAAMS-BRABANT 13
7-18J 02/07 TOT 09/07 BEEKSE BERGEN (NEDERLAND) EXPEDITIE SAFARI KORTRIJK € 235 € 515 WEST-VLAANDEREN 13
7-18J 03/07 TOT 10/07 KOLLUMEROORD (NEDERLAND) CRAZY KOLLUMER EKE € 255 € 535 OOST-VLAANDEREN 13
7-18J 09/07 TOT 16/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 280 € 560 LIMBURG 13
7-18J 16/07 TOT 23/07 MAASMECHELEN (BELGIË) PLEZIERVAKANTIE EIGEN VERVOER € 240 € 520 VLAAMS-BRABANT 14
7-18J 17/07 TOT 24/07 WESTMALLE (BELGIË)  FANTASTISCHE FUNVAKANTIE BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 14
7-18J 17/07 TOT 24/07 KOKSIJDE (BELGIË) SCHATTEN IN KOKSIJDE KESSEL-LO € 285 € 565 VLAAMS-BRABANT 14
7-18J 18/07 TOT 23/07 BRASSCHAAT (BELGIË) PRIKKELPARADIJS EIGEN VERVOER € 220 € 420 ANTWERPEN 14
7-18J 22/07 TOT 29/07 BRUGGE (BELGIË) DOLFIJNE VAKANTIE MECHELEN € 360 € 640 ANTWERPEN 15
7-18J 23/07 TOT 30/07 HECHTEL-EKSEL (BELGIË) KEICOOLE KEMPEN DENDERMONDE € 345 € 625 OOST-VLAANDEREN 15
7-18J 24/07 TOT 31/07 WESTMALLE (BELGIË) WESTMALLE SWINGT BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 15
7-18J 29/07 TOT 05/08 MASSEMBRE (BELGIË) KETNET #LIKEME DIEPENBEEK € 250 € 530 LIMBURG 15
7-18J 01/08 TOT 08/08 MAASMECHELEN (BELGIË) DE MAX, EN RELAX! SCHAARBEEK € 260 € 540 VLAAMS-BRABANT 16
7-18J 05/08 TOT 12/08 BRUGGE (BELGIË) DOLFIJNE VAKANTIE DIEPENBEEK € 360 € 640 LIMBURG 15
7-18J 08/08 TOT 15/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  MAASMECHELEN MIX GEEL, MECHELEN € 330 € 610 ANTWERPEN 16
7-18J 08/08 TOT 15/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 280 € 560 LIMBURG 13
7-18J 14/08 TOT 21/08 WESTMALLE (BELGIË) VERTIER EN PLEZIER BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 16
7-18J 26/08 TOT 31/08 BRUGGE (BELGIË) DOL-FIJNE VAKANTIE SCHAARBEEK € 360 € 560 VLAAMS-BRABANT 16
7-18J 01/11 TOT 05/11 MASSEMBRE (BELGIË) HERFSTKRIEBELS ERPE-MERE € 195 € 355 OOST-VLAANDEREN 17
7-30J 03/07 TOT 10/07 BREDENE (BELGIË) SPETTEREND STRANDPLEZIER EKE € 340 € 620 OOST-VLAANDEREN 17
7-30J 10/07 TOT 17/07 BREDENE (BELGIË) SPETTEREND STRANDPLEZIER DENDERMONDE € 340 € 620 OOST-VLAANDEREN 17
7-30J 17/07 TOT 24/07 BREDENE (BELGIË) SPETTEREND STRANDPLEZIER OUDENAARDE € 340 € 620 OOST-VLAANDEREN 17
13-18J 08/07 TOT 15/07 KELL AM SEE (DUITSLAND) HET DUITSE AVONTUUR OUDENAARDE € 290 € 570 OOST-VLAANDEREN 17
13-30J 23/07 TOT 31/07 KEMMEL (BELGIË) ALLROUNDVAKANTIE GEEL, MECHELEN € 330 € 650 ANTWERPEN 17
19-30J 30/06 TOT 09/07 VILADASENS (SPANJE) HÉROE DEL AGUA DIEPENBEEK € 545 € 905 LIMBURG 18
19-30J 02/07 TOT 09/07 EVERBEEK (BELGIË) KLEPPERENDE DIERENREIS ERPE-MERE € 360 € 640 OOST-VLAANDEREN 18
19-30J 03/07 TOT 10/07 LIGNAC (FRANKRIJK) ZUIDERS GENIETEN SCHAARBEEK € 535 € 815 VLAAMS-BRABANT 18
19-30J 07/07 TOT 16/07 VILADASENS (SPANJE) HÉROE DEL AGUA MECHELEN € 545 € 905 ANTWERPEN 18
19-30J 09/07 TOT 16/07 EVERBEEK (BELGIË) KLEPPERENDE DIERENREIS MALDEGEM € 360 € 640 OOST-VLAANDEREN 18
19-30J 09/07 TOT 16/07 MAASMECHELEN (BELGIË) VAKANTIETOPPERS EIGEN VERVOER € 300 € 580 ANTWERPEN 18
19-30J 10/07 TOT 17/07 MALDEGEM (BELGIË) INTENS VAKANTIEPLEZIER GEEL, MECHELEN € 310 € 590 ANTWERPEN 19
19-30J 11/07 TOT 18/07 BRASSCHAAT (BELGIË) 100% RELAX EKE € 290 € 570 OOST-VLAANDEREN 19
19-30J 12/07 TOT 17/07 ANTWERPEN (BELGIË) MUSICALSPETTERS EIGEN VERVOER € 240 € 440 ANTWERPEN 19
19-30J 16/07 TOT 23/07 EVERBEEK (BELGIË) KLEPPERENDE DIERENREIS KORTRIJK € 360 € 640 WEST-VLAANDEREN 18
19-30J 16/07 TOT 23/07 MAASMECHELEN (BELGIË) ZALIG ONTSPANNEN GEEL, MECHELEN € 305 € 585 ANTWERPEN 19
19-30J 21/07 TOT 30/07 ST-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK) WACKO WATERVAKANTIE EKE € 400 € 760 OOST-VLAANDEREN 20
19-30J 24/07 TOT 31/07 KOKSIJDE (BELGIË) STEEL DE SHOW DIEPENBEEK € 310 € 590 LIMBURG 20
19-30J 25/07 TOT 01/08 MAASMECHELEN (BELGIË) SUPER-DE-LUXE-VAKANTIE GEEL, MECHELEN € 300 € 580 ANTWERPEN 20
19-30J 28/07 TOT 06/08 ESPONELLÀ (SPANJE)  (ONT)SPANNEND SPANJE GEEL, MECHELEN € 410 € 770 ANTWERPEN 20
19-30J 31/07 TOT 07/08 WESTMALLE (BELGIË) MUZIKAAL GENIETEN BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 21
19-30J 01/08 TOT 07/08 ROADTRIP NEDERLAND ROADTRIP DOOR NEDERLAND SINT-NIKLAAS € 460 € 700 OOST-VLAANDEREN 21
19-30J 05/08 TOT 14/08 CESENATICO (ITALIË) COSTA ITALIA ERPE-MERE € 580 € 940 OOST-VLAANDEREN 21
19-30J 05/08 TOT 14/08 SORT (SPANJE) FIESTA AVONTURA KORTRIJK € 420 € 780 WEST-VLAANDEREN 21
19-30J 05/08 TOT 14/08 DIE-ROMEYER (FRANKRIJK) ZUIDERSE ACTIE MECHELEN € 375 € 735 ANTWERPEN 22
19-30J 07/08 TOT 14/08 WESTMALLE (BELGIË) VERWENVAKANTIE BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 WEST-VLAANDEREN 22
19-30J 14/08 TOT 21/08 LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIË) L'AVENTURE-LA-NEUVE KORTRIJK € 305 € 585 WEST-VLAANDEREN 22
19-30J 14/08 TOT 23/08 TOSCANE (ITALIË) OH FIVIZZANO! MECHELEN € 415 € 775 ANTWERPEN 22
19-30J 14/08 TOT 21/08 SPA (BELGIË) OP DE ZWIER SCHAARBEEK € 355 € 635 VLAAMS-BRABANT 23
19-30J 01/11 TOT 05/11 BRASSCHAAT (BELGIË) RAVOTTEN IN HET GROEN EIGEN VERVOER € 165 € 325 ANTWERPEN 23
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www.intersoc.be/promoties

GENIET VAN EEN 
zomerVAKANTIE 
MET JOUW GEZIN

Ontdek onze kinderkortingen op

Kazou vindt goed slapen op vakantie heel belangrijk. 
Als deelnemer aan een Kazouvakantie kan je bij 
A.S.Adventure een slaapzak kopen aan  € 29  in plaats 
van € 54,95. Naast dit voordeel geniet je  ook van 
mooie kortingen op ander vakantiemateriaal.  Meer 
informatie vind je op de kortingsbon die je na je 
inschrijving in je profi el vindt.

MINDER

ZO WEINIG
MOGELIJK

DRINK VOORAL WATER

MEER

VOEDINGSDRIEHOEK

WIN EENWIN EEN
BROODDOOSBROODDOOS

WIN EENWIN EEN
BROODDOOSBROODDOOSBIJ KAZOU TREKKEN WE 

DE ECOLOGISCHE KAART
Na een herbruikbaar valieslabel, een drinkbus en een 
bamboe-tandenborstel kon een nieuwe brooddoos 
natuurlijk niet ontbreken. Kom je deze zomer mee op 
Kazouvakantie? Dan krijg je van ons je eigen exemplaar. 
Hij is gemaakt uit een mengeling van gerecycleerd 
plastiek en tarwe. Tarwe zeg je? Ja. Tarwe! We zijn er 
helemaal ondersteboven van. Net zoals die nieuwe 
voedingsdriehoek trouwens. Hij laat je zien van welke 
gezonde voedingsmiddelen je best veel eet, en van 
welke beter iets minder. Heb je je boterhammen, een 
stuk fruit en een pastasalade er al in teruggevonden?

De Kazoubrooddozen zijn niet 
alleen gemaakt van tarwe. Je kan 
ze er ook mee vullen! Weet 
jij hoeveel tarwekorrels we 
in onze Kazoubrooddoos 
kregen? Doe mee op 
kazou.be/brooddoos en 
maak nu al kans op een 
echte Kazoubrooddoos. 
Je krijgt er zelfs een echt 
Kazoupretpakket bij!

WIN WIN WIN

zegtJA!
Veelgestelde vragen

WAAROM KOKEN OP EEN KAZOUVAKANTIE EEN MEERWAARDE IS
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 keukenhelden 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?

JE!JE!
IK WIL

KOOKPLOEGKOOKPLOEGKOOKPLOEGKOOKPLOEG

KOOKPLOEGENKOOKPLOEGEN
GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!

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 de boeking via onze 
website kunnen aangeven.

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES EEN 
VAKANTIE BOEKEN?

Kazou kent geen grenzen, je mag kiezen met 
welke provincie je meegaat.

KAN IK SAMEN MET MIJN VRIENDEN IN DE 
GROEP EN/OF SLAPEN?

De monitoren houden op vakantie zoveel mogelijk 
rekening met jouw vriendenwensen. Jongens en 

meisjes slapen uiteraard apart .

KAN IK MEERDERE VAKANTIES BOEKEN?
Vanaf woensdag 13 januari om 14 uur 
kan je meerdere vakanties boeken!

KAN IEMAND DIE GEEN CM-LID IS 
OOK BOEKEN?

Graag. Het enige verschil is de prijs. Als niet-CM-
lid betaal je de niet-CM-ledenprijs. Lid worden 

kan echter snel en eenvoudig. Wij helpen je hier graag 
mee verder.

GEVEN JULLIE OOK KORTINGEN?
Voor grote gezinnen geven we een korting 
van € 75. Voor CM-leden met verhoogde 

tegemoetkoming geven we een korting van 50% 
(met een maximum van € 150). Meer info vind je op 
www.kazou.be/kortingen.

KRIJG JE VOORDELEN ALS CM-LID?
Je betaalt immers de goedkopere CM-ledenprijs. 
Een verschil dat kan oplopen tot € 245.

KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST NA MIJN 
VAKANTIE?

Tot en met 11 jaar en jongeren van 12 t.e.m. 
17 jaar met een ernstige beperking hebben 

recht op zo’n attest.. We sturen het je op in de eerste 
maanden van 2022. Hiermee kan je tot € 11,20 per 
vakantiedag aftrekken van je belastingen.

KAN IK SAMEN MET VRIENDEN BOEKEN?
Iedere ouder moet wel op voorhand een eigen 
‘Mijn Kazou’-profi el aanmaken en zijn eigen 

kind(eren) toevoegen. Bij de start van de boeking geef 
je aan hoeveel plaatsen je wenst te reserveren (max. 
6). Je kan dan eerst je eigen kind toevoegen, en daarna 
vrienden toevoegen via hun rijksregisternummer.

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

Meer vragen en evenveel antwoorden 
vind je op www.kazou.be/faq.

CONTACTEER ONS
KAZOU ANTWERPEN
ANTWERPSESTEENWEG 261 • 2800 MECHELEN

 014 40 34 81
 ANTWERPEN@KAZOU.BE

KAZOU LIMBURG
PRINS-BISSCHOPSSINGEL 75 • 3500 HASSELT

 011 28 04 87
 LIMBURG@KAZOU.BE

KAZOU OOST-VLAANDEREN
MARTELAARSLAAN 17 • 9000 GENT

 09 267 53 30
 OOSTVLAANDEREN@KAZOU.BE

KAZOU VLAAMS-BRABANT
PLATTE LOSTRAAT 541 • 3010 KESSEL-LO

 02 240 85 09
 VLAAMSBRABANT@KAZOU.BE

KAZOU WEST-VLAANDEREN
BENELUXPARK 22 • 8500 KORTRIJK

 050 44 03 42
 WESTVLAANDEREN@KAZOU.BE
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www.intersoc.be/promoties

GENIET VAN EEN 
zomerVAKANTIE 
MET JOUW GEZIN

Ontdek onze kinderkortingen op

Kazou vindt goed slapen op vakantie heel belangrijk. 
Als deelnemer aan een Kazouvakantie kan je bij 
A.S.Adventure een slaapzak kopen aan  € 29  in plaats 
van € 54,95. Naast dit voordeel geniet je  ook van 
mooie kortingen op ander vakantiemateriaal.  Meer 
informatie vind je op de kortingsbon die je na je 
inschrijving in je profi el vindt.

MINDER

ZO WEINIG
MOGELIJK

DRINK VOORAL WATER

MEER

VOEDINGSDRIEHOEK

WIN EENWIN EEN
BROODDOOSBROODDOOS

WIN EENWIN EEN
BROODDOOSBROODDOOSBIJ KAZOU TREKKEN WE 

DE ECOLOGISCHE KAART
Na een herbruikbaar valieslabel, een drinkbus en een 
bamboe-tandenborstel kon een nieuwe brooddoos 
natuurlijk niet ontbreken. Kom je deze zomer mee op 
Kazouvakantie? Dan krijg je van ons je eigen exemplaar. 
Hij is gemaakt uit een mengeling van gerecycleerd 
plastiek en tarwe. Tarwe zeg je? Ja. Tarwe! We zijn er 
helemaal ondersteboven van. Net zoals die nieuwe 
voedingsdriehoek trouwens. Hij laat je zien van welke 
gezonde voedingsmiddelen je best veel eet, en van 
welke beter iets minder. Heb je je boterhammen, een 
stuk fruit en een pastasalade er al in teruggevonden?

De Kazoubrooddozen zijn niet 
alleen gemaakt van tarwe. Je kan 
ze er ook mee vullen! Weet 
jij hoeveel tarwekorrels we 
in onze Kazoubrooddoos 
kregen? Doe mee op 
kazou.be/brooddoos en 
maak nu al kans op een 
echte Kazoubrooddoos. 
Je krijgt er zelfs een echt 
Kazoupretpakket bij!

WIN WIN WIN

zegtJA!
Veelgestelde vragen

WAAROM KOKEN OP EEN KAZOUVAKANTIE EEN MEERWAARDE IS
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 keukenhelden 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?

JE!JE!
IK WIL

KOOKPLOEGKOOKPLOEGKOOKPLOEGKOOKPLOEG

KOOKPLOEGENKOOKPLOEGEN
GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!

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 de boeking via onze 
website kunnen aangeven.

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES EEN 
VAKANTIE BOEKEN?

Kazou kent geen grenzen, je mag kiezen met 
welke provincie je meegaat.

KAN IK SAMEN MET MIJN VRIENDEN IN DE 
GROEP EN/OF SLAPEN?

De monitoren houden op vakantie zoveel mogelijk 
rekening met jouw vriendenwensen. Jongens en 

meisjes slapen uiteraard apart .

KAN IK MEERDERE VAKANTIES BOEKEN?
Vanaf woensdag 13 januari om 14 uur 
kan je meerdere vakanties boeken!

KAN IEMAND DIE GEEN CM-LID IS 
OOK BOEKEN?

Graag. Het enige verschil is de prijs. Als niet-CM-
lid betaal je de niet-CM-ledenprijs. Lid worden 

kan echter snel en eenvoudig. Wij helpen je hier graag 
mee verder.

GEVEN JULLIE OOK KORTINGEN?
Voor grote gezinnen geven we een korting 
van € 75. Voor CM-leden met verhoogde 

tegemoetkoming geven we een korting van 50% 
(met een maximum van € 150). Meer info vind je op 
www.kazou.be/kortingen.

KRIJG JE VOORDELEN ALS CM-LID?
Je betaalt immers de goedkopere CM-ledenprijs. 
Een verschil dat kan oplopen tot € 245.

KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST NA MIJN 
VAKANTIE?

Tot en met 11 jaar en jongeren van 12 t.e.m. 
17 jaar met een ernstige beperking hebben 

recht op zo’n attest.. We sturen het je op in de eerste 
maanden van 2022. Hiermee kan je tot € 11,20 per 
vakantiedag aftrekken van je belastingen.

KAN IK SAMEN MET VRIENDEN BOEKEN?
Iedere ouder moet wel op voorhand een eigen 
‘Mijn Kazou’-profi el aanmaken en zijn eigen 

kind(eren) toevoegen. Bij de start van de boeking geef 
je aan hoeveel plaatsen je wenst te reserveren (max. 
6). Je kan dan eerst je eigen kind toevoegen, en daarna 
vrienden toevoegen via hun rijksregisternummer.

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

Meer vragen en evenveel antwoorden 
vind je op www.kazou.be/faq.
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op kazou.be

Boeken kan vanaf Boeken kan vanaf 

ZATERDAG ZATERDAG 
9 JANUARI9 JANUARI
ZATERDAGZATERDAG
9 JANUARI9 JANUARI
OM 9 UUROM 9 UUROM 9 UUROM 9 UUR

ZOMER ’21

Jongeren met bijzondere aandacht

DAT IS VOORAL JONG ZIJN
MET BIJZONDERE AVONTUREN!

V.U.: Kristien Van Mechelen
Haachtsesteenweg 579 PB40 • 1031 Brussel •  kazou.be


