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welkom02

Dat is vooral jong zijnDat is vooral jong zijn
met bijzondere avonturen!met bijzondere avonturen!

Kazou blaast binnenkort heel veel kaarsjes uit want we 
zijn (raad eens?) … 75 jaar jong! Feestje! Daar hebben 
onze JOMBA-vakanties voor alle JOngeren Met Bijzondere 
Aandacht natuurlijk álles mee te maken. De succesformule 
om deze jongeren de tijd van hun leven te laten beleven op 
onze vakanties bestaat uit vijf vaste waarden: ontspanning, 
plezier, heel veel structuur, straff e begeleiding en medische 
zorgen. Da’s Kazou. In dit magazine vind je al onze JOMBA-
vakanties terug. Meer info vind je terug op kazou.be waar 
je kan doorklikken naar JOMBA. 

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

Tot snel!
Het Kazouteam

Hey jij daar,

Stap in... voor waarschijnlijk de vakantie van je leven.



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 15 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
• bestemming 
• opstapplaats

8  Een tweede vakantie boeken? Dat kan vanaf 19 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.
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Opgelet: In dit magazine vind je het vakantieaanbod over heel Vlaanderen. De opstapplaats van de vakantie hangt af van het 
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Bouw zelf een verjaardagsfeestjeBouw zelf een verjaardagsfeestje

Lusjesslinger
Zoek papier in 
verschillende kleuren en 
knip deze in lange stroken.

Niet de uiteinden van de 
eerste strook aan elkaar 
zodat je een cirkel krijgt. 
Doe nu hetzelfde met de 
tweede strook, maar zorg 
dat deze rond de eerste 
lus geplooid is.

Ga zo verder. Maak telkens 
een nieuw lusje aan de 
slinger.

Driehoekjesslinger
Knip gekleurd papier in verschillende driehoeken.

Leg een stuk touw op tafel en plak de driehoeken 
hier aan vast met plakband.

Snoepje
Neem een blad gekleurd papier 
en een leeg wc-rolletje.

Rol het blad om het wc-rolletje 
en plak het vast met plakband.

Duw een van de uiteinden samen 
en doe er een elastiekje over.

Doe hetzelfde aan de  
andere kant.

Hoedje
Knip een halve cirkel uit een 
blad papier.

Rol de cirkel op tot een 
hoedje, en niet dit vast.

Je kan de elastiekjes van een 
oud mondmasker gebruiken 
om aan je hoedje te nieten.



JOMBA voor één dagJOMBA voor één dag
letterlijk de koning te rijkletterlijk de koning te rijk

Hoog bezoek afgelopen zomer in Vakantiehuis Fabiola 
in Maasmechelen. Zijne Majesteit Koning Filip wilde met 
eigen ogen zien of het waar was dat JOMBA-vakanties 
uniek zijn en een nominatie voor de Nobelprijs voor 
de Vrede verdienen. Ja, Sire. Het zal niemand verbazen 
dat de zenuwen door de kelen en buiken van de 
vakantiegangers en monitoren gierden. Onze fotograaf 
vereeuwigde deze koninklijke passage.

De koning-quizmaster was heel kwistig met quizvragen. Klant is koning! :-) 

Tijdens de kennismaking was hij één al en oor. 

Zelfs de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK werd aangekaart. 

En hij leefde nog lang en gelukkig. 
Onze vorst was de koning te rijk toen hij de  

en felicitaties van de jury. Hij mag volgende zomer 

De koning slaagde met de grootste onderscheiding 

Hij danste stiekem mee met de sterren op de dansvloer. Noblesse oblige.
Een koning is altijd en overal hoffelijk.

Een hartenkoning verzacht het leed van zijn onderdanen.

En draagt ook vaak het sjaaltje. Hebben we vernomen uit goede bron.
Grootsjaal in de Kazou-orde overhandigd kreeg.

mee als moni op JOMBA-vakantie.



kies 
zelf je 
kleur

kazou kleurplaat

De oplsossing vind je op kazou.be/7verschillen

zoek de zeven verschillen
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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-PRIJS

Zet je schrap voor vliegensvlugge achtbanen, draaiende molens, waterattracties 
en zoveel meer! In Plopsaland is het genieten geblazen van begin tot einde. Ook op 
het programma: pootjebaden in de zee, zwemmen in het zwembad van Koksijde en 
zandkastelen bouwen. 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 ('12-'15)

30/07 tot 06/08
36
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

KOKSIJDE (BELGIË)
Oyalélé aan zee

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 299
NIET-CM-lid: € 579

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Je hoeft niet ver te reizen voor een vakantie vol spelplezier. In Brasschaat kan je spelen 
in de groene natuur en in de ZOO van Antwerpen doe je de apenkuren na en kijk je naar 
de gekke zeeleeuwenshow. Afkoelen doe je in het zwembad met veel spetterplezier. Jouw 
minigolftalent kan je tonen op de minigolfbaan: welke score haal jij? Ontdek het op deze 
vakantie. Brasschaat wordt beestig geestig.

ZWEMPLEZIER • DAGUITSTAP ZOO ANTWERPEN • MINIGOLF

29/07 tot 05/08
24
Kortrijk
West-Vlaanderen

BRASSCHAAT (BELGIË)
Ravotgenot

ook voor jongeren met gedragsproblemen 7-10j ('12-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

16/07 tot 23/07
25
Geel, Mechelen
Antwerpen

OOSTENDE (BELGIË)
Storm aan zee

ook voor jongeren met gedragsproblemen 7-10j ('12-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 349
NIET-CM-lid: € 629



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

15/07 tot 22/07
32
eigen vervoer
Vlaams-Brabant

ei
ge

n vervoeR

MAASMECHELEN (BELGIË)
Pleziervakantie

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking 7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 254
NIET-CM-lid: € 534

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Ga mee naar zee en beleef een week vol plezier en activiteiten. Zo ga je 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 Park. Beleef de vakantie van je dromen in 
Bredene.

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

23/07 tot 30/07
20
Maldegem 
Oost-Vlaanderen

BREDENE (BELGIË)
Summer vibes

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking 7-12j ('10-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 349
NIET-CM-lid: € 629

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Wakker worden van hanengekraai en hongerige varkens! Dieren voederen, pony’s 
borstelen, cavia’s knuffelen, trainen met de geiten … Het hoort allemaal bij het leven 
op de boerderij! Je rijdt mee met de tractor om het hooi aan te vullen, je ravot in het 
stroparadijs en amuseert je reuze op de boerderijkermis. Of wat denk je van een ritje 
met de huifkar? Samen spelen en genieten van de dieren: 
het kan allemaal in Wortel. Op naar de boerderij!

DIEREN VERZORGEN & ETEN GEVEN • LEUKE RIT MET DE TRACTOR • 
RAVOTTEN IN HET STROPARADIJS • ECHTE BOERDERIJKERMIS • 
OP TOCHT MET DE HUIFKAR

15/08 tot 19/08
20
Kortrijk
West-Vlaanderen

WORTEL (BELGIË)
Boerderijplezier

ook voor jongeren met gedragsproblemen 7-10j ('12-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 139
NIET-CM-lid: € 299



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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. 
Verlies je je evenwicht niet op de SUP? Let's go crazy!

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

15-18j ('04-'07)

01/07 tot 08/07
30
Diepenbeek
Limburg

KOLLUMEROORD (NEDERLAND)
Crazy Kollumer

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 269
NIET-CM-lid: € 549

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Is de wildwaterbaan jouw ding of ben jij een echte artiest op de bowlingbaan? 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 bowling. Schip 
ahoi, zeekameraden!

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

11-14j ('08-'11)

20/08 tot 27/08
25
Mechelen
Antwerpen

DE HAAN (BELGIË)
Ravotten aan zee

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 284
NIET-CM-lid: € 564

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

10/08 tot 17/08
24
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

KEVELAER (DUITSLAND)
Action und fun

ook voor jongeren met gedragsproblemen 11-14j ('08-'11)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 314
NIET-CM-lid: € 594

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

18/07 tot 25/07
30
Kortrijk
West-Vlaanderen

JUPILLE (BELGIË)
Rocks & rivers

ook voor jongeren met gedragsproblemen 11-14j ('08-'11)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 264
NIET-CM-lid: € 544



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 tijdens de tweedaagse. 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

07/08 tot 16/08
30
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

SORT (SPANJE)
Fiesta Avontura

ook voor jongeren met gedragsproblemen 15-18j ('04-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 434
NIET-CM-lid: € 794

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

07/07 tot 16/07
20
Kortrijk
West-Vlaanderen

VENETIË (ITALIË)
Veni, Vidi, Verona

ook voor jongeren met gedragsproblemen 15-18j ('04-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 589
NIET-CM-lid: € 949



Jongeren met gedragsproblemen
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.

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

16/07 tot 23/07
25
Geel, Mechelen
Antwerpen

OOSTENDE (BELGIË)
Storm aan zee

ook voor jongeren met autisme 7-10j ('12-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 349
NIET-CM-lid: € 629

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Je hoeft niet ver te reizen voor een vakantie vol spelplezier. In Brasschaat kan je spelen 
in de groene natuur en in de ZOO van Antwerpen doe je de apenkuren na en kijk je naar 
de gekke zeeleeuwenshow. Afkoelen doe je in het zwembad met veel spetterplezier. Jouw 
minigolftalent kan je tonen op de minigolfbaan: welke score haal jij? Ontdek het op deze 
vakantie. Brasschaat wordt beestig geestig.

ZWEMPLEZIER • DAGUITSTAP ZOO ANTWERPEN • MINIGOLF

29/07 tot 05/08
24
Kortrijk
West-Vlaanderen

BRASSCHAAT (BELGIË)
Ravotgenot

ook voor jongeren met autisme 7-10j ('12-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Wakker worden van hanengekraai en hongerige varkens! Dieren voederen, pony’s 
borstelen, cavia’s knuffelen, trainen met de geiten … Het hoort allemaal bij het leven 
op de boerderij! Je rijdt mee met de tractor om het hooi aan te vullen, je ravot in het 
stroparadijs en amuseert je reuze op de boerderijkermis. Of wat denk je van een ritje 
met de huifkar? Samen spelen en genieten van de dieren: 
het kan allemaal in Wortel. Op naar de boerderij!

DIEREN VERZORGEN & ETEN GEVEN • LEUKE RIT MET DE TRACTOR • 
RAVOTTEN IN HET STROPARADIJS • ECHTE BOERDERIJKERMIS • 
OP TOCHT MET DE HUIFKAR

15/08 tot 19/08
20
Kortrijk
West-Vlaanderen

WORTEL (BELGIË)
Boerderijplezier

ook voor jongeren met autisme 7-10j ('12-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 139
NIET-CM-lid: € 299



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

18/07 tot 25/07
30
Kortrijk
West-Vlaanderen

JUPILLE (BELGIË)
Rocks & rivers

ook voor jongeren met autisme 11-14j ('08-'11)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 264
NIET-CM-lid: € 544

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

10/08 tot 17/08
24
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

KEVELAER (DUITSLAND)
Action und fun

ook voor jongeren met autisme 11-14j ('08-'11)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 314
NIET-CM-lid: € 594

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

07/07 tot 16/07
20
Kortrijk
West-Vlaanderen

VENETIË (ITALIË)
Veni, Vidi, Verona

ook voor jongeren met autisme 15-18j ('04-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 589
NIET-CM-lid: € 949

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 tijdens de tweedaagse. 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

07/08 tot 16/08
30
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

SORT (SPANJE)
Fiesta Avontura

ook voor jongeren met autisme 15-18j ('04-'07)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 434
NIET-CM-lid: € 794



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-PRIJS

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!JOMBA,integratie

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI'S • SNOEZELEN

08/07 tot 15/07 07/08 tot 14/08
70 62
eigen vervoer eigen vervoer
Limburg Limburg

ei
ge

n vervoeR
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MAASMECHELEN (BELGIË)
Onbeperkt plezier

integ
ratie

vakantie

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

16/07 tot 23/07
60
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen

WESTMALLE (BELGIË)
Fantastische funvakantie STRAFFE 

CM-PRIJS

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

k
e
l
ij

k

ook voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  

integ
ratie

vakantie

7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 284
NIET-CM-lid: € 564

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

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 attractiepark Toverland en de monitoren zorgen voor enkele 
verrassingsactiviteiten. Waar wacht je nog op?

DAGUITSTAP NAAR TOVERLAND • GENIETEN IN HET ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEITEN

01/07 tot 08/07
35
eigen vervoer
Antwerpen

MAASMECHELEN (BELGIË)
Mix & fun STRAFFE 

CM-PRIJS
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integ
ratie

vakantie

ook voor broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Zin in een week genieten in het groen? Dan moet je in Ter Aar zijn! Je trekt eropuit naar 
Amsterdam, waar je de dieren van het ARTIS-park bewondert. In Katwijk kan je lekker 
kuieren op de dijk en snuif je de frisse zeelucht op. Tijdens een spannende escape 
room strijd je in teams tegen elkaar om als eerste alle puzzels te ontrafelen. Je laat je 
helemaal gaan op de dansvloer tijdens de silent disco en 
afsluiten doe je gezellig rond het kampvuur. 

ARTIS-PARK IN AMSTERDAM • ESCAPE ROOM • SILENT DISCO • 
KUIEREN OP DE DIJK IN KATWIJK

19-30j ('92-'03)

25/07 tot 01/08 08/08 tot 15/08
15 15
Diepenbeek Sint-Niklaas
Limburg Oost-Vlaanderen

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

k
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l
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k

TER AAR (NEDERLAND)
Zomers genieten

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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. Je ontdekt het pretpark Futuroscope en als kers op de taart maak 
je een beestige uitstap naar La Planète des Crocodiles. 
Geniet en relax je deze zomer mee?

AANGEPAST ZWEMBAD TER PLAATSE • BEZOEK PRETPARK FUTUROSCOPE • 
STADSBEZOEK MET TERRASJE • PARK LA PLANÈTE DES CROCODILES

19-30j ('92-'03)

03/07 tot 10/07 10/07 tot 17/07
15 15
Eke Kortrijk
Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

R
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s
t
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k
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k

LIGNAC (FRANKRIJK)
Relax op z'n Lignacs

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 554
NIET-CM-lid: € 834

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Voor een vakantie die al je zintuigen prikkelt, ben je in Hoogeloon aan het juiste adres! 
Je zal heerlijk relaxen in het verwarmde zwembad in Eindhoven. Pretpark Efteling zal 
jou betoveren en harten veroveren.  Alles is er mogelijk in een wereld vol wonderen. 
Kies je voor een razendsnelle attractie of wil je rustig genieten van de sprookjesachtige 
omgeving? Je tovert samen met de moni's lekker eten op 
tafel. Hoogeloon, here I come!

ATTRACTIES IN EFTELING • SPROOKJESBOS • ZALIG ZWEMMEN • 
RITJE IN AMERIKAANSE SCHOOLBUS • KOOKWORKSHOP

13-18j ('04-'09)

01/07 tot 08/07
14
Kortrijk
West-Vlaanderen
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HOOGELOON (NEDERLAND)
Summerproof

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 279
NIET-CM-lid: € 559

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

19-30j ('92-'03)

05/08 tot 12/08
15
Mechelen
Antwerpen

BLANKENHEIM (DUITSLAND)
Luxueus Duitsland

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 309
NIET-CM-lid: € 589



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.

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Ga mee naar zee en beleef een week vol plezier en activiteiten. Zo ga je 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 Park. Beleef de vakantie van je dromen in 
Bredene.

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

23/07 tot 30/07
20
Maldegem 
Oost-Vlaanderen

BREDENE (BELGIË)
Summer vibes

ook voor jongeren met autisme 7-12j ('10-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 349
NIET-CM-lid: € 629

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

7-18j ('04-'15)

01/07 tot 08/07
30
Eke
Oost-Vlaanderen

KEMMEL (BELGIË)
Allroundvakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 319
NIET-CM-lid: € 599

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Wakker worden van hanengekraai en hongerige varkens! Dieren voederen, pony’s 
borstelen, cavia’s knuffelen, trainen met de geiten … Het hoort allemaal bij het leven 
op de boerderij! Je rijdt mee met de tractor om het hooi aan te vullen, je ravot in het 
stroparadijs en amuseert je reuze op de boerderijkermis. Of wat denk je van een ritje 
met de huifkar? Samen spelen en genieten van de dieren: 
het kan allemaal in Wortel. Op naar de boerderij!

DIEREN VERZORGEN & ETEN GEVEN • LEUKE RIT MET DE TRACTOR • 
RAVOTTEN IN HET STROPARADIJS • ECHTE BOERDERIJKERMIS • 
OP TOCHT MET DE HUIFKAR

7-12j ('10-'15)

09/07 tot 16/07
20
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

WORTEL (BELGIË)
Plezier op de boerderij

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 219
NIET-CM-lid: € 499



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

15/07 tot 22/07
32
eigen vervoer
Vlaams-Brabant

ei
ge

n vervoeR

MAASMECHELEN (BELGIË)
Pleziervakantie

ook voor jongeren met autisme 7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 254
NIET-CM-lid: € 534

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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!JOMBA,integratie

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI'S • SNOEZELEN

08/07 tot 15/07 07/08 tot 14/08
70 62
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

MAASMECHELEN (BELGIË)
Onbeperkt plezier

integ
ratie

vakantie

ook voor jongeren met een fysieke beperking en broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je rangeroutfi t 
aan. Twee dagen lang zal je Safaripark Beekse Bergen samen met een ranger ontdekken. 
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 ('04-'15)

08/07 tot 15/07
35
Kortrijk
West-Vlaanderen

BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)
Expeditie safari

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 249
NIET-CM-lid: € 529

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

16/07 tot 23/07
60
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen

WESTMALLE (BELGIË)
Fantastische funvakantie STRAFFE 

CM-PRIJS
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ook voor jongeren met een fysieke beperking en broers, zussen of vrienden zonder een beperking  

integ
ratie

vakantie

7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 284
NIET-CM-lid: € 564



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 waai even uit aan zee. Deze 
dolfi jne vakantie wil je echt niet missen!

BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW • ASSISTEER DE VERZORGERS • BOUDEWIJN 
SEAPARK • UITWAAIEN AAN ZEE • UITSTAP KIJKBOERDERIJ 

7-18j ('04-'15)

25/07 tot 01/08 08/08 tot 15/08
30 30
Kessel-Lo Mechelen
Vlaams-Brabant Antwerpen

BRUGGE (BELGIË)
Dolfi jne vakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 369
NIET-CM-lid: € 649

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Ook fan van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe? En hou je veel van zingen en dansen? 
Ben je stiekem verzot op Caro, Vince en hun vrienden? Ken je elke afl evering uit je 
hoofd? Dan weet je het wel: deze vakantie is op je lijf geschreven! Laat je meevoeren in 
de wereld van #LikeMe. Professionele coaches staan klaar om je de liedjes en choreo’s 
uit seizoen 3 aan te leren. Naast de #LikeMe-workshops 
én de #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 ('04-'15)

23/07 tot 30/07 30/07 tot 06/08
20 20
Geel, Mechelen Dendermonde
Antwerpen Oost-Vlaanderen

MASSEMBRE (BELGIË)
Ketnet #likeme

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 264
NIET-CM-lid: € 544

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('04-'15)

23/07 tot 30/07
30
Kessel-Lo
Vlaams-Brabant

KOKSIJDE (BELGIË)
Schatten in Koksijde

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 299
NIET-CM-lid: € 579

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('04-'15)

23/07 tot 30/07
60
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen
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WESTMALLE (BELGIË)
Westmalle swingt

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

In Westmalle beleef je de tijd van je leven! Een mix van rustige activiteiten, uitstapjes 
en feestjes ligt op jou te wachten. Kortom, iedereen zal er zich thuis voelen. 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 ('04-'15)

13/08 tot 20/08
60
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen

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

WESTMALLE (BELGIË)
Vertier en plezier

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 attractiepark Toverland 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. Dit wordt een vakantie die 
je niet snel zal vergeten.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND • VERRASSINGSACTIVITEITEN • SUBTROPISCH 
ZWEMPARADIJS • KNOTSGEK SPRINGKASTEEL • SUPERSNOEZELRUIMTE

07/08 tot 14/08
45
Geel, Mechelen
Antwerpen

R
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o e l t o e g a n
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k

MAASMECHELEN (BELGIË)
Maasmechelen Mix

integ
ratie

vakantie

ook voor broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 339
NIET-CM-lid: € 619

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Schep je er plezier in om op vakantie te gaan? Dat komt goed uit! Meer nog, in Spa 
zal je véél plezier scheppen. Eerst en vooral zijn er de moni’s uit de duizend, deze 
knuffelberen halen alles uit de kast om het naar je zin te maken. In het bos en op de 
speeltuin zijn er geen beren te bespeuren. In Plopsa Coo loop je Kabouter Plop en Mega 
Mindy tegen het lijf en in Wildpark Coo spot je herten, 
wolven en andere bewoners. Deze vakantie schept een 
band voor het leven!

PLOPSA COO • WILDPARK COO • OP STAP NAAR DE SPEELTUIN • 
SPANNENDE BOSSPELEN

7-18j ('04-'15)

06/08 tot 13/08
25
Diepenbeek
Limburg

SPA (BELGIË)
Plezierscheppers

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 359
NIET-CM-lid: € 639

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 de verschillende activiteiten in 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 • AANGEPASTE FIETSEN

7-18j ('04-'15)

31/07 tot 07/08
15
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

MAASMECHELEN (BELGIË)
De max, en relax!

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 269
NIET-CM-lid: € 549



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('04-'15)

31/10 tot 04/11
10
Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen

MASSEMBRE (BELGIË)
Herfstkriebels

herfst

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 199
NIET-CM-lid: € 359

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Stralen in Balen? Dat kan enkel met jou erbij! Je bezoekt Pakawi Park waar je kennis 
maakt met de grootste dieren uit het dierenrijk. Natuurlijk vergeten we de kleine beestjes 
niet. Ook een spelletje minigolf kan niet ontbreken. Je beleeft de gekste avonturen met 
de monitoren en maakt een ritje met een gocart. Afkoelen doe je met een verfrissende 
duik in het zwembad. Genieten doe je deze zomer in Balen!

BEZOEK AAN PAKAWI PARK • HEERLIJK PLONZEN • MINIGOLF

7-18j ('04-'15)

22/08 tot 29/08
23
Eke
Oost-Vlaanderen

BALEN (BELGIË)
Stralen in Balen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 274
NIET-CM-lid: € 554

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

7-18j ('04-'15)

15/08 tot 22/08
21
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

TER AAR (NEDERLAND)
To go with the fl ow

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 spelen in het bos. 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 • BEZOEK AAN DE DIERENTUIN • 
OP STAP NAAR DE SPEELTUIN

7-18j ('04-'15)

14/08 tot 19/08
20
eigen vervoer
Antwerpen
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BRASSCHAAT (BELGIË)
Prikkelparadijs

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 229
NIET-CM-lid: € 429



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('92-'15)

01/07 tot 08/07 08/07 tot 15/07 15/07 tot 22/07
52 52 52
Dendermonde Eke Erpe-Mere
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

BREDENE (BELGIË)
Spetterend strandplezier

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 349
NIET-CM-lid: € 629

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('92-'09)

23/07 tot 31/07
55
Geel, Mechelen
Antwerpen
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KEMMEL (BELGIË)
Allroundvakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 344
NIET-CM-lid: € 624

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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  • DAGUITSTAP NAAR TRIER  • BEZOEK 
WILDPARK 

13-18j ('04-'09)

17/07 tot 24/07
30
Diepenbeek
Limburg

KELL AM SEE (DUITSLAND)
Het Duitse avontuur

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 
Bobbejaanland. Wil je het nog avontuurlijker? Komt in orde! Je duikt het zwembad in om 
de wildwaterbaan te trotseren. In Klankenbos ontdek je tal van verrassende en gekke 
geluiden. En ook de exotische dieren in Park Pakawi kijken 
al uit naar jouw komst!

BEZOEK AAN PARK PAKAWI • ACTIE IN BOBBEJAANLAND • 
WATERPRET IN PELT • WANDELEN IN KLANKENBOS

13-18j ('04-'09)

15/07 tot 22/07
15
Mechelen
Antwerpen
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HECHTEL-EKSEL (BELGIË)
Keicoole Kempen

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 369
NIET-CM-lid: € 649



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 de boottocht van Rosas naar Cadaques geniet je van het 
uitzicht over de zee. Uitrusten en nog meer genieten doe 
je aan het zwembad!  Héroe del agua, me gusto!

SPETTEREND WATERPRETPARK • WATERSPORTMIX • BOOTTOCHT • 
BEZOEK SPAANSE DORPJES • RELAXEN AAN HET ZWEMBAD

19-30j ('92-'03)

30/06 tot 09/07 07/07 tot 16/07
20 20
Mechelen Schaarbeek
Antwerpen Vlaams-Brabant

VILADASENS (SPANJE)
Héroe del agua

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 559
NIET-CM-lid: € 919

STRAFFE PRIJS

NIET-CM-LID

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

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. Dit wordt een topper van een vakantie!

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

19-30j ('92-'03)

€ 281 € 309
€ 561 € 589

08/07 tot 15/07 15/07 tot 22/07
30 12
eigen vervoer Oudenaarde
Antwerpen Oost-Vlaanderen
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MAASMECHELEN (BELGIË)
Vakantietoppers

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('92-'03)

01/07 tot 08/07 08/07 tot 15/07 15/07 tot 22/07
23 23 23
Oudenaarde Geel, Mechelen Kortrijk
Oost-Vlaanderen Antwerpen West-Vlaanderen
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EVERBEEK (BELGIË)
Klepperende dierenreis

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 379
NIET-CM-lid: € 659



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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, Laser Tag, 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 & LASER TAG • COOLE CANYONING • MOUNTAINBIKETOCHT 
• TOUWENPARCOURS  • BEZOEK AAN DIE MET TERRASJE

19-30j ('92-'03)

17/07 tot 26/07
30
Diepenbeek
Limburg

DIE-ROMEYER (FRANKRIJK)
Zuiderse actie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 384
NIET-CM-lid: € 744

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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. Gooi een strike bij het bowlen 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 • 
BOWLINGPLEZIER

19-30j ('92-'03)

17/07 tot 23/07
20
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

ANTWERPEN (BELGIË)
Musicalspetters

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 254
NIET-CM-lid: € 494

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 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 IN AQUAWALIBI • STADSBEZOEK 
LEUVEN

19-30j ('92-'03)

16/07 tot 23/07
30
Geel, Mechelen
Antwerpen

LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIË)
L'aventure-la-Neuve

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 329
NIET-CM-lid: € 609

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 tot rust kan komen.

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

19-30j ('92-'03)

09/07 tot 16/07
35
Geel, Mechelen
Antwerpen

MALDEGEM (BELGIË)
Intens vakantieplezier

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 319
NIET-CM-lid: € 599



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

19-30j ('92-'03)

24/07 tot 31/07
26
Geel, Mechelen
Antwerpen
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MAASMECHELEN (BELGIË)
Super-de-luxe-vakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 309
NIET-CM-lid: € 589

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('92-'03)

30/07 tot 06/08
30
Diepenbeek
Limburg

KOKSIJDE (BELGIË)
Steel de show

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 319
NIET-CM-lid: € 599

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 4 uur aan. Je bezoekt de surfhotspot Mimizan en ten slotte geniet 
je van leuke terrasjes en een portie cultuur tijdens een 
stadsbezoek!

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

19-30j ('92-'03)

24/07 tot 02/08
20
Dendermonde
Oost-Vlaanderen

sl
ap

en i
n tenten

SAINT-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK)
Wacko watervakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 414
NIET-CM-lid: € 774

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Zin in een week ontspanning en plezier 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 een nabijgelegen stadje, doet een terrasje of gaat 
snuisteren op één van de vele marktjes. Het avontuur zoeken we op tijdens een uitstap 
aan de Futuroscoop. Echt genieten en uitrusten doen we 
aan het meer. Lignac wordt spannend en gevarieerd!

VERFRISSEND ZWEMBAD • DAGJE AAN HET MEER • 
STADJE BEZOEKEN • PIZZA'S MAKEN • FUTUROSCOOP

19-30j ('92-'03)

17/07 tot 24/07
25
Schaarbeek
Vlaams-Brabant

LIGNAC (FRANKRIJK)
Zuiders genieten

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 554
NIET-CM-lid: € 834



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('92-'03)

31/07 tot 09/08
40
Kortrijk
West-Vlaanderen

ESPONELLÀ (SPANJE)
(Ont)spannend Spanje

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 424
NIET-CM-lid: € 784

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 • BEZOEK AAN DE 
AQUAZOO

19-30j ('92-'03)

31/07 tot 06/08
12
Eke
Oost-Vlaanderen

sl
ap

en i
n tenten

ROADTRIP NEDERLAND
Roadtrip door Nederland

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 469
NIET-CM-lid: € 709

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 relax je in de snoezelruimte. 
Uitblazen doe je op een terrasje met een drankje in de 
hand. Gezondheid!

WESTMAL-FESTIVAL • RELAXEN IN DE SNOEZELRUIMTE • CHILLEN MET 
EEN DRANKJE • LEUKE UITSTAP

19-30j ('92-'03)

30/07 tot 06/08
65
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen

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

k
e
l
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k

 

WESTMALLE (BELGIË)
Muzikaal genieten

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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

19-30j ('92-'03)

30/07 tot 06/08 20/08 tot 27/08
30 25
Kortrijk Geel, Mechelen
West-Vlaanderen Antwerpen

SPA (BELGIË)
Op de zwier

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 364
NIET-CM-lid: € 644



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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. In  wonderbaarlijk Westmalle waan je je even in de 
zevende hemel!

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

19-30j ('92-'03)

06/08 tot 13/08
65
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen
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t
o e l t o e g a n
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WESTMALLE (BELGIË)
Verwenvakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 en tot rust komen. La bella Italia is 
een vakantie uit de duizend die je niet snel zal vergeten. 
Wedden?

ZEILEN • BEZOEK AAN BERGAMO • BOOTTRIP NAAR MONTE ISOLA • 
OPENLUCHTZWEMBAD • KAJAK

19-30j ('92-'03)

04/08 tot 13/08
30
Geel, Mechelen
Antwerpen

LOVERE (ITALIË)
Lago Paradiso

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 424
NIET-CM-lid: € 784

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 in 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

19-30j ('92-'03)

31/07 tot 07/08
15
Eke
Oost-Vlaanderen
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BRASSCHAAT (BELGIË)
100% relax

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 304
NIET-CM-lid: € 584

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 tijdens de tweedaagse. 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 ('92-'03)

31/07 tot 09/08
30
Mechelen
Antwerpen

SORT (SPANJE)
Fiesta Avontura

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 434
NIET-CM-lid: € 794



PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

Zin in op en top Kazouplezier? 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 ('92-'03)

31/10 tot 04/11
25
eigen vervoer
Antwerpen

ei
ge

n vervoeR

BRASSCHAAT (BELGIË)
Ravotten in het groen

herfst A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 174
NIET-CM-lid: € 334

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('92-'03)

07/08 tot 16/08
35
Oudenaarde
Oost-Vlaanderen

CESENATICO (ITALIË)
Costa Italia

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 589
NIET-CM-lid: € 949



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-PRIJS

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

16/07 tot 23/07
60
Brugge en Kortrijk
West-Vlaanderen

WESTMALLE (BELGIË)
Fantastische funvakantie STRAFFE 

CM-PRIJS

R
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o e l t o e g a n
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voor jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 284
NIET-CM-lid: € 564

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

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 attractiepark Toverland en de monitoren zorgen voor enkele 
verrassingsactiviteiten. Waar wacht je nog op?

DAGUITSTAP NAAR TOVERLAND • GENIETEN IN HET ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEITEN

01/07 tot 08/07
35
eigen vervoer
Antwerpen

MAASMECHELEN (BELGIË)
Mix & fun STRAFFE 

CM-PRIJS

ei
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n vervoeR
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voor jongeren met een fysieke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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!JOMBA,integratie

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI'S • SNOEZELEN

08/07 tot 15/07 07/08 tot 14/08
70 62
eigen vervoer eigen vervoer
Limburg Limburg

ei
ge

n vervoeR
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MAASMECHELEN (BELGIË)
Onbeperkt plezier

voor jongeren met een fysieke en/of verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking  7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 289
NIET-CM-lid: € 569



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

vakanties op maat 

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 Park 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 PARK • OPBLAASATTRACTIES • 
VERFRISSENDE PLONS • JE PAKT JE BEDPLASPROBLEEM AAN

7-12j ('10-'15)

15/07 tot 22/07
30
Maldegem 
Oost-Vlaanderen

Bedplas
vakantie

IEPER (BELGIË)
Ravot-je-rot-vakantie

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 314
NIET-CM-lid: € 594

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 ('14-'18)

09/07 tot 16/07 16/07 tot 23/07 23/07 tot 30/07
18 18 18
eigen vervoer eigen vervoer eigen vervoer
Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen

ei
ge

n vervoeR

BUGGENHOUT (BELGIË)
De Kinderherberg

€ 99
NIET-CM-lid: € 284

PERIODE

AANTAL

OPSTAPPLAATS

ORGANISATIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

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 attractiepark Toverland 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. Dit wordt een vakantie die 
je niet snel zal vergeten.

ATTRACTIEPARK TOVERLAND • VERRASSINGSACTIVITEITEN • SUBTROPISCH 
ZWEMPARADIJS • KNOTSGEK SPRINGKASTEEL • SUPERSNOEZELRUIMTE

07/08 tot 14/08
45
Geel, Mechelen
Antwerpen
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MAASMECHELEN (BELGIË)
Maasmechelen Mix

voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun broers, zussen of vrienden zonder een beperking 7-18j ('04-'15)

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

€ 339
NIET-CM-lid: € 619



Puurder worden ze niet gemaakt. 
JOMBA-vakanties zijn een geschenk 
uit de hemel. Student verpleegkunde 
Magali Somers (22) uit Halen zocht 
tijdens het coronatijdperk een 
uitdaging en kwam via speurneus 
Google bij JOMBA terecht. Dat werd 
een aangename kennismaking voor 
iedereen.        

MATCH MADE IN HEAVEN
Magali’s JOMBA-avontuur begon 
op het digitale spoor. De 
vakantieverantwoordelijke en de 
monitoren waren haar figuurlijke 
treinbegeleiders. Eindbestemming 
was de vakantie voor jongeren met 
een licht tot matig verstandelijke 
beperking in het Spaanse Viladasens. 
Een match made in heaven.

‘De vakantieverantwoordelijke had mij 
meteen toegevoegd aan de Facebook-
groep van de moniploeg. Het gaf mij 
een goed gevoel dat ik zo vlot werd 
opgenomen in de groep. Op het einde 
van de vakantie kreeg ik bovendien te 
horen dat ik precies een moni was, dat 
deed mij veel plezier.’

Magali mocht tijdens de heenrit al 
meteen vol aan de bak. ‘Ik moest 
iedereen medicatie geven. Eén probleem: 
ik kende nog geen enkele deelnemer. 
Ik heb mij toen even afgezonderd met 
de medicatieschema’s zodat ik het bos 
door de bomen zag. Dat was voor 
mij het moeilijkste moment van de 
vakantie.’

De lange en slopende busrit 
verstoorde grondig haar bioritme. 
De eerste dag in Spanje verliep 
bijgevolg een tikkeltje stroef. ‘Ik had 
niet geslapen op de bus, ik wist ook niet 
goed wat er moest gebeuren dus ja, het 
was nogal hectisch. Gelukkig verliep het 
op de tweede dag veel beter, een goede 
nachtrust deed wonderen.’

‘Ik had totaal geen ervaring met mensen 
die een beperking hebben, dat was even 
aanpassen voor mij. Op een goeie 
manier omgaan met moeilijk gedrag 
van deelnemers vond ik niet evident, 
al kreeg ik positieve feedback van de 
vakantieverantwoordelijke.’

De hoofdtaak van een verpleegkundige 
is medicatie uitdelen en daarbij is 
timing alles. ‘Ik zette de medicatie per 
persoon telkens een dag op voorhand 
al klaar, op die manier verliep alles 
vlot. Eén deelnemer kon wat agressief 
worden als hij zijn medicatie niet op tijd 
kreeg, ik hield dus steeds de tijd in het 
oog. Die jongen gaf het zelf ook aan als 
er een woedebui op komst was.’ 

‘Het was een stap in het onbekende en 
ik had er vooraf ook wat schrik voor. 
Bovendien wist ik niet of het iets voor 
mij ging zijn maar ik wou het gewoon 
proberen. Bij JOMBA krijg je ook zoveel 
vriendschap en liefde… Ik krijg zelfs 
nu nog berichtjes op Facebook van 
deelnemers.’ 

‘Op de laatste avond was er een show 
waarbij iedereen zijn talent kon tonen. 
Ik was één van de presentatoren en toen 
voelde ik me echt een moni. Volgend 
jaar wil ik terug mee.’

JE!JE!
IK WIL

VERPLEEGKUNDIGEVERPLEEGKUNDIGEVERPLEEGKUNDIGEVERPLEEGKUNDIGE

ZOEKT

VerpleegkunstenaarsVerpleegkunstenaars

Oproep  
Ben je een verpleegkundige, vroedkundige of arts, 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. 



OOK VOOR VRIJWILLIGERS DANKZIJ TOM (TRAJECT OP MAAT)
De deur van Kazou staat altijd open. Kazou, dat is iedereen 
mee. Elke vraag is welkom en bespreekbaar, want onze 
vakanties zijn er voor én door iedereen. Dit wil zeggen 
dat ook vrijwilligers met extra ondersteuningsnoden een 
rol kunnen spelen in onze inclusieve organisatie. Inclusie 
zit in ons DNA.

TRAJECT OP MAAT (=TOM)
Een kandidaat-vrijwilliger met extra ondersteuningsnoden 
kan eventueel een traject op maat (TOM) volgen. We 
bekijken altijd traject per traject of we tegemoet kunnen 
komen aan de extra noden van de kandidaat. Eerlijk? 
Soms lukt het om de match te maken, soms ook niet. 
Omdat die noden groot of klein kunnen zijn, werden er 
twee trajecten uitgestippeld: het traject van de TOM’er 
en dat van de co-animator.

Iemand met nood aan beperkte ondersteuning kan 
een reguliere monirol vervullen. Dit is een TOM’er. 
Dit is bijvoorbeeld een persoon met een lichte vorm 
van autisme of ADHD. Iemand met nood aan veel 
ondersteuning volgt het traject van de co-animator en 
neemt een specifieke rol op in de moniploeg. We denken 
bijvoorbeeld aan een persoon met een lichte mentale 
beperking. 

KENNISMAKINGSGESPREK
Eerst vindt er een intakegesprek plaats, dit is een 
kennismakingsgesprek met de TOM’er of co-animator. 
Tijdens deze babbel wordt er naar de talenten en 
ondersteuningsnoden gevraagd en welke rol de 
kandidaat kan of wil opnemen binnen onze werking. 
Ook de verwachtingen van de kandidaat-vrijwilliger over 
het af te leggen traject komen aan bod. Na het gesprek 
krijgt de kandidaat te horen of die kan deelnemen aan 
de basiscursus. En da’s wellicht het begin van een mooi 
Kazouverhaal…  

Eén ding is zeker: we gaan niet over één nacht ijs, het 
traject moet een win-winsituatie voor beide partijen zijn. 
Onze deur staat altijd open en de bel doet het wel.

Interesse of meer info? Bel 02 246 49 73 of mail naar 
kazou@cm.be.

Het kan allemaal! 
En dat onder begeleiding van enthousiaste jonge 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.

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

BEESTIG PLEZIER TUSSEN DE DIEREN?

SURF NAAR 
WWW.SAMANA.BE/ONBEGRENSDREIZEN 
EN ONTDEK ONS VOLLEDIGE AANBOD
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 JONGEREN MET AUTISME STRAFFE NIET-CM-

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

7-10J 16/07 TOT 23/07 OOSTENDE (BELGIË)  STORM AAN ZEE GEEL, MECHELEN € 349 € 629 ANTWERPEN 08
7-10J 29/07 TOT 05/08 BRASSCHAAT (BELGIË)  RAVOTGENOT KORTRIJK € 304 € 584 WEST-VLAANDEREN 08
7-10J 30/07 TOT 06/08 KOKSIJDE (BELGIË) OYALÉLÉ AAN ZEE SCHAARBEEK € 299 € 579 VLAAMS-BRABANT 08
7-10J 15/08 TOT 19/08 WORTEL (BELGIË)  BOERDERIJPLEZIER KORTRIJK € 139 € 299 WEST-VLAANDEREN 09
7-12J 23/07 TOT 30/07 BREDENE (BELGIË)  SUMMER VIBES MALDEGEM € 349 € 629 OOST-VLAANDEREN 09
7-18J 15/07 TOT 22/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  PLEZIERVAKANTIE EIGEN VERVOER € 254 € 534 VLAAMS-BRABANT 09
11-14J 18/07 TOT 25/07 JUPILLE (BELGIË)  ROCKS & RIVERS KORTRIJK € 264 € 544 WEST-VLAANDEREN 10
11-14J 10/08 TOT 17/08 KEVELAER (DUITSLAND)  ACTION UND FUN KESSEL-LO € 314 € 594 VLAAMS-BRABANT 10
11-14J 20/08 TOT 27/08 DE HAAN (BELGIË) RAVOTTEN AAN ZEE MECHELEN € 284 € 564 ANTWERPEN 10
15-18J 01/07 TOT 08/07 KOLLUMEROORD (NEDERLAND) CRAZY KOLLUMER DIEPENBEEK € 269 € 549 LIMBURG 10
15-18J 07/07 TOT 16/07 VENETIË (ITALIË)  VENI, VIDI, VERONA KORTRIJK € 589 € 949 WEST-VLAANDEREN 11
15-18J 07/08 TOT 16/08 SORT (SPANJE)  FIESTA AVONTURA ERPE-MERE € 434 € 794 OOST-VLAANDEREN 11

 JONGEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN STRAFFE NIET-CM-

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

7-10J 16/07 TOT 23/07 OOSTENDE (BELGIË)  STORM AAN ZEE GEEL, MECHELEN € 349 € 629 ANTWERPEN 12
7-10J 29/07 TOT 05/08 BRASSCHAAT (BELGIË)  RAVOTGENOT KORTRIJK € 304 € 584 WEST-VLAANDEREN 12
7-10J 15/08 TOT 19/08 WORTEL (BELGIË)  BOERDERIJPLEZIER KORTRIJK € 139 € 299 WEST-VLAANDEREN 12
11-14J 18/07 TOT 25/07 JUPILLE (BELGIË)  ROCKS & RIVERS KORTRIJK € 264 € 544 WEST-VLAANDEREN 13
11-14J 10/08 TOT 17/08 KEVELAER (DUITSLAND)  ACTION UND FUN KESSEL-LO € 314 € 594 VLAAMS-BRABANT 13
15-18J 07/07 TOT 16/07 VENETIË (ITALIË)  VENI, VIDI, VERONA KORTRIJK € 589 € 949 WEST-VLAANDEREN 13
15-18J 07/08 TOT 16/08 SORT (SPANJE)  FIESTA AVONTURA ERPE-MERE € 434 € 794 OOST-VLAANDEREN 13

 JONGEREN MET EEN FYSIEKE BEPERKING STRAFFE NIET-CM-

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

7-18J 01/07 TOT 08/07 MAASMECHELEN (BELGIË) MIX & FUN EIGEN VERVOER € 289 € 569 ANTWERPEN 14
7-18J 08/07 TOT 15/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 289 € 569 LIMBURG 14
7-18J 16/07 TOT 23/07 WESTMALLE (BELGIË)  FANTASTISCHE FUNVAKANTIE BRUGGE, KORTRIJK € 284 € 564 WEST-VLAANDEREN 14
7-18J 07/08 TOT 14/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 289 € 569 LIMBURG 14
13-18J 01/07 TOT 08/07 HOOGELOON (NEDERLAND) SUMMERPROOF KORTRIJK € 279 € 559 WEST-VLAANDEREN 15
19-30J 03/07 TOT 10/07 LIGNAC (FRANKRIJK) RELAX OP Z'N LIGNACS EKE € 554 € 834 OOST-VLAANDEREN 15
19-30J 10/07 TOT 17/07 LIGNAC (FRANKRIJK) RELAX OP Z'N LIGNACS KORTRIJK € 554 € 834 WEST-VLAANDEREN 15
19-30J 25/07 TOT 01/08 TER AAR (NEDERLAND) ZOMERS GENIETEN DIEPENBEEK € 289 € 569 LIMBURG 15
19-30J 05/08 TOT 12/08 BLANKENHEIM (DUITSLAND) LUXUEUS DUITSLAND MECHELEN € 309 € 589 ANTWERPEN 15
19-30J 08/08 TOT 15/08 TER AAR (NEDERLAND) ZOMERS GENIETEN SINT-NIKLAAS € 289 € 569 OOST-VLAANDEREN 15

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

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

7-18J 01/07 TOT 08/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  MIX & FUN EIGEN VERVOER € 289 € 569 ANTWERPEN 28
7-18J 08/07 TOT 15/07 MAASMECHELEN (BELGIË)   ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 289 € 569 LIMBURG 28
7-18J 16/07 TOT 23/07 WESTMALLE (BELGIË)   FANTASTISCHE FUNVAKANTIE BRUGGE, KORTRIJK € 284 € 564 WEST-VLAANDEREN 28
7-18J 07/08 TOT 14/08 MAASMECHELEN (BELGIË)   ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 289 € 569 LIMBURG 28
7-18J 07/08 TOT 14/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  MAASMECHELEN MIX GEEL, MECHELEN € 339 € 619 ANTWERPEN 29

 VAKANTIES OP MAAT STRAFFE NIET-CM-

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

4-8J 9/07 TOT 16/07 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 99 € 284 OOST-VLAANDEREN 29
4-8J 16/07 TOT 23/07 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 99 € 284 OOST-VLAANDEREN 29
4-8J 23/07 TOT 30/07 BUGGENHOUT (BELGIË) DE KINDERHERBERG EIGEN VERVOER € 99 € 284 OOST-VLAANDEREN 29
7-12J 15/07 TOT 22/07 IEPER (BELGIË) RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE MALDEGEM € 314 € 594 OOST-VLAANDEREN 29

Samen  
met andere  
doelgroep





 JONGEREN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING STRAFFE NIET-CM-

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

7-12J 09/07 TOT 16/07 WORTEL (BELGIË) PLEZIER OP DE BOERDERIJ KESSEL-LO € 219 € 499 VLAAMS-BRABANT 16
7-12J 23/07 TOT 30/07 BREDENE (BELGIË) SUMMER VIBES MALDEGEM € 349 € 629 OOST-VLAANDEREN 16
7-18J 01/07 TOT 08/07 KEMMEL (BELGIË) ALLROUNDVAKANTIE EKE € 319 € 599 OOST-VLAANDEREN 16
7-18J 08/07 TOT 15/07 BEEKSE BERGEN (NEDERLAND) EXPEDITIE SAFARI KORTRIJK € 249 € 529 WEST-VLAANDEREN 17
7-18J 08/07 TOT 15/07 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 289 € 569 LIMBURG 17
7-18J 15/07 TOT 22/07 MAASMECHELEN (BELGIË) PLEZIERVAKANTIE EIGEN VERVOER € 254 € 534 VLAAMS-BRABANT 17
7-18J 16/07 TOT 23/07 WESTMALLE (BELGIË)  FANTASTISCHE FUNVAKANTIE BRUGGE € 284 € 564 WEST-VLAANDEREN 17
7-18J 23/07 TOT 30/07 KOKSIJDE (BELGIË) SCHATTEN IN KOKSIJDE KESSEL-LO € 299 € 579 VLAAMS-BRABANT 18
7-18J 23/07 TOT 30/07 MASSEMBRE (BELGIË) KETNET #LIKEME GEEL, MECHELEN € 264 € 544 ANTWERPEN 18
7-18J 23/07 TOT 30/07 WESTMALLE (BELGIË) WESTMALLE SWINGT BRUGGE € 304 € 584 WEST-VLAANDEREN 18
7-18J 25/07 TOT 01/08 BRUGGE (BELGIË) DOLFIJNE VAKANTIE KESSEL-LO € 369 € 649 VLAAMS-BRABANT 18
7-18J 30/07 TOT 06/08 MASSEMBRE (BELGIË) KETNET #LIKEME DENDERMONDE € 264 € 544 OOST-VLAANDEREN 18
7-18J 31/07 TOT 07/08 MAASMECHELEN (BELGIË) DE MAX, EN RELAX! SCHAARBEEK € 269 € 549 VLAAMS-BRABANT 19
7-18J 06/08 TOT 13/08 SPA (BELGIË) PLEZIERSCHEPPERS DIEPENBEEK € 359 € 639 LIMBURG 19
7-18J 07/08 TOT 14/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  ONBEPERKT PLEZIER EIGEN VERVOER € 289 € 569 LIMBURG 17
7-18J 07/08 TOT 14/08 MAASMECHELEN (BELGIË)  MAASMECHELEN MIX GEEL, MECHELEN € 339 € 619 ANTWERPEN 19
7-18J 08/08 TOT 15/08 BRUGGE (BELGIË) DOLFIJNE VAKANTIE MECHELEN € 369 € 649 ANTWERPEN 18
7-18J 13/08 TOT 20/08 WESTMALLE (BELGIË) VERTIER EN PLEZIER BRUGGE € 304 € 584 WEST-VLAANDEREN 19
7-18J 14/08 TOT 19/08 BRASSCHAAT (BELGIË) PRIKKELPARADIJS EIGEN VERVOER € 229 € 429 ANTWERPEN 20
7-18J 15/08 TOT 22/08 TER AAR (NEDERLAND) TO GO WITH THE FLOW SCHAARBEEK € 289 € 569 VLAAMS-BRABANT 20
7-18J 22/08 TOT 29/08 BALEN (BELGIË) STRALEN IN BALEN EKE € 274 € 554 OOST-VLAANDEREN 20
7-18J 31/10 TOT 04/11 MASSEMBRE (BELGIË) HERFSTKRIEBELS ERPE-MERE € 199 € 359 OOST-VLAANDEREN 20
7-30J 01/07 TOT 08/07 BREDENE (BELGIË) SPETTEREND STRANDPLEZIER DENDERMONDE € 349 € 629 OOST-VLAANDEREN 21
7-30J 08/07 TOT 15/07 BREDENE (BELGIË) SPETTEREND STRANDPLEZIER EKE € 349 € 629 OOST-VLAANDEREN 21
7-30J 15/07 TOT 22/07 BREDENE (BELGIË) SPETTEREND STRANDPLEZIER ERPE-MERE € 349 € 629 OOST-VLAANDEREN 21
13-18J 15/07 TOT 22/07 HECHTEL-EKSEL (BELGIË) KEICOOLE KEMPEN MECHELEN € 369 € 649 ANTWERPEN 21
13-18J 17/07 TOT 24/07 KELL AM SEE (DUITSLAND) HET DUITSE AVONTUUR DIEPENBEEK € 304 € 584 LIMBURG 21
13-30J 23/07 TOT 31/07 KEMMEL (BELGIË) ALLROUNDVAKANTIE GEEL, MECHELEN € 344 € 624 ANTWERPEN 21
19-30J 30/06 TOT 09/07 VILADASENS (SPANJE) HÉROE DEL AGUA MECHELEN € 559 € 919 ANTWERPEN 22
19-30J 01/07 TOT 08/07 EVERBEEK (BELGIË) KLEPPERENDE DIERENREIS OUDENAARDE € 379 € 659 OOST-VLAANDEREN 22
19-30J 07/07 TOT 16/07 VILADASENS (SPANJE) HÉROE DEL AGUA SCHAARBEEK € 559 € 919 VLAAMS-BRABANT 22
19-30J 08/07 TOT 15/07 EVERBEEK (BELGIË) KLEPPERENDE DIERENREIS GEEL, MECHELEN € 379 € 659 ANTWERPEN 22
19-30J 08/07 TOT 15/07 MAASMECHELEN (BELGIË) VAKANTIETOPPERS EIGEN VERVOER € 281 € 561 ANTWERPEN 22
19-30J 09/07 TOT 16/07 MALDEGEM (BELGIË) INTENS VAKANTIEPLEZIER GEEL, MECHELEN € 319 € 599 ANTWERPEN 23
19-30J 15/07 TOT 22/07 EVERBEEK (BELGIË) KLEPPERENDE DIERENREIS KORTRIJK € 379 € 659 WEST-VLAANDEREN 22
19-30J 15/07 TOT 22/07 MAASMECHELEN (BELGIË) VAKANTIETOPPERS OUDENAARDE € 309 € 589 OOST-VLAANDEREN 22
19-30J 16/07 TOT 23/07 LOUVAIN-LA-NEUVE (BELGIË) L'AVENTURE-LA-NEUVE GEEL, MECHELEN € 329 € 609 ANTWERPEN 23
19-30J 17/07 TOT 23/07 ANTWERPEN (BELGIË) MUSICALSPETTERS EIGEN VERVOER € 254 € 494 ANTWERPEN 23
19-30J 17/07 TOT 26/07 DIE-ROMEYER (FRANKRIJK) ZUIDERSE ACTIE DIEPENBEEK € 384 € 744 LIMBURG 23
19-30J 17/07 TOT 24/07 LIGNAC (FRANKRIJK) ZUIDERS GENIETEN SCHAARBEEK € 554 € 834 VLAAMS-BRABANT 24
19-30J 24/07 TOT 02/08 SAINT-GIRONS PLAGE (FRANKRIJK) WACKO WATERVAKANTIE DENDERMONDE € 414 € 774 OOST-VLAANDEREN 24
19-30J 24/07 TOT 31/07 MAASMECHELEN (BELGIË) SUPER-DE-LUXE-VAKANTIE GEEL, MECHELEN € 309 € 589 ANTWERPEN 24
19-30J 30/07 TOT 06/08 KOKSIJDE (BELGIË) STEEL DE SHOW DIEPENBEEK € 319 € 599 LIMBURG 24
19-30J 30/07 TOT 06/08 SPA (BELGIË) OP DE ZWIER KORTRIJK € 364 € 644 WEST-VLAANDEREN 25
19-30J 30/07 TOT 06/08 WESTMALLE (BELGIË) MUZIKAAL GENIETEN BRUGGE € 304 € 584 WEST-VLAANDEREN 25
19-30J 31/07 TOT 06/08 ROADTRIP NEDERLAND (NEDERLAND) ROADTRIP DOOR NEDERLAND EKE € 469 € 709 OOST-VLAANDEREN 25
19-30J 31/07 TOT 09/08 ESPONELLÀ (SPANJE) (ONT)SPANNEND SPANJE KORTRIJK € 424 € 784 WEST-VLAANDEREN 25
19-30J 31/07 TOT 09/08 SORT (SPANJE) FIESTA AVONTURA MECHELEN € 434 € 794 ANTWERPEN 26
19-30J 31/07 TOT 07/08 BRASSCHAAT (BELGIË) 100% RELAX EKE € 304 € 584 OOST-VLAANDEREN 26
19-30J 04/08 TOT 13/08 LOVERE (ITALIË) LAGO PARADISO GEEL, MECHELEN € 424 € 784 ANTWERPEN 26
19-30J 06/08 TOT 13/08 WESTMALLE (BELGIË) VERWENVAKANTIE BRUGGE € 304 € 584 WEST-VLAANDEREN 26
19-30J 07/08 TOT 16/08 CESENATICO (ITALIË) COSTA ITALIA OUDENAARDE € 589 € 949 OOST-VLAANDEREN 27
19-30J 20/08 TOT 27/08 SPA (BELGIË) OP DE ZWIER GEEL, MECHELEN € 364 € 644 ANTWERPEN 25
19-30J 31/10 TOT 04/11 BRASSCHAAT (BELGIË) RAVOTTEN IN HET GROEN EIGEN VERVOER € 174 € 334 ANTWERPEN 27
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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



WIN EEN VERJAARDAGSFEESTJE OP JE KAZOUVAKANTIE! 
WAT LIGT ER TE FONKELEN ONDER ONZE KERSTBOOM? EEN VERJAARDAGSFEESTJE OP 

KAZOUVAKANTIE MET TOETERS EN BELLEN! DIT WIL ZEGGEN: EEN FEESTPAKKET ÉN TAART. 

KNUTSEL EEN KONINKLIJKE KROON EN ZET DEZE OP JE HOOFD. 
NEEM EEN FOTO EN STUUR DIE NAAR KAZOU@CM.BE.  

MISSCHIEN HEEFT DE JURY EEN BOONTJE VOOR JOUW KROONTJE…  

DEELNEMEN AAN DEZE WEDSTRIJD KAN TOT EN MET 12 JANUARI 2022.  WEDSTRIJDREGLEMENT ZIE KAZOU.BE/VERJAARDAG

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

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. Onze JOMBA-vakanties 
zijn voor deelnemers tot en met 30 jaar.

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 19 januari om 14 uur kan je 
meerdere vakanties boeken!

KAN JE KIEZEN OP WELKE FOTO’S MIJN KIND STAAT?
Op de medische fi che kan je je voorkeur 
doorgeven. Lees meer op www.kazou.be/privacy.

Kan iemand die geen CM-lid is ook boeken?
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 13 jaar en jongeren van 14 t.e.m. 
20 jaar met een ernstige beperking hebben 

recht op zo’n attest. We sturen het je op in de eerste 
maanden van 2023. Hiermee kan je tot € 14 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.
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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
OUDE BURG 23 • 8000 BRUGGE

 050 44 03 42
 WESTVLAANDEREN@KAZOU.BE



www.intersoc.be/promoties

zomerVAKANTIEs 
voor gezinnen

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  € 35  in plaats 
van € 64,95. Naast dit voordeel geniet je  ook van 
mooie kortingen op ander vakantiemateriaal.  Meer 
informatie vind je op de kortingsbon die je na je 
inschrijving in je profi el vindt.

Met de nieuwe Mijn CM-app kun je 
eenvoudig CM-voordelen aanvragen en 
terugbetalingen opvolgen.
Download de app en ontdek alle 
functionaliteiten.

Mijn CM-app
Download de app via 
Google Play of App Store.

onze partners

 

jouw kind goed  
beschermd deze zomer

Vertrek ideaal voorbereid op kamp.  
Ontdek wat Goed voor jou en je kind kan doen.

thuiszorgwinkel 
hoorcentrum 
apotheek www.goed.be

SlaapwelSlaapwel
OP VAKANTIE!

35



Eerste vakanties 
Eerste vakanties 

voor deelnemers 
voor deelnemers 

met fysieke 
met fysieke 
beperkingbeperking

ga hetzelfde aantal 

nog eens vooruit

Eerste vakanties Eerste vakanties 
voor deelnemers voor deelnemers 

met mentale met mentale 
beperkingbeperking

ga hetzelfde aantal 
nog eens vooruit

Eerste afl evering Eerste afl evering van F.C. De van F.C. De KampioenenKampioenen
ga naar de laatste
aflevering in 2011

Oprichting de Oprichting de 
Romeo’sRomeo’s

tijd voor de
 polonaise! sla een

beurt over

Internationaal Internationaal 
Verdrag inzake Verdrag inzake 
de Rechten van de Rechten van 

het Kind het Kind 
ga hetzelfde aantal

nog eens vooruit

Start Preventieve 
Start Preventieve LuchtkurenLuchtkuren

De eerste De eerste 
vakanties in vakanties in 
ZwitserlandZwitserland

NieuweNieuwe
naam: naam: 
Jeugd&Jeugd&
 Gezondheid Gezondheid

Nieuwe naam:
Nieuwe naam:KazouKazou

Eerste keer 
Eerste keer 
jongens en 
jongens en 

meisjes samen
meisjes samen

op vakantieop vakantie

ga hetzelfde aantal 

nog eens vooruit

Ice Age Ice Age 
nummer 1nummer 1

wacht een beurt

om je nootje

te zoeken

Eerste afl evering Eerste afl evering 
van Thuisvan Thuis

Ga naar de 3000ste 

aflevering in 2011

Eerste afl evering Eerste afl evering 
Dag SinterklaasDag Sinterklaas

Braaf geweest?

ga 2 vakjes verder.

Laatste witte Laatste witte 
kerst in kerst in 

VlaanderenVlaanderen
ga naar je

geboortejaar

Eerste seizoen Eerste seizoen Down the roadDown the roadga hetzelfde aantal nog eens vooruit

Start van K3Start van K3
ga 3 vakjes verder

Opening 
Opening Speelgoedmuseum 

Speelgoedmuseum in Mechelen
in Mechelensla een beurt over om een bezoek te brengen

Eerste Eerste 
skivakantiesskivakanties

Ski verder naar 1988

Filip wordt Filip wordt 
koning van koning van 

BelgiëBelgië
wacht een beurt

en vier mee

= Gooi nog eens = Plaats jouw pion bij de dichtstbijzijnde andere pion.
(kan zowel vooruit als achteruit zijn)

De teerling is geworpen. Kazouvakanties zijn een vak apart ;-) 
Al 75 jaar. Dat zijn 75 vakjes op een ganzenbord. Zo zie je maar: 
Kazou zal altijd spelen, leren en ontdekken zijn.

Oei, een pijntje.Oei, een pijntje.
ga terug naar start

Au, nog een Au, nog een 
pijntje!pijntje!

ga terug naar start

Heimwee naar Heimwee naar 
vroeger!vroeger!

Ga terug naar 1985

Millenium Bug!Millenium Bug!
Ga terug naar 1975

Eerste album Eerste album 
Jommeke Jommeke 

sla een beurt over

om de strip te lezen

Eerste mens Eerste mens 
op de maanop de maan
wacht een beurt

op de maan

Start van het Start van het wereldwijde webwereldwijde webwacht een beurtom je dial-up modem te starten

Corona halveert 
Corona halveert 

onze vakanties
onze vakanties

keer 10 vakjes terug

Sandra Kim 
Sandra Kim 

wint Eurovisie 
wint Eurovisie 

Songfestival
Songfestival

ga 13 vakjes verder
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Da’s
Kazou

al 75 jaar!

alle contactinfo 

op kazou.be
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