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BEDPLASVAKANTIE
Wist je dat Kazou ook vakanties organiseert 
voor kinderen die bedplassen? Niet omdat je als 
bedplasser een buitenbeentje bent, wel omdat een 
zorgeloze vakantie het allerbelangrijkste is!

INTEGRATIEVAKANTIE
Heeft jouw broer, zusje of vriend autisme of een 
verstandelijke en/of fysieke beperking? Voor hen zijn 
er vakanties op maat.  Maar Kazou organiseert ook 
integratievakanties. 

Daar kunnen jullie samen naartoe voor een 
knotsgekke week!

Je vindt al deze vakanties op kazou.be.

Vakanties op maat voorVakanties op maat voor
 specifieke doelgroepen specifieke doelgroepen
Vakanties op maat voorVakanties op maat voor
 specifieke doelgroepen specifieke doelgroepen

#IEDEREENMEE
#DASKAZOU
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Wist je dat bij Kazou iedereen welkom is? B Vind 
je de perfecte vakantie maar heb je nood aan extra 
ondersteuning? Bel ons of stuur een mailtje. We proberen 
samen een oplossing te vinden. Is inclusie geen optie? Het 
JOMBA-aanbod voor jongeren met bijzondere aandacht 
zorgt misschien voor een uitweg.

Tot snel!
Het Kazouteam

Wij zijn Kazou, de jeugddienst van CM. We organiseren 
al 75 jaar vakanties voor kinderen en jongeren van 7 tot 
18 jaar. Dat is iedere keer weer een onvergetelijke week 
met veel plezier, veel kleine en grote spelletjes, plus veel 
nieuwe vrienden.

Da’s Kazou! Benieuwd naar zo’n avontuur?

In dit boekje staan enkel de vakanties voor jouw leeftijd, 
met een opstapplaats in jouw buurt. Graag gedaan! 
Jouw droomvakantie staat volgens ons op pagina… 
Kijk maar!

Hey jij daar,

Stap in... voor waarschijnlijk de vakantie van je leven.
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Op de volgende pagina vind je een overzicht van de vakanties.

Zin in een week vol plezier, zotte spelletjes en veel nieuwe 
vrienden? We selecteerden op de volgende pagina’s de 
vakanties voor jouw leeftijd, met een opstapplaats in je buurt. 
Je droomvakantie nog niet gevonden? Surf dan naar kazou.be 
en ontdek er ons hele aanbod, dus ook de vakanties waarvan de 
opstapplaats ietsje verder ligt.

Legende

al 75 jaar!

Da’s
Kazou

Alles op een rijtje

VOORAF
1  GEGEVENS CONTROLEREN OF PROFIEL AANMAKEN 

EN KIND TOEVOEGEN 
Heb je al een profi el op kazou.be? Kijk dan best op 

voorhand eens of al je gegevens nog kloppen. Heb je nog geen 

profi el? Maak er dan nu al één aan en voeg je kind(eren) toe.

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

BOEKEN
3  BOEKEN

kazou.be/hoe-boeken

4  BEVESTIGINGSMAIL 
Enkele minuten na je boeking ontvang je een 

bevestigingsmail.

ACHTERAF
5  BOEKEN VOOR EEN TWEEDE VAKANTIE

Boeken voor een tweede vakantie (of meer) kan 

vanaf woensdag 19 januari om 14 uur.

6  FACTUUR, MEDISCHE FICHE EN ANDERE 
DOCUMENTEN 
Ten laatste 4 weken na je boeking vind je deze 

documenten terug in je ‘Mijn Kazou’-profi el.

03

om 15 uur

 AVONTUUR

 BOERDERIJ

 DIERENTUIN

 KOKEN

 PAARDRIJDEN

 PRETPARK

 RAVOTTEN

 STRAND

 ZWEMMEN
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Wist je dat bij Kazou iedereen welkom is? B Vind 
je de perfecte vakantie maar heb je nood aan extra 
ondersteuning? Bel ons of stuur een mailtje. We proberen 
samen een oplossing te vinden. Is inclusie geen optie? Het 
JOMBA-aanbod voor jongeren met bijzondere aandacht 
zorgt misschien voor een uitweg.

Tot snel!
Het Kazouteam

Wij zijn Kazou, de jeugddienst van CM. We organiseren 
al 75 jaar vakanties voor kinderen en jongeren van 7 tot 
18 jaar. Dat is iedere keer weer een onvergetelijke week 
met veel plezier, veel kleine en grote spelletjes, plus veel 
nieuwe vrienden.

Da’s Kazou! Benieuwd naar zo’n avontuur?

In dit boekje staan enkel de vakanties voor jouw leeftijd, 
met een opstapplaats in jouw buurt. Graag gedaan! 
Jouw droomvakantie staat volgens ons op pagina… 
Kijk maar!

Hey jij daar,

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

speciaal voor jou!



Een overzicht van onze vakanties voor jou!Een overzicht van onze vakanties voor jou!
STRAFFE NIET-CM-

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

BALEN GIEREN EN BRULLEN 01/07 TOT 08/07 EIGEN VERVOER € 161 € 336
MAASMECHELEN MIX & FUN 01/07 TOT 08/07 EIGEN VERVOER € 289 € 569 JOMBA, INTEGRATIE
ZOERSEL SPRING IN 'T VELD 04/07 TOT 08/07 EIGEN VERVOER € 146 € 246
WANNE COOL EN COO 06/07 TOT 13/07 GEEL, MECHELEN € 264 € 439
DE PANNE HOPPA-IN-PLOPSA 08/07 TOT 15/07 MECHELEN € 249 € 424
SPA PAARDRIJVAKANTIE 09/07 TOT 16/07 GEEL, MECHELEN € 299 € 474
BREDENE STRANDKRIEBELTJES 15/07 TOT 19/07 GEEL, MECHELEN € 169 € 269
SINT-KATELIJNE-WAVER JUNGLESAFARI 25/07 TOT 29/07 EIGEN VERVOER € 151 € 251
PULLE BOERDERIJVAKANTIE 01/08 TOT 05/08 EIGEN VERVOER € 116 € 216
MAASMECHELEN MAASMECHELEN MIX 07/08 TOT 14/08 GEEL, MECHELEN € 339 € 619 JOMBA, INTEGRATIE
BALEN REIS ROND DE WERELD 08/08 TOT 12/08 EIGEN VERVOER € 66 € 166
BREDENE STRANDKRIEBELTJES 08/08 TOT 12/08 GEEL, MECHELEN € 169 € 269
WORTEL BOERDERIJVAKANTIE 08/08 TOT 12/08 EIGEN VERVOER € 111 € 211
LOON OP ZAND KIDS IN WONDERLAND 15/08 TOT 19/08 MECHELEN € 179 € 279
BRASSCHAAT RAVOTTEN IN 'T BOS 21/08 TOT 26/08 EIGEN VERVOER € 126 € 251
DE PANNE HOPPA IN PLOPSA 22/08 TOT 26/08 GEEL, MECHELEN € 174 € 274
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BALEN (BELGIË)
Gieren en brullen

Smeer alvast je stembanden voor deze vakantie. Je schreeuwt het uit van 
plezier in Bobbejaanland, terwijl de kriebels door je lijf gieren tijdens een 
ritje op de Speedy Bob. In GaiaZOO kom je dan weer oog in oog te staan met 
leeuwen, tijgers … Kan jij luider brullen? Nog energie in de tank? Stap in een 
gocart en race tegen je vrienden of spring om ter hoogst op de trampolines. 
En daarna, hop het zwembad in! Deze week zal je vast plezieren!

GIEREN IN BOBBEJAANLAND • BRULLEN IN GAIAZOO • 
SPLASHEN IN HET ZWEMBAD • RACEN MET GOCARTS 

• SPRINGEN OP DE TRAMPOLINES

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 189
NIET-CM-lid: € 364

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 161
NIET-CM-lid: € 336

ei
ge

n vervoeR

ZOERSEL (BELGIË)
Spring in ‘t veld 

Spring mee de vakantie in en neem dat maar letterlijk. Beleef superveel 
trampolineplezier in een jump- en funarena en word een echte ninja. Spring 
zoals de kangoeroes of brul zoals de leeuwen bij het bezoek aan de Zoo 
Antwerpen. Ten slotte kan je je uitleven als een vis in het water tijdens een 
bezoek aan het zwembad. Een vakantie dus voor een echte spring-in-’t-veld!

RAVOTTEN IN HET GROEN • TRAMPOLINEPARK • 
ZOO ANTWERPEN • ZWEMBADBEZOEK

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 174
NIET-CM-lid: € 274

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 146
NIET-CM-lid: € 246

ei
ge

n vervoeR

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

MAASMECHELEN (BELGIË)
Mix & fun

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

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 289
NIET-CM-lid: € 569

BOEKEN KAN VANAF

15 januari
om 9 uur

integ
ratie

vakantie

ei
ge

n vervoeR

SPECIAAL AANBOD

WANNE (BELGIË)
Cool en Coo

Zeg jij ja tegen een coole en stoere vakantie? Dan is Wanne precies wat je 
zoekt! In het grootste houten doolhof ter wereld moet je je hoofd koel houden 
om de uitgang te vinden. Gelukt? Dan word je beloond met een zalige portie 
tubing! Verkoeling nodig? Die vind je zeker in het subtropisch zwembad van 
Center Parcs. En dan zijn er nog de attracties van Plopsa Coo, kriebels in de 
buik verzekerd! Wanne, enkel voor coole kids!

KICKS IN PLOPSA COO • ZALIG ZWEMMEN IN CENTER 
PARCS • MEGADOOLHOF • TUBING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 264
NIET-CM-lid: € 439

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 EIGEN VERVOER 

PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 08/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

06/07 TOT 13/07 GEEL, MECHELEN

De vakanties voor 7- en 8-jarigen (’14-’15) 05



Verloren voorwerpen
Na onze vakanties blijven we te vaak met een fl inke reistas verloren 
voorwerpen achter. Daar willen we samen met jullie iets aan doen.

Hoe?
• Voorzie je kledij van naamlabels.
• Maak samen je bagage voor vertrek.
• Iets kwijtgeraakt? 

Contacteer ons na de vakantie via 
kazou.be/verlorenvoorwerpen.

Wat doet Kazou met de 
voorwerpen die achterblijven?
Twee maanden na de zomervakantie 
worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

Verloren voorwerpen

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

PLOPSALAND • PLOPSAQUA • 
GOCARTRACE • STRANDPLEZIER

DE PANNE (BELGIË)
Hoppa in Plopsa STRAFFE 

CM-PRIJS
STRAFFE 
CM-PRIJS

€ X€ X
NIET-CM-lid: € XNIET-CM-lid: € X

STRAFFE 
CM-PRIJS

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 249€ 174
NIET-CM-lid: € 424NIET-CM-lid: € 274

5 dagen 7 dagen

BREDENE (BELGIË)
Strandkriebeltjes

Ravotten in de duinen, zandkastelen bouwen op het strand en springen over 
de golven. In Bredene vliegen de zandkorrels en waterspetters je 5 dagen 
lang rond de oren. Is het zeewater je iets te fris? Een middagje zwemmen 
in het subtropisch zwembad is de oplossing. Zet je daarna schrap voor een 
daguitstap naar Bellewaerde Park. Trotseer jij de River Splash of zoek je 
liever de snelheid op in de Keverbaan? Voel je het al kriebelen?

STRANDSPELEN EN ZANDKASTELEN • SPETTEREN IN 
CENTER PARCS • PLEZIER IN BELLEWAERDE PARK • 

RAVOTTEN IN DE DUINEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 169
NIET-CM-lid: € 269

SPA (BELGIË)
Paardrijvakantie

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

WORD EEN ECHTE RUITER • 
PAARDRIJLES OP NIVEAU • SPANNENDE BOSSPELEN • 

HET LEVEN OP DE MANEGE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 299
NIET-CM-lid: € 474

PERIODE OPSTAPPLAATS

09/07 TOT 16/07 GEEL, MECHELEN
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 (7 DAGEN) MECHELEN
22/08 TOT 26/08 (5 DAGEN) GEEL, MECHELEN

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 19/07 GEEL, MECHELEN
08/08 TOT 12/08 GEEL, MECHELEN
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MAASMECHELEN (BELGIË)

Maasmechelen Mix

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 • SUBTROPISCH 
ZWEMPARADIJS • VERRASSINGSACTIVITEITEN • 

KNOTSGEK SPRINGKASTEEL • SUPERSNOEZELRUIMTE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 339
NIET-CM-lid: € 619

BOEKEN KAN VANAF

15 januari
om 9 uur

integ
ratie

vakantie

SPECIAAL AANBOD

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

BALEN (BELGIË)
Reis rond de wereld

Vertrek met ons op reis rond de wereld. Springen op de reuzentrampolines als 
een kangoeroe of ravotten als aapjes in de natuur, in Balen kan het allemaal! 
Je amuseert je te pletter in de megaspeeltuin, op de gocarts of tijdens een 
verfrissende duik in het openluchtzwembad. In dierentuin GaiaZOO kan je 
dieren van over de hele wereld spotten. Wereldreiziger in spe, pak je koffers 
en reis met ons mee!

DAGJE GAIAZOO • OPENLUCHTZWEMBAD • 
TRAMPOLINES & GOCARTS

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 94
NIET-CM-lid: € 194

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 66
NIET-CM-lid: € 166

ei
ge

n vervoeR

SINT-KATELIJNE-WAVER (BELGIË)
Junglesafari

Voor een spannende junglesafari zit je in Sint-Katelijne-Waver helemaal 
goed! Hier word je een echte ontdekkingsreiziger. Twee keer ga je op uitstap 
naar Planckendael en beleef je de expeditie van je leven. Samen met de 
monitoren ontdek je hoe de dieren leven en hoe ze eruitzien. Tussendoor kan 
je ravotten in de speeltuin. Kom mee en laat je verrassen!

ZALIG RAVOTTEN IN DE SPEELTUIN • WORD 
ONTDEKKINGSREIZIGER • EXPEDITIE IN 

PLANCKENDAEL

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 179
NIET-CM-lid: € 279

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 151
NIET-CM-lid: € 251

ei
ge

n vervoeR

PULLE (BELGIË)
Boerderijvakantie

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

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

TIMMEREN OF WEVEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 144
NIET-CM-lid: € 244

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 116
NIET-CM-lid: € 216

ei
ge

n vervoeR

PERIODE OPSTAPPLAATS

25/07 TOT 29/07 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/08 TOT 05/08 EIGEN VERVOER 

PERIODE OPSTAPPLAATS

07/08 TOT 14/08 GEEL, MECHELEN
PERIODE OPSTAPPLAATS

08/08 TOT 12/08 EIGEN VERVOER 

De vakanties voor 7- en 8-jarigen (’14-’15) 07



LOON OP ZAND (NEDERLAND)
Kids in Wonderland

Duik mee in de wondere wereld van Assepoester, Rapunzel en vele andere 
sprookjes� guren. Sprookjes bestaan en dat ontdek je op de daguitstap naar 
pretpark Efteling. Dat wordt dolle pret in het Sprookjesbos of op de houten 
achtbaan! Een verteltheater komt op bezoek met een koffer vol sprookjes. 
Er was eens... Je sluit deze wonderlijke vakantie af met een betoverend 
sprookjesbal. Stap mee in dit verhaal!

SPROOKJESLAND EFTELING • BETOVEREND 
VERTELTHEATER • MAGISCH SPROOKJESBAL • 

HEERLIJK ZWEMMEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 179
NIET-CM-lid: € 279

BRASSCHAAT (BELGIË)
Ravotten in ‘t bos

Maak je klaar voor een week onbeperkt ravotplezier in de Antwerpse natuur! 
Samen met de monitoren speel je een keileuk bosspel. Je trekt ook naar het 
Fort van Stabroek om te klimmen en klauteren. Met je speelkameraden kan 
je lekker plonzen in het zwembad of de winnaar worden van een partijtje 
minigolf. Stroop de mouwen dus al op en ga mee ravotten in ‘t bos.

AVONTUURLIJKE OBSTAKELS • PLONZEN IN HET 
ZWEMBAD • MINIGOLF • SPELEN IN DE BOSSEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 154
NIET-CM-lid: € 279

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 126
NIET-CM-lid: € 251

ei
ge

n vervoeR

WORTEL (BELGIË)
Boerderijvakantie

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 nadat je ontsnapt bent uit de esc-kip 
room en amuseert je op de boerderijkermis. 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 • 

ONTSNAPPEN UIT DE ESC-KIP ROOM • BOERDERIJKERMIS

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 139
NIET-CM-lid: € 239

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 111
NIET-CM-lid: € 211

ei
ge

n vervoeR

STRAFFE JONGERENVAKAnties
#DASKAZOU

Da’s
Kazou

al 75 jaar!

Zoek & Boek op kazou.be

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/08 TOT 12/08 EIGEN VERVOER 

PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 26/08 EIGEN VERVOER 
PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 19/08 MECHELEN
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STRAFFE JONGERENVAKAnties
#DASKAZOU

Da’s
Kazou

al 75 jaar!

Zoek & Boek op kazou.be
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kies 
zelf je 
kleur

kazou kleurplaat

De oplsossing vind je op kazou.be/7verschillen

zoek de zeven verschillen10
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kazouder / bel-knutselspel

Je wordt KazouderJe wordt Kazouder
Tekst: Ann-Lien Lievens 
Het blijft vreemd aanvoelen om 
aan de buitenkant van de bus met 
zwaaiende kinderen te staan, in plaats 
van er middenin op het gangpad. Na 
elf jaar als moni, VV, TP en instructeur 
was Kazou met mijn DNA verweven. 
Zo komt het dat mijn dochter nu op 
Kazoukamp is en ik lijdzaam moet 
wachten tot die bus eindelijk weer de 
parking oprijdt.

Toen ik kind was, waren er geen 
tientallen kampen om uit te kiezen. 
Als 8-jarige sliep je voor het eerst in 
een slaapzaal aan zee, als 11-jarige 
was je onder de indruk van de 
feestzaal in Heer-sur-Meuse, als 
14-jarige verlegde je je eigen grenzen 
in Maloja en als 15-jarige gaf je je 
eerste kus in St.-Cécile. Het is niet 
zonder enige trots dat ik merk hoe 

‘mijn’ Kazou gigantisch gegroeid is 
de voorbije vijftien jaar. Ik vind het 
ongeloofl ijk hoe ze zoveel kwalitatieve 
moni’s blijven vinden. ‘De jeugd van 
tegenwoordig’ is een bende straff e 
jongvolwassenen, als je ‘t mij vraagt.

En hoewel mijn jongvolwassenheid 
nu toch al even voorbij is, zit het 
Kazou’gen’ nog in mijn lijf. Ik werd 
ouder, maar bleef afspreken met 
‘de bende van Kazou’. Ook nu onze 
eigen kinderen op kamp gaan en we 
letterlijk Kazouder zijn geworden, 
gaan we nog steeds samen op café, 
op weekend en op reis. Wat je samen 
meemaakte als moni, schept een 
onvermijdelijke band. Die ene crisis 
in Kroatië, die zotte avond op BC, die 
prachtgasten in Herentals… Ik hoop 
dat mijn dochter druk bezig is even 
kostbare herinneringen te maken.

Ann-Lien is een oud-moni bij Kazou en 
ondertussen zelf mama van twee kinderen die 
meegaan op vakantie. Ze schrijft voor zichzelf en voor 
anderen op www.brievenlievens.be.

Trrring!! Het verleden hangt 
aan de lijn. Of we een blik op 

het verleden willen werpen? Zeker. 
En of we iets willen vertellen over de 
klassieke bliktelefoon? Dat spreekt 

voor zich.

Wist je dat er vroeger gepraat werd 
met elkaar door middel van blikjes en 
een gespannen draad of touw? Wow!

Wat heb je nodig?
 2 lege blikken
 een hamer
 een spijker of een schroef
 plakband of ducttape
 touw (hoe langer, hoe beter)

Hoe maak je die bliktelefoon?
Neem 2 lege blikken en maak ze aan één kant 
open. Maak een gaatje in de andere kant van de 
blikken (met die hamer en die spijker), trek het 
touw door die gaatjes en maak een knoop aan 
beide uiteinden van het touw. Doe een beetje 
plakband of tape rond de randen van de blikken 
om mogelijke scherpe randen af te dekken.

Vraag aan iemand anders om met een blik weg 
te gaan tot het touw goed gespannen is. Als je 
daarna in het blik spreekt hoort de persoon 
aan de andere kant van de lijn wat je zegt, als 
deze het blik aan diens oor houdt. Kort 
samengevat: kinderspel! Zo kan je 
met je vrienden communiceren 
zoals het vroeger was, toen 
de dieren nog praatten.

Wil je de blikken ook versieren en 
zoek je wat inspiratie? Aarzel niet om 
ons te bellen…

Blik op oneindig veel knutselplezier
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Een terugblik met opa Rik Een terugblik met opa Rik 
Opa Rik ging lang geleden, toen hij nog een kind was, met Kazou 
op vakantie. Waar is de tijd gebleven... Aan de hand van enkele 
oude vakantiefoto’s komen de herinneringen terug naar boven. 
Zijn glimlach en pretoogjes zeggen veel. Welk avontuur van opa 
Rik zou jij willen beleven?

“Ja, die boerderijvakantie in Sint-Pieterskapelle ben ik niet 

vergeten. Daar kan ik nog uren in geuren en kleuren 

over vertellen. Zoals die keer dat de varkensstal moest 

schoongeveegd worden, dat liep een beetje uit de hand. Nu ja, 

de mest vloog in het rond en iedereen zat onder de mest. We 

hebben toen goed gelachen. Maar stinken! Zo mochten we 

natuurlijk niet aan tafel van de moni’s. Eerst moesten we ons 

wassen aan de lavabo en pas dan was het etenstijd.”

“Het water komt mij terug in 

de mond als ik aan Koksijde 

denk. Daar heb ik voor de 

allereerste keer spaghetti 

gegeten. Ik vond dat zo lekker 

dat ik nadien aan mijn mama 

gevraagd heb om dat ook 

thuis eens klaar te maken. 

Maar dat smaakte helemaal 

niet hetzelfde. Niets is beter 

dan een lekkere maaltijd na 

een hele dag spelen in de 

zeelucht!”

“Ik herinner mij niet zo goed meer waar deze foto 
werd genomen. Maar wat ik wel nog weet, is dat ik 
elke vakantie een kaartspel op zak had. Hier leg ik 
het spelletje ‘Hoger, Lager’ uit aan mijn moni. Da’s 
heel gemakkelijk en iedereen kan altijd meespelen. 
Plezier verzekerd.”

“Deze dia doet me denken aan mijn 

vakantie in Heer-Sur-Meuse, naar ’t 

schijnt heet dat daar nu Massembre. 

Da’s een erg groot domein met heel 

veel deelnemers. Met zoveel in één 

ruimte slapen, dat verliep toen niet 

altijd even vlot. En ik weet nog dat 

mijn beste kameraadje altijd heel 

luid snurkte. Ik moet toegeven dat 

ik nooit echt uitgeslapen terugkwam 

van een Kazouvakantie.”
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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.

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 heb je 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.

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!
Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!

Ja!
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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
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Start Ketnet
Start Ketnet

eindelijk iets op TV!

wacht een beurt 

om naar mega mindy

te kijken

Start Start 
Samson & GertSamson & Gert
wacht een beurt om

te kloppen (want 

de bel doet het niet)

EersteEerste
afl evering afl evering 
#Likeme#Likeme

zing mee en Sla een
 beurt over

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 
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