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

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

Daar kunnen jullie samen naartoe voor een 
knotsgekke week!

Je vindt al deze vakanties op maat op kazou.be.

VAKANTIES OP MAAT VOOR VAKANTIES OP MAAT VOOR 
SPECIFIEKE DOELGROEPENSPECIFIEKE DOELGROEPEN
VAKANTIES OP MAAT VOOR VAKANTIES OP MAAT VOOR 
SPECIFIEKE DOELGROEPENSPECIFIEKE DOELGROEPEN

welkom02

alle opstapplaatsen 
& leeftijden!

IN DIT NUMMER
Alles op een rijtje ..................................P03
37 Kazouvakanties speciaal voor jou .....P04
Helpende Hennie / Weetjes .................P12
Een dag op Kazouvakantie ....................P13

Kazou zegt ja! ........................................P14
Dubbel plezier  .....................................P14
Win een brooddoos ..............................P15
Contactgegevens ...................................P16

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

Dit boekje is helemaal alleen voor jou. Supertof, toch? 
Enkel de vakanties voor jouw leeftijd staan erin, met een 
opstapplaats in de buurt. Zo moet je niet te lang bladeren 
naar je droomvakantie.

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

Tot snel!
Het Kazouteam

HEY JIJ DAAR,

WORD DEWORD DE
 HELD VAN  HELD VAN 

DEZE ZOMERDEZE ZOMER

WORD DEWORD DE
 HELD VAN  HELD VAN 

DEZE ZOMERDEZE ZOMER



Alles op een rijtje

OP VOORHAND
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.

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 13 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.

Boeken kan vanaf Boeken kan vanaf 

ZATERDAG ZATERDAG 
9 JANUARI9 JANUARI
ZATERDAG ZATERDAG 
9 JANUARI9 JANUARI

HOE BOEKEN?

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.
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EEN OVERZICHT VAN 
ONZE VAKANTIES VOOR JOU!

STRAFFE NIET-CM-

LEEFTIJD CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

5-6J ('16-'15) IEPER SPELEN EN RAVOTTEN 05/07 TOT 09/07 EIGEN VERVOER € 75 € 100 ZONDER OVERNACHTING
5-6J ('16-'15) KORTRIJK SPELEN EN RAVOTTEN 05/07 TOT 09/07 EIGEN VERVOER € 75 € 100 ZONDER OVERNACHTING
5-6J ('16-'15) IEPER SPELEN EN RAVOTTEN 16/08 TOT 20/08 EIGEN VERVOER € 75 € 100 ZONDER OVERNACHTING
5-6J ('16-'15) KORTRIJK SPELEN EN RAVOTTEN 16/08 TOT 20/08 EIGEN VERVOER € 75 € 100 ZONDER OVERNACHTING
7-18J ('14-'03) WESTMALLE FANTASTISCHE FUNVAKANTIE 17/07 TOT 24/07 BRUGGE, KORTRIJK € 290 € 570 JOMBA, INTEGRATIE
7-8J ('14-'13) LOON OP ZAND KIDS IN WONDERLAND 01/07 TOT 05/07 ROESELARE € 170 € 270
7-8J ('14-'13) WANNE WICKIE & COO 01/07 TOT 05/07 BRUGGE € 165 € 265
7-8J ('14-'13) MODAVE JABBEDABBEDOEVAKANTIE 03/07 TOT 07/07 OOSTENDE € 145 € 245
7-8J ('14-'13) KOKSIJDE MATROZENVAKANTIE 05/07 TOT 09/07 ROESELARE € 160 € 260
7-8J ('14-'13) GIJZENZELE OP BOERDERIJVAKANTIE 05/07 TOT 09/07 BRUGGE € 160 € 260 MET DE TREIN
7-8J ('14-'13) WORTEL OP BOERDERIJVAKANTIE 10/07 TOT 17/07 KORTRIJK € 235 € 410
7-8J ('14-'13) BLANKENBERGE HULPVERLENERSVAKANTIE 12/07 TOT 16/07 EIGEN VERVOER € 90 € 190
7-8J ('14-'13) AALST SUP'S UP 12/07 TOT 16/07 BRUGGE € 178 € 278
7-8J ('14-'13) CADZAND WONDERE WERELD VAN 12/07 TOT 16/07 ROESELARE € 220 € 320
7-8J ('14-'13) LOKEREN ECHTE SUPERHELDEN 17/07 TOT 21/07 BRUGGE € 150 € 250 MET DE TREIN
7-8J ('14-'13) SINT-PIETERS-KAPELLE BOERDERIJVAKANTIE 19/07 TOT 23/07 EIGEN VERVOER € 142 € 242
7-8J ('14-'13) OOSTENDE SCHIP AHOI! 19/07 TOT 23/07 ROESELARE € 190 € 290
7-8J ('14-'13) DE PANNE HOPPA IN PLOPSA 26/07 TOT 30/07 BRUGGE € 165 € 265
7-8J ('14-'13) DE PANNE HOPPA IN PLOPSA 02/08 TOT 06/08 KORTRIJK € 165 € 265
7-8J ('14-'13) SINT-KATELIJNE-WAVER JUNGLESAFARI 02/08 TOT 06/08 ROESELARE € 170 € 270
7-8J ('14-'13) KOKSIJDE MATROZENVAKANTIE 02/08 TOT 06/08 EIGEN VERVOER € 132 € 232
7-8J ('14-'13) GERAARDSBERGEN REIS ROND DE WERELD 02/08 TOT 06/08 BRUGGE € 125 € 225 MET DE TREIN
7-8J ('14-'13) SPA BEESTIG COOL 09/08 TOT 13/08 ROESELARE € 160 € 260
7-8J ('14-'13) MODAVE MAGISCHE KASTEELVAKANTIE 09/08 TOT 13/08 KORTRIJK € 155 € 255
7-8J ('14-'13) KOKSIJDE MATROZENVAKANTIE 09/08 TOT 13/08 EIGEN VERVOER € 132 € 232
7-8J ('14-'13) DIKKELE DIER EN PLEZIER 15/08 TOT 22/08 BRUGGE € 258 € 433
7-8J ('14-'13) SINT-PIETERS-KAPELLE BOERDERIJVAKANTIE 16/08 TOT 20/08 EIGEN VERVOER € 142 € 242
7-8J ('14-'13) PULLE BOERDERIJVAKANTIE 16/08 TOT 20/08 KORTRIJK € 165 € 265
7-8J ('14-'13) WAASMUNSTER HAKOUNA KAZOUNA 16/08 TOT 20/08 OOSTENDE € 155 € 255
7-8J ('14-'13) DE PANNE HOPPA-IN-PLOPSA 16/08 TOT 23/08 ROESELARE € 240 € 415
7-8J ('14-'13) PEER FEESTEN & BEESTEN 20/08 TOT 24/08 ROESELARE € 155 € 255
7-8J ('14-'13) WESTOUTER EZELPRET 21/08 TOT 25/08 EIGEN VERVOER € 115 € 215
7-8J ('14-'13) DE PANNE HOPPA IN PLOPSA 23/08 TOT 27/08 EIGEN VERVOER € 137 € 237
7-8J ('14-'13) LOON OP ZAND KIDS IN WONDERLAND 23/08 TOT 27/08 BRUGGE € 170 € 270
7-8J ('14-'13) GIJZENZELE OP BOERDERIJVAKANTIE 23/08 TOT 27/08 BRUGGE € 160 € 260 MET DE TREIN
7-8J ('14-'13) ZOERSEL SPRING IN 'T VELD 23/08 TOT 27/08 KORTRIJK € 170 € 270
7-8J ('14-'13) WESTOUTER EZELPRET 26/08 TOT 30/08 EIGEN VERVOER € 115 € 215
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Ben jij al vijf of zes jaar? Dan ben ook jij van harte welkom bij Kazou! Je leert 
onze wondere wereld kennen, maar je blijft dicht bij huis, zodat je in je eigen 
bed kan slapen. Je zet de boel op z’n kop en knutselt, zingt en ravot tot je 
geen pap meer kan zeggen! Wat je hier allemaal kan doen? We lichten al een 
tipje van de sluier: een leuke daguitstap, dansen, gek doen en een spannend 
toneeltje spelen. Kom je deze zomer ook spelen en ravotten?

EEN LEUKE DAGUITSTAP • GROTE SPELEN IN HET 
PARK • MYSTERIEUS THEMA • SPELEN, KNUTSELEN 

& RAVOTTEN • KNOTSGEKKE MONITOREN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 75
NIET-CM-lid: € 100

9to5
zonder
overnachting

ei
ge

n vervoeR

SPELEN EN RAVOTTEN
IEPER - KORTRIJK (BELGIË)

5-6J (‘16-’15)

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 • 

PLONZEN IN EEN NATUURZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 170
NIET-CM-lid: € 270

KIDS IN WONDERLAND
LOON OP ZAND (NEDERLAND)

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

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 290
NIET-CM-lid: € 570

BOEKEN KAN VANAF

9 JANUARI 9 JANUARI 
OM 9 UUROM 9 UUR

integ
ratie

vakantie

FANTASTISCHE FUNVAKANTIE
WESTMALLE (BELGIË)

SPECIAAL AANBOD

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

Hé stoere Viking! Ga je mee naar de Ardennen? Je verblijft er midden in het 
groen in een prachtig vakantiehuis. Dit Vikingnest is de ideale uitvalsbasis 
om de omgeving onveilig te maken. Je trekt een dagje naar Plopsa Coo waar 
je in een Vikingboot een tochtje kan maken. Je gaat op zoek naar de uitgang 
van een groot doolhof en een afdaling van de berg op een rubberen band 
mag zeker niet ontbreken! Een stevige vakantie met voor elk wat wil(d)s!

FUN IN PLOPSA COO • UITDAGEND DOOLHOF • 
VIKING KUBB SPELEN • SPANNENDE TUBING

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 165
NIET-CM-lid: € 265

WICKIE & COO
WANNE (BELGIË)

7-8J (‘14-’13) 7-8J (‘14-’13)

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07 BRUGGE, KORTRIJK
PERIODE OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 09/07 EIGEN VERVOER
16/08 TOT 20/08 EIGEN VERVOER

DEZE VAKANTIES GAAN ZOWEL IN KORTRIJK ALS IN IEPER DOOR.

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 05/07 ROESELARE
23/08 TOT 27/08 BRUGGE

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 05/07 BRUGGE

De vakanties voor 5- tot en met 8-jarigen (’16-’13) 05
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VERLOREN VOORWERPENVERLOREN 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 met je mama of papa 

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 VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN

IS MIJ VERGETEN!

Heb je altijd al willen weten hoe oermensen leefden? Logeer dan vijf dagen 
in een stenen huis en maak er je eigen holbewonerspakje! Ga daarna op 
speurtocht naar de laatste mammoet, maak grappige dinomaskers en versier 
het haar van andere oermensen met kraaltjes en botjes. Nog meer? Trek 
er een dagje op uit naar het Prehistomuseum en duik in een prehistorisch 
zwembad. Jabbedabbedoe, dit wordt je beste vakantie ooit!

BEZOEK PREHISTOMUSEUM • HOLBEWONERSPAKJE 
MAKEN • DINOMASKERS KNUTSELEN • 

ZALIG ZWEMMEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 145
NIET-CM-lid: € 245

JABBEDABBEDOEVAKANTIE
MODAVE (BELGIË)

Loeiende koeien en schattige schaapjes. Ontdek het boerenleven op 
kinderboerderij De Vierhoekhoeve. Dieren voederen, koeien melken, brood en 
choco maken, een ritje op de kar en ga zo maar door. Voor je het weet, ken 
je de kneepjes van dit vak! Je maakt ook een uitstap naar zwemparadijs S&R 
Rozebroeken in Gent en er komt een poppentheater langs met een beestig 
verhaal. Kom gauw de frisse buitenlucht opsnuiven in Gijzenzele!

KOEIEN MELKEN • DIEREN VERZORGEN • BEESTIG 
POPPENTHEATER • ZWEMPARADIJS S&R 

ROZEBROEKEN • CHOCO EN BROOD MAKEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 160
NIET-CM-lid: € 260

OP BOERDERIJVAKANTIE
GIJZENZELE (BELGIË)

Schip ahoi! Kom jij deze zomer met je vrienden naar zee? Je neemt een duik 
in het zwembad, rijdt er met gocarts en speelt er allerlei te gekke strand- en 
duinspelen. Je zet ook koers naar Plopsaland De Panne om Piet Piraat te 
ontmoeten en om te schommelen in een echte boot. Om de vakantie helemaal 
af te maken ga je als een echte durver op zoek naar een piratenschat. Je zal 
deze vakantie en al dat zand nog lang voelen nakriebelen!

RITJE MET EEN GOCART • SPANNENDE 
SCHATTENTOCHT • PLOPSALAND DE PANNE • TE GEKKE 

STRAND- EN DUINSPELEN • DUIK IN HET ZWEMBAD

MATROZENVAKANTIE
KOKSIJDE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 160
NIET-CM-lid: € 260

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 132
NIET-CM-lid: € 232

met bus eigen vervoer

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 09/07 ROESELARE
02/08 TOT 06/08 EIGEN VERVOER
09/08 TOT 13/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

03/07 TOT 07/07 OOSTENDE

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 09/07 BRUGGE
23/08 TOT 27/08 BRUGGE
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worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN

IS MIJ VERGETEN!

Droom jij ervan om hevige branden te blussen? Om met een ambulance 
te rijden? Om dieven in de boeien te slaan? Om verdwaalde zeehondjes te 
verzorgen? Dan is dit jouw vakantie! Neem plaats achter het stuur van een 
politiemotor, spuit met een echte brandweerslang, neem een kijkje achter de 
schermen van het ziekenhuis, ontdek de boeiende wereld van de EHBO en 
breng een bezoekje aan Sea Life. Whiiee-ooee, waar wacht je nog op?

BIJ DE BRANDWEER • DAGJE SEA LIFE • DE BOEIENDE EHBO-
WERELD • OP BEZOEK IN HET ZIEKENHUIS • BIJ DE POLITIE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 90
NIET-CM-lid: € 190

ei
ge

n vervoeR

HULPVERLENERSVAKANTIE
BLANKENBERGE (BELGIË)

Ontdek de wondere wereld van het sprookjesachtige Cadzand. Je verblijft in 
het prachtige centrum Cadzandië. Je gaat een dagje naar het strand, maakt 
kennis met de dieren in de speelboerderij en geniet er van de natuur. Ook 
op het domein zelf valt er veel te beleven. Niet alleen is er een uitgebreid 
speelbos, je maakt er ook een ritje met de gocart, speelt in de boomhut of 
vliegert als de wind goed zit. Kortom, een week om naar uit te kijken.

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 220
NIET-CM-lid: € 320

WONDERE WERELD VAN
CADZAND (NEDERLAND)

DAGJE STRAND • SPEELBOERDERIJ • 
BELEVINGSWANDELPAD

Mag het nat, natter, natst? Ben jij een echt waterratje? Samen met je vrienden 
stap je in een reuzenkano en vaar je op de Dender. Hou zeker je peddel bij! 
Je waagt je ook aan een initiatie Stand Up Paddling, waarbij je rechtstaat op 
een surfplank. Daarna kan je je volledig laten gaan in de Jumpsky van Aalst 
en spring je erop los! En ten slotte neem je pijl en boog en schiet je recht 
op doel! Come on!

SUP’S UP
AALST (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 278

€ 178

SUP • REUZENKANO • JUMPSKY

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

HET LEVEN OP DE BOERDERIJ • 
KRUIDENOLIE MAKEN • DIEREN VERZORGEN • KONIJNTJES 

KNUFFELEN • EEN RITJE OP DE TRACTOR

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

OP BOERDERIJVAKANTIE
WORTEL (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 16/07 BRUGGE

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 16/07 EIGEN VERVOER
PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 KORTRIJK

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 16/07 ROESELARE
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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?
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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.
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IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN
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Droom jij van het leven op een echte boerderij? In Sint-Pieters-Kapelle zal 
je je helemaal thuis voelen. Voeder en verzorg samen met boerin Anne-
Sophie de koeien, pony’s, geitjes, varkentjes en konijntjes. Smullen kan je 
van heerlijke hoeveproducten en een heuse hoeve-BBQ. Je leeft je er uit op 
het springkasteel. Ook ‘t Kakelend Kippenmuseum kent straks geen geheimen 
meer voor jou. Dit wordt een plezante vakantie! Voel je het al kriebelen? 

DIEREN VERWENNEN • HEERLIJKE HOEVEPRODUCTEN 
MAKEN • ‘T KAKELEND KIPPENMUSEUM • 

SPRINGKASTEEL • BBQ

BOERDERIJVAKANTIE
SINT-PIETERS-KAPELLE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 142
NIET-CM-lid: € 242

ei
ge

n vervoeR

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

HOPPA IN PLOPSA
DE PANNE (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 165
NIET-CM-lid: € 265

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 137
NIET-CM-lid: € 237

met bus eigen vervoer

Wil je graag de zon zien zakken in de zee? Kom dan mee naar Oostende! 
Je gaat op bezoek naar het schitterende speelparadijs De Sierk. Tijdens te 
gekke strandspelen waan jij je als een echte piraat. Verder kan je je helemaal 
uitleven tijdens een ritje op een gocart en als kers op de taart zet je koers 
richting Plopsaland waar je een dolle dag beleeft op de vele attracties. Schip 
ahoi, zeekameraden!

DE SIERK • PLOPSALAND • RITJE OP GOCARTS

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 190
NIET-CM-lid: € 290

SCHIP AHOI!
OOSTENDE (BELGIË)

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

JUMPSKY • SUPERHELDENCAPE KNUTSELEN • 
ZOTTE SPEELTUIN • VERFRISSEND ZWEMBAD

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 174
NIET-CM-lid: € 274

ECHTE SUPERHELDEN
LOKEREN (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 150
NIET-CM-lid: € 250

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/07 TOT 23/07 ROESELARE

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/07 TOT 23/07 EIGEN VERVOER
16/08 TOT 20/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

26/07 TOT 30/07 BRUGGE
02/08 TOT 06/08 KORTRIJK
23/08 TOT 27/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 21/07 BRUGGE
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We maken een reis rond de wereld in 5 dagen en jij kan mee! Je gaat 
op bezoek bij de reuzenpanda’s Hao Hao en Xing Hui in dierenpark Pairi 
Daiza. In deze wereldtuin wonen maar liefst 5000 dieren. Er komt ook een 
vertelster langs met een verhaal om bij weg te dromen en je gaat er mondiaal 
knutselen. Een wereldreis aan een duizelingwekkende snelheid die je niet 
snel zal vergeten! Ben jij er klaar voor?

REUZENPANDA’S BEZOEKEN • DIERENPARK 
PAIRI DAIZA • WATERPRET IN DE GAVERS • 
VERTELTHEATER • MONDIAAL KNUTSELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 125
NIET-CM-lid: € 225

REIS ROND DE WERELD
GERAARDSBERGEN (BELGIË)

Voor een vakantie vol onvergetelijke avonturen moet je deze zomer in Spa 
zijn! Samen met je nieuwe vrienden ontmoet je in Forestia bruine beren, 
wolven en tal van andere wilde dieren. Je slingert er hoog tussen de bomen 
op het avonturenparcours. Na een verfrissende duik in het openluchtzwembad 
ben je zeker in staat je hoofd koel te houden tijdens de spelen van je moni’s! 
Spa, dat wordt beestig cool!

BEZOEK DIERENPARK FORESTIA • 
AVONTURENPARCOURS • VERFRISSENDE DUIK • 

SPANNENDE ACTIVITEITEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 160
NIET-CM-lid: € 260

BEESTIG COOL
SPA (BELGIË)

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. Je leert hoe dieren 
in het echt leven, hoe hun verblijfplaats eruitziet en hoe ze verzorgd worden. 
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

€ 170
NIET-CM-lid: € 270

JUNGLESAFARI
SINT-KATELIJNE-WAVER (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

09/08 TOT 13/08 ROESELARE
PERIODE OPSTAPPLAATS

02/08 TOT 06/08 BRUGGE

PERIODE OPSTAPPLAATS

02/08 TOT 06/08 ROESELARE
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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

€ 165
NIET-CM-lid: € 265

BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

Wil je weten hoe het er in de middeleeuwen aan toe ging? Droom je ervan 
om een weekje als ridder of jonkvrouw rond te lopen? In Modave palm je het 
kasteel in, maak je middeleeuwse kleren en trek je op veroveringstocht door 
de prachtige bossen! Een roofvogelshow en een schattenjacht in het Kasteel 
van Logne staan ook op het menu. Bovendien ga je ook rondneuzen in het 
speeldomein van koningin Fabiola! Schal de trompetten!

KASTEEL VAN MODAVE • SPANNENDE ROOFVOGELSHOW 
• MIDDELEEUWSE SCHATTENJACHT • GEKKE TRUCJES 
MET DE HOFNAR • SPEELDOMEIN KONINGIN FABIOLA

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 155
NIET-CM-lid: € 255

MAGISCHE KASTEELVAKANTIE
MODAVE (BELGIË)

Hakouna Kazouna! Dat is Afrikaans voor ‘beestige vakantie’. Leven op het ritme 
van trommels en dierlijk gegrom. Dansen op blote voeten en je uitleven op de 
trommels samen met je nieuwe vrienden. We brengen een interactief bezoek 
aan dierenpark Planckendael zodat jij al je favoriete dieren kan spotten! Is dit 
avontuur iets voor jou? Zet dan snel je safarihoed op want de Waasmunsterse 
jungle roept jou! 

HAKOUNA KAZOUNA
WAASMUNSTER (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 255

€ 155

AFRIKAANS DANSEN • OP SAFARI IN 
PLANCKENDAEL • DJEMBÉ SPELEN

Dit is een vakantie voor echte avonturiers! Je gaat op bezoek bij de 
reuzenpanda’s Hao Hao en Xing Hui in Pairi Daiza. Je geniet er van de 
roofvogelshow en als je geluk hebt, kan je zien hoe de olifanten in bad gaan. 
Als een echte Tarzan of Jane slinger je langs de moerasbomen. De echte 
durvers ontdekken het gangenstelsel van de speleobox. Een vakantie aan een 
duizelingwekkende snelheid om niet vlug te vergeten! 

VERRASSENDE BLOTEVOETENTOCHT • DUIK IN HET 
ZWEMBAD • BEZOEK AAN PAIRI DAIZA • KANOTOCHT • 

AVONTUURLIJK MOERASPARCOURS 

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 433

DIER EN PLEZIER
DIKKELE (BELGIË) € 258

PERIODE OPSTAPPLAATS

16/08 TOT 20/08 OOSTENDE
PERIODE OPSTAPPLAATS

16/08 TOT 20/08 KORTRIJK

PERIODE OPSTAPPLAATS

09/08 TOT 13/08 KORTRIJK
PERIODE OPSTAPPLAATS

15/08 TOT 22/08 BRUGGE
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In Westouter kom je bijna alles te weten over ezels. Op de boerderij mag je 
hen knuffelen, kammen, verzorgen en zelfs vlechtjes leggen in hun manen. 
De boerin zal je er alles over vertellen en al snel zal je merken hoe lief deze 
langoren zijn. Ze leidt je ook rond op de boerderij en toont je waar de ezels 
slapen. Daarnaast mag je de teugels in handen nemen en eens zien hoe 
koppig een ezel kan zijn. Dolle ezelspret verzekerd!

OP BEZOEK OP DE EZELBOERDERIJ • EZELTJES 
VERZORGEN • VLECHTJES IN MANEN LEGGEN • DAGUITSTAP

EZELPRET
WESTOUTER (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 115
NIET-CM-lid: € 215

ei
ge

n vervoeR

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

PLOPSALAND • PLOPSAQUA • 
GOCARTRACE • STRANDPLEZIER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 240
NIET-CM-lid: € 415

HOPPA-IN-PLOPSA
DE PANNE (BELGIË)

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

€ 170
NIET-CM-lid: € 270

SPRING IN ‘T VELD 
ZOERSEL (BELGIË)

Altijd al je eigen feest willen organiseren? In Peer kan het! Samen met 
de andere kinderen en monitoren werk je een hele vakantie lang aan de 
organisatie van een groot feest! Je knutselt erop los en krijgt een heleboel 
leuke workshops. Een echte valkenier vertrouwt je alle geheimen van 
roofvogels toe en in de nabije natuur ga je op zoek naar... alpaca’s! Afkoelen 
doe je in zwemparadijs Dommelslag. Enkel toffe peren toegelaten! 

GROOT FEEST MET EIGEN SLOTSHOW • HUIFKARTOCHT 
• BEZOEK ALPACABOERDERIJ • WORKSHOP MET 

VALKENIER • SUBTROPISCH ZWEMBAD

FEESTEN & BEESTEN
PEER (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS
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€ 155

PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 25/08 EIGEN VERVOER
26/08 TOT 30/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 27/08 KORTRIJK

PERIODE OPSTAPPLAATS

20/08 TOT 24/08 ROESELARE
PERIODE OPSTAPPLAATS

16/08 TOT 23/08 ROESELARE
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ei
ge

n vervoeR
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Misschien zag je hem al voorbij 
huppelen of hoorde je zijn 
naam al eens vallen in de 
Kazouwandelgangen. Helpende 
Hennie is intussen een vaste 
waarde geworden op onze 
vakanties. Wij wisten hem te 
strikken voor een korte babbel.

HALLO HENNIE, WAAROM HANGEN JOUW 
OREN EEN BEETJE?
Da’s van de heimwee… Ik begin heimwee 
te krijgen naar jullie vakanties.

JIJ HEIMWEE? DAT IS TOCH NET JOUW 
SPECIALITEIT? 
Ja, dat klopt. Ik ken heel wat trucjes om 
heimwee op vakantie aan te pakken. 
Een stevige knuff el doet om te beginnen 
al vaak wonderen. Soms kost het iets 
meer tijd en dan moet ik  stevig uit 
mijn (konijnen)pijp komen. Ik vertel 
dan bijvoorbeeld een mopje of ik kleur 
samen met de kinderen een kleurplaat 
in of we gebruiken de aftelkalender. ’t Is 
af en toe een hele klus maar ik word 
daar zelf ook heel blij van. Gelukkig krijg 
ik veel hulp van de lieve moni’s. Samen 
staan we sterk! 

NATUURLIJK, SAMEN IS ALLES BETER HÉ, 
HENNIE! BEN JE 24 OP 24 MET HEIMWEE 
BEZIG OF HEB JE OOK ANDERE TAKEN?  
Heimwee kan ik gelukkig meestal 
snel doen verdwijnen. Ik heb mijn 
handen ook meer dan vol met andere 
aandachtspuntjes. Er zijn kinderen 
die in alle drukte wel eens een verse 
onderbroek vergeten aan te doen, of 
om hun gezicht en handjes te wassen, 
om hun tanden te poetsen, om propere 
kleren aan te doen en ga zo maar door.

IS DAT NIET DE TAAK VAN DE MONI’S? 
Dat heb je goed gezien. Ik ben zo’n 
beetje hun persoonlijke assistent die 
hen wat geheugensteuntjes geeft. Zo nu 
en dan huppel ik het monilokaal binnen 
en strooi ik tips voor de persoonlijke 
hygiëne van de kinderen in het rond. Ik 
ben nogal aanwezig op vakantie dus je 
zal me niet snel moeten zoeken (lacht).  

ACH ZO! WAT DOE JE IN JE VRIJE TIJD?  
Rusten! Ik ga mee op de zomer- en 
wintervakanties van Kazou. Heel 
plezant, maar ook wel vermoeiend. 
Tussendoor slaap ik in mijn konijnenhol 
en is het tijd om de batterijen op te 

laden. O ja, ik kijk ook graag tv. Ik ben 
een grote fan van Nijntje, Bing, Zoef de 
Haas en Bugs Bunny.

DOE HET MAAR EVEN RUSTIG AAN WANT 
DE VOLGENDE KAZOUVAKANTIE ZAL ER 
SNEL ZIJN! BEDANKT VOOR JE TIJD!

HOERA VOOR HELPENDE HENNIEHOERA VOOR HELPENDE HENNIEHOERA VOOR HELPENDE HENNIEHOERA VOOR HELPENDE HENNIE

WAAROM 
MAAKT DE 

NATUUR 
ONS 

GELUKKIG?
Heb jij je al eens intens gelukkig gevoeld bij het kijken naar 
de sterren, een hoge berg of een uitgestrekt strand? Dat is 
helemaal niet zo gek zul je misschien denken, omdat de natuur 
er vaak gewoon heel mooi uitziet… 
Toch is daar ook een diepere reden 
voor! Wetenschappers zijn er namelijk 
achter gekomen dat het kijken naar 
deze natuurlijke spektakels een 
specifi ek gevoel in ons opwekt, dat in 
grote mate bijdraagt tot onze ervaring 
van geluk. Dat gevoel hebben ze de 
gekke naam “ontzag” gegeven, wat 
er alles mee te maken heeft dat wij 
soms getuige zijn van iets groters 
dan onszelf, waardoor wij ons heel 

klein voelen maar tegelijkertijd ook 
onderdeel van dat grotere geheel. 
Nu is het wel zo dat wij dit gevoel 
van ontzag op veel verschillende 
manieren kunnen beleven maar als 
we bijvoorbeeld reizen, maken we 
daar sneller tijd voor. Zo bouwen we 
bij Kazou ook ruimte voor ontzag in 
door naar de mooiste plekjes in de 
Ardennen te trekken of door naar de 
zee te gaan, wat ons gelukkig maakt!

Soms denk je misschien 
dat je alleen op school dingen 
bijleert… Mispoes! Op de speelplaats, in de 
jeugdbeweging en zeker ook op Kazouvakantie 
leer je heel veel bij door gewoon te spelen met je 
leeftijdsgenoten. Is dat niet geweldig?
Het spelen van spelletjes stimuleert je creativiteit, 
je behendigheid en geeft je zelfvertrouwen een 
boost. Je leert daarbij samenwerken met anderen 
en traint daarbij zowel de spieren van je lichaam 
als die van je hersenen! Je wordt dus ook slimmer 
door veel te spelen, leert nieuwe woorden kennen 
en problemen oplossen. Om al die redenen en 
ook omdat het leuk is bedenken onze moni’s de 
tofste activiteiten en spelletjes om je af te leiden 
van alle nieuwe kennis die je vergaart!

WAAROM SPELEN 
WAAROM SPELEN 

GOED VOOR JE IS!
GOED VOOR JE IS!WAAROM SPELEN 
WAAROM SPELEN 

GOED VOOR JE IS!
GOED VOOR JE IS!

hennie / natuur / spelen12

Hallo mama en papa

Ik ben klaar om straks te gaan spelen met mijn 

nieuwe Kazouvrienden. Die zijn echt cool!!!

Voor mijn kleren, die neem ik uit mijn valies 

zoals ik van jou moest. Braaf hé. Ook mijn 

tanden vergeet ik niet te poetsen, daar was 

mama bang voor. Dat ik dat ging vergeten. 

De moni’s zeggen dat ook wel elke dag, hoor. 

Net zoals thuis. 

Alleen slaap ik hier niet alleen. Marco slaapt 

naast mij. Hij valt altijd sneller in slaap dan 

mij. Wel spijtig, ik wil altijd nog wat praten. 

Hij is altijd goed moe. We doen ook veel superleuke 

speletjes spelletjes. Gisteren mogten mochten we een 

vlot bouwen voor op het water. Dat was kei spannend!!

Het eten is ook lekker. De kookjuffen hebben tiramisoe 

gemaakt. Ik heb er veel van gegeten. Mmmm. Mijn buik zat 

echt vol. Tijdens de pauze heb ik het vriendenboekje van 

Marco ingevuld en mopjes verteld tegen Marco, Simon 

en Viktor. Dat was echt super grappig! 

Ik laat nog hun namen nog op mijn sjaaltjes schrijven. 

Mogen ze dan na de vakantie eens thuis komen spelen? 

Alsjeblieeeeeft??

Ik mis jullie wel een beetje maar niet zo hart hard!

Daaaaaaaaag xxxx
Korneel

een dag op kazouvakantie
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zegtJA!
Veelgestelde vragen

KAN IK MET EEN JONGERE OF OUDERE 
LEEFTIJDSGROEP MEE? 

We staan een uitzondering toe van maximaal 1 
jaar verschil met de leeftijden van een vakantie. 

Je zal deze uitzondering ook bij de boeking via onze 
website kunnen aangeven.

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES EEN 
VAKANTIE BOEKEN?

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

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

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

meisjes slapen uiteraard apart .

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

KAN IEMAND DIE GEEN CM-LID IS 
OOK BOEKEN?

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

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

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

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

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

KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST NA MIJN 
VAKANTIE?

Tot en met 11 jaar heb je recht op zo’n attest. 
We sturen het je op in de eerste maanden van 

2022. Hiermee kan je tot € 11,20 per vakantiedag 
aftrekken van je belastingen.

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

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

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

JA!

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

De tweeling Eleni en Maicon Pereira  
(10) kijkt al uit naar een nieuw Kazou-
avontuur. Vorig jaar beleefden ze 
allebei een leuke week in Massembre 
tijdens de vakantie ‘De waanzinnige 
boomhut’.  Wat het hoogtepunt was? 
‘Schilderen en spatten met verf’, klinkt 
het enthousiast bij Eleni. Haar broer 
vond het zwemmen heel leuk. Wat 
hij ooit nog wil doen bij Kazou? ‘Een 
deathride’, zegt hij met een grote 
glimlach.  

#samenisalles
beter

DUBBELDUBBEL
PLEZIER! PLEZIER! 
DUBBELDUBBEL

PLEZIER! PLEZIER! 

www.intersoc.be/promoties

GENIET VAN EEN 
zomerVAKANTIE 
MET JOUW GEZIN

Ontdek onze kinderkortingen op

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

MINDER

ZO WEINIG
MOGELIJK

DRINK VOORAL WATER

MEER

VOEDINGSDRIEHOEK

WIN EENWIN EEN
BROODDOOSBROODDOOS

WIN EENWIN EEN
BROODDOOSBROODDOOSBIJ KAZOU TREKKEN WE 

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

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

WIN WIN WIN

OP VAKANTIE!
SLAAPWEL SLAAPWEL SLAAPWELSLAAPWEL  
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ZOMER
2021

op kazou.be

Boeken kan vanaf Boeken kan vanaf 

ZATERDAG ZATERDAG 
9 JANUARI9 JANUARI
ZATERDAG ZATERDAG 
9 JANUARI9 JANUARI
OM 15 UUROM 15 UUROM 15 UUROM 15 UUR

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

contacteer ons

WEST-VLAANDEREN
OUDE BURG 23
8000 BRUGGE

 WESTVLAANDEREN@KAZOU.BE
 050 44 03 42 


