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Kazou doet geen belletje rinkelen bij jou? Kazou is de 
jeugddienst van CM en organiseert zalige vakanties voor 
kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar in België en ver 
daarbuiten. Naast avontuur en plezier krijg je er ook nieuwe 
vrienden en onvergetelijke herinneringen bij. Graag gedaan!

Jij bent de ster van je eigen magazine. Je vindt hier 
dus enkel de vakanties voor jouw leeftijd, met een 
opstapplaats in je buurt. Zo moet je niet te lang bladeren 
naar je droomvakantie. Handig!

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
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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.

LEGENDE
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Ameland wordt deze zomer overspoeld door een golf van strandplezier. 
Hier komt het: raften op de Waddenzee, je evenwicht zoeken op een mega 
SUP, klimmen op het hoogteparcours, surfen op de golven, een spelletje 
bubbelvoetbal en Archery Tag, en dat samen met je vrienden. Met de � ets 
doorkruis je het ganse eiland. Hopla! Wat een programma! Wees paraat: 
Ameland wordt kicken in het kwadraat.

KLIMMEN • GOLFSURFEN • BUBBELVOETBAL • 
ARCHERY TAG • RAFTEN EN MEGA SUP

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 265
NIET-CM-lid: € 440

CRAZY BEACHFUN
AMELAND (NEDERLAND)

Heb je altijd zin om te dansen wanneer je muziek hoort? Massembre is de 
ganse week jouw dansvloer! Onder de deskundige leiding van professionele 
dansers leer je de gekste moves en danspasjes. Eventjes uitgedanst? Dan glij 
je over de buikglijbaan, breng je een bezoekje aan het zwembad en leef je 
je uit in de waterplaza. Op het einde van de vakantie treed je op in een échte 
show voor ouders en vrienden. Zonder plankenkoorts! One, two, let’s dance!

DANCE TILL YOU DROP • WAANZINNIGE WATERPLAZA • 
BEZOEK AAN EEN COOL ZWEMBAD • SLOTSHOW

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 215
NIET-CM-lid: € 460

ULTIEME DANSVAKANTIE
MASSEMBRE (BELGIË)

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

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

AMELAND CRAZY BEACHFUN 01/07 TOT 08/07 KESSEL-LO € 265 € 440
MASSEMBRE ULTIEME DANSVAKANTIE 01/07 TOT 08/07 SCHAARBEEK € 215 € 460
DE PANNE WIND IN DE ZEILEN 02/07 TOT 09/07 KESSEL-LO € 245 € 420
MASSEMBRE MOUNTAIN ACTION 08/07 TOT 15/07 KESSEL-LO € 230 € 475
WILLINGEN CRIMINEEL GENIETEN 10/07 TOT 17/07 SCHAARBEEK € 295 € 470
KOLLUMEROORD WILD WATER ADVENTURE 10/07 TOT 17/07 SCHAARBEEK € 255 € 430
TER AAR GO WITH THE FLOW 12/07 TOT 19/07 KESSEL-LO € 270 € 445
MASSEMBRE AQUA EXTREME 15/07 TOT 22/07 SCHAARBEEK € 230 € 475
EPEN HITS EN KICKS 17/07 TOT 24/07 KESSEL-LO € 245 € 420
ULM LEUTE IN LEGOLAND 19/07 TOT 26/07 SCHAARBEEK € 315 € 490
JUPILLE WILD ADVENTURE 26/07 TOT 02/08 KESSEL-LO € 255 € 430
EPEN HITS EN KICKS 31/07 TOT 07/08 SCHAARBEEK € 245 € 420
SPA PAARDRIJVAKANTIE 31/07 TOT 07/08 KESSEL-LO € 295 € 470
MASSEMBRE KETNET #LIKEME 05/08 TOT 12/08 SCHAARBEEK € 250 € 495
KOLLUMEROORD WILD WATER ADVENTURE 07/08 TOT 14/08 KESSEL-LO € 255 € 430
MASSEMBRE AQUA EXTREME 12/08 TOT 19/08 KESSEL-LO € 230 € 475
TER AAR GO WITH THE FLOW 16/08 TOT 23/08 SCHAARBEEK € 270 € 445
DE PANNE WIND IN DE ZEILEN 16/08 TOT 23/08 KESSEL-LO € 245 € 420
REKEN MIX 'N MATCH-VAKANTIE 21/08 TOT 28/08 KESSEL-LO € 290 € 465
MESEN HET WILDE WESTEN 22/08 TOT 29/08 SCHAARBEEK € 255 € 430
PUTTEN DOLFIJNE VAKANTIE 23/08 TOT 30/08 SCHAARBEEK € 360 € 535
CAPPENBERGER SEE DUITSE FUN 23/08 TOT 30/08 SCHAARBEEK € 305 € 480
BADEN-BADEN ROCKING ROLLERCOASTER 23/08 TOT 30/08 KESSEL-LO € 395 € 570

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 KESSEL-LO
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 SCHAARBEEK

04

Wie verlangt naar een vakantie in volle vaart, mag zeker niet passen voor het 
zeilwagenavontuur in De Panne! Een zeilwagenrace, golfsurfen, kiten met een 
reusachtige vlieger: je maakt het allemaal mee! Naast al deze knotsgekke 
kicks, speel en ravot je erop los in het Calmeynbos, in de duinen en op het 
strand. Heb je zin in nog meer? Wat dacht je van een frisse duik in de zee? 
Pak je valies en kom mee!

KITEN • ZEILWAGENRACEN • GOLFSURFEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 420

WIND IN DE ZEILEN
DE PANNE (BELGIË) € 245

In Willingen geniet je van een megavakantie! Je schreeuwt er van plezier 
op de razendsnelle achtbanen in het grootste pretpark van Sauerland en 
bereikt crimineel hoge snelheden op de rodelbaan. Je zet je beste beentje 
voor tijdens een potje 3D-minigolf en waant je als een echte aap op de 
klimmuur! Of ben je eerder een ijsfanaat? Dan beleef je spetterende fun op 
de schaatsbaan. Wedden dat je nadien kan gillen in het Duits?

RAZENDSNEL RODELEN • SUPERSNEL 
SCHAATSEN • SPANNENDE ACHTBANEN • KEINEIG 

INDOORKLIMMEN • 3D-MINIGOLF

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 295
NIET-CM-lid: € 470

CRIMINEEL GENIETEN
WILLINGEN (DUITSLAND)

Opgepast waterratten! In Kollumeroord is water het codewoord! Eerst 
spring je vanop een drijvende trampoline in het water, daarna duik je in een 
subtropisch zwembad en om af te ronden verken je ons vakantiedomein per 
kano en per SUP. Je staat ook neus aan neus met de dieren in AquaZoo! 
Daarna bind je de strijd aan met je vrienden in het survivalbos en sluit je af 
met een straffe deathride! Ben jij de handigste of de snelste? Let’s go! 

SUBTROPISCH ZWEMBAD • BEZOEK AQUAZOO • 
TRAMPOLINESPRINGEN OP WATER • SURVIVALBOS 

& DEATHRIDE • KANO & SUP

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

WILD WATER ADVENTURE
KOLLUMEROORD (NEDERLAND)

Ben jij een snelheidsduivel én een held in de bossen? Dan is deze vakantie 
helemaal je ding. Je gaat op tweedaagse in de bossen van Massembre. Daar 
bouw je je eigen slaapplaats en blijf je gezellig overnachten. Durf je het 
aan? Ook boogschieten staat op de agenda: dit wil je echt niet missen! De 
topactiviteit van deze vakantie is het mountainboarden. Scheur met je board 
de heuvels af!

MOUNTAINBOARDEN • TWEEDAAGSE IN HET BOS • 
BOOGSCHIETEN • WORKSHOP VUUR MAKEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

MOUNTAIN ACTION
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 KESSEL-LO
PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 09/07 KESSEL-LO
16/08 TOT 23/08 KESSEL-LO

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 SCHAARBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 SCHAARBEEK
07/08 TOT 14/08 KESSEL-LO

De vakanties voor 11- en 12-jarigen (’10-’09) 05
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MOUNTAIN ACTION
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PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 KESSEL-LO
PERIODE OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 09/07 KESSEL-LO
16/08 TOT 23/08 KESSEL-LO

PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 SCHAARBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07 SCHAARBEEK
07/08 TOT 14/08 KESSEL-LO
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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!

Klaar voor een stevige portie water? Kom mee naar het Tikibad: het grootste 
overdekte glijbanenparadijs van de Benelux! Ontdek de Tyfoon, de Lazy River 
en andere glijbanen. Trek je wetsuit aan en laat je tricks zien tijdens het body- 
of � owboarden en blijf zo lang mogelijk zitten tijdens het tuben! Probeer bij 
Poldersport De Kwakel op de zotste manieren de waterhindernissen te overwinnen. 
Plezier verzekerd! Ook pretpark Duinrell mag zeker niet ontbreken! Yihaa!

PRETPARK DUINRELL • SUBTROPISCH ZWEMBAD 
TIKIBAD • BODYBOARDEN • POLDERSPORTEN • TUBEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 270
NIET-CM-lid: € 445

GO WITH THE FLOW
TER AAR (NEDERLAND)

Klaar voor een portie kicks en fun? Zoef over de Alpine Coaster en overwin de 34 
Noorse boomstammen en 6 verschillende routes op het megahoogteparcours 
in SnowWorld. Neem daarna een duik in subtropisch zwembad Mosaqua en 
verken alle glijbanen. Maak je klaar voor een spannende lasergame in een 
grot en zet je vizier op scherp want je bouwt een megakatapult en speelt 
daarna ‘arrow battle’ met je vrienden! Tel maar al af naar deze week vol actie!

LASERGAMEN IN EEN GROT • ARROW BATTLE 
& KATAPULT • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
MEGAKLIMPARCOURS • ALPINE COASTER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 245
NIET-CM-lid: € 420

HITS EN KICKS
EPEN (NEDERLAND)

Nat, natter, natst! Wie deze zomer serieus wil splashen, moet in Massembre 
zijn! Spring op je zelfgemaakt vlot en vaar de bochten in en uit. In het 
zwembad van Givet voel je je als een vis in het water. En dat is nog niet alles. 
Je gaat waterskiën en spetteren in de waterplaza: plonssss! Daarnaast verken 
je de bossen van Massembre en speel je knotsgekke spelletjes. Sta je al te 
springen van ongeduld om te vertrekken? Pak je zwemkledij maar in!

VLOTTENTOCHT • WATERSKIËN • ZALIG 
ZWEMMEN IN GIVET • WATERPARCOURS • 

CROSSEN MET DE GOCART

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

AQUA EXTREME
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

15/07 TOT 22/07 SCHAARBEEK
12/08 TOT 19/08 KESSEL-LO

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 19/07 KESSEL-LO
16/08 TOT 23/08 SCHAARBEEK

PERIODE OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07 KESSEL-LO
31/07 TOT 07/08 SCHAARBEEK
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VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN
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Klaar voor een week vol wilde avonturen? Bouw je eigen vlot en vaar ermee 
over de Ourthe. Klim naar boven op de bewegende pamperpaal en zoef met 
de deathride naar beneden. Nood aan verfrissing? De waterolympiade is zo 
spetterend dat je zweetdruppels in een mum van tijd weggespoeld zijn. Zo ben 
je klaar voor de grootste via ferrata van België. Tot slot breng je nog een nacht 
door in de jachthut in het bos. In Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur!

GROOTSE VIA FERRATA • BEWEGENDE PAMPERPAAL • 
SPANNENDE DEATHRIDE • VLOTTENBOUW EN -TOCHT • 

SPETTERENDE WATEROLYMPIADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

WILD ADVENTURE
JUPILLE (BELGIË)

Ben jij een echt talent in het bouwen van te gekke Lego-constructies? Ga dan 
mee op deze fantastische Lego-vakantie waar duizenden blokjes voor jou klaar 
liggen! Bedwing de rollercoaster of word voor één dag een echte held in het 
Legolandpark. Trek er bovendien op uit met je vrienden en geniet van een echte 
tentenexpeditie. Afkoelen doe je in het zwembad vlakbij de jeugdherberg. Jetzt 
geht’s los, deze vakantie heeft alleen maar leute in petto!

BEZOEK LEGOLAND • DUIZENDEN LEGO-BLOKKEN 
• PLONZEN IN HET ZWEMBAD • TWEEDAAGSE MET 
KAMPVUUR • SLAPEN ONDER DE STERRENHEMEL 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 315
NIET-CM-lid: € 490

LEUTE IN LEGOLAND
ULM (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

26/07 TOT 02/08 KESSEL-LO

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/07 TOT 26/07 SCHAARBEEK
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worden de niet afgehaalde spullen aan 
een goed doel geschonken.

VERLOREN VOORWERPENVERLOREN VOORWERPEN

WIEIS MIJ VERGETEN?
IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN



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!
Klaar voor een week vol wilde avonturen? Bouw je eigen vlot en vaar ermee 
over de Ourthe. Klim naar boven op de bewegende pamperpaal en zoef met 
de deathride naar beneden. Nood aan verfrissing? De waterolympiade is zo 
spetterend dat je zweetdruppels in een mum van tijd weggespoeld zijn. Zo ben 
je klaar voor de grootste via ferrata van België. Tot slot breng je nog een nacht 
door in de jachthut in het bos. In Jupille wacht je een erg (ge)wild avontuur!

GROOTSE VIA FERRATA • BEWEGENDE PAMPERPAAL • 
SPANNENDE DEATHRIDE • VLOTTENBOUW EN -TOCHT • 

SPETTERENDE WATEROLYMPIADE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

WILD ADVENTURE
JUPILLE (BELGIË)

Ben jij een echt talent in het bouwen van te gekke Lego-constructies? Ga dan 
mee op deze fantastische Lego-vakantie waar duizenden blokjes voor jou klaar 
liggen! Bedwing de rollercoaster of word voor één dag een echte held in het 
Legolandpark. Trek er bovendien op uit met je vrienden en geniet van een echte 
tentenexpeditie. Afkoelen doe je in het zwembad vlakbij de jeugdherberg. Jetzt 
geht’s los, deze vakantie heeft alleen maar leute in petto!

BEZOEK LEGOLAND • DUIZENDEN LEGO-BLOKKEN 
• PLONZEN IN HET ZWEMBAD • TWEEDAAGSE MET 
KAMPVUUR • SLAPEN ONDER DE STERRENHEMEL 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 315
NIET-CM-lid: € 490

LEUTE IN LEGOLAND
ULM (DUITSLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

26/07 TOT 02/08 KESSEL-LO

PERIODE OPSTAPPLAATS

19/07 TOT 26/07 SCHAARBEEK

De vakanties voor 11- en 12-jarigen (’10-’09) 07

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.
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WIEIS MIJ VERGETEN?
IK MIS JE VOETENIK MIS JE VOETEN



In Mesen dansen de muizen op de tafel! Ongeremd plezier is hier een 
garantie: leef je helemaal uit op het hoogtouwenparcours en beleef een 
spannende teambuilding met je vrienden. Ook een bezoek aan Bellewaerde 
en Aquapark Bellewaerde staan op je programma. Amusement troef op de vele 
attracties! Even nood aan wat concentratie? Haal dan het onderste uit de kan 
tijdens de Archery Tag! Mesen is klaar voor Kazou! 

BELLEWAERDE • AQUAPARK BELLEWAERDE 
• SPANNENDE TEAMBUILDING • 

HOOGTOUWENPARCOURS • LEUKE ARCHERY TAG 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

HET WILDE WESTEN
MESEN (BELGIË)

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

#LIKEME-CHOREOGRAFIE • 

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 250
NIET-CM-lid: € 495

KETNET #LIKEME
MASSEMBRE (BELGIË)

Ben je een fan van de Ketnet hitreeks #LikeMe? Hou je ontzettend veel van zingen en 
dansen? Ben je stiekem verzot op Caro, Vince en hun vrienden? Ken je elke a� evering 
uit je hoofd? Vier keer ‘JA!’ geantwoord? Check! Een team van professionele coaches 
staat klaar om je de populairste liedjes en choreo’s uit seizoen 1 en 2 aan te leren. 
Naast deze leuke #LikeMe-workshops én de #LikeMe-activiteiten van je moni’s 
komt ook de cast een bezoekje brengen! Do you #LikeThis?

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/08 TOT 29/08 SCHAARBEEK

Deze vakantie is de perfecte mix tussen actie en ontspanning. Ben je klaar voor 
een zotte belevenis? Eerst ga je kopje onder in het zalige openluchtzwembad. 
Vervolgens ga je ravotten, glijden, springen en op ontdekking in het 
gigantische Ketteler Hof waar je je helemaal kan uitleven op de glijbanen, 
klimtorens en de rodelbaan. In Movie Park ten slotte beleef je Ice Age in 4D 
en loop je de Ninja Turtles tegen het lijf. Klaar voor deze zomerse mix? 

PERFECTE MIX ACTIE-ONTSPANNING • 
ZALIG OPENLUCHTZWEMBAD • SPEELPARADIJS 

KETTELER HOF • PRETPARK MOVIE PARK

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 465

MIX ‘N MATCH-VAKANTIE
REKEN (DUITSLAND) € 290

PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 28/08 KESSEL-LO

PERIODE OPSTAPPLAATS

05/08 TOT 12/08 SCHAARBEEK

Opgelet paardenliefhebber, komende zomer mag je de bossen van Spa 
veroveren! Zes sessies van een halve dag ben je druk in de weer op de 
manege: de beste paarden van stal halen, verzorgen én eten geven, de 
stallen proper maken en natuurlijk krijg je ook paardrijles op jouw niveau. 
Daarnaast is er ook tijd om de stad te verkennen en af te koelen in het 
openluchtzwembad. Jieha! Draaf je met ons mee naar Spa? Ju!

BOEIENDE PAARDRIJLESSEN • PAARDEN VERZORGEN 
• HET LEVEN OP DE MANEGE • ZALIG ZWEMMEN IN 

OPENLUCHT • SPANNENDE BOSSPELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 295
NIET-CM-lid: € 470

PAARDRIJVAKANTIE
SPA (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

31/07 TOT 07/08 KESSEL-LO
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Ben je dol op dol� jnen en zeehonden? Dan is deze vakantie echt iets voor 
jou. Vanuit de Peppelhoeve vertrek je met de � ets voor een tweedaagse 
naar Dol� narium Harderwijk waar je dol� jne vriendjes je opwachten. Na een 
spetterende show slaap je naast hun aquarium: wat een droom! Je maakt ook 
kennis met zeehonden, roggen, zeeleeuwen ... en je kan natuurlijk zelf ook het 
beest uithangen in het subtropisch zwembad vol glijbanen. Plonsss!!

DOLFINARIUM HARDERWIJK • SLAPEN NAAST 
DOLFIJNEN • SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS • 

SPETTERENDE DOLFIJNENSHOW • ZALIG FIETSEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 535

DOLFIJNE VAKANTIE
PUTTEN (NEDERLAND)

Een week vol rollercoasters, spectaculaire shows en waterattracties? Oh jawel, 
je vindt het allemaal in Baden-Baden. Je avontuur start in Holiday Park. Zet je 
maar schrap voor de vrije val en de wilde achtbanen! Na je eerste vuurdoop 
leef je je ook uit in het zwembad en bezoek je het kasteel van Baden-Baden. Na 
dat intermezzo ben je klaar voor nog twee dagen gillen en thrillen in het beste 
pretpark van Europa: Europa-Park! Ready? (Klik) GO-OOHHH!

2 DAGEN EUROPA-PARK • 1 DAG HOLIDAY PARK • 
SPETTERENDE FUN IN HET ZWEMBAD • MAGNIFIEK 

KASTEELBEZOEK

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 570

ROCKING ROLLERCOASTER
BADEN-BADEN (DUITSLAND) € 395

Wil je de zon zien zakken in de Cappenberger See? Je trekt met de ganse 
groep een dagje naar het meer van Lünen, de waterratten zullen zich hier 
volop kunnen uitleven. Ook het openluchtzwembad naast de jeugdherberg zal 
na deze week geen geheimen meer hebben voor jou. Andere blikvangers zijn 
de pedalotocht en de uitstap naar � lm- en attractiepark Movie Park! Kortom, 
Cappenberger See is een goed idee!

MOVIE PARK • OPENLUCHTZWEMBAD • 
PEDALOTOCHT • AFKOELEN IN HET MEER

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 480

DUITSE FUN
CAPPENBERGER SEE (DUITSLAND) € 305

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 SCHAARBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 SCHAARBEEK

PERIODE OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 30/08 KESSEL-LO

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 / spelen
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Ben je dol op dol� jnen en zeehonden? Dan is deze vakantie echt iets voor 
jou. Vanuit de Peppelhoeve vertrek je met de � ets voor een tweedaagse 
naar Dol� narium Harderwijk waar je dol� jne vriendjes je opwachten. Na een 
spetterende show slaap je naast hun aquarium: wat een droom! Je maakt ook 
kennis met zeehonden, roggen, zeeleeuwen ... en je kan natuurlijk zelf ook het 
beest uithangen in het subtropisch zwembad vol glijbanen. Plonsss!!

DOLFINARIUM HARDERWIJK • SLAPEN NAAST 
DOLFIJNEN • SUBTROPISCH ZWEMPARADIJS • 

SPETTERENDE DOLFIJNENSHOW • ZALIG FIETSEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 535

DOLFIJNE VAKANTIE
PUTTEN (NEDERLAND)

Een week vol rollercoasters, spectaculaire shows en waterattracties? Oh jawel, 
je vindt het allemaal in Baden-Baden. Je avontuur start in Holiday Park. Zet je 
maar schrap voor de vrije val en de wilde achtbanen! Na je eerste vuurdoop 
leef je je ook uit in het zwembad en bezoek je het kasteel van Baden-Baden. Na 
dat intermezzo ben je klaar voor nog twee dagen gillen en thrillen in het beste 
pretpark van Europa: Europa-Park! Ready? (Klik) GO-OOHHH!

2 DAGEN EUROPA-PARK • 1 DAG HOLIDAY PARK • 
SPETTERENDE FUN IN HET ZWEMBAD • MAGNIFIEK 

KASTEELBEZOEK
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CM-PRIJS
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ROCKING ROLLERCOASTER
BADEN-BADEN (DUITSLAND) € 395

Wil je de zon zien zakken in de Cappenberger See? Je trekt met de ganse 
groep een dagje naar het meer van Lünen, de waterratten zullen zich hier 
volop kunnen uitleven. Ook het openluchtzwembad naast de jeugdherberg zal 
na deze week geen geheimen meer hebben voor jou. Andere blikvangers zijn 
de pedalotocht en de uitstap naar � lm- en attractiepark Movie Park! Kortom, 
Cappenberger See is een goed idee!

MOVIE PARK • OPENLUCHTZWEMBAD • 
PEDALOTOCHT • AFKOELEN IN HET MEER
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plezant, maar ook wel vermoeiend. 
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een grote fan van Nijntje, Bing, Zoef de 
Haas en Bugs Bunny.
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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 
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als die van je hersenen! Je wordt dus ook slimmer 
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WELK WELK TYPETYPE  VAKANTIEGANGER 
VAKANTIEGANGER BEN JIJ?BEN JIJ?

GA OP ZOEK NAAR DE BIJHORENDE TAGS VOOR EEN TOP KAZOUVAKANTIE!

Tijdens een bergwandeling...
A A Vraag ik me bij elke heuveltop af waarom 

ik mezelf dit in godsnaam aandoe; ik zwem 
graag maar liefst niet in mijn eigen zweet.

BB  Kan ik haast niet wachten om het 
uitzicht achter de volgende bocht te 
aanschouwen!

C C Bestudeer ik elke richel of er toevallig 
geen supersnelle deathride naar 
beneden giert.

D D Zing ik een canon met de terugkerende 
echo’s van mijn eigen stem.

 We bouwen een kampvuur!
A A Ik start meteen de zoektocht naar 

een recht stokje waar ik straks mijn 
marshmallows op kan spiesen.

B B Ik verken onmiddellijk de wijde omgeving 
om het dikste en droogste hout te 
verzamelen voor ons vreugdevuur!

C C Het liefst van al zou ik willen jongleren 
met brandende fakkels.

D D Samen met mijn vrienden boks ik 
vliegensvlug een toneelstuk in mekaar 
zodat we klaar zijn voor een première bij 
maanlicht.

We gaan een bosspel doen.
A A Geen probleem, ik heb mijn hangmat bij!

B B Ik speur in een mum van tijd het 
ganse bos af op zoek naar de beste 
verstopplaatsen.

C C Is dat dan mét hoogteparcours of...?

D D Onder het mom me te camoufl eren, ga 
ik op zoek naar de mooiste takken en 
lapjes mos en transformeer ik mezelf in 
een levend bloemstuk.

Joepie! Een dagje aan zee!
A A Om als eerste het water in te kunnen 

duiken heb ik voor de zekerheid mijn 
luchtmatras thuis al opgeblazen.

B B Zolang ik tussendoor mosselen kan 
plukken voor het avondeten, ben ik 
gelukkig.

C C Doe mij maar liever een waterpretpark!

D D De zeelucht en het geluid van de 
meeuwen brengen de artiest in mij naar 
boven; ik bouw een zandkasteel waar 
Camelot mee in het niets verdwijnt.

Tijdens mijn vakantie staat er een 
uitstap naar een megacool pretpark 
gepland...

A A Leuk! Meer dan eender welke attractie 
geniet ik ervan onder vrienden te zijn. 

B B Ik wil echt alles gezien hebben: na 
vandaag heeft dit pretpark geen 
geheimen meer voor mij!

C C Ik zoek meteen de snelste en hoogste 
attractie op en schuif nadien met plezier 
nog eens aan.

D D Laat mij de volgende achtbaan maar 
ontwerpen!

Tijdens een citytrip krijg ik een 
rondleiding in de stad...

A A Heerlijk! Lekker kuieren door de stad, daar 
knap ik echt van op!

B B Het is fi jn om al die weetjes te horen te 
krijgen maar na een tijdje trek ik er toch 
het liefste zelf op uit om al die kleine 
steegjes te ontdekken.

C C Hmm, ik denk toch dat ik vanop het 
allerhoogste gebouw de beste indruk 
zou krijgen van de stad...

D D Het liefste wil ik wat langer halt houden 
bij de straatkunstenaars of bij een 
kleurrijke graffi  timuur.

Eindelijk! Na een hele winter wachten 
is het moment terug aangebroken om 
mijn valies te maken! Ik let hierbij op 
dat ik zeker...

A A Mijn leukste kleren inpak voor het 
geweldige feestje op de laatste avond.

B B Een kompas, een zaklamp, een kaart 
van de regio en andere survival items 
meeneem; je weet nooit welk avontuur 
er achter de volgende hoek schuilt...

C C Mijn persoonlijke bungeetouw klaarleg.

D D Mijn notitieboekje niet vergeet mee te 
nemen, zodat ik al mijn hersenspinsels 
tijdens de vakantie kan neerpennen.

De beste postkaart naar huis...
A A Is kort maar krachtig: “Veel zon, goede 

vibes, leuke vrienden!”

B B Bevat een gedetailleerde beschrijving 
van al mijn ontdekkingen, inclusief een 
zelf getekend routeplan van de laatste 
wandeltocht.

C C Heeft als voorkant een foto van mijn 
schreeuwende gezicht bovenaan een 
achtbaan.

D D Heb ik volgens de regels van de 
origamikunst gevouwen in de vorm van 
een kraanvogel.

Probleem: op mijn strandvakantie 
heeft de kookploeg per ongeluk 
het avondeten geserveerd op het 
verkeerde eiland!

A A Waar maakt iedereen zich zo druk over? 
Ik trek al suppend naar mijn diner!

B B Ik bouw ter plaatse een vlot zodat ik 
zeker op tijd de eettafel bereik.

C C Ik regel een lift met een jetski zodat deze 
mij en mijn wakeboard in stijl en met veel 
jumps naar de overkant brengt.

D D Ik verzamel de mooiste zeevruchten en 
ga zelf creatief met de kookpotten aan 
de slag.

Oh nee, de bus had hier al een halfuur 
geleden moeten zijn!

A A Ik leg me neer in het gras en geniet 
van het moment. De vakantie is toch al 
begonnen zeker?

B B Geen probleem, ik wandel wel naar 
Spanje!

C C Ik klim vliegensvlug in een boom en 
speur de horizon af op zoek naar de 
verloren gereden bus.

D D Ik verzin ter plekke een lied om het 
wachten bij mijn reisgenoten te 
verzachten.

A B C D

vakantiezoeker

1. Krabbel je sjaaltje vol met de namen van al je vrienden!

2. Doe een challenge met je groep. Zei daar iemand Jerusalema?

3. Heerlijk, zo’n waterballonnen-gevecht in de zon. 

4. Laat je gaan op de kampdans: shake it up!

5. Neem de moni’s beet door je sjaaltjes te wisselen. Wedden dat ze er niets van snappen?

6. Een gitaar, een kampvuur en 
marshmallows: gezelliger 
wordt het niet!

7. Luidkeels meebrullen op tocht: Everywhere we go...

8. Trek een megacoole groepsfoto om achteraf in je kamer op te hangen.

9. Een vuil spel doen, het douchen achteraf zal nog nooit zo’n deugd hebben gedaan.

10. Aftellen tot je ooit zelf moni bij Kazou kan worden!

1. Uitslapen en je 
niet schuldig voelen.

2. Word helemaal zen bij 
een dagje wellness. 

3. Lees eindelijk het boek 
dat al lang ligt te wachten.

4. Bingewatch 5 series, #likeme 

inbegrepen, voor één keer mag het.

5. Geef de slaapkamer van de 

kinderen een andere kleur.

6. Open een pop-upbar in de tuin of op 

de stoep, inclusief springkasteel.

7. Zing de pannen van het dak 
tijdens een karaokeavond. 

8. Wees nog eens baas 
in eigen huis ;-)

9. Geniet van de stilte ...
 voor de storm.

10. Plan een overnachting met 
het hele gezin in een boomhut.

om te doen op je vakantie die de ouders moeten doen 
als hun kinderen op vakantie zijn 

ONZE BOOMHUTTEN
Boomhutten zijn booming business. Niks gezelliger 
en avontuurlijker dan een nachtje in een boomhut, 
met op een steenworp de fauna van het bos. 
Dichter bij de natuur kan je bijna niet komen. 
De boomhutten van Kazou in Massembre zijn 
uit het goede hout gesneden, 24 karaat volgens 
de houtsmid. Het wordt een unieke nacht die je 
normaal alleen in fi lms ziet. Dromen in bomen, 
het kan er snel van komen. 
www.kazou.be/boomhutten

BOOMHUT
Op deze vakanties 
slaap je een nacht 

in een boomhut

Survivalvakantie

10 dingen 10 WELK WELK TYPETYPE  VAKANTIEGANGER 
VAKANTIEGANGER BEN JIJ?BEN JIJ?

GA OP ZOEK NAAR DE BIJHORENDE TAGS VOOR EEN TOP KAZOUVAKANTIE!
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C C Bestudeer ik elke richel of er toevallig 
geen supersnelle deathride naar 
beneden giert.

D D Zing ik een canon met de terugkerende 
echo’s van mijn eigen stem.
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ga zelf creatief met de kookpotten aan 
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Oh nee, de bus had hier al een halfuur 
geleden moeten zijn!
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Je ligt net te slapen als je opeens een keihard  hoort. Je gaat rechtop in je  
zitten en haalt langzaam je deken gemaakt van  van je af. In de kast grijp je een 

 en sluip je heel voorzichtig je slaapkamer uit. Bovenaan de trap blijf je staan. Hoor 
je dat nu goed? Zingt er iemand heel luid een nummer van ? Je tijgert op je buik de 
trap af en doet voorzichtig de deur naar de woonkamer open. Je kunt het niet geloven, 
maar daar staat . In jullie huis! De moni heeft een  om de hals en trommelt 
wild op een . " !", roept de moni uit volle borst. Je tikt de moni op de .
"Wat doe jij hier?", roep je met overslaande stem.  begint te lachen. "Dat vertel 
ik je pas als je niet meer op Kazouvakantie vertrekt!" Je begint zo hard na te denken 
dat je spontaan  begint te zweten. " ". "Ik eet nog liever een  op dan dat 
ik nooit meer op Kazouvakantie mag! Dat doe ik nooit, al ga ik op mijn  staan!" 
" ", zegt je Kazoumoni met een rare lach. Je kijkt verbaasd naar beneden. Waarom 
heb je nu pas door dat je in plaats van in je pyjama gehuld bent in pagina's van de ? 
En hoe kan het dat je armen  zijn en je handen ? Op dat moment gaat de wekker. 
" " Het was allemaal maar een droom! Oef, gelukkig mag ik wel gewoon op 
Kazouvakantie! 

HET AVONTUUR BEGINT HIER
Dit is een eenvoudige én grappige test die je samen met je vrienden 
kan doen. Vul bij iedere vraag hieronder het eerste idee in waar je aan 
denkt (het eerste idee is meestal het beste).  Hou het spannend en 
kijk nog niet naar het verhaal. Lees tot slot, elk om beurt, het volledige 
verhaal en vergeet niet te lachen.

geluid dat een dier maakt
   

soort verpakking
 

soort boom
 

iets dat je kunt kopen 
 in een fi etsenwinkel  

Vlaamse schlagerzanger
 

je favoriete Kazoumoni
 

iets wat je koopt 
bij de slager  

voorwerp dat je 
gebruikt  bij het koken  

wachtwoord van je 
e-mailaccount (verzin iets)  

kledingstuk
 

groentesoort
 

iets dat stinkt!
 

iets dat je kunt 
kopen bij Ikea  

deel van je lichaam
 

tijd dat je op een 
doordeweekse dag op staat  

favoriete tijdschrift 
van je mama  

kleur van je ogen
 

kleur van je onderbroek
 

stopwoordje
 

Maak je 

eigen 

verhaal!
je eigen verhaal12 sowiezomer 2020

Wat een week! Het zwarte gat is zo groot! 
#gemis #vrienden

Kiekeboe! 
#kazouvakanties

JUMP! Kan ik dan nu terug de zomer inspringen?
#kazoubangelijkgoe

Chillen… en een beetje trappelen, dat ook.
#waterpret #friends

Vermoeide oogjes en lachende snoetjes. ‘t Was 
zalig! #happymoments

Klaar om het wilde water in de Ardennen te 
bestrijden. #boys #vlotten

Liefste Kazou, mag ik alsjeblieft terug bubbelen 
met mijn vrienden? #please #bubbels

Spelen in de maïsvelden, da’s pas écht zomer!
#natuur #zomer2020

Samen onderweg met onze schildpad.
#langzaamaan #samenisallesbeter

Nagenieten van de spetterende week.
#splash&fun #waterskiën

Klaar voor een duik in het zwembad. Yes! Good times! Mis ze nu al!
#vriendenvoorhetleven

En ik spring de wereld in! 
#jump&fun #kazou

Waaaaa, de rodeostier onder controle krijgen, 
ik kan da! #crazytimes

They see me hanging! 
#hoogteparcours #spannend
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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 vriendinnen Faye en Sam, allebei 14 jaar, gingen al 
2 keer samen op een Kazouvakantie. In 2019 was dat 
naar Spanje en vorig jaar maakten ze het West-Vlaamse 
Mesen onveilig. ‘Beide vakanties waren even leuk’, zeggen 
de meisjes. Geen twee zonder drie want ook deze zomer 
willen ze terug mee. Ze duimen voor een vakantie waar 
ze kunnen surfen. En dat ze veel kunnen lachen, want 
plezier maken komt op de eerste plaats. Dat is toevallig 
regel nummer één bij Kazou. Komt dus helemaal in orde!

#samenisallesbeter

TIENERSTIENERS
OP PADOP PAD
TIENERSTIENERS
OP PADOP PAD

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 12 UUROM 12 UUROM 12 UUROM 12 UUR

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

contacteer ons

VLAAMS-BRABANT
PLATTE LOSTRAAT 541
3010 KESSEL-LO

 VLAAMSBRABANT@KAZOU.BE
 02 240 85 09


