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STRAFFE JONGERENVAKANTIES VOOR 5- TOT EN MET 8-JARIGEN

02 welkom
HEY JIJ DAAR,

Ken jij Kazou al? Kazou is de jeugddienst
organiseren superleuke vakanties voor
jongeren van 7 tot 18 jaar. Een week vol
spelletjes en veel nieuwe vrienden! Ga jij
avontuur deze zomer?

van CM. We
kinderen en
plezier, zotte
ook mee op

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

VAKANTIES
VAKANTIESOP
OPMAAT
MAATVOOR
VOOR
SPECIFIEKE
SPECIFIEKEDOELGROEPEN
DOELGROEPEN
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.
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Alles op een rijtje 03

HOE BOEKEN
?
OP VOORHAND

1 GEGEVENS CONTROLEREN OF PROFIEL
AANMAKEN EN KIND TOEVOEGEN
Heb je al een proﬁel op kazou.be? Kijk dan
best op voorhand eens of al je gegevens nog
kloppen. Heb je nog geen proﬁel? Maak er dan
nu al één aan en voeg je kind(eren) toe.

2 FAVORIETEN TOEVOEGEN
Voeg je favoriete vakanties toe aan je proﬁel.

BOEKEN

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’-proﬁel.

3 BOEKEN

kazou.be/hoe-boeken

Boeken kan vanaf
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4 BEVESTIGINGSMAIL
Enkele minuten na je boeking ontvang je
een bevestigingsmail.

35

VOOR JOU!

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.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van de vakanties.
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04

EEN OVERZICHT VAN
ONZE VAKANTIES VOOR JOU!
LEEFTIJD

CENTRUM

THEMA

4-8J ('17-'13)
4-8J ('17-'13)
4-8J ('17-'13)
4-8J ('17-'13)
5-6J ('16-'15)
5-6J ('16-'15)
7-12J ('14-'09)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)
7-8J ('14-'13)

BUGGENHOUT
BUGGENHOUT
BUGGENHOUT
BUGGENHOUT
BELSELE
SCHELLEBELLE
IEPER
OVERIJSE
LOKEREN
SINAAI
LOON OP ZAND
PULLE
AALST
WANNE
LOKEREN
SPA
OVERIJSE
CADZAND
WORTEL
BRASSCHAAT
SINT-PIETERS-KAPELLE
AALST
SPA
KOKSIJDE
DIKKELE
SINT-KATELIJNE-WAVER
WAASMUNSTER
SINT-KATELIJNE-WAVER
LOON OP ZAND
BREDENE
SINT-PIETERS-KAPELLE
WAASMUNSTER
DE PANNE
AALST
MASSEMBRE

DE KINDERHERBERG
DE KINDERHERBERG
DE KINDERHERBERG
DE KINDERHERBERG
KOETJES EN KALFJES
KORNUITJES EN SCHAVUITJES
RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE
BOUNCE IN 'T BOS
LOCO LOKEREN
HOEVE OP STELTEN
KIDS IN WONDERLAND
OP BOERDERIJVAKANTIE
SUP'S UP
COOL EN COO
LOCO LOKEREN
PAARDRIJVAKANTIE
BOUNCE IN 'T BOS
WONDERE WERELD VAN
OP BOERDERIJVAKANTIE
RAVOTTEN IN 'T BOS
BOERDERIJVAKANTIE
SUP'S UP
BEESTIG COOL
MATROZENVAKANTIE
DIER EN PLEZIER
JUNGLESAFARI
HAKOUNA KAZOUNA
JUNGLESAFARI
KIDS IN WONDERLAND
STRANDKRIEBELTJES
BOERDERIJVAKANTIE
HAKOUNA KAZOUNA
HOPPA IN PLOPSA
SUP'S UP
HERFSTKRIEBELS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07
17/07 TOT 24/07
24/07 TOT 31/07
31/07 TOT 07/08
05/07 TOT 09/07
05/07 TOT 09/07
19/07 TOT 27/07
01/07 TOT 05/07
01/07 TOT 07/07
05/07 TOT 09/07
05/07 TOT 09/07
05/07 TOT 12/07
05/07 TOT 09/07
07/07 TOT 14/07
07/07 TOT 13/07
10/07 TOT 17/07
12/07 TOT 16/07
12/07 TOT 16/07
17/07 TOT 24/07
18/07 TOT 23/07
23/07 TOT 30/07
26/07 TOT 30/07
02/08 TOT 06/08
02/08 TOT 06/08
08/08 TOT 15/08
09/08 TOT 13/08
16/08 TOT 20/08
16/08 TOT 20/08
16/08 TOT 20/08
16/08 TOT 20/08
20/08 TOT 27/08
23/08 TOT 27/08
23/08 TOT 27/08
23/08 TOT 27/08
01/11 TOT 05/11

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EKE
EKE
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EKE
SINT-NIKLAAS
EIGEN VERVOER
ERPE-MERE
EIGEN VERVOER
EKE
SINT-NIKLAAS
ERPE-MERE
DENDERMONDE
EKE
MALDEGEM
EIGEN VERVOER
SINT-NIKLAAS
EKE
EIGEN VERVOER
SINT-NIKLAAS
EIGEN VERVOER
EKE
MALDEGEM
SINT-NIKLAAS
EKE
EIGEN VERVOER
ERPE-MERE
EIGEN VERVOER
ERPE-MERE

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

€ 95
€ 95
€ 95
€ 95
€ 75
€ 75
€ 330
€ 160
€ 170
€ 95
€ 170
€ 235
€ 150
€ 255
€ 170
€ 295
€ 160
€ 220
€ 235
€ 175
€ 240
€ 150
€ 160
€ 160
€ 230
€ 170
€ 127
€ 170
€ 170
€ 165
€ 240
€ 127
€ 165
€ 150
€ 195

€ 280
€ 280
€ 280
€ 280
€ 100
€ 100
€ 650
€ 260
€ 320
€ 195
€ 270
€ 410
€ 250
€ 430
€ 320
€ 470
€ 260
€ 320
€ 410
€ 300
€ 415
€ 250
€ 260
€ 260
€ 405
€ 270
€ 227
€ 270
€ 270
€ 265
€ 415
€ 227
€ 265
€ 250
€ 335

EXTRA

ZONDER OVERNACHTING
ZONDER OVERNACHTING
JOMBA, BEDPLASVAKANTIE

HERFST

De vakanties voor 4- tot en met 8-jarigen (’17-’13) 05
4-8J (‘17-’13)

STRAFFE
CM-PRIJS

DE KINDERHERBERG

€ 95

BUGGENHOUT (BELGIË)

5-6J (‘16-’15)

STRAFFE
CM-PRIJS

KOETJES EN KALFJES

€ 75

BELSELE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 100

9to5

en verv

oeR

zonder
overnachting

LEUKE DAGUITSTAP • TE GEKKE THEMAWEEK
• FLINKE DOSIS SPELPLEZIER • ZORGELOZE
VAKANTIESFEER
De Kinderherberg biedt een alternatief voor kinderen in moeilijke sociale
situaties: overbelasting van het gezin, financiële moeilijkheden, ziekte ... Een
hele week zorgen monitoren en gastouders voor een leuke vakantiesfeer
wanneer dit voor het gezin niet evident is. Je speelt allerlei leuke spelletjes
en ravot je rot. De daguitstap blijft voorlopig een geheim maar is zeker iets
om naar uit te kijken! Pret genoeg voor een hele week!

DIEREN VERZORGEN • TAAKJES OP
DE BOERDERIJ • RAVOTTEN OP DE SPEELTUIN •
VERRASSENDE DAGUITSTAP
Speciaal voor onze jongste vriendjes organiseert Kazou dit jaar opnieuw een
dierenvakantie. Trek dus maar jullie laarzen aan want er is een hoop te doen
op boerderij ‘t Wollen Hof. Je leert hoe je de dieren moet verzorgen, wat elk
dier graag eet en nog zoveel meer. Na al dat harde werk op de boerderij is
een ontspannende daguitstap wel op zijn plaats! Op het einde van de dag
kruip je weer lekker in je eigen bedje.

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

10/07 TOT 17/07
17/07 TOT 24/07

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

24/07 TOT 31/07
31/07 TOT 07/08

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

05/07 TOT 09/07

EIGEN VERVOER

5-6J (‘16-’15)

KORNUITJES EN SCHAVUITJES

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 75

SCHELLEBELLE (BELGIË)

en verv

oeR

eig

eig

NIET-CM-lid: € 280

SPECIAAL AANBOD

RAVOT-JE-ROT-VAKANTIE
IEPER - DE IEP (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 330

NIET-CM-lid: € 100

NIET-CM-lid: € 650

to5
9zonder

BOEKEN KAN VANAF
9 JANUARI
OM 9 UUR

en verv

Bedplas
vakantie

oeR

eig

overnachting

EEN LEUKE DAGUITSTAP • GROTE SPELEN •
KNUTSELEN • DANSEN, ZINGEN & SPRINGEN •
KNOTSGEKKE MONITOREN
Kazou is er nu ook voor alle 5-6-jarigen. We toveren de kleuter- en lagere
school van Schellebelle helemaal om tot een waar vakantieparadijs. Elke dag
beleef je een nieuw avontuur samen met de monitoren. Je gaat op stap naar
een superleuke speeltuin en speelt en ravot erop los. Je wordt nat van de
waterspelletjes en maakt je eens lekker vuil. Daarna kruip je lekker moe in je
eigen bedje en droom je van de volgende vakantiedag.

UITSTAP NAAR BELLEWAERDE •
OPBLAASATTRACTIES • VERFRISSENDE PLONS •
JE PAKT JE BEDPLASPROBLEEM AAN
Ravot je rot op deze knotsgekke vakantie in De Iep in Ieper! Je leeft je uit
op de gekste opblaasattracties waarbij je uitdagende opdrachtjes uitvoert.
Tussen het ravotten door zal een verfrissende plons in het zwembad deugd
doen. En als klap op de vuurpijl trek je nog een dag naar Bellewaerde om er
de coolste rollercoasters van het park uit te testen. Ondertussen helpt een
expert van het UZ Gent je om je bedplasprobleem aan te pakken.

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 09/07

EIGEN VERVOER

19/07 TOT 27/07

EKE

06
STRAFFE
CM-PRIJS

BOUNCE IN ‘T BOS

€ 160

OVERIJSE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

LOCO LOKEREN

€ 170

LOKEREN (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 320

SPRINGKASTEEL • AVONTURENPARK • ZWEMMEN •
RAVOTTEN IN HET BOS
Zin in een week vol actie en avontuur? Is niets te hoog voor jou? Maak je
dan klaar om te gaan klimmen en klauteren in het avonturenpark én de
hoogte in te gaan op het springkasteel. Ook het bos naast ons centrum krijgt
een bezoekje van de avonturiers van Kazou. Je gaat ook naar het zwembad
waar de glijbaan op je wacht. Wie durft er eerst? Maak je klaar voor een
onvergetelijke week!

TRASH BEATS • BOOMKLIMMEN • AVONTURENDAG •
ACROBATISCHE CIRCUSKUNSTJES
Ben jij niet bang om je grenzen op te zoeken en het avontuur aan te gaan? Op
deze uitdagende en gekke vakantie zal je helemaal aan je trekken komen! In de
bosrijke omgeving zoek je de hoogtes op tijdens een workshop boomklimmen
en ga je op avonturentocht met heel wat spannende uitdagingen. Het wordt
echt helemaal te gek als je muziek maakt met afval én circuskunstjes leert
van een volleerd acrobaat?! Hoe loco is dat?

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 05/07
12/07 TOT 16/07

EKE
SINT-NIKLAAS

01/07 TOT 07/07
07/07 TOT 13/07

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

HOEVE OP STELTEN

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 95

SINAAI (BELGIË)

KIDS IN WONDERLAND
LOON OP ZAND (NEDERLAND)

NIET-CM-lid: € 195

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 170

NIET-CM-lid: € 270

en verv

oeR

eig

en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 260

DIEREN VERZORGEN • PIZZA BAKKEN •DAGUITSTAP
NAAR PUYENBROECK • GEZELLIG KAMPVUUR
Klaar voor een boerderijvakantie dicht bij huis? Je verzorgt de dieren en
helpt bij allerlei andere klusjes op de boerderij. Je tovert ook lekkere pizza’s
uit de steenoven. Tijdens de daguitstap naar Puyenbroeck mag je je uitleven
op de grote speeltuin. Trek je stapschoenen aan, want je monitoren nemen je
mee op een zalige picknick. Afsluiten doe je rond een gezellig kampvuur. Voel
jij het al kriebelen?

SPROOKJESLAND EFTELING • BETOVEREND
VERTELTHEATER • MAGISCH SPROOKJESBAL •
PLONZEN IN EEN NATUURZWEMBAD
Duik mee in de wondere wereld van Assepoester, Rapunzel en vele andere
sprookjesfiguren. 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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 09/07

EIGEN VERVOER

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

EKE
MALDEGEM
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OP BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 235

STRAFFE
CM-PRIJS

SUP’S UP

€ 178
150

AALST (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 278
250

LEUK BOERDERIJWERK • ZELF BROOD BAKKEN •
RITJE OP EEN PONY • CREATIEF POTTEN BAKKEN •
TIMMEREN OF WEVEN
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
confituur, 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!

SUP • REUZENKANO • JUMPSKY
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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

05/07 TOT 12/07

SINT-NIKLAAS

05/07 TOT 09/07
26/07 TOT 30/07
23/08 TOT 27/08

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

STRAFFE
CM-PRIJS

COOL EN COO

€ 255

WANNE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

PAARDRIJVAKANTIE

€ 295

SPA (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 430

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

en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 410

NIET-CM-lid: € 470

WORD EEN ECHTE RUITER • PAARDRIJLES OP NIVEAU
• ZALIG ZWEMMEN • SPANNENDE BOSSPELEN • HET
LEVEN OP DE MANEGE
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 gedurende 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 kan je lekker afkoelen in het
openluchtzwembad. Volle galop richting Spa! Ju!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

07/07 TOT 14/07

ERPE-MERE

10/07 TOT 17/07

EKE

08

WONDERE WERELD VAN
CADZAND (NEDERLAND)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 220

OP BOERDERIJVAKANTIE
WORTEL (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 320

DAGJE STRAND • SPEELBOERDERIJ •
BELEVINGSWANDELPAD
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

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

HET LEVEN OP DE BOERDERIJ •
KRUIDENOLIE MAKEN • DIEREN VERZORGEN • KONIJNTJES
KNUFFELEN • EEN RITJE OP DE TRACTOR
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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 16/07

ERPE-MERE

17/07 TOT 24/07

DENDERMONDE

STRAFFE
CM-PRIJS

RAVOTTEN IN ‘T BOS

€ 175

BRASSCHAAT (BELGIË)

BOERDERIJVAKANTIE
SINT-PIETERS-KAPELLE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 300

AVONTUURLIJK KLIMMEN • PLONZEN IN HET ZWEMBAD •
MINIGOLF • SPELEN IN DE BOSSEN
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 tussen de bomen. Samen 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.

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 240
NIET-CM-lid: € 415

DIEREN VERWENNEN • HEERLIJKE
HOEVEPRODUCTEN MAKEN • MET EEN TREINTJE
NAAR ZEE • BBQ • SPRINGKASTEEL
Droom jij van het leven op een echte boerderij? In Sint-Pieterskapelle zal
je je helemaal thuis voelen. Voeder en verzorg samen met boerin AnneSophie 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! Dit wordt een plezante vakantie. Voel je het al kriebelen?

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

18/07 TOT 23/07

EKE

23/07 TOT 30/07
20/08 TOT 27/08

MALDEGEM
EKE
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STRAFFE
CM-PRIJS

BEESTIG COOL

€ 160

SPA (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

MATROZENVAKANTIE

€ 160

KOKSIJDE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 260

BEZOEK DIERENPARK FORESTIA •
AVONTURENPARCOURS • VERFRISSENDE DUIK •
SPANNENDE ACTIVITEITEN
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!

NIET-CM-lid: € 260

RITJE MET EEN GOCART • SPANNENDE
SCHATTENTOCHT • PLOPSALAND DE PANNE • TE GEKKE
STRAND- EN DUINSPELEN • DUIK IN HET ZWEMBAD
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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

02/08 TOT 06/08

SINT-NIKLAAS

02/08 TOT 06/08

EKE

DIER EN PLEZIER
DIKKELE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 258
230

STRAFFE
CM-PRIJS

JUNGLESAFARI

€ 170

SINT-KATELIJNE-WAVER (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 270

en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 405
433

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

ZALIG RAVOTTEN IN DE SPEELTUIN •
WORD ONTDEKKINGSREIZIGER •
EXPEDITIE IN PLANCKENDAEL
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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

08/08 TOT 15/08

EIGEN VERVOER

09/08 TOT 13/08
16/08 TOT 20/08

SINT-NIKLAAS
EKE

10

HAKOUNA KAZOUNA
WAASMUNSTER (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 127
155

STRANDKRIEBELTJES
BREDENE (BELGIË)

€ 165

NIET-CM-lid: € 265

en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 227
255

STRAFFE
CM-PRIJS

AFRIKAANS DANSEN • OP SAFARI IN
PLANCKENDAEL • DJEMBÉ SPELEN
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!

STRANDSPELEN EN ZANDKASTELEN •
SPETTEREN IN CENTER PARCS • PLEZIER IN
BELLEWAERDE • RAVOTTEN IN DE DUINEN
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. Trotseer jij de River Splash of zoek je liever de
snelheid op in de Keverbaan? Voel je het al kriebelen?

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

16/08 TOT 20/08
23/08 TOT 27/08

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

16/08 TOT 20/08

SINT-NIKLAAS

HERFST

STRAFFE
CM-PRIJS

HOPPA IN PLOPSA

€ 165

DE PANNE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

HERFSTKRIEBELS

€ 195

MASSEMBRE (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 265

NIET-CM-lid: € 335

PLOPSALAND • PLOPSAQUA •
GOCARTRACE • STRANDPLEZIER
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!

GOCARTS • SPRINGKASTELEN • ZWEMMEN
Spring een gat in de lucht! Je zal nog nooit zoveel kriebels in je buik gevoeld
hebben als op deze vakantie. Om te beginnen spring je erop los op de vele
springkastelen. Klim als een aapje op de palmboom en sluip als een leeuw
in de jungletunnel. Ook een duik in het zwembad mag hier niet ontbreken.
Om deze vakantie helemaal af te maken, houden we een gocartrace. De
herfstvakantie was nog nooit zo leuk!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

23/08 TOT 27/08

ERPE-MERE

01/11 TOT 05/11

ERPE-MERE

10 dingen 11

om te doen op je vakantie
1. Krabbel je sjaaltje vol met
de namen van al je vrienden!

2. Doe een challenge met je groe
p.

die de ouders moeten doen
als hun kinderen op vakantie
zij
1. Uitslapen en je

niet schuldig voelen.

Zei daar iemand Jerusalema?

2. Word helemaal zen bij

gevecht in de zon.

3. Lees eindelijk het boek

3. Heerlijk, zo’n waterballonnen4. Laat je gaan op de kampdans:
shake it up!

5. Neem de moni’s beet door je

sjaaltjes te wisselen. Wedd
en
dat ze er niets van snappen?

n

een dagje wellness.

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. Een gitaar, een kampvuur en

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

7. Luidkeels meebrullen op tocht
:

7. Zing de pannen van het dak

8. Trek een megacoole groepsfot
o

8. Wees nog eens baas

marshmallows: gezelliger
wordt het niet!

Everywhere we go...

om achteraf in je kamer op
te
hangen.

9. Een vuil spel doen, het douchen

achteraf zal nog nooit zo’n de
ugd
hebben gedaan.

10. Aftellen tot je ooit zelf moni

de stoep, inclusief springkasteel.
tijdens een karaokeavond.
in eigen huis ;-)

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

10. Plan een overnachting met

het hele gezin in een boomhut.

bij Kazou kan worden!

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 ﬁlms ziet. Dromen in bomen,
het kan er snel van komen.
www.kazou.be/boomhutten

BOOMHUT

12 hennie / natuur / spelen

HOERA VOOR HELPENDE HENNIE
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 knuﬀel 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!

WAAROM WAAROM SPELEEINS!
MAAKT DE GOED VOOR J
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
speciﬁek 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!

een dag op kazouvakantie 13

Hallo mama en papa
gaan spelen met mijn
Ik ben klaar om straks te
zijn echt cool!!!
nieuwe Kazouvrienden. Die
ik uit mijn valies
Voor mijn kleren, die neem
af hé. Ook mijn
zoals ik van jou moest. Bra
poetsen, daar was
tanden vergeet ik niet te
t ging vergeten.
mama bang voor. Dat ik da
wel elke dag, hoor.
De moni’s zeggen dat ook
Net zoals thuis.
en. Marco slaapt
Alleen slaap ik hier niet alle
ller in slaap dan
naast mij. Hij valt altijd sne
nog wat praten.
mij. Wel spijtig, ik wil altijd
doen ook veel superleuke
Hij is altijd goed moe. We
en mogten mochten we een
speletjes spelletjes. Gister
nd!!
water. Dat was kei spanne
vlot bouwen voor op het
oe
kookjuffen hebben tiramis
Het eten is ook lekker. De
k zat
bui
n
Mij
.
mm
Mm
gegeten.
gemaakt. Ik heb er veel van
van
je
oek
enb
nd
heb ik het vrie
echt vol. Tijdens de pauze
on
Sim
,
rco
Ma
s verteld tegen
Marco ingevuld en mopje
er grappig!
en Viktor. Dat was echt sup
op mijn sjaaltjes schrijven.
Ik laat nog hun namen nog
?
ie eens thuis komen spelen
Mogen ze dan na de vakant
Alsjeblieeeeeft??
maar niet zo hart hard!
Ik mis jullie wel een beetje
Daaaaaaaaag xxxx
Korneel
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Veelgestelde vragen

JA!

zegt

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

KAN IEMAND DIE GEEN CM-LID IS
OOK BOEKEN?

JA!

Graag. Het enige verschil is de prijs. Als niet-CMlid betaal je de niet-CM-ledenprijs. Lid worden
kan echter snel en eenvoudig. Wij helpen je hier graag
mee verder.

KAN IK MET EEN JONGERE OF OUDERE
LEEFTIJDSGROEP MEE?
staan een uitzondering toe van maximaal 1
JA! We
jaar verschil met de leeftijden van een vakantie.

GEVEN JULLIE OOK KORTINGEN?
Voor grote gezinnen geven we een korting
JA! van € 75. Voor CM-leden met verhoogde
tegemoetkoming geven we een korting van 50%

KAN IK BIJ ANDERE PROVINCIES EEN
VAKANTIE BOEKEN?
Kazou kent geen grenzen, je mag kiezen met

KRIJG JE VOORDELEN ALS CM-LID?
immers de goedkopere CM-ledenprijs.
JA! JeEenbetaalt
verschil dat kan oplopen tot € 245.

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

JA!

welke provincie je meegaat.

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

JA!

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

JA!

kan je meerdere vakanties boeken!

(met een maximum van € 150). Meer info vind je op
www.kazou.be/kortingen.

KRIJG IK EEN FISCAAL ATTEST NA MIJN
VAKANTIE?

JA!

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?

JA!

Iedere ouder moet wel op voorhand een eigen
‘Mijn Kazou’-proﬁel 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.

DUBBEL
PLEZIER!

De tweeling Eleni en Maicon Pereira
(10) kijkt al uit naar een nieuw Kazouavontuur. 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.

esbeter
l
l
a
is
n
e
#sam
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WIN EEN
BROODD OOS

BIJ 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!

VOEDINGSDRIEHOEK
DRINK VOORAL

WATER

MEER

ZO WEINIG
MOGELIJK

MINDER

WEL
P
A
SLA
OP VAKANTIE!
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 proﬁel vindt.

GENIET VAN EEN
zomerVAKANTIE
MET JOUW GEZIN
Ontdek onze kinderkortingen op
www.intersoc.be/promoties

op kazou.be
Boeken kan vanaf
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contacteer ons

OOST-VLAANDEREN

MARTELAARSLAAN 17
9000 GENT
OOSTVLAANDEREN@KAZOU.BE
09 267 53 30

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

