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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
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welkom02

alle opstapplaatsen 
& leeftijden!
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Kookploegen gezocht ............................P08
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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
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 HELD VAN  HELD VAN 
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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.
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Ben jij fan van dol� jnen? Kom dan deze zomer mee naar Brugge! Vanuit onze 
uitvalsbasis De Karmel maak je kennis met je gevinde vrienden. Je krijgt 
uitleg van de verzorgers en je mag de dol� jnen van dichtbij bewonderen. Je 
verkent Boudewijn Seapark indoor en na de sluitingsuren van het park speel 
je er een leuk avondspel. Je gaat ook plonzen in het subtropisch zwembad. En 
als hoogtepunt is er natuurlijk de magni� eke dol� jnenshow!

DAG IN BOUDEWIJN SEAPARK • ONTMOETING MET DOLFIJNEN 
• SUBTROPISCH ZWEMBAD • BELEEF EEN DOLFIJNENSHOW

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 360
NIET-CM-lid: € 535

DOLFIJNE VAKANTIE
BRUGGE (BELGIË)

Plons! Hier zal je nat worden! Vind je dat niet erg? Prima, want deze week staat 
helemaal in het teken van water. Je maakt het zwembad van Givet onveilig, 
je glijdt op de buikschuifbaan en duikt in de waterplaza. Daarna overwin je 
alle beken rond Massembre en ga je op zoek naar waterdiertjes. Je staat ook 
op de latten tijdens het waterskiën en amuseert je rot bij de waterspelletjes. 
Maak je borst al maar nat voor deze vakantie! 

BEKENTOCHT • OP ZOEK NAAR WATERDIERTJES • 
ZALIG ZWEMMEN • WATERAVONTURENPARCOURS • 

PORTIE WATERSKI

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

SPLASH & FUN
MASSEMBRE (BELGIË)

EEN OVERZICHT VAN 
ONZE VAKANTIES VOOR JOU!

STRAFFE NIET-CM-

CENTRUM THEMA PERIODE OPSTAPPLAATS CM-PRIJS LEDENPRIJS EXTRA

BRUGGE DOLFIJNE VAKANTIE 01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK € 360 € 535
MASSEMBRE SPLASH & FUN 01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK € 230 € 475
HOUTHALEN TECHNIEK FANTASTIEK 04/07 TOT 09/07 EIGEN VERVOER € 202 € 327
MASSEMBRE DE WAANZINNIGE BOOMHUT 08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK € 220 € 465 SLAPEN IN BOOMHUTTEN
MAASMECHELEN ONBEPERKT PLEZIER 09/07 TOT 16/07 EIGEN VERVOER € 280 € 560 JOMBA, INTEGRATIE
PULLE OP BOERDERIJVAKANTIE 12/07 TOT 19/07 DIEPENBEEK € 235 € 410
VERTUS DISNEYVAKANTIE 19/07 TOT 23/07 DIEPENBEEK € 320 € 420
MASSEMBRE JUMP & FUN 22/07 TOT 29/07 DIEPENBEEK € 230 € 475
JUPILLE ADVENTUREPROOF 26/07 TOT 02/08 DIEPENBEEK € 255 € 430
BEEKSE BERGEN EXPEDITIE SAFARI 30/07 TOT 06/08 DIEPENBEEK € 235 € 410
MASSEMBRE DE KAZOUWERF 05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK € 220 € 465
SPA COOL & COO 07/08 TOT 14/08 DIEPENBEEK € 255 € 430
MAASMECHELEN ONBEPERKT PLEZIER 08/08 TOT 15/08 EIGEN VERVOER € 280 € 560 JOMBA, INTEGRATIE
KERKRADE BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE 14/08 TOT 21/08 EIGEN VERVOER € 275 € 450 SLAPEN IN TENTEN
JUPILLE ADVENTUREPROOF 16/08 TOT 23/08 DIEPENBEEK € 255 € 430
KERKRADE BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE 21/08 TOT 28/08 EIGEN VERVOER € 275 € 450 SLAPEN IN TENTEN
EUPEN WINGS 'N WHEELS 21/08 TOT 28/08 DIEPENBEEK € 250 € 425
DE PANNE PLOPSA ALL AROUND 23/08 TOT 30/08 DIEPENBEEK € 245 € 420
WANNE COOL EN COO 24/08 TOT 31/08 DIEPENBEEK € 255 € 430

PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

01/07 TOT 08/07 DIEPENBEEK
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Vind jij techniek ook sjiek? Tijdens deze vakantie programmeer je je eigen 
robot en laat je hem alle opdrachten uitvoeren die je maar wenst. Verder 
ontdek je ook nog de wondere wereld van een 3D-printer en maak je je eigen 
gadget in 3D. Even afkoelen? Dat kan in het zwembad en aan het meer! Als 
absolute hoogtepunt ga je nog achter de schermen kijken van een robotfabriek 
en sluit je de vakantie af met een speciale voorstelling voor de ouders. 

BEZOEK AAN ROBOTFABRIEK • ROBOT 
PROGRAMMEREN • EIGEN 3D-GADGET • 
3D-PRINTEN EN TEKENEN • ZWEMMEN

TECHNIEK FANTASTIEK
HOUTHALEN (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 355

€ 230
STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 202
NIET-CM-lid: € 327

ei
ge

n vervoeR

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

Samen op daguitstap naar een mysterieuze, nog onbekende bestemming? 
Genieten van een verrassingsactiviteit van de monitoren? Ravotten op het 
luchtkussen, plonzen in het zwembad of lekker tot rust komen in de snoezelruimte? 
In Maasmechelen kan het allemaal. Als een hechte groep beleven jongeren 
met en zonder beperking hier de tijd van hun leven. Kom dus mee op onze 
integratievakantie en geniet onbeperkt van een vakantie boordevol plezier!

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI’S • SNOEZELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

BOEKEN KAN VANAF

9 JANUARI 9 JANUARI 
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ONBEPERKT PLEZIER
MAASMECHELEN (BELGIË)

SPECIAAL AANBOD

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

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

OP BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

Altijd al jaloers geweest op Andy & Terry? Zij wonen samen in een boomhut 
en beleven er heel gekke avonturen. Slaap net als hen een nachtje in onze 
boomhutten. Ga in de buurt op zoek naar leven in het water, misschien vind je 
in de rivier wel een zee-aapje? Of bouw je liever je eigen hut? Word je dan ook 
kampioen op de hindernissen van de waterplaza? Als extraatje krijg je het boek 
‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ mee naar huis. Waanzinnig hé?!

SLAPEN IN EEN BOOMHUT • ZWEMMEN • 
EEN HUT BOUWEN • EIGEN EXEMPLAAR VAN 

HET BOEK • BOWLEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 220
NIET-CM-lid: € 465

BOOMHUT

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 09/07 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

09/07 TOT 16/07 EIGEN VERVOER
08/08 TOT 15/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 19/07 DIEPENBEEK

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’12-’11) 05



Vind jij techniek ook sjiek? Tijdens deze vakantie programmeer je je eigen 
robot en laat je hem alle opdrachten uitvoeren die je maar wenst. Verder 
ontdek je ook nog de wondere wereld van een 3D-printer en maak je je eigen 
gadget in 3D. Even afkoelen? Dat kan in het zwembad en aan het meer! Als 
absolute hoogtepunt ga je nog achter de schermen kijken van een robotfabriek 
en sluit je de vakantie af met een speciale voorstelling voor de ouders. 

BEZOEK AAN ROBOTFABRIEK • ROBOT 
PROGRAMMEREN • EIGEN 3D-GADGET • 
3D-PRINTEN EN TEKENEN • ZWEMMEN

TECHNIEK FANTASTIEK
HOUTHALEN (BELGIË)

STRAFFE 
CM-PRIJS

NIET-CM-lid: € 355

€ 230
STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 202
NIET-CM-lid: € 327

ei
ge

n vervoeR

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

Samen op daguitstap naar een mysterieuze, nog onbekende bestemming? 
Genieten van een verrassingsactiviteit van de monitoren? Ravotten op het 
luchtkussen, plonzen in het zwembad of lekker tot rust komen in de snoezelruimte? 
In Maasmechelen kan het allemaal. Als een hechte groep beleven jongeren 
met en zonder beperking hier de tijd van hun leven. Kom dus mee op onze 
integratievakantie en geniet onbeperkt van een vakantie boordevol plezier!

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD • 
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI’S • SNOEZELEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

BOEKEN KAN VANAF

9 JANUARI 9 JANUARI 
OM 9 UUROM 9 UUR

integ
ratie

vakantie

ei
ge

n vervoeR

ONBEPERKT PLEZIER
MAASMECHELEN (BELGIË)

SPECIAAL AANBOD

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

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

OP BOERDERIJVAKANTIE
PULLE (BELGIË)

Altijd al jaloers geweest op Andy & Terry? Zij wonen samen in een boomhut 
en beleven er heel gekke avonturen. Slaap net als hen een nachtje in onze 
boomhutten. Ga in de buurt op zoek naar leven in het water, misschien vind je 
in de rivier wel een zee-aapje? Of bouw je liever je eigen hut? Word je dan ook 
kampioen op de hindernissen van de waterplaza? Als extraatje krijg je het boek 
‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ mee naar huis. Waanzinnig hé?!

SLAPEN IN EEN BOOMHUT • ZWEMMEN • 
EEN HUT BOUWEN • EIGEN EXEMPLAAR VAN 

HET BOEK • BOWLEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 220
NIET-CM-lid: € 465

BOOMHUT

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
MASSEMBRE (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

08/07 TOT 15/07 DIEPENBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

04/07 TOT 09/07 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

09/07 TOT 16/07 EIGEN VERVOER
08/08 TOT 15/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 19/07 DIEPENBEEK

De vakanties voor 9- en 10-jarigen (’12-’11) 05



Ben jij fan van Anna uit ‘Frozen’, Dory uit ‘Finding Dory’ en Captain America? 
Dan is deze vakantie echt iets voor jou! Je gaat samen met je vrienden twee 
dagen op bezoek bij onze Disneyvrienden en wie weet ontmoet jij wel jouw 
held(in). Laat je onderdompelen in deze magische wereld en ontdek de Buzz 
Lightyear Laser Blast, Peter Pan’s Flight en alle andere attracties. Verkoeling 
vind je in het zwembad. Dit wordt een vakantie vol magie!

2 DAGEN DISNEYLAND PARIJS • KASTEEL VAN DOORNROOSJE 
• PLONZEN IN HET ZWEMBAD • ONTMOET AL JE 

DISNEYVRIENDEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 320
NIET-CM-lid: € 420

DISNEYVAKANTIE
VERTUS (FRANKRIJK)

Jupille staat deze zomer bol van actie en avontuur. Je bouwt je eigen vlot 
en vaart ermee over de stroomversnellingen van de Ourthe. Je overwint je 
angsten op de pamperpaal en bengelt (of bibbert) op het touwenparcours. 
Even later zoef je via de spannende deathride weer naar beneden. Na al 
die actie kom je tot rust aan het knusse kampvuur en val je in slaap in jouw 
slaapzak in een echte jachthut in het bos. Alleen voor echte avonturiers!

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

ADVENTUREPROOF
JUPILLE (BELGIË)

VLOTTENBOUW EN -TOCHT • SPANNENDE DEATHRIDE 
• BIBBEREN OP AVONTURENPARCOURS • SLAPEN IN 
EEN JACHTHUT • SPETTERENDE WATEROLYMPIADE

Deze vakantie springt letterlijk in het oog. Ben jij ook zo’n springkonijn? Hou 
je van water, springkastelen en snelheid? Spring mee in Massembre! Plons 
samen met je vriendjes in het zalige zwembad van Givet. Op de deathride 
duik je zo snel naar beneden, waardoor je bijna zeker een gat in de lucht 
maakt. Als slagroom op de taart spring je nog zeker 100 keer op de vele 
springkastelen die speciaal voor jou klaarstaan! Spring in dit avontuur!

 VEEL SPRINGKASTELEN • DEATHRIDE • SPRING IN 
HET ZWEMBAD • BUIKSCHUIFBAAN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 230
NIET-CM-lid: € 475

JUMP & FUN
MASSEMBRE (BELGIË)

Ben je gek op wilde dieren en droom je van een safaritocht? Trek snel je rangerout� t 
aan. Gedurende twee dagen zal je het Safaripark Beekse Bergen ontdekken samen 
met een ranger. Hier ontdek je Afrika en haar magische dieren. In Speelland Beekse 
Bergen is het moeilijk kiezen tussen het avontureneiland, de waterglijbanen, de 
trampolines, ... Laat je voeren door de huifkar en neem een plonsje in de grote 
zwemvijver naast het vakantiehuis. Alles is aanwezig voor een beestige vakantie!

HUIFKARRIT • VERFRISSENDE ZWEMVIJVER • 
SPEELLAND BEEKSE BERGEN • TWEE DAGEN 

SAFARIPLEZIER • KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 235
NIET-CM-lid: € 410

EXPEDITIE SAFARI
BEEKSE BERGEN (NEDERLAND)

PERIODE OPSTAPPLAATS

22/07 TOT 29/07 DIEPENBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

19/07 TOT 23/07 DIEPENBEEK

PERIODE OPSTAPPLAATS

30/07 TOT 06/08 DIEPENBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

26/07 TOT 02/08 DIEPENBEEK
16/08 TOT 23/08 DIEPENBEEK
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Ben je een handige Harry of Henriette? Zit timmeren, zagen, nagelen en 
spijkeren in je bloed? Dan is deze bouwvakantie helemaal jouw ding! Samen 
met je vrienden bouw je een eigen hut! Je zal er zelfs een nachtje in slapen. 
Naast de inspanning is er uiteraard meer dan voldoende ontspanning: 
gocarts, buikschuifbaan, bosspelen, je amuseren met de monitoren,... alles 
kan! Mis deze fantastische bouwvakantie niet!

ZELF EEN HUT BOUWEN • 
BOREN, ZAGEN, TIMMEREN • SLAPEN IN 

ZELFGEBOUWDE HUT

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 220
NIET-CM-lid: € 465

DE KAZOUWERF
MASSEMBRE (BELGIË)

Ben jij dol op dieren? Op deze beestige dierenvakantie beleef je een 
geweldige tijd in GaiaZOO, de mooiste dierentuin van de Benelux! Je gaat 
op expeditie bij de mooiste dieren van de wereld en krijgt een cursus dieren 
verzorgen, waarbij je o.a. helpt met het voederen van de dieren. Klauter 
daarna in de DinoDome of slinger door de JungleTour. Slapen doe je in een 
gezellige safaritent. Ga mee op avontuur in de dierentuin!

SLINGEREN IN DE JUNGLETOUR • KLAUTEREN IN 
DINODOME • CURSUS DIEREN VERZORGEN • SLAPEN IN 

SAFARITENTEN • BEESTIG DIERENPLEZIER

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 310
NIET-CM-lid: € 485

sl
ap

en i
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BEESTACHTIGE ZOOVAKANTIE
KERKRADE (NEDERLAND)

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 275
NIET-CM-lid: € 450
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n tenten

Zeg jij ja tegen een coole en stoere vakantie? Dan is Spa wat je zoekt! In 
het grootste houten doolhof ter wereld moet je je hoofd koel houden om de 
uitgang te vinden. Je wordt hiervoor beloond met een zalige portie tubing. 
Daarna is het tijd om een verkoelende duik te nemen in het openluchtzwembad. 
En dan zijn er nog de coole attracties van Plopsa Coo, kriebels in de buik 
verzekerd! Spa, dat wordt spa... nnend cool!

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

COOL & COO
SPA (BELGIË)

KICKS IN PLOPSA COO • VERFRISSENDE ZWEMPARTIJ •
MEGADOOLHOF • TUBING

Ga jij helemaal loco als het snel en hoog gaat? Dan is Eupen iets voor jou! 
Met karts op jouw maat race je op de langste racebaan van Europa. Wie weet 
word jij de nieuwe Formule 1-kampioen? Je zoekt de hoogte op in Accro Park 
tijdens een hoogteparcours. Klik je vast en klauter over de obstakels. Even 
genoeg adrenaline door je lichaam voelen gieren? Op enkele stappen van 
ons verblijf ligt een zwembad en minigolf. Plezier verzekerd!

KARTEN • HOOGTEPARCOURS • 
ZWEMMEN • MINIGOLF

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 250
NIET-CM-lid: € 425

WINGS ‘N WHEELS
EUPEN (BELGIË)

PERIODE OPSTAPPLAATS

07/08 TOT 14/08 DIEPENBEEK
PERIODE OPSTAPPLAATS

05/08 TOT 12/08 DIEPENBEEK

PERIODE OPSTAPPLAATS

14/08 TOT 21/08 EIGEN VERVOER
21/08 TOT 28/08 EIGEN VERVOER

PERIODE OPSTAPPLAATS

21/08 TOT 28/08 DIEPENBEEK
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NIET-CM-lid: € 465

DE KAZOUWERF
MASSEMBRE (BELGIË)
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Tijdens deze vakantie gooi je werkelijk alle remmen los! Spring op de 
attracties van Plopsaland en voel de kriebels in je buik! Je leeft je uit tijdens 
strandspelen en wie weet plons je bij mooi weer in de zee. Tijdens een 
initiatie streetsurfen doe je precies aan golfsurfen, maar dan op een board. 
Of trotseer je liever de golven met een skimboard? Je sluit deze vakantie af 
met een gocartrace op de dijk. Ready, set, go! Tot in De Panne!

PLOPSALAND • SKIMBOARDEN • 
STREETSURFEN • GOCARTRACE

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 245
NIET-CM-lid: € 420

PLOPSA ALL AROUND
DE PANNE (BELGIË)

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

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

STRAFFE 
CM-PRIJS

€ 255
NIET-CM-lid: € 430

COOL EN COO
WANNE (BELGIË)

WAAROM KOKEN OP EEN 
KAZOUVAKANTIE EEN MEERWAARDE IS

Op Kazouvakantie wordt het eten van onze kookploegen 
vaak de hemel in geprezen door de deelnemers en 
monitoren. ‘Ik eet deze groentjes thuis niet maar hier 
zijn ze zo lekker!’, is daar een mooi voorbeeld van. De 
kookploegen halen dan ook ieder jaar alles uit de kast om 
de kinderen en monitoren culinair te verwennen. 

Onze keukenpieten en -prinsessen wilden per se zelf 
vertellen waarom koken bij Kazou toch zo plezant is. ‘We 
doen dit sinds 1984 en beschouwen het als een verlenging 
van ons Scouts- en Chiroverleden. Zo’n vakantie vind 
je nergens anders’, vertelt François (63), een van onze 
keukenmonumenten. Simonne (70) sluit zich daarbij aan. 
‘Het doet altijd goed om tussen dat jonge geweld te zitten 
en te zien hoe moni’s toch weer het beste van zichzelf 
geven om er een fi jne vakantie van te maken.’ Voor Femke 
(25) is een Kazouvakantie echt genieten. ‘Een weekje 
vakantie, de gedachten verzetten, plezier maken en koken 
in een topsfeer.’ Daar kunnen we behalve een snuifje zout 
niks aan toevoegen.

Wil je ook een keertje proeven van koken op een 
Kazouvakantie? Als kookploeg neem je naast de maaltijden 
ook praktische zaken en akkefi etjes voor je rekening. Je 
bent als manusje-van-alles een onmisbare schakel in de 
vakantieketting. 

Wij zetten daar een gratis verblijf, een onkosten-vergoeding 
en een ferme scheut sfeer en gezelligheid tegenover. Plus 
een vakantie om van te snoepen (met jouw hulp uiteraard). 

Smaakt deze oproep naar meer? Het menu met de vrije 
plaatsen vind je terug op www.kazou.be/kookploeg of stuur 
een mailtje naar vrijwilliger@kazou.be. 

Tot kooks?

JE!JE!
IK WIL

KO OKPLOEGKO OKPLOEGKO OKPLOEGKO OKPLOEG

KOOKPLOEGENKOOKPLOEGEN
GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!GEZOCHT!

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.
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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

De waanzinnige
boomhut
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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
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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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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
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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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Boeken kan vanaf Boeken kan vanaf 
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V.U.: Kristien Van Mechelen
Haachtsesteenweg 579 PB40 • 1031 Brussel •  kazou.be

contacteer ons

LIMBURG
PRINS-BISSCHOPSSINGEL 75
3500 HASSELT 

 LIMBURG@KAZOU.BE
 011 28 04 87


