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STRAFFE JONGERENVAKANTIES VOOR 7- EN 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.
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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.

LEGENDE
AVONTUUR

DIERENTUIN

KOKEN

PRETPARK

STRAND

BOERDERIJ

KNUTSELEN

PAARDRIJDEN

RAVOTTEN

ZWEMMEN
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EEN OVERZICHT VAN
ONZE VAKANTIES VOOR JOU!
CENTRUM

THEMA

SINT-PIETERS-KAPELLE
MAASMECHELEN
PEER
ZOERSEL
SPA
DE PANNE
DE PANNE
MAASMECHELEN
BREDENE
LANAKEN
BERINGEN

BOERDERIJVAKANTIE
ONBEPERKT PLEZIER
FEESTEN & BEESTEN
SPRING IN 'T VELD
PAARDRIJVAKANTIE
HOPPA IN PLOPSA
HOPPA IN PLOPSA
ONBEPERKT PLEZIER
STRANDKRIEBELTJES
BOERDERIJVAKANTIE
RAKKERS IN ACTIE

PERIODE

OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 09/07
09/07 TOT 16/07
12/07 TOT 16/07
13/07 TOT 17/07
17/07 TOT 24/07
26/07 TOT 30/07
02/08 TOT 06/08
08/08 TOT 15/08
09/08 TOT 13/08
16/08 TOT 20/08
17/08 TOT 24/08

DIEPENBEEK
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER
DIEPENBEEK
DIEPENBEEK
DIEPENBEEK
DIEPENBEEK
EIGEN VERVOER
DIEPENBEEK
EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

BOERDERIJVAKANTIE
SINT-PIETERS-KAPELLE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 240

STRAFFE NIET-CMCM-PRIJS LEDENPRIJS

€ 240
€ 280
€ 127
€ 170
€ 295
€ 165
€ 165
€ 280
€ 165
€ 95
€ 172

EXTRA

€ 415
€ 560
€ 227
€ 270
€ 470
€ 265
€ 265
€ 560
€ 265
€ 195
€ 347

JOMBA, INTEGRATIE

JOMBA, INTEGRATIE

SPECIAAL AANBOD

ONBEPERKT PLEZIER
MAASMECHELEN (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 415

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 280
NIET-CM-lid: € 560

BOEKEN KAN VANAF
9 JANUARI
OM 9 UUR

atie
integr ntie
en verv
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INTEGRATIEVAKANTIE VOOR JONGEREN MET EEN BEPERKING EN HUN BROERS, ZUSSEN OF VRIENDEN

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?

DAGUITSTAP • SUBTROPISCH ZWEMBAD •
VERRASSINGSACTIVITEIT MONI’S • SNOEZELEN
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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

02/07 TOT 09/07

DIEPENBEEK

09/07 TOT 16/07
08/08 TOT 15/08

EIGEN VERVOER
EIGEN VERVOER

De vakanties voor 7- en 8-jarigen (’14-’13) 05

FEESTEN & BEESTEN
PEER (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 127
155

STRAFFE
CM-PRIJS

SPRING IN ‘T VELD

€ 170

ZOERSEL (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 270

en verv
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NIET-CM-lid: € 227
255

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

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

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

12/07 TOT 16/07

EIGEN VERVOER

13/07 TOT 17/07

DIEPENBEEK

PAARDRIJVAKANTIE
SPA (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 295

STRAFFE
CM-PRIJS

HOPPA IN PLOPSA

€ 165

DE PANNE (BELGIË)

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!

NIET-CM-lid: € 265

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!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

17/07 TOT 24/07

DIEPENBEEK

26/07 TOT 30/07
02/08 TOT 06/08

DIEPENBEEK
DIEPENBEEK
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STRANDKRIEBELTJES

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 165

BREDENE (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

BOERDERIJVAKANTIE

€ 95

LANAKEN (BELGIË)

NIET-CM-lid: € 195

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?

BLOTEVOETENPAD • KOEKJES BAKKEN •
KNUFFELWEIDE • WATERBURCHT • ZWEMMEN
Altijd al een pony willen aaien of een geitje willen knuffelen? Op de
boerderijvakantie in Lanaken kan het, want je slaapt er recht tegenover de
dierenknuffelweide. Ravotten doe je op de speeltuin en in het kabouterbos
waarna je smult van je zelfgebakken koekjes! Zin in avontuur? Je verkent
nog een eeuwenoude waterburcht, het zwembad in Lanaken biedt verfrissing
en op het blotevoetenpad in Zutendaal voel je de vrije natuur. Kom maar af!

PERIODE

OPSTAPPLAATS

PERIODE

OPSTAPPLAATS

09/08 TOT 13/08

DIEPENBEEK

16/08 TOT 20/08

EIGEN VERVOER

RAKKERS IN ACTIE
BERINGEN (BELGIË)

STRAFFE
CM-PRIJS

€ 200
172
en verv

oeR
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NIET-CM-lid: € 347
375

• 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.

WIE

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

ISISMM
IJIJVEVREGREGTEETNEN!
?

IK MIS

JE VOE

N

ETE

EIGEN VERVOER

Hoe?

E VO

OPSTAPPLAATS

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

IS J

PERIODE
17/08 TOT 24/08

VERLOREN VOORWERPEN

IK M

BEZOEK AAN BOKRIJK • BOULDEREN IN ALPAMAYO •
WORD MIJNWERKER • SUBTROPISCH ZWEMBAD •
AVONTURENBERG
Begint het al te kriebelen als je het woord actie hoort? Dan is deze rakkersvakantie
zeker iets voor jou! Je ontdekt, met je helm op en mijnwerkersplunje aan, de
ondergrondse wereld. Samen met de andere rakkers breng je een bezoek aan
het openluchtmuseum Bokrijk. Spelen doe je in de grote indoorspeeltuin van
Molenheide! Wist je dat ze daar ook een zwemparadijs hebben? Je merkt het,
het wordt een week vol actie en avontuur in Beringen!

en verv

oeR

eig

NIET-CM-lid: € 265
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10 dingen 07

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

08 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 9

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.
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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
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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

LIMBURG

PRINS-BISSCHOPSSINGEL 75
3500 HASSELT
LIMBURG@KAZOU.BE
011 28 04 87

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

