
NIEUWSBRIEF WASPER

KROKUS- EN PAASVAKANTIE 2016 

DE SPEELPLEINWERKING VAN VZW DE WARANDE

SPELEN IN DE NATUUR 

Tijdens de komende schoolvakanties zijn alle kinderen tussen 3 en 15 jaar welkom 
om te komen spelen op het mooie avontuurlijke speeldomein De Warande. Haal 
die speelkleren terug boven en leef je uit op de tofste werking van het land! 

KROKUSVAKANTIE 

Het speelplein is geopend van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari.  
Vanaf deze vakantie maken we gebruik van de UiTPAS in plaats van de vroegere 
Grabbelpas (binnenin meer info!) 

PAASVAKANTIE 

Tijdens de paasvakantie voorzien we niet één maar twee weken speelpleinwerking!  

Je bent welkom  van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april 
    EN 
   van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april  

Let op! Op paasmaandag 28 maart is er geen werking! 

Meer info: www.kortrijk.be/warande of 056 27 77 60

TE NOTEREN IN DE AGENDA ! 
OPEN WASPERNAMIDDAG : WOENSDAG 3 FEBRUARI (14.00U - 17.00U) 

Op deze woensdagmiddag kan je terecht op De Warande voor heel wat info en gratis 
activiteiten: 
- Kinderanimatie (grime, dieren voederen, go-carts,  
girls sports, bouwplaats, eendjes vissen, kinderdisco ...)
 
- Info en aankoop dagtickets en UiTPAS  
(vanaf 2016 de vervanger van de Grabbelpas)

- Plechtige opening van onze eigen boomhut
 
- Een geefplein: bruikbare spullen geven of meenemen. Alles gratis! 
 
- Ouderbar: drankjes en hapjes te verkrijgen (aan kindvriendelijke prijzen) 
 
Ouders blijven gedurende de namiddag verantwoordelijk voor hun kinderen.

BUITENSPEELDAG: WOENSDAG 13 APRIL ( 13.00U - 17.00U) 

Op deze dag gaan de tv-zenders Ketnet, Nickelodeon en K-Zoom op zwart want het is 
hoog tijd om buiten te spelen! Voor het derde jaar op rij is De Warande the place to be voor 
alle kinderen van Kortrijk en ver daarbuiten! 

Kom samen met papa, mama, oma, opa, nonkel, tante ... genieten van het ruime speelaan-
bod en de prachtige omgeving op De Warande. We voorzien tal van activiteiten:

- Rodeostier
- Uitdagende springkastelen
- Dieren voederen
- Kampen bouwen
- Sportactiviteiten
- Dansen
- Bar en versnaperingen
- Nog zoveel meer!  

Deze namiddag is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. Ouders blijven gedurende de 
namiddag verantwoordelijk voor hun kinderen. 

www.kortrijk.be/wasper - 056 27 73 76 - wasper@kortrijk.be
               De Warande werkt nauw samen met  de Stad Kortrijk en De Stroom vzw 

vo
rm

ge
vi

ng
: T

ea
m

 C
om

m
un

ic
at

ie
, S

ta
d 

Ko
rt

rij
k 

• v
.u

.: V
in

ce
nt

 V
an

 Q
ui

ck
en

bo
rn

e,
 K

on
in

g 
Le

op
ol

d 
I-s

tr
aa

t 1
3/

00
42

, 8
50

0 
Ko

rt
rij

k

Untitled-42   1 14/01/2016   16:29:12



INSCHRIJVEN 

Het is niet nodig om op voorhand in te schrijven. Je kan elke dag vrij kiezen of je al dan niet 
aansluit op de werking.  Om aan te sluiten heb je wel twee dingen nodig: 

UITPAS 

Wat is de UiTPAS?  
UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen wil ge-
nieten van vrije tijd zoals cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen 
voor leuke voordelen. 

UiTPAS in plaats van Grabbelpas : 
Vanaf 2016 gebruikt speelpleinwerking Wasper op De Warande de UiTPAS. Je hebt dus 
geen Grabbelpas meer nodig. De jaarlijkse kostprijs van € 3 voor de verzekering valt 
weg, maar de kinderen blijven wel verzekerd.
De dag- en halve dag tickets blijven wel nog bestaan, en ook de reeds gekochte tickets 
blijven geldig.

Wat is de kostprijs?
Een UiTPAS kost € 3 behalve als:
•  je de UiTPAS met een E-ID of KIDS-ID aankoopt in Kortrijk, dan is hij gratis.
• j e recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, dan kost hij € 1

Waar kan ik een UiTPAS aankopen?  
In Kortrijk kan je de UiTPAS kopen in:
 
•  De Warande ( vanaf 3 februari ! ) 
•  De OC’s
•  De bibliotheek
•  JC Tranzit
•  Sociaal huis 

Indien je reeds een UiTPAS hebt aangekocht in een andere stad of gemeente kan deze ook 
gebruikt worden op de speelpleinwerking ! 

DAGTICKETS 

Per (halve) dag heb je een ticket nodig.  
- € 2 voor een halve dag 
- € 4 voor een volle dag 
- € 3 vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin dat op dezelfde dag komt spelen  

ACTIVITEITEN

In de voormiddag tussen 10u en 12u zijn er vaste activiteiten per leeftijdsgroep 

ROZE :   ° 2012, 2013 ( kleuters moeten effectief 3 jaar zijn!)  
ROOD:   ° 2010, 2011 ( tweede en derde kleuterklas)  
GEEL:      ° 2008, 2009 ( eerste en tweede leerjaar)   
GROEN:  ° 2006, 2007 ( derde en vierde leerjaar) 
BLAUW:  ° 2004, 2005 ( vijfde en zesde leerjaar) 
PAARS:    ° 2001, 2002, 2003 ( eerste, tweede en derde middelbaar) 
 
Kinderen met een beperking kunnen ook deelnemen aan de speelpleinwerking, gelieve hiervoor 
contact op te nemen met de speelpleinverantwoordelijke Peter via wasper@kortrijk.be of 0479 40 
52 86 .  

In de namiddag is er tussen 14u en 16u open aanbod: de kinderen kunnen kiezen uit een 
gevarieerd aanbod aan keuzeactiviteiten of kunnen ervoor kiezen om vrij te spelen op het 
avontuurlijk speeldomein. 

ZWEMMEN
 
Op donderdagen 11 februari, 31 maart en7 april 
gaan we in de namiddag met de kinderen vanaf het eerste leerjaar 
zwemmen in Heule.  Je bent niet verplicht hieraan deel te nemen,  je moet wel vooraf 
inschrijven op het secretariaat.  Inschrijven voor het zwemmen is gratis! 

MAGISCH VERTELTHEATER 

Op vrijdag 1 april komt het Magisch Verteltheater naar Wasper! En neen, het is geen grap!  
Er zijn die dag twee voorstellingen:  

*De verhalenkoffer - voor de kleuters 
* Tovenarijtjes en snuiserijtjes  - Vanaf 6 jaar  

Het Magisch Verteltheater brengt een mix van vertelsels en goocheltrucs die de kinderen 
op het puntje van hun stoel laat zitten!  
 
Deze voorstellingen worden ingepast tijdens de speelpleindag; je moet hiervoor dus niet 
inschrijven en het is gratis! 

Meer info: www.kortrijk.be/wasper  of 056 27  73 76 
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