
Tijdens de vakantie: tel. 057 239 419
Buiten de vakantie: tel. 057 239 560 
www.sporrewoan.be | sporrewoan@ieper.be
 speelpleinwerkingsporrewoan |  @sporrewoan

BELANGRIJKE DATA 2021
Paasvakantie: 5 tot en met 16 april 
Zomervakantie: 1 juli tot en met 27 augustus  
(gesloten op 21 juli, 30 en 31 augustus)

Op de hoogte  
zijn van alles? 

Volg ons op Facebook: 
Sporrewoan speelpleinwerking

kerstvakantie 2020
sporrewoan

Speelplein
werkingSpeelpleinSpeelplein
werkingwerking



Maandag 21 december
 VOORMIDDAGI

Creatieve kerst 
Kruip mee in de rol van kerstelfje en 
maak met ons de prachtigste kaartjes 
en knutselwerkjes voor je (groot)ouders, 
tantes en nonkels. Mooi op tijd om kerst 
te vieren!

€ 8 | 6 – 12 jaar | 9 – 12 uur | 20 dln. 
Fenix Ieper, Leopold III-laan 16,  
8900 Ieper

Dinsdag 22 december
 VOORMIDDAGI

Kerstmenu  
Mama of papa nog geen menu voor kerstavond? 
No problemo. Sporrewoan to the rescue! We koken 
een volledig kerstmenu van voorgerecht tot dessert, 
mocktails inbegrepen en gaan er ook meteen van 
smullen.

€ 10 | 6 – 12 jaar | 9 – 14 uur | 15 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 
Meebrengen: schort, mesje, keukenhanddoek

Maandag 21 december
 NAMIDDAGI

Music maestro  
Hou je van muziek? Dan is deze activiteit echt iets voor jou. 
We gaan onze eigen instrumenten maken én wagen ons 
aan een beetje karaoké! Warm je stembanden al maar op! 

€3 | 6 – 12 jaar | 14u – 17u | 20 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)

kerstvakantie

VOORMIDDAG VOORMIDDAG VOORMIDDAG VOORMIDDAG VOORMIDDAG

Creatieve Kerst Kerstmenu Lichtgraffiti Slijm maken X
Sneeuwman  

& z’n vriendjes Slijm maken Snackjes en 
Smoothies X
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Kleuterparadijs DIY Kerstmarkt X
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VOORMIDDAG VOORMIDDAG VOORMIDDAG VOORMIDDAG VOORMIDDAG

Hippe Textiel Wafelatelier Kaarsen maken Girlsday X
Puddingspel Schudbollen Drive-in cinema X

NAMIDDAG NAMIDDAG NAMIDDAG NAMIDDAG NAMIDDAG
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Dinsdag 22 december
 NAMIDDAGI

Slijm maken   
Niets is leuker dan plakkerig slijm maken!  
En niets leuker voor mama & papa dat dat 
dan thuis niet moet!

€ 3 | 6 – 12 jaar | 14 – 17 uur | 15 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 
Meebrengen: doosjes / potjes 

De activiteit ‘kerstmenu’ 
kan gecombineerd 

worden met ‘slijm maken’ 
– Picknick is niet nodig! 

L

Maandag 21 december
 VOORMIDDAGI

Sneeuwman en 
z’n vriendjes 
We gaan aan de slag met allerlei 
materiaal en maken onze favoriete 
kerstfiguurtjes. Aan het einde van 
deze activiteit ga je naar huis met een 
heleboel nieuwe vriendjes! 

€ 5 | 4 – 6 jaar | 9 – 12 uur | 15 dln.  
Fenix Ieper, Leopold III-laan 16,  
8900 Ieper



Dinsdag 22 december
 NAMIDDAGI

Kleuterparadijs  
We toveren de Fenix om tot een paradijs voor kleuters. We organiseren een groot 
aanbod aan allerlei kleine leuke activiteiten. Denk maar aan een go-cart parcours, 
een zoektocht, een kasteel bouwen met clicks, tekenen, schilderen, … alles kan en 
mag! 

€ 2 | 4 – 6 jaar | 13 – 17 uur | 30 dln. | Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 

K

Woensdag 23 december
 VOORMIDDAGI

Lichtgraffiti 
Schilderen met licht. Klinkt 
ongeloofwaardig, he? Toch gaan we het 
doen. We sluiten ons op in een donker 
lokaal en gaan experimenteren met licht. 

€ 3 | 6 – 12 jaar | 9 – 12 uur | 20 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 

L

L

L

L

Woensdag 23 december
 VOORMIDDAGI

Slijm maken 
Niets is leuker dan plakkerig slijm maken!  
En niets leuker voor mama & papa dat dat 
dan thuis niet moet!

€ 3 | 4 – 6 jaar | 9 – 12 uur | 10 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)
Meebrengen: doosjes / potjes 

Donderdag 24 december
 VOORMIDDAGI

Snackjes en 
Smoothies 
Vandaag leren we makkelijke en vooral gezonde 
snackjes en drankjes voor feestjes maken. Smullen 
maar!

€ 8 | 4 – 6 jaar | 9 – 12 uur | 10 dln.  
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 
Meebrengen: schort, keukenhanddoek, doosje

K

K

K

Woensdag 23 december
 NAMIDDAGI

Virtual Reality & gaming  
Vandaag gaan we doen wat je thuis waarschijnlijk soms ook doet, maar 
gewoonweg NOG beter! We gaan niet enkel gamen maar kruipen in hele andere 
werelden dankzij ‘Virtual Reality’. 

€ 8 | 9 – 12 jaar | 14 – 17 uur | 15 dln. | Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 

Donderdag 24 december
 NAMIDDAGI

DIY Kerstmarkt 
De animatoren van het speelplein maken hun eigen mini-
kerstmarkt. Er zal van alles te beleven zijn voor groot en 
klein! Experimenteren, knutselen, spelen, koken, … en nog 
een kleine (of grote) kerstverassing waarvan iedereen een 
gat in de lucht zal SPRINGEN. 

€ 3 | 4 – 12 jaar | 14u – 16u30 | 40 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)  

Donderdag 24 december
 VOORMIDDAGI

Slijm maken  
Niets is leuker dan plakkerig slijm maken!  En 
niets leuker voor mama & papa dat dat dan 
thuis niet moet! 

€ 3 | 6 – 12 jaar | 9 – 12 uur | 15 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 
Meebrengen: doosjes / potjes 

VRIJDAG  
25 DECEMBER 

GEEN WERKING 



Maandag 28 december
 VOORMIDDAGI

Hippe textiel  
We maken onze eigen super hippe 
draagtassen en gaan aan de slag met  
tie-dye! Zo start je helemaal in stijl het 
nieuwe jaar. 

€ 10 | 6 – 12 jaar | 9 – 12 uur  
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 
Breng gerust nog een t-shirt, broek, …  
mee van thuis die je wil bewerken!

L

L

Maandag 28 december
 VOORMIDDAGI

Puddingspel  
Help! Alle ingrediënten voor de pudding 
zijn verdwenen. Kan jij ze door middel 
van opdrachten en spelletjes verzamelen? 
Alleen zo kunnen we van de lekkere 
pudding proeven. 

€ 2 | 4 – 6 jaar | 9 – 12 uur 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)
Meebrengen: schort en keukenhanddoek 

K

Maandag 28 december
 NAMIDDAGI

Lasershooten  
Daag je vrienden uit voor een spel lasershooting! 
Vlaggenroof, save the VIP of een spel één-tegen-één, 
spanning en fun gegarandeerd! Heel de Fenix is van 
ons, dus spelen maar! 

€ 10 | 8 – 12 jaar | 14 – 17 uur | 30 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)

Dinsdag 29 december
 VOORMIDDAGI

Wafelatelier  
In ons wafelatelier leer je verschillende 
soorten wafeltjes maken. Weer een stapje 
dichter bij je eerste deelname aan ‘Bake 
Off Vlaanderen’.

€ 8 | 6 – 12 jaar | 9 – 12 uur | 10 dln.  
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 

K

K

Dinsdag 29 december
 NAMIDDAGI

Célestine en Ernest   
Kom met je favoriete spruit genieten van een leuk 
filmaanbod in de kerstvakantie! 

Ernest is een dikke beer die dol is op muziek en 
confituur. Het kleine weesmuisje Célestine woont 
bij hem in huis. Bij het vallen van de eerste 
sneeuwvlokken, maken ze zich klaar voor de 
winter. Ze moeten zorgen voor Bibi, de wilde gans 
die aan een trektocht naar het zuiden begint. Op 
het muizenbal vieren ze de komst van de winter. 
En ze mogen niet vergeten om grote taarten te 
bakken zodat Ernest met een volle maag aan zijn 
winterslaap kan beginnen. 

€ 3 | 4 – 99  jaar | 14.30 – 16 uur | 300 dln. 
Cultuurcentrum Het Perron, Fochlaan 1, Ieper) 

Dinsdag 29 december
 VOORMIDDAGI

schudbollen  
Schudbollen in verschillende maten en 
vormen: met watervaste plasticine maken 
we figuurtjes en die kleven we vast in 
bokalen…. Glitters erbij en schudden maar. 

€ 5 | 4 – 6 jaar | 9 – 12 uur | 15 dln. 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)

L



Dinsdag 29 december
 NAMIDDAGI

Gezellige gezelschapsspellen   
Speel je graag gezelschapsspelletjes? Dan is deze activiteit ideaal voor jou! We 
hebben heel wat verschillende spelletjes verzameld die je samen kan spelen met de 
moni’s of met je vriendjes.

€ 2 | 6 – 12 jaar | 14 – 17 uur | 30 dln. | Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)

L

L

L

Woensdag 30 december
 NAMIDDAGI

Kerstcakejes en 
koekjes bakken   
We maken een lekker ‘dessertbordje’ met 
verschillende soorten koekjes en je leert 
hoe je cupcakes mooi kan versieren met 
fondant (in kerstthema). 

€ 8 | 4 – 6 jaar | 13 – 16.30 uur  
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 

K

Woensdag 30 december
 NAMIDDAGI

Paddington 2    
Kom met je favoriete spruit genieten van een leuk filmaanbod in de 
kerstvakantie! 

Paddington is ondertussen goed gesetteld bij de familie Brown. Om de 
verjaardag van z’n tante Lucy te vieren worstelt hij zich van job naar job 
om geld te verdienen voor een prachtig cadeau. Wanneer hij hét perfecte 
cadeau vindt wordt het gestolen door Phoenix Buchanan, meester in 
vermommingen! Paddington krijgt de schuld en zo begint een knotsgek 
avontuur om zijn onschuld te bewijzen én om het cadeau voor tante Lucy 
terug te vinden.

€ 3 | 6 – 99  jaar | 14.30 – 16 uur | 300 dln.  
Cultuurcentrum Het Perron, Fochlaan 1, Ieper) 

L

Donderdag 31 december
 VOORMIDDAGI

Drive-in cinema   
Helemaal mee met onze tijd gaan we een 
drive-in cinema bouwen! We bouwen elk onze 
eigen mini-wagen en genieten daarna van een 
leuke film die we zelf mogen kiezen. 

€ 3 | 4 – 6 jaar | 13 – 16.30 uur | 15 dln  
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)

K

Donderdag 31 december
 VOOR-I& NAMIDDAGI

Girlsday  
De girls of beauty Day staat dit jaar helemaal in 
het teken van nieuwjaar. We gaan leuke beauty 
cadeautjes maken, leven ons uit met TikTok met 
onze vriendinnen en bereidden ons helemaal voor 
op één van de leukste avonden van het jaar met 
make-up, haarvlechten, … 

10 € |  9 - 16.30 uur | 6 - 12 jaar | 20 dln 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper) 
meebrengen: mesje, short, plankje, zak / doosje) 

VRIJDAG  
1 januari 

GEEN WERKING 

Maandag

09.30 - 12.30 uur 
14 - 18 uur

Dinsdag 
09.30 - 12.30 uur 

Woensdag 
09.30 - 12.30 uur 
14 - 18 uur

Donderdag 
09.30 - 12.30 uur 

Vrijdag 
09.30 - 12.30 uur 
14 - 18 uur

Zaterdag 
10 - 12 uur

openingsopenings

urenuren
JOCJOC
bureaubureau

openings

uren
JOC
bureauAl onze activiteiten worden ingericht volgens de richtlijnen in het 

kader van COVID-19. Gezien de situatie kan wijzigen is het belangrijk 
om onze sociale mediakanalen, onze website en/of uw mailbox in de 
gaten te houden. Daar krijgt u steeds de meest up-to-date informatie. 
De inschrijvingen voor ons kerstaanbod starten op maandag 7 
december (18u). Inschrijven zal mogelijk zijn via onze website  
www.sporrewoan.be of op de jeugddienst (Fochlaan 3, 8900 Ieper) 
vanaf dinsdag 8 december. Gezien de huidige situatie raden we aan 
om zoveel mogelijk online via de website in te schrijven. 

Inschrijven met een UiTPAS kortingstarief kan ook online, hiervoor 
hoef je enkel je UiTPAS nummer (achterkant kaart) op te geven in het 
inschrijvingsformulier. 

Let op: 
Wij hanteren het principe Inschrijven = betalen! Wil je dus 100% 
zeker zijn van je plaats(jes), dan raden we aan om onmiddellijk 
na inschrijving te betalen. Pas wanneer we een betaling hebben 
ontvangen is de inschrijving volledig. Is de activiteit volzet en hebben 
we nog géén betaling ontvangen; dan verlies je automatisch je plaats! 
Zo kunnen we kinderen op de wachtlijst een kans geven om deel te 
nemen. 

inschrijvingen

Woensdag 30 december
 VOORMIDDAGI

Kaarsen maken   
We brengen licht in de duisternis die 
winter met zich meebrengt met onze eigen 
gemaakte kaarsen. 

€ 10 | 6 – 12 jaar | 9 – 12 uur 
Fenix Ieper (Leopold III-laan 16, 8900 Ieper)
eventueel meebrengen: eigen glazen potjes 
of vormpjes voor je kaars. 



Overzicht activiteiten
Inschrijven kan via onze website (www.sporrewoan.be) vanaf maandag 7 december (18u) of in 
het JOC (Fochlaan 3, 8900 Ieper) tijdens de kantooruren. We hanteren het principe inschrijven = 
betalen. Wil je dus zéker zijn van je plaatsje(s), dan raden we aan om onmiddellijk te betalen. 
Pas dan is je inschrijving officieel. 

Naam deelnemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Creatieve kerst

K Sneeuwman & vriendjes

L Music Maestro

22 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Kerstmenu koken

K Kleuterparadijs

L Slijm maken

23 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Lichtgraffiti

K Slijm maken

L Virtual reality & gaming 

24 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Slijm maken 

K Snackjes en Smoothies

KL DIY Kerstmarkt

28 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Hippe Textiel

K Puddingspel

L Lasershooten

29 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

K Schudbollen

L Wafelatelier

K Célestine & Ernest 

L Gezellige gezelschapsspellen

30 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Kaarsen maken 

K Cupcakes en koekjes 

L Paddington 2 

31 December online ingeschreven bevestigingsmail ontvangen overschrijving uitgevoerd

L Girlsday

K Drive-in cinema

Wil je een handig overzicht voor jezelf? Vul dan onderstaand 
inschrijvingsformulier in, zo kan je bijhouden aan welke 
activiteiten je deelneemt en wanneer je betaald hebt. 



Tijdens de vakantie: tel. 057 239 419
Buiten de vakantie: tel. 057 239 560 
www.sporrewoan.be | sporrewoan@ieper.be
 speelpleinwerkingsporrewoan |  @sporrewoan

Voor slechts 5 euro ontvang je jouw UiTPAS.
Kom naar het speelplein en spaar UiTPAS-punten. 
Ruil deze in en ontvang leuke voordelen!
Ruil 5 UiTPAS-punten in voor een ijsje op het speelplein.

Je krijgt bij aankoop reeds deze welkomstvoordelen
- 2,5 euro korting op een ticket bij Het Perron
- 2,5 euro korting op een ticket bij In Flanders Fields Museum 

en Hopmuseum
- drie welkomstpunten op de UiTPAS

UiTPAS’sers met een beperkt inkomen krijgen gratis een 
UiTPAS en genieten 80% korting op de ticketprijzen! 
Vraag aan de balie of je hiervoor in aanmerking komt!

Spaar met de UiTPAS!* 
Ook bij Sporrewoan!

* ook geldig in JOC Ieper, de bib, Sportdienst, dé Academie, In Flanders Fields Museum, 
 Dienstencentrum De Kersecorf en Dienstencentrum Hofland
*  vanaf 3 jaar - levenslang geldig 
* te koop in Het Perron, Auris Ieper, Bib Ieper, De Kersecorf en de Sportdienst


