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Algemene infomatie 

Hallo 

 

In deze brochure vindt u de zomeruitstappen van 2016 

 

Hoe inschrijven? 

1. Kies je activiteit (en) waaraan je wilt deelnemen 

2. Schrijf je in via één van de volgende manieren: 

  via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

  met de invulstrook  

  telefonisch: 057 21 55 35 

3.  Betalen na bevestiging van inschrijving, liefst via  

 overschrijving. BE03 4648  2101 1184 als opmerking geef je 

de datum en naam van de activiteit, en de naam van de deel-

nemer (s) 

 

Opgelet! 

 

De inschrijving telt pas definitief nadat er is betaald. 

Annuleren  zonder geldige reden (dokters briefje) 

geld niet terug! 
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                    Dinsdag 19 juli  

           Planckendael 

Planckendael is een dierentuin in Muizen, nabij Mechelen. 

Er wordt geprobeerd om de dierenverblijven zo goed mogelijk 

in te passen in het landschap. Sommige delen van het park 

blijven onaangeroerd, zodat men er het  

hele jaar door wilde bloemen en planten kan vinden. 

We gaan met de trein naar Planckendael. 

Mensen met rolwagen tijdig inschrijven. 

Praktische informatie: 

Vertrek aan het station in Ieper om 08.00 u. 

Terug aan het station in Ieper om 19.45u. 

De uren kunnen nog worden gewijzigd. 

Picknick meenemen of zakgeld om ter plaatse iets te kopen 

om te eten. 

Prijs: €36 + zakgeld   

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierentuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muizen_(Mechelen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mechelen_(stad)


5 

           Dinsdag 26 juli  

Sluis namiddag en avondmarkt 

 

Praktische informatie: 

Vertrek aan  het goederenstation  Ieper (kruispunt Dikkebus-

seweg en Oudstrijderslaan) om 13.00u. 

Terug  aan station Ieper om 21.00u. 

Picknick meenemen of zakgeld om ter plaatse iets te kopen 

om te eten. 

Prijs: € 32 + zakgeld 

.Eén van de grootste evenementen in Zeeuws-Vlaanderen zijn de 

avondmarkten in Sluis. Een jaarlijks terugkerend evenement geor-

ganiseerd door de Middenstand Vereniging Sluis. De winkels zijn 

geopend tot 22.00 uur en u kan er vele speciale aanbiedingen vin-

den en echte koopjes doen. Daarnaast strijden de vele marktkra-

mers vanaf 11.00 uur tot 22.00 uur voor de aandacht van de pas-

sant. Vanaf 17.00 uur is er volop entertainment waaronder livemu-

ziek, gezellige terrassen en straatanimatie. Een supergezellige 

avond in deze leuke koopstad.  
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Donderdag 28 juli  

Bergues in noord 

Frankrijk 

.In het voorjaar van 2008 kreeg de stad grote bekendheid dankzij 

de succesvolle film Bienvenue chez les Ch'tis   

Het ‘niet te missen’ Vauban mag dan misschien gewerkt hebben 

aan de onkwetsbaarheid van de plaats, er zijn nog voorbeelden 

van dergelijke initiatieven, maar de okerkleurige muren verlenen 

de stad wel een bijzonder uitzicht. Bergues is over meer dan vijf 

kilometer omringd met walmuren. Omgeven door een groene 

kroon biedt dit geheel een prachtige en leerzame gelegenheid om 

te wandelen.  

Tegen de middag gaan we  een lekkere picon drinken (of iets an-

ders) gevolgd door een  verzorgde lunch (keuze uit 3 hoofdscho-

tels). In de namiddag  maken we een mooie wandeling op de 

vestingmuren en doen we nog een terrasje.  

 Praktische informatie: 

Vertrek aan biNus om 11.30u.  

Terug aan biNus om 18.00u. 

Prijs: € 25 inbegrepen lunch en drankje 

+ zakgeld   

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bienvenue_chez_les_Ch%27tis
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Donderdag 4 augustus 

Middelburg en Veere 

Nederland 

Dagtrip naar het Zeeland.  Op donderdag 

bruist de stad door de gezellige weekmarkt in het centrum. Mooie 

monumenten sieren de stad: de Oude Abdij met de abdijtoren 

Lange Jan en het statige stadhuis. Wandeling doorheen het histo-

risch stadsgedeelte en vrije tijd op de weekmarkt. Vrij middag-

maal. In de namiddag rondritje op Walcheren en Beveland. Halte 

aan een deel van de Deltawerken. Het historisch stadje Veere 

heeft een statig stadhuis, de Vierschaar, één der mooiste van Ne-

derland.  Imposante grote kerk, typische winkeltjes, marktplein, 

vestingen en terrasjes.  

Praktische informatie: 

Vertrek aan  het goederenstation  Ieper (kruispunt Dikkebusse-

weg en Oudstrijderslaan) om  07.30u. 

Terug  aan station Ieper om 20.30u. 

Picknick meenemen of zakgeld om ter plaatse iets te kopen om 

te eten. 

Prijs: €38 + zakgeld   
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Zaterdag 6 augustus 

Festival Dranouter 

TRIXIE WHITLEY  

DEZ MONA  

BALTHAZAR  

LE VENT DU NORD  

TOURIST LEMC  

En nog veel meer……. 

Praktische informatie: 

Vertrek aan biNus om 18.00u.  

Terug aan biNus om 02.00u. 

 Prijs: €32+zakgeld  
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Zondag 7 augustus 

Afsluit zomeruitstappen 

Barbecue 

 

Praktische informatie: 

In biNus vanaf 12.00u. tot 16.00u. 

Prijs: €15 + zakgeld   

Dranken niet inbegrepen 
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Inschrijvingsstrook 
Tegen 30 juni 2016 opsturen naar: 

WVA vzw- Rijselstraat 98 - 8900 Ieper 

Overschrijven op BE03 4648 2101 1184 

Met vermelding ‘zomeruitstappen’+’datum’ 

Naam:…………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………………….. 

E-mail adres:……………………………………………… 

Zal deelnemen aan volgende uitstappen 

 Dinsdag 19 juli 

       Planckendael 

 Dinsdag 26juli 

       Sluis, avondmarkt 

 Donderdag 28 juli 

       Bergues 

 Donderdag 4 augustus 

       Middelbug en Veere 

 Zaterdag 6 augustus 

       Dranouter festival 

 Zondag 97augustus 

       Afsluit zomeruitstappen, BBQ 

                                   

 

                  Totaal te betalen 

Prijs 

€36 

 

€32 

 

€25 

 

€38 

 

€32 

 

€15 

 

 

 

te betalen 

……….. 

 

………. 

 

……….. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

€………. 
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Beelden  
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2015 
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