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Colofon  
De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd Anders vzw. 

De Vrijetijdskrant verschijnt niet in juli en augustus. 

Jaarabonnement: Papieren krantje: € 12,00 (via overschrijving). 

             Digitaal krantje: gratis. 

Een jaarabonnement loopt van september t.e.m. augustus 

Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Masson 

Met de steun van: 

 

 

 

Lidkaart 

Het is vanaf september 2014 verplicht om een lidkaart te hebben van Westhoek Vrijetijd 

Anders vzw. Zonder lidkaart kan je niet deelnemen aan de activiteiten die in dit krantje 

vermeld staan.  

Een lidkaart kost € 2,00. Deze moet enkel worden vernieuwd als je die kwijt bent. 

 

Wens je hierover meer info, contacteer ons dan. 

Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

tel.: 057 21 55 35 

E-mail: info@wvavzw.be 
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In dit krantje vind je de activiteiten van juni, én alle activiteiten 
van de Zomervakantie: dit zijn de Zomeruitstappen, 
jongerenwerking jobiN en speelpleinwerking Spelewijs.  

Vanaf nu zetten we bij iedere activiteit pictogrammen. De uitleg 
hierover staat op de volgende pagina. 

 

Er verandert veel voor personen die ondersteuning krijgen via het 
VAPH. De PVF of persoonsvolgende financiering is niet zo 
gemakkelijk. Daarom komt er in het najaar een spreker langs 
biNus. Hij legt het PVF uit aan iedereen die hier vragen over 
heeft: leden en hun familie en naasten. We zetten meer info 
hierover in het krantje van september. 

 

Tijdens de zomervakantie doen we heel veel uitstappen. Er is dus 
niet altijd iemand op bureau.  

Als er niemand op bureau is, kan je altijd een voicemail inspreken. 
Je kan de personeelsleden ook bereiken op hun GSM. En 
natuurlijk kun je ook altijd een mailtje sturen. 

 

Voorwoord 
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Is een activiteit voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen, 

of voor iedereen? Dat is niet altijd duidelijk. 

Vanaf nu zetten we bij iedere activiteit picto’s. Deze picto’s 

helpen je om de activiteit te vinden die bij jou past. De picto’s 

staan telkens links, onder de titel van de activiteit. 

De picto’s zijn ter indicatie, ze zijn niet sluitend. Als je twijfelt, kun 

je ons nog steeds vragen of jij kan deelnemen aan een bepaalde 

activiteit. 

Picto beertje: voor kinderen 

Picto pet: voor jongeren 

Picto mensen: voor volwassenen 

Picto’s samen: voor iedereen! 

* Nieuw: picto’s * 
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Je huidige abonnement voor het papieren krantje 
loopt af. Dit is het laatste krantje van dit werkjaar! 

 

Wil je vanaf september (opnieuw) een papieren 
versie ontvangen in je brievenbus? Vernieuw dan 
je abonnement tegen dinsdag 1 augustus 2017 
ten laatste. 

 

1. Stuur een mail naar inschrijvingen@wvavzw.be 
met je naam en adresgegevens, of geef ze door via 
telefoon. 

2. Betaal je abonnement cash, of via overschrijving 
naar BE03 4648 2101 1184 met vermelding ‘VK 17-
18’. 

 

Een abonnement kost € 12,00.  

 

Vernieuw je abonnement 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=VK%20abonnement%202017-2018
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor. Deze 
maand is dat… 

… Conny!  
 
Volledige naam: Conny 
Cardoen 

Leeftijd: 45 jaar 

Hobby's: fietsen, gaan uiteten 

Lievelingseten: cordon bleu 
met appelmoes en puree  

Lievelingskleur: blauw 

Vrijwilliger sinds: 8 maart 2016 

Soort vrijwilligerswerk: chauffeur voor de 
volwassenwerking en Spelewijs, de bar, 
weekendwerking, … Overal waar het nodig is spring ik 
graag bij! 

Je favoriete activiteit bij WVA: om het even! 

Levensmotto: Ik kan genieten als ik zie hoe gelukkig 
de gasten zijn na een danspartij! 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
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Heb je groene vingers maar heb je thuis geen plaats?   
Of ken je niets van tuinieren maar wil je toch graag je eigen 
groenten kweken?   
Dan kan je op donderdag 1 juni 2017 om 14u00 terecht in Lokaal 
Dienstencentrum ’t Hofland.   
Vanaf dan kan je iedere 1e donderdag van de maand bij ons 
terecht voor een gratis cursus ‘moestuinen voor beginners’, 
gegeven door een vrijwilliger van VELT.  

 

Met ’t Achternoentje maken we gebruik van één 
grote moestuinbak!  

 

Tuinproject ‘t Hofland 

donderdag 1 juni 
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training minivoetbal 

wanneer: om de twee weken op dinsdag, van 17:30 tot 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs: gratis! 

extra info: breng sportschoenen mee. De trainingen gaan buiten door. 

Om de 2 weken komen Patrick van WVA en Laurens van Vondels 

samen met de nieuwe minivoetbalploeg! 

We trainen en shotten samen, en spelen af en toe een 

oefenmatch. De komende trainingen zijn op deze data: 

 dinsdag 6 juni 

         dinsdag 20 juni 

Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan in via de gekende weg! 

dinsdag 6 en 20 juni 
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Ieper Binnenste Buiten 

wanneer: dinsdag 6 juni, vanaf 8:00 uur 

afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs: € 1,50. Leden Aktivia: € 1,10 

extra info: Deze wandeling is niet begeleid. Je neemt zelfstandig deel. 

We organiseren onze eigen 

wandeling! Hier komen ieder 

jaar zo’n 600 wandelaars op af. 

Er zijn drie lussen: 6 km, 12 km 

en 18 km.  

De startplaats is De Klepper 

(Kanteelpad 4). Je bent 

welkom tussen 8:00 uur en 

15:00 uur om de wandeling te 

starten. Deelname kost € 1,50 

(leden Aktivia: € 1,10).  

Wandel je 

mee?! 

dinsdag 6 juni 
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JobiN café 

wanneer: woensdag 7 juni, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98)  

prijs: gratis! Breng wat zakgeld mee voor een drankje. 

 

We maken het gezellig in biNus met fijne muziek en 

een drankje. Je kan pingpongen of vogelpikken.  

Er wordt ook meer informatie gegeven over de 

JobiN-zomerwerking.  

woensdag 7 juni 
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Café Chantant 

Kom samen zingen biNus! 

 

 

 

 

 

De zanglessen worden begeleid door Pieter Lonneville. Je kent 
hem misschien al van de eerste Café Chantant.  
Hij is een professionele muzikant. 

Je betaalt 2 euro per les, koffie inbegrepen, ambiance verzekerd! 

 

De komende data zijn: 

woensdag 14 juni 

woensdag 28 juni 

wanneer: woensdag om de twee weken, van 13:30 tot 15:30 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 2,00 per les, koffie inbegrepen 

extra info: we richten een zanggroep op! 

woensdag 14 en 28 juni 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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Enkele creawerkjes van de lentecrea met Helene. 

Tuinproject ‘t Hofland 

Prijs: € 2,00 

donderdag 1 juni 

 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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Vergadering + Hoger lager in de Kazematten 

Prijs: € 2,00 + zakgeld 

SupPortdag: zie volgende pagina 

Deze activiteit is van 12:45 tot 16:30!! 

Prijs: € 5,00 

donderdag 8 juni 

dinsdag 6 juni 
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Basket Belgian Cats 

 

De nationale vrouwenbasketbalclub van België speelt een 
match. Dit zijn dus de Rode Duivels van de basket! 

Ga jij mee kijken naar deze spectaculaire basketmatch? 
Schrijf je dan nu in!  

Opgepast: je hebt niet zoveel tijd meer om in te 
schrijven!  

 

wanneer: zaterdag 10 juni, van 16:30 tot 20:30 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 + zakgeld (drankje inbegrepen) 

inschrijven en betalen tegen zondag 28 mei 

zaterdag 10 juni 
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De biNusstappers 

wanneer: zondag 11 juni, van 13:30 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 4,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 5 juni 

We wandelen de Pompeschittertocht  van de Velodroomvrienden 

Dadizele. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is in het Parochiaal 

Centrum Den Ommeganck, Ridder-Janlaan 3, 8890 Dadizele.  

We komen daar toe omstreeks 14:00 uur en vertrekken er 

omstreeks 16:30 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door 

bij inschrijving. 

zondag 11 juni 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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Boltra 

Prijs: 15 

dinsdag 13 juni 

Varen met een zonnebootje bij vzw de Boot in Merkem 

Prijs: € 10,00 

donderdag 15 juni 
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Kom naar biNus voor het laatste atelier van 

het seizoen! We maken een zomerse 
woordzoeker en sluiten af met een 

spetterende karaoke! 
 

 

wanneer: zaterdag 17 juni, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 10,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 12 juni 

zaterdag 17 juni 

Atelier met Agnes en Anja 
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Congé Olé fuif! 

 

Vier samen met ons het begin van de zomervakantie! 

Deze fuif sluit aan op het Atelier met Agnes en Anja. 

 

Iedereen die komt heeft recht op een lekkere,  
gratis zomerse cocktail! 

wanneer: zaterdag 17 juni, van 17:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: neem wat zakgeld mee voor een drankje 

zaterdag 17 juni 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 + zakgeld 

dinsdag 20 juni 

 

 

Ezelpad 

Prijs: € 10,00 

donderdag 22 juni 
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Clubviering 

 

Wie wint de beker van de Sportuurtjes?  

Alle deelnemers van de Sjoelbak, de Vogelpik en Hoedjewip 
worden vriendelijk uitgenodigd op dit feest.  

De winnaars van iedere competitie krijgen een beker! 

 

Er zijn twee hotdogs en een drankje in de prijs inbegrepen. 

 

wanneer: woensdag 21 juni, van 17:00 tot 20:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 (twee hotdogs en een drankje inbegrepen) 

inschrijven en betalen tegen woensdag 14 juni 

woensdag 21 juni 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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Afscheidskaraoke 

Prijs: € 2,00 

dinsdag 27 juni 

 

 

 

Onze moestuin 
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Rock voor Specials 

Het Zesde Metaal - Admiral Freebee - Milow - Hooverphonic - 
Laura Tesoro - The Sore Losers - ...en nog zoveel meer! 

Een heus festival: overnachten in een tentje, overdag genieten 
van heel veel artiesten, de sfeer opsnuiven! 

 

Met de deelnameprijs betaal je het ticket, vervoer en 
overnachting. Je neemt zelf nog zakgeld mee voor voedsel en 

drank. 

We overnachten in een tent. Je zorgt zoveel mogelijk zelf voor je 
kampeermateriaal. Details volgen na inschrijving. 

wanneer: woensdag 28 tot donderdag 29 juni, van 17:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 50,00 

inschrijven en betalen tegen vrijdag 19 mei!!! 

woensdag 28 en donderdag 29 juni 
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Optreden Big Band 

The (Special Needs) Vale School Chamber Ensemble komt 
speciaal voor ons van Londen naar Ieper om op te treden! Ze 

worden begeleid door The Haringey Youth Musicians Big Band. 

Dit zangkoor bestaat uit kinderen en jongeren met een 
beperking van een school in Londen. Het optreden gaat door in 

de grote theaterzaal in het Perron! 

We spreken af om 13:00 uur biNus, Rijselstraat 98. 

 

Deze activiteit is i.s.m. BBO Het Vlot in Ieper. 
 

wanneer: dinsdag 4 juli, van 13:00 uur tot 16:30 uur (ongeveer!) 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! Inschrijven is verplicht. 

extra info: het optreden start om 14:00 uur en duurt anderhalf uur 

dinsdag 4 juli 
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Z o m e r a a n b o d 

2 0 1 7 

Zomeruitstappen 

Jongerenwerking JobiN 

Speelpleinwerking Spelewijs 

De reizen zijn reeds volzet! 
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In de zomervakantie organiseren we:  

 Reizen. Deze zijn allemaal volzet. Deze reizen zijn voor 

 volwassenen. 

Zomeruitstappen. Dit zijn uitstappen tijdens het verlof van 

Ieper.   

JobiN. Dit is de werking voor jongeren van ongeveer 16 tot 

35 jaar oud. De JobiN-werking van deze zomer is anders dan 

vorige jaren! Leden van JobiN kregen deze info al door.  

Spelewijs. Dit is onze speelpleinwerking voor kinderen en 

jongeren van 3 tot en met 15 jaar oud. Ook broers en zussen 

zonder beperking zijn welkom.  

 

Sommige activiteiten zijn geschikt voor meerdere leeftijden.  

 

De picto’s bij de activiteit maken dit telkens duidelijk. Je vindt 

meer uitleg over de picto’s op pagina 4 van dit krantje.  

Met de oudere Grizzly’s sluiten we soms aan bij JobiN-activiteiten. 

Dit wordt duidelijk gecommuniceerd via het heen-en-weer-

schriftje. 
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de 

Zomeruitstappen 
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Zomeruitstap 1 – Malo Les Bains en Duinkerke 

 

Dinsdag 25 juli 2017 

 

biNus – Rijselstraat 98 – 8900 Ieper 

 

Vertrek om 10:30 uur 
Terug om 19:00 uur 

 

We verzamelen aan biNus om 10:30 uur. Om 11 uur vertrekken we samen met 
een grote bus. 
We komen aan in Malo les Bains rond de middag, we gaan naar restaurant 
“L’Iguane” waar we lekkere mosselen kunnen eten.  We wandelen langs de 
dijk van Malo naar Duinkerke. 
Om 14:00 uur gaan we naar het havenmuseum waar we een geleid bezoek 
krijgen. 
Om 16:00 uur vertrekken we met de boot “ Le Texel” en maken we een 
havenrondvaart. 
We maken een wandeling in Duinkerke en doen een  terrasje. 
Omstreeks 19:00 uur zijn we terug aan biNus. 

 

€ 45,00 + zakgeld 

 

Inbegrepen: 
Vervoer 
Begeleiding 
Verzekering 
Friet/mosselen 
Museumbezoek 
Havenrondvaart 

Niet inbegrepen: 
Dranken 
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Zomeruitstap 2 – ‘t Fazantenhof 

 

Donderdag 27 juli 2017 

 

biNus – Rijselstraat 98 – 8900 Ieper 

 

Vertrek om 13:00 uur 
Terug om 17:30 uur 

 

We verzamelen aan biNus om 13:00 uur we vertrekken naar Houthulst naar 
het Fazantenhof. 
We krijgen een begeleide rondleiding op de boerderij met de vele dieren, van 
kippen tot paarden en zoveel meer. We mogen ze voederen en verzorgen. 
Bij slecht weer krijgen we in het professionele atelier de uitleg over het maken 
van ijs en maken we ons eigen ijsje. 
In de cafetaria krijgen we koffie/chocomelk en pannenkoeken à volonté. In de 
winkel van de boerderij kan je eigen- en streekproducten kopen. 
Omstreeks 17:30 uur zijn we terug aan biNus. 

 

€ 12,00 + zakgeld 

 

Inbegrepen: 
Vervoer 
Begeleiding 
Verzekering 
Koffie/chocolademelk en pannenkoeken, ijsje. 
Boerderijbezoek 
Workshop 
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Zomeruitstap 3 - Sneukelroute 

 

Dinsdag 1 augustus 2017 

 

biNus – Rijselstraat 98 – 8900 Ieper 

 

Vertrek om 13:00 uur 
Terug om 17:30 uur 

 

We verzamelen aan biNus om 13:00 uur, we drinken een potje koffie, daarna 
vertrekken we naar de Dienst van Toerisme waar we onze sneukelroute 
starten. 
We krijgen een begeleide rondleiding doorheen Ieper (te voet) van ongeveer 3 
uur. We zoeken niet de grote trekpleisters, we nemen al eens een minder 
gekende straat en zeker ook de commerciële, omdat daar lokale handelaars er 
prat op gaan u te verwennen met hun specialiteiten. 
In de meeste gevallen vertellen deze mensen over hun zaak en over de manier 
waarop zij hun producten vervaardigen. Het is een ontspannende manier om 
al knabbelend en babbelend de stad te verkennen. 
Omstreeks 17:30 uur zijn we terug aan biNus. 

 

€ 18,00 + zakgeld indien je zelf iets wenst te kopen 

 

Inbegrepen: 
Begeleiding 
Verzekering 
Koffie 
Gids 
Bezoeken 
Proevertjes 
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Zomeruitstap 4 – Gent 

 

Donderdag 3 augustus 2017 

 

Station Ieper – R. Colaertplein 35 – 8900 Ieper 

 

Vertrek om 09:00 uur 
Terug om 19:41 uur 

 

We verzamelen aan het station te Ieper om 9:00 uur. We nemen de trein 
richting Gent om 9:18 uur. 
We komen aan in Gent-sint Pieters om 10:23. We nemen de tram naar het 
 “Huis van Alijn” In het enige bewaarde godshuis in Gent keer je terug in de 
tijd. Prachtig ingerichte museumkamers brengen kleine en grote 
geschiedenissen van de gewone man (en vrouw!) in de 20ste eeuw tot leven.  
We nemen onze picknick in het park bij het Belfort. 
In de namiddag gaan we naar het “Gravensteen”. Een middeleeuws kasteel 
dat al eeuwenlang het uitzicht van het Gentse stadscentrum bepaalt. Daarna 
maken we een boottocht door het middeleeuwse centrum van 50 minuten. 
We sluiten onze rijk gevulde dag af op een gezellig terrasje. 
We nemen onze trein om 18:36 uur. We zijn terug aan het station in Ieper om 
19:41uur. 

 

€ 28,00 + zakgeld + picknick 

 

Inbegrepen: 
Vervoer per trein 
Begeleiding 
Verzekering 
Het huis van Alijn 
Het Gravensteen 
De Boottocht 

Niet inbegrepen: 
Picknick 
Dranken 
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Zomeruitstap 5 – Dranouter Festival 

 

Vrijdag 4 augustus 2017 

 

biNus – Rijselstraat 98 – 8900 Ieper 

 

Vertrek om 17:00 uur 
Terug om 02:00 uur 

 

We verzamelen aan biNus om 17:00 uur en vertrekken samen met busjes naar 
Dranouter. 
Ook dit jaar gaan we terug naar het Festival in Dranouter. Volgende artiesten 
staan op het programma: Doe Maar, Luca Bassanese&P.O.P, CC Smugglers, 
Het zesde Metaal, Trio Dhoore,…. 
We zijn terug aan biNus rond 02:00 uur. 

 

€ 25,00 + zakgeld 

 

Inbegrepen: 
Vervoer 
Begeleiding 
Verzekering 
Ingang festival 

Niet inbegrepen: 
Dranken 
Picknick 
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Zomeruitstap 6 - Bellewaerde 

 

Woensdag 9 augustus 2017 

 

biNus – Rijselstraat 98 – 8900 Ieper 

 

Vertrek om 09:30 uur 
Terug om 18:30 uur 

 

We verzamelen aan biNus om 09:30 uur en vertrekken samen met busjes naar 

Bellewaerde. 

Wie een dagje pretpark wil combineren met een bezoekje aan vele exotische 

dieren, is in Bellewaerde aan het juiste adres. Verspreid over het hele park 

vind je namelijk een heel aantal knappe dierenverblijven. Maak zeker een ritje 

in de Bengal Express, een unieke attractie die je letterlijk op enkele 

centimeters van leeuwen en tijgers brengt. Wie nog meer actie wil, vindt zijn 

gading wellicht bij attracties als de Boomerang of de 50 meter hoge Screaming 

Eagle. Toch blijft Bellewaerde vooral een familiepark met toppers als Huracan 

en de Keverbaan. Vanaf mei 2017 kan je in Bellewaerde een nieuwe, 

sensationele attractie beleven: Dawson Duel! Vanop 25 meter hoogte race je 

tegen je vriend(in) op een bobslee tussen de bomen door naar beneden! 

We zijn terug aan biNus rond 18:30 uur 

 

€ 21,00 + zakgeld 

 

Inbegrepen: 

Vervoer 
Begeleiding 
Verzekering 
Ingang park 

Niet inbegrepen: 

Dranken 
Picknick 
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Zomeruitstap 7 – BBQ 

 

Zaterdag 12 augustus 2017 

 

biNus – Rijselstraat 98 – 8900 Ieper 

 

Start om 11:30 uur 
Gedaan om 15:30 uur 

 

We sluiten de Zomeruitstappen af met onze traditionele barbecue. Je kan 
smullen van twee stukken vlees (worst en brochette), lekkere groentjes, 
gebakken aardappelen, pasta, … . 

 

€ 16,00 + zakgeld 

 

Inbegrepen: 

Barbecue en aperitief 
Niet inbegrepen: 

Dranken 
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jongerenwerking  

JobiN 
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JobiN is een jongerenwerking voor jongeren met een beperking. We 

verwelkomen jongeren vanaf 15 jaar. We organiseren verschillende 

uitstappen.  

Sommige activiteiten gaan door in biNus, dit kan gaan van knutselen over 

verschillende spelen, voetbal. Afhankelijk van het weer. 

Als er een zomeruitstap is gepland, dan wordt er geen aparte JobiN-werking 

georganiseerd, maar kan iedereen bij de zomeruitstappen aansluiten. 

De prijzen zijn afhankelijk van de activiteit en staan reeds vermeld. We 

vragen om zoveel mogelijk vooraf te betalen via overschrijving op het 

nummer BE03 4648 2101 1184 

 

Inschrijven is verplicht. Dit doe je via… 

… een mailtje naar jobin@wvavzw.be 

… een telefoontje naar Ivo: 057/21 55 35 of 0478/76 93 30 

 

mailto:jobin@wvavzw.be?subject=zomerwerking
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Week 2 - maandag 10/07 t.e.m. vrijdag 14/07 

Uitstappen dinsdag 11/07 

 Buitenspeeldag op de Rodeberg 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 5,00 

  

woensdag 12/07 

 Zoo Antwerpen (met de trein) 

 van 08:00 tot 18:00 uur 

 € 25,00 

  

  Donderdag 13/07 

 Kinderbrouwerij + werken in de moestuin 

 van 09:00 tot 16:00 uur 

 € 7,50 

Week 1 - woensdag 5/07 t.e.m. vrijdag 7/07 

Uitstappen maandag 03/07 

 Sint-Pietersfeesten 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 7,00 

dinsdag 04/07 

 Optreden Big Band (meer info: zie pagina 25) 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 gratis 

woensdag 05/07 

 Bootjes varen met De Boot vzw 

 van 9:00 tot 16:00 uur 

 € 7,50 

  

donderdag 06/07 

 Bowlen 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 10,00 
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Week 3 - maandag 17/07 t.e.m. donderdag 20/07 

Uitstappen dinsdag 18/07 

 Fotozoektocht Ieper 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 5,00 

  

woensdag 19/07 

 Gentse Feesten 

 van 15:00 tot 23:45 uur 

 € 25,00 

 Week 4 - maandag 24/07 t.e.m. vrijdag 28/07 

Uitstappen dinsdag 25/07 

 We sluiten aan bij een Zomeruitstap. Zie pagina 29. 

  

woensdag 26/07 

 JobiN in biNus 

 van 09:00 tot 16:00 uur 

 € 7,50 

  

donderdag 27/07 

 We sluiten aan bij een Zomeruitstap. Zie pagina 30. 

  

Week 5 - maandag 31/07 t.e.m. vrijdag 04/08 

Uitstappen  We sluiten aan bij de Zomeruitstappen. Die vind je 

terug in deze Vrijetijdskrant van pagina 31 tot en met 

pagina 33. 
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Week 6 - maandag 07/08 t.e.m. vrijdag 11/08 

Uitstappen woensdag 09/08 

 We sluiten aan bij een Zomeruitstap. Zie pagina 34. 

  

donderdag 10/08 

 JobiN in biNus 

 van 09:00 tot 16:00 uur 

 € 7,50 

  

zaterdag  12/08 

 We sluiten aan bij een Zomeruitstap. Zie pagina 35. 

  

Week 7 - woensdag 16/08 t.e.m. vrijdag 18/08 

Uitstappen woensdag 16/08 

 uitstap De Blankaart + werken in de moestuin 

 van 09:00 tot 16:00 uur 

 € 15,00 

  

donderdag 17/08 

 JobiN in biNus 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 5,00 
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KAMP – dinsdag 22/08 t.e.m. vrijdag 25/08 

Uitstappen   

We gaan op kamp!! 

van dinsdag tot en met vrijdag 

we verblijven in J-Club De Panne 

 

 Veel variatie in de activiteiten  

 Veel activiteiten aan zee 

 Ons verblijf is op 15 minuten wandelen van de dijk. 

 

€ 180,00 ALL IN 

 

 

Andere info Inschrijven en betalen tegen donderdag 27 juli! 
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speelplein 

Spelewijs 
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Spelewijs is onze speelpleinwerking voor kinderen en jongeren met een 

beperking. We verwelkomen kinderen van 3 tot en met 15 jaar oud. Ook 

brussen zonder beperking zijn welkom.  

In de zomervakantie is er werking van woensdag 5 juli t.e.m. woensdag 23 

augustus.  

Prijs 
Een dag Spelewijs kost € 8,00 per kind. Voor meerdere kinderen uit 

eenzelfde gezin is er korting (€ 7,50 voor 2e kind. € 7,00 vanaf 3e kind). Je kan 

een korting krijgen via sociaal tarief. Vraag hiernaar bij Sien. 

Je kan iedere dag een warme maaltijd krijgen. Die kost € 3,00 per kind. 

Alle uitstappen zijn gratis. 

Kinderen 

Er zijn drie groepen die min of meer volgens leeftijd worden opgedeeld: 

 De Pimpampoentjes (geel)  

 De Koala's (blauw) 

 De Grizzly's (rood) 

Verder krijgen sommige kinderen individuele 

begeleiding: één moni staat in voor één specifiek 

kind. 
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Dagindeling zomerwerking 
07:30 – 09:00 uur:         opvang 

09:00 – 09:15 uur:         dagopening + toneel 

09:15 – 10:00 uur:         crea 

10:00 – 10:15 uur:         10-uurtje (drankje) 

10:15 – 12:00 uur:         voormiddagactiviteit 

12:00 – 14:00 uur:         middagmaal + vrij spel 

14:00 – 15:45 uur:         namiddagactiviteit 

15:45 – 16:00 uur:         4-uurtje (drankje + koek) 

16:00 – 17:00 uur:         vertrek + vrij spel 

 

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht! Dat kan via… 

… mail naar spelewijs@wvavzw.be 

… de website: https://www.spelewijs.be/inschrijven-zomervakantie/ 

… de telefoon: 057/21 55 35 

… Of maak een afspraak met Sien en kom langs op bureau! 

 

Op de volgende pagina’s kun je de weekthema’s en de uitstappen 

terugvinden. Voor extra vragen over de uitstappen kun je steeds bij Sien 

terecht via bovenstaande gegevens! 

mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20zomervakantie
https://www.spelewijs.be/inschrijven-zomervakantie/
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Week 2 - maandag 10/07 t.e.m. vrijdag 14/07 

Weekthema Techniek is Sjiek 

Uitstappen woensdag 12/07: zwemmen 

 alle groepen 

 Afspraak om 8:30 uur! 

 
donderdag 13/07: Merghelynckmuseum 

 Pimpampoentjes en Koala’s 

 We volgen een heuse lakei-opleiding! 

 Normale tijdstippen 

 
vrijdag 14/07: kinderfestival Kid Rock 

 Grizzly’s 

 Een festival speciaal voor kinderen in Berchem 

 Neem zeker een picknick mee! 

 De tijdstippen zijn nog niet gekend. Die maken we bekend 

zodra we info doorkrijgen van het festival zelf. 

 

 

Week 1 - woensdag 5/07 t.e.m. vrijdag 7/07 

Weekthema We gaan naar de maan 

Uitstappen / 

  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

46 
 

  

 
 

Week 3 - maandag 17/07 t.e.m. donderdag 20/07 

Weekthema Iedereen is van de wereld 

Uitstappen woensdag 19/07: zwemmen 

 alle groepen 

 Afspraak om 8:30 uur! 

 
donderdag 20/07: Inleefspel YFU 

 Koala’s  

 We leren de Indische cultuur kennen! 

 Normale tijdstippen 

 
donderdag 20/07: Fedasil Poelkapelle 

 Grizzly’s 

 We krijgen een rondleiding in Fedasil. Daarna spelen we 

spelletjes met de kinderen en jongeren die er verblijven 

 Normale tijdstippen 

 
donderdag 20/07: Spelewijs by night 

 alle groepen 

 We overnachten in De Klepper! 

 Materiaallijst volgt na inschrijving (slaapzak, toiletgerief, …) 

 De donderdag verloopt zoals een gewone Spelewijsdag. 

Kinderen die blijven slapen, doen ’s avonds een superleuke 

avondactiviteit, en mogen iétsje langer opblijven dan ze thuis 

mogen ;-). Je kan je kind op vrijdag 21 juli terug komen 

oppikken tussen 9 en 10 uur. 

 Deze activiteit is niet gratis! Deelname kost € 8,00 bovenop 

de dagprijs Er wordt een avondmaal en ontbijt voorzien voor 

alle kinderen die zich inschrijven. Je schrijft in en betaalt 

tegen vrijdag 14 juli ten laatste. 
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Week 4 - maandag 24/07 t.e.m. vrijdag 28/07 

Weekthema Knoeien en klungelen 

Uitstappen woensdag 26/07: zwemmen 

 alle groepen 

 Afspraak om 8:30 uur! 

 

  

Week 5 - maandag 31/07 t.e.m. vrijdag 04/08 

Weekthema Fata Morgana 

Uitstappen woensdag 2/08: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

 

donderdag 3/08: Bellewaerde! 

 alle groepen 

 neem zeker een picknick mee! 

 normale tijdstippen 
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Week 6 - maandag 07/08 t.e.m. vrijdag 11/08 

Weekthema De betoverde snoepfabriek 

Uitstappen woensdag 09/08: zwemmen 

 alle groepen 

 afspraak om 8:30 uur! 

 

donderdag 10/08: Jules Destrooper 

 Koala’s en Grizzly’s 

 We bezoeken het bezoekerscentrum van koekjesfabriek Jules 

Destrooper 

 Normale tijdstippen 
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Week 8 - maandag 21/08 t.e.m. woensdag 23/08 

Weekthema Festivalitis 

Uitstappen / 

  

Week 7 - woensdag 16/08 t.e.m. vrijdag 18/08 

Weekthema GO IV 

Uitstappen woensdag 16/08: zwemmen 

 alle groepen 

 Afspraak om 8:30 uur! 

 

donderdag 17/08: avonturenparcours Sporttrack 

 Grizzly’s 

  We gaan op avonturentocht! Doe sportieve kledij aan. 

 Normale tijdstippen 

 

vrijdag 18/08: boerderij ‘t Fazantenhof 

 Pimpampoentjes en Koala’s 

 Samen de boer op! Doe laarzen en kledij aan die vuil mogen 

zijn. 

 Neem zeker een picknick mee! 

 Normale tijdstippen 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kies de activiteit(en) waaraan je wil deelnemen 

 

2. Schrijf in met naam en voornaam 

- via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be (tenzij anders 

vermeld) 

 - via de website: www.wvavzw.be/inschrijven  

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3. Betaal na bevestiging inschrijving via overschrijving. 

 OPGELET: De inschrijving telt pas nadat er betaald is. 

 Rekeningnummer WVA vzw: BE03 4648 2101 1184 

  

4. Geniet van de activiteit! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/
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Winnaars fotoshoot Zomerfuif 

Gekste Heer 

Gekste Koppel 

Gekste Dame 

Gekste Groep 

Gekste Begeleider 
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