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Lidkaart 

Het is vanaf 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 

site: www.wvavzw.be  

 

 

Voeg BiNus - WVA vzw 

toe op Facebook! 

http://www.wvavzw.be/
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Voorwoord 

Leg je ei in mei 
 

Fluitende vogels, terrasjesweer, rommelmarkten en 
Feestdagen: de meimaand komt eraan. 

Ons krantje staat ook opnieuw vol met heel diverse 
activiteiten: kies je eitjes en leg ze in ons 
inschrijvingsmandje. 

Ook voor onze zomeractiviteiten lees je informatie 
en kan je reeds inschrijven. 

In mei zullen we ook volop tuinieren in onze 
Klepper-welzijnstuin. Kom jij ook? 

En op de laatste pagina lees je al meer over het 
programma van ons grote verjaardagsfeest op 20 
oktober. 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat een wel héél bijzondere vrijwilliger, namelijk… 

Andy… ! 

Volledige naam: Andy 

Paesschesoone 

Leeftijd: 31 jaar 

Hobby's: piano spelen 

Lievelingseten: chips!! 

Lievelingskleur: groen 

Vrijwilliger bij WVA sinds: najaar 2016 

Soort vrijwilligerswerk: werken aan de bar op de 

maandelijkse vrijdagfuif 

Je favoriete activiteit bij WVA: helpen op de 

zomerfuif met superveel vrijwilligers. 

Je levensmotto: “Een dag niet gelachen is een dag 

niet geleefd :-)” 
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Trooper: steun ons 

financieel zonder zelf 

een eurocent te 

verliezen 

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat? 

Wel dat kan via de Trooperpagina van WVA vzw óf van Spelewijs. 
Voor je je bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten 
hoe Trooper precies in elkaar zit.  

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina.  

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van WVA vzw of van 
Spelewijs naar de webshop surft, weet de shop welke 
vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je 
normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar 
WVA vzw óf naar Spelewijs. Iedereen blij! 

6. Op de volgende pagina’s staat extra uitleg met enkele 
afbeeldingen om het superduidelijk te maken. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

1. Je gaat naar www.trooper.be en klik op ‘zoek jouw vereniging’ 

 

 

 

 

 

 

2. Typ Westhoek Vrijetijd Anders of Spelewijs Speelpleinwerking, en klik op het logo. 

 

 

 

 

 

 

3. Typ de naam van de winkel in de zoekbalk, klik op het logo dat tevoorschijn komt. Je krijgt 

de vraag om je naam en mailadres in te vullen, maar dit kan je ook gewoon niet doen. Klik 

dan op ‘Ga door naar (naam van winkel naar keuze)”. Doe je boodschappen nu online zoals 

je gewoon bent.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Voilà, dat was het! Nu heb je ons een financieel duwtje in de rug gegeven, zonder zelf een 

cent meer uit te geven! Dankjewel daarvoor! Op de volgende pagina geven we een lijst van 

de winkels die lid zijn van Trooper. Er komen er geregeld nog bij! 



1 Day Fly 
5CC 
A.S. Adventure 
Alamo 
Alensa 
Ali Express 
Alka 
Allcamps 
Alle Kabels BE 
Alles Voor BBQ 
Apotheek Online 
Aqualibi 
Ardennen Relais 
Ardennen-Online 
Athleteshop 
Avantisport 
Babista 
Barbecueplanet 
Bartsmit 
Basic Travel 
Bastiaans 
Bax Shop 
Bellatio 
Bellewaerde 
Belvilla BE 
Bloembollenshop 
Blokker 
Booking.com 
Bookspot 
Boudewijn Seapark 
Brantano 
Bristol 
Brouwland 
Brunotti 
Bumba Show 
Bureaustoel24 
Cadeaus.be 
Chalet.nu 
Cheaptickets 
CKS 
Collect&Go 
Collishop 
Connections 
Coolblue Belgium 
Coolblue Nederland 
Coolgift 
De Babykraam 

De Bijenkorft 
De Koffieboon 
Desigual 
Djoser 
Domino’s Pizza 
Drogisterij.net 
Druk zo 
Drukland 
E5 Mode 
Eliza was here 
Etam 
Eurocamp 
Europcar 
Expedia 
Farmaline 
Feestartikelen 
Flyer.be 
Fred & Ginger 
Fujifilmeshop 
Fun 
Fun & Feest 
Go 4 Camp 
Greetz 
Haarboetiek 
Hans Anders 
Happy Home 
HBB24 
Hema 
Holiday Suites 
Home Haves 
Hond & Bed 
Hotel Specials 
Hotels Click 
Hotels.com 
Hunkemöller 
Ici Paris XL 
Indoor Skydive 
Inktwereld 
Interhome 
Jack & Jones 
JBC 
JBL 
JD Sports 
JM-Bruneau 
Junarose 
K3 Show 
Kaartenhuis 

Kleren.com 
Krefel 
L’Occitane 
La redoute 
Lamp Direct 
Lamp en licht 
Lampdirect.be 
Lampen 24 
Leenbakker 
Loungeset 
Madeleine 
Maison-lab 
Mamalicious 
Mamzel 
Matrabike 
Maxitoys 
Medpets 
Mini horse shop 
Mokken-
bedrukken.nl 
Morres 
My Nametags 
Name it 
Nisbets 
Noisy May 
Oasis Parcs 
Olivier Strelli 
Online Drogist 
Only 
Only & Sons 
Otel.com 
Parking Zaventem 
Parkos 
Pharos Reizen 
Pieces 
Pierre & vacances 
Pizza Hut 
Plopsaland 
Plopshow 
Printbirdie 
Proxis 
Reclameland 
Rentalcars.com 
Roompot 
Sandaya 
Sarenza 
Sawadee 

Schaefer-shop 
Selexion 
Skidome 
Skikot 
SmartGlobe 
Sneakersstores 
Snow Blend 
Spartoo 
Strellson 
Studio 100 Webshop 
Suitable 
Suncamps 
Sunparks 
Sunweb AUTO 
Sunweb Ski 
Sunweb Zon 
The Hut.com 
Thuiszorg Webshop 
Ticketbar 
Tictac Photo 
To Be Dressed 
Tonershop 
Topbloemen 
Torfs 
Travelbird 
United Brands 
Urban Outfitters 
Van Eyck Sport 
Verbaudet 
Vero Moda 
Viata 
Vila 
Villa XL 
Vitazita 
Vivara 
Voetbalshop 
VT Wonen 
Vueling 
Walibi 
Wijnmarkt 
Y.A.S 
Your Underwear 
Store 
Zeb 
Zooplus 

 

De Trooperwinkels 



de  

Activiteiten 



 

 

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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donderdag 3 mei 

Moestuinnamiddag in De Klepper 

Prijs: € 2,00 
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We halen samen met Agnes en Anja de lente 

binnen met bloemen! Zowel echte bloemen als 

zelfgemaakte bloemen van papier. 

Bloemenatelier 

wanneer - zaterdag 5 mei 2018 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - € 13,00 - drankje inbegrepen 

inschrijven tegen maandag 30 april 

zaterdag 5 mei 
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Voetbal op groot scherm 

wanneer - 06/05 - 20/05 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis - neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen telkens de week voordien 

Play offs van Club Brugge 

Kom kijken biNus op groot scherm. Ambiance verzekerd! 

 

 

 

Zondag 6 mei 

Tegen Anderlecht, om 14:30 uur 

 

Zondag 20 mei 

Tegen Gent, om 18:00 uur  



 

 

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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Activiteitenvergadering + bingo 

Prijs: € 2,00 

 

dinsdag 8 mei 

donderdag 10 mei 

Geen Achternoentje 
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In mei valt er van alles te doen in de tuin. We kunnen 

verschillende groenten planten en onze kruidenbakken mogen 

ook worden gevuld. Heb je zin om je handen uit de mouwen te 

steken, dan ben je op onderstaande data zeker welkom! 

Inschrijven doe je via inschrijvingen@wvavzw.be of 057 21 55 

35. We werken telkens in de tuin van 14:00 uur tot 16:00 uur, 

afspreken doen we aan de Klepper. (Kanteelpad 4, 8900 Ieper). 
 

Moestuinmaand Kleppertuin 

dinsdag 8 mei 
dinsdag 15 mei 
dinsdag 22 mei 
dinsdag 29 mei 



 

 

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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dinsdag 15 mei 

donderdag 17 mei 

Petanque + kubb 

Prijs: € 2,00 

Toneel Minnehuis - Miserie in het museum 

Prijs: € 5,00 
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Superheldenfuif 

Kom verkleed als je superheld en krijg een gratis super 

drankje!!  

Onze eigen superhelden zijn aanwezig achter de bar en 

aan de DJ-tafel 

zaterdag 19 mei 

wanneer - zaterdag 19 mei 2018  - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis, breng zakgeld mee voor een drankje 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 20/05/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen maandag 7 mei 

We wandelen de vijfwegentocht van Langemark. 
 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is zaal ‘t Madointje, 

Klerkenstraat 128 in Langemark. We komen daar aan omstreeks 

13:45 uur en vertrekken er omstreeks 16:15 uur. Indien je 

rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij inschrijving. 

zondag 20 mei 
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Life on Wheels 

Eenmaal per maand organiseren we met Life on Wheels een 

sportnamiddag voor rolstoelgebruikers. We spreken af in Sporthal 

1 (zelfde ingang als het zwembad). 

De sporten in mei zijn basket en boccia. Een ervaren trainer is 

aanwezig. 

Noteer alvast ook deze Life On Wheels momenten in je agenda: 

  

 5 juni: tennis en Kubb 

wanneer - dinsdag 22 mei - van 15:00 tot 16:30 uur 

waar - Sporthal 1 (ingang via zwembad, Leopold III-laan 18) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - maandag 14 mei 

dinsdag 22 mei 
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Pingpongles met Yesim 

wanneer - woensdag 30/05/2018 - van 17:00 uur tot 18:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

prijs - Gratis inkom! Je neemt best wel wat zakgeld mee voor een drankje. 

inschrijven is niet nodig. 

Yesim komt pingpongles geven! 

Wil je graag naar het sportuurtje komen, maar denk je dat 

tafeltennis te moeilijk is voor jou? Kom dan zeker naar dit 

sportuurtje! Yesim toont voor hoe je kunt pingpongen, en 

helpt je bij het oefenen. 

Iedereen is welkom! 

woensdag 30 mei 



 

 

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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dinsdag 22 mei 

donderdag 24 mei 

Palingbeek + Beeldjes 

Prijs: € 2,00 

Zwemmen Menen 

Prijs: € 6,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

20 

Huifkartocht 

We doen een huifkartocht met overdekte huifkar vanuit ‘t 

Nonnebos in Zonnebeke! Er zijn drankjes en twee pannenkoeken 

inbegrepen in de prijs.  

Dit is een dure activiteit. Indien er niet voldoende inschrijvingen 

zijn, zal deze activiteit niet doorgaan. Schrijf je dus zeker tijdig in! 

Voor wie rechtstreeks gaat: afspraak om 14:00 uur. Wens je 

vervoer vanuit biNus? Vraag dit bij inschrijving! 

wanneer - woensdag 23/05/2018 - van 14:00 tot 17:30 uur 

waar - ‘t Nonnebos. Vervoer vanuit biNus op aanvraag. 

prijs - € 9,00 

inschrijven tegen - vrijdag 27 april!!! 

woensdag 23 mei 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 26/05/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen maandag 23 april 

zaterdag 26 mei 

Pol komt langs om een nieuw verhaal te vertellen. Hij neemt je 

mee naar zijn fantasiewereld. Hij vertelt een prachtig verhaal dat 

wordt opgefleurd met geluiden en veel verschillende personages. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 



 

 

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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dinsdag 29 mei 

donderdag 31 mei 

Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 

Boltra Poelkapelle 

Prijs:€ 5,00 
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Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen weer door op de grote koer van De Klepper.  

Doe sportieve kledij aan! We bereiden ons voor op de competitie, daarom 

vragen we een bijdrage van 2,00 euro per training of match. Als er in die 

week een match is, vervalt de training. 

We verzamelen samen in biNus om 17:00 uur. 

De trainingen in april gaan door op 

 

dinsdag 8 mei 

dinsdag 22 mei 

 

 

wanneer - 8/05 - 22/05- van 17:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door. 
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Café Chantant is een zangkoor in samenwerking met De 

Academie van Ieper. Eva Storme van de Academie geeft les.  

Je betaalt lidgeld om een gans werkjaar te kunnen deelnemen.  

Café Chantant gaat iedere woensdag door biNus van 13:30 uur 

tot 15:30 uur. Er is geen repetitie in schoolvakanties! 
 

 

 

Café Chantant 

woensdag 2 mei 
woensdag 16 mei 
woensdag 23 mei 
woensdag 30 mei 

Komende Café Chantants: 
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De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 18:30 uur.  
Iedereen is welkom tijdens de sportuurtjes. 

In de schoolvakanties is er geen sportuurtje. 

De Sportuurtjes deze maand: 
 

woensdag 2 mei 

Sjoelbak 
 

woensdag 16 mei (niét op 9 mei!) 

Vogelpik 
 

woensdag 23 mei 

Hoedje Wip 
 

woensdag 30 mei 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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Supporteren voetbalmatch 

wanneer - zaterdag 26/05/2018 - van 14:30 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 + zakgeld 

inschrijven tegen maandag 23 april 

zaterdag 2 juni 

Onze minivoetbalploeg speelt 

een echte match! We gaan 

supporteren. 

Er is één drankje in de prijs 

inbegrepen.  
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Zomerfuif 2018 

woensdag 13 juni 

wanneer -  woensdag 13/06/2018 - van 16:30 tot 22:00 uur 

waar - Parochiezaal Watou (Blauwhuisstraat 5, Watou) 

prijs - € 4,00 

Inschrijven tegen - vrijdag 1 juni 

De Zomerfuif vindt dit jaar ietsje 

later plaats dan andere jaren: 

dichter bij de zomer én dus meer 

kans op mooi weer. 

Dit jaar trekken we naar de 

parochiezaal in Watou.  

DJ Taco en Dylan en zanger Fré 

zijn opnieuw van de partij, DJ 

Eater sluit de fuif af met 

hedendaagse muziek. 

 Stip deze datum dus zeker al aan 

in je agenda! Ook de hotdogs, 

fotohoek, karaoke en liedjes 

aanvragen zullen opnieuw van de 

partij zijn! 

http://www.parochiezaalwatou.be/
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Supportdag 
dinsdag 19 juni 
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Rock voor Specials 

27 en 28 (en 29) juni 2018 

wanneer -  van woensdagochtend 27/06 t.e.m. vrijdagmiddag 29/06/2018 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 75,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk 

We gaan opnieuw naar Rock voor Specials! Deze groepen zijn al 

bekend gemaakt: Kraantje Pappie, Skyblasters en Arsenal. 

We gaan twee dagen én twee nachten! We vertrekken 

woensdagvoormiddag, en zijn terug thuis vrijdag rond de middag.  
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DUS-dag: 

Huifkartocht 

woensdag 23 mei 

wanneer - woensdag 23/05/2018 - van 14:00 tot 17:30 uur 

waar - ‘t Nonnebos. Vervoer vanuit De Klepper op aanvraag. 

prijs - € 9,00 

inschrijven tegen - vrijdag 27 april!!! 

We doen een huifkartocht met overdekte huifkar vanuit ‘t 

Nonnebos in Zonnebeke! Onderweg stoppen we om een spel te 

spelen.  Er zijn drankjes en twee pannenkoeken inbegrepen in de 

prijs.  

Dit is een dure activiteit. Indien er niet voldoende inschrijvingen 

zijn, zal deze activiteit niet doorgaan. Schrijf je dus zeker tijdig in! 

Voor wie rechtstreeks gaat: afspraak om 14:00 uur. Wens je 

vervoer vanuit De Klepper? Vraag dit bij inschrijving! 
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Zomeractiviteiten 
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Beste ouder 

Beste begeleider 

 

De paasvakantie zit erop! Hoog tijd om al wat info bekend te maken over de zomerwerking. 

Ook dit jaar organiseert speelpleinwerking Spelewijs opnieuw een zomer vol plezier, fun en 

fantasie! 

Wat moet je weten over de zomervakantie van 2017: 

 

 

Er is dus géén werking op deze data: 
 

 2-3-4 juli: wegens klaarzetten de Klepper 

 25-26-27-31 juli: wegens het Kamp 

 6 augustus: wegens Dranouter 

 15 augustus: feestdag 

Wanneer? 

week 1 do 5/07 t.e.m. vr 6/07 Rock ’n Roll 

week 2 ma 9/07 t.e.m. vr 13/07 H2O (water) 

week 3 ma 16/07 t.e.m. vr 20/07 de Oscars 

 week 4 ma 23/07 t.e.m. di 24/07 Breinstein 

KAMP vr 27/07 t.e.m. ma 30/07 De Mol 

 week 5 woe 1/08 t.e.m. vr 3/08 Cirque du Spelewijs 

week 6 di 7/08 t.e.m. vr 10/08 Into the Jungle 

week 7 ma 13/08 t.e.m. vr 17/08 Game World 

week 8 ma 20/08 t.e.m. vr 24/08 Reis rond de Wereld 

Zomervakantie 
Spelewijs 
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De warme maaltijden zullen 3 euro kosten. Je kan iedere dag tot 8:30 uur ten laatste 

doorgeven of je kind die dag warm zal eten of niet. 

Ik weet graag op voorhand hoeveel personen warm zullen eten. Zal je kind (nu en dan) warm 

eten in Spelewijs? Geef dat dan door bij de inschrijving! 

 

 
De dagprijs voor de zomer van 2018 is 8 euro per dag. De dagprijs is minder als er meerdere 

kinderen uit eenzelfde gezin komen. Voor het eerste kind betaal je 8,00 euro, voor het 

tweede kind € 7,50 en vanaf het derde kind betaal je € 7,00 per dag. 

 

Ook dit jaar kan je opnieuw gebruik maken van het sociaal tarief. Vraag dit aan bij Sien. 

 

 
Spelewijs opent ’s ochtends de deuren om 7:30 uur. ’s Avonds sluiten we onze deuren 

opnieuw om 17:00 uur. Zoals je ziet, zijn dit al lange dagen voor de (vrijwilligers!) moni’s van 

Spelewijs. Het is dus niet mogelijk om je kind vroeger te brengen, of later op te pikken.   

 

Lukken deze tijdstippen niet voor jou? Dan wil Sien steeds helpen zoeken naar een oplossing. 

Misschien kan een ander gezin jouw kind even opvangen bijvoorbeeld.  

 

 
Kan je je kind onmogelijk zelf tot in Spelewijs krijgen? Dan kunnen wij in uiterste nood 

vervoer voorzien. We rekenen hiervoor een bedrag aan afhankelijk van de afstand. Vraag het 

vervoer aan bij inschrijving, en tegen 1 juni ten laatste. 

Warme maaltijden 

Dagprijs 

Tijdstippen 

Vervoer 
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Dankzij jullie hulp bij de  Koekenverkoop, kunnen we dit jaar op kamp! We trekken naar De 

Warande in Heule (Kortrijk). Het kamp gaat door van vrijdagochtend 27 juli tot en met 

maandagavond 30 juli. 

We vragen om de kinderen zelf naar de kampplaats te brengen. Op vrijdag kun je hen 

brengen tussen 7 en 9 uur ’s ochtends. Je kan hen maandag terug oppikken tussen 15 en 18 

uur ’s avonds. Kan je zelf geen vervoer voorzien? Laat dit dan weten bij inschrijving! Wij 

kunnen zelf vervoer voorzien tegen betaling. 

Deadline om te schrijven: woensdag 11/07. Opgepast: de plaatsen zijn beperkt! Je schrijft 

dus best eerder in. Kostprijs: € 120,00 (2e kind zelfde gezin: 110. 3e kind zelfde gezin: 100). 

Meer details – bagagelijst en dergelijke – volgen na inschrijving. 

 
Iedere week gaan we zwemmen op vrijdagvoormiddag met de ganse groep. 

Op vrijdag 13 juli gaan we met de Grizzly’s opnieuw naar Kid Rock. De tijdstippen voor de 

Grizzly’s zijn iets anders die dag, dit wordt nog bekend gemaakt. De Grizzly’s zullen tijdens de 

zomer de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij de activiteiten van JobiN. Dit is niet 

verplicht. Bij deelname gelden de JobiN-prijzen. 

Andere uitstappen die nog op het programma staan: een kinderboerderij, Sea Life, theater, 

circustechieken, Escaperoom, … . Datum en tijdstippen worden nog tijdig bekend gemaakt. 

De meeste uitstappen zijn gratis. De uitstap naar Sea Life is betalend! Deze info wordt nog 

tijdig bekend gemaakt.  

 
Eén van de grootste troeven van Spelewijs is het groot aantal monitoren. Door het groot 

aantal moni’s, kunnen zij hun aandacht beter verdelen over de kinderen. In Spelewijs 

garanderen we een minimum van één moni per drie kinderen. Daarom is het ook zo 

belangrijk dat de inschrijvingen op voorhand gebeuren. Indien je kind onverwachts wel of 

niet kan komen, laat dit dan altijd zo vlug mogelijk weten! Zo kunnen we kinderen die op de 

reservelijst staan, toch nog laten komen.  

Komt je kind niet zonder verwittigen? Dan kan het zijn dat de dagprijs toch wordt 

aangerekend! Verwittigen kan enkel via telefoon (bellen of sms). Mailtjes of berichten via 

sociale media tellen niét mee. 

Kamp 

Uitstappen 

Vooraf inschrijven 
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Deadline om in te schrijven is vrijdag 22 juni. Inschrijven is reeds mogelijk.  Je kan je kind

(eren) inschrijven op volgende manieren: 

Via www.spelewijs.be/inschrijven-zomervakantie  

Via een mail naar spelewijs@wvavzw.be. 

Telefonisch naar 057 21 55 35. 

 

 

 

Hopelijk mogen we ook deze zomer jouw kind(eren) 

verwelkomen op Spelewijs! 
 

 

Met vriendelijke groeten 

Namens Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

 
Sien Jacques 

Hoe inschrijven? 

http://www.spelewijs.be/inschrijven-zomervakantie
mailto:spelewijs@wvavzw.be
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maandag 02/07 

 Sint-Pietersfeesten 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 7,00 

dinsdag 03/07 

 Kermis Poperinge 

 13:00 uur tot 16:00 uur 

woensdag 04/07 

 Paintball Sporttrack 

 13:00 uur tot 16:00 uur 

 € 15,00 

 Verse kledij meenemen  

donderdag 05/07 

 Moestuin 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 5,00 

dinsdag 10/07 

 Activiteit biNus 

 van 9:00 tot 16:00 uur 

 € 5,00 

JobiN is onze jongerenwerking voor jongeren van 15 tot 30 jaar. 

Hieronder staan de activiteiten die gepland zijn voor komende zomer. 

Inschrijven is reeds mogelijk via inschrijvingen@wvavzw.be of bellen naar 

057 21 55 35 of 0478 76 93 30.  

Voor activiteiten die een ganse dag duren breng je best picknick mee. 

Veel plezier en tot deze zomer! 

Ivo 
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woensdag 11/07 

 biNus versieren + Workshop Dansen met Yesim  

 9:00 uur tot 16:00 uur 

 € 5,00 

Donderdag 12/07 

 Zonnegloed 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 15,00 

dinsdag 17/07 

 Bowlen 

 van 13:00 tot 16:00 uur 

 € 10,00 

woensdag 18/07 

 Gentse Feesten 

 van 15:00 tot 23:45 uur 

 € 25,00 

donderdag 19/07 

 moestuin De Klepper 

  van 13:00 uur tot 16:00 uur 

  € 5,00 

dinsdag 24/07 

  buitenspelen Kubb, molkky - waterspelen 

  van  9:00 uur tot 16:00 uur 

  € 5,00 

 donderdag 26/07 

  Ijs Surprice Houthulst 

  van 13:00 uur tot 16:00 uur 

  € 8,00 
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dinsdag 31/07 

  Wordt zelf moni, samenwerking met speelplein Poelkapelle 

 van 9:00 uur tot 16:00 uur 

 € 5,00 euro 

Vrijdag 3/08 - zaterdag 4/08  

 Festival Dranouter  

 mét overnachting 

 prijs wordt later bekend gemaakt 

dinsdag 7/08 

  moestuin + doe-het-zelf-activiteit De Klepper 

  9:00 uur tot 16:00 uur 

  € 10,00 

maandag 13/08 

 Sporttrack 

 13:00 uur tot 16:00 uur  

 €  15,00 

dinsdag 14/08 

  Daguitstap Brugge 

  9:00 uur tot 16:00 uur 

 € 25,00 
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 Kamp JobiN 
van 21 t.e.m. 24 augustus 2018 

wanneer - dinsdag 21 augustus  tot en met vrijdag 24 augustus 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 180,00 

inschrijven tegen - maandag 6 augustus 

 naar De Schorre in Nieuwpoort 

 zelf koken 

 Activiteiten aan zee 

 Vervoer vanuit Ieper op aanvraag. 

 Meer info en programma wordt later bekend gemaakt! 

 Inschrijven reeds mogelijk. 
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Zomeruitstappen 
We sommen de Zomeruitstappen hier al kort op. In de komende 

krantjes worden telkens meer details bekend gemaakt. 

1 - Shoppen in Wijnegem Shopping Center, Antwerpen 

 zaterdag 7 juli, van 8:00 tot 20:00 uur 

 € 28,00. Voorzie nog zakgeld voor eventuele aankopen, drankjes en een 
 lunch. Je kan ook je eigen lunchpakket meenemen van thuis uit. 

 Wijnegem Shopping Center is een overdekt winkelparadijs met maar liefst 
 250 winkels. Het aanbod is heel divers, waardoor we er gemakkelijk een 
 ganse dag kunnen doorbrengen! 

  

2 - Avondmarkt Lombardsijde 

 woensdag 25 juli, van 16:30 tot 22:00 uur 

 € 8,00 + zakgeld voor eventuele aankopen of een drankje. 

Gezien het grote succes gaan we ook dit jaar naar de avondmarkt in 
Lombardsijde. 

 

3 - De Efteling 

 zaterdag 4 augustus, tijdstip nog niet gekend 

 € 60,00 + zakgeld voor drankjes en lunch. Je kan ook je eigen 
 lunchpakket meenemen van thuis uit. 

De Efteling is een uniek attractiepark in een natuurlijke omgeving. Door de 
sprookjesachtige sfeer en het brede aanbod is er voor ieder wat wils. 
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4 - Dranouter Festival 

 Datum en tijdstip nog niet gekend  

 € prijs nog niet gekend 

Zodra de affiche meer uitgebreid is, kunnen we meer info geven rond deze 
Zomeruitstap. 

5 - Ontdekking op eigen streek 

 woensdag 8 augustus, van 10:00 tot 18:00 uur 

 € 32,00 + zakgeld voor een drankje. 

Een gevarieerde uitstap met o.a. bezoek aan de Blauwe Molen, Boltra én 
een etentje. 

 

6 - Fietstocht: volksverhalenroute 

 zaterdag 11 augustus 

 € 8,00 + zakgeld voor een drankje. 

We fietsen langs het kanaal naar Langemark. We doen de 
Volksverhalenroute. We stoppen 2 keer aan een brasserie om iets te 
drinken. We fietsen een 35-tal kilometer in totaal. 

 

7 - Afsluit Zomeruitstappen met een BBQ 

 zondag 9 september 

 € 15,00 + zakgeld voor een drankje. 

We sluiten de zomer opnieuw af met een smakelijke barbecue! 

Zomeruitstappen: vervolg 
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Verjaardagen in mei 

Decroos Emma 2/05/2008   Vandaele Lisa 17/05/1993 

Volckaert Hervé 2/05/1961   Glorie Ruben 18/05/1987 

Vancompernolle Marc 3/05/1961   Verheyden Jordy 19/05/2004 

Vandamme Loeka 3/05/2005   Borra Jeroen 20/05/1988 

Deschuyter Linda 4/05/1964   Dalschaert Melissa 20/05/1980 

Hennebel Philippe 4/05/1965   Declerq Matthew 20/05/2003 

Cardoen Conny 5/05/1972   Bamelis Laure 21/05/2001 

Declercq Linde 5/05/2009   Hollevoet Melissa 23/05/1996 

Kinget Mihai 5/05/1997   Mulier Rita 23/05/1951 

Liefhooghe Joshua 6/05/1998   Segers Brent 23/05/1998 

Mortelé Colton 6/05/1998   Wicke Maxim 23/05/2007 

Tommelin Hanne 7/05/2012   Carton Lionel 25/05/1981 

Francois Marc 8/05/1958   Ameys Questany 26/05/2011 

Hennebel Vreny 8/05/1984   Gistelinck Lennert 26/05/2009 

Bouten Quinten 9/05/2007   Bouten Ozzy 29/05/2014 

Lebbe Emmy 9/05/1995   Logie Ina 29/05/2000 

Banckaert Annelies 12/05/1997   Hillewaert Kevin 30/05/1991 

Demeerseman Maria 14/05/1957   Lemaitre Mathieu 30/05/1984 

Vandevyvere Robbie 15/05/1998   Vanhauwermeiren Ives 30/05/1984 

Denoo Els 16/05/1976   Vlamynck Annelies 30/05/1990 

Verbrugghe Laure 16/05/1996   Dewaele Dorine 31/05/1973 

Deleye Jurgen 17/05/1971   Hoornaert Bryan 31/05/1996 

Peire Kurt 17/05/1965       
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1. Kies de activiteit(en) waaraan je wilt 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/


WVA viert feest 

Dit jaar viert WVA vzw z’n 40e verjaardag + 30 jaar 

Spelewijs op zaterdag 20 oktober in OC Den Elver in 

Elverdinge. Het programma krijgt al meer en meer vorm. 

Keep the date: hou deze datum alvast vrij in je agenda! 

 

 

  
 

Met o.a. Café Chantant o.l.v. Pieter Lonneville, anekdotes over 

vroeger door Daniel Moeyaert, diverse workshops, 

aperitiefconcert met Il Sogno en The biNussingers, een lekker 

middagmaal, volksspelen, koffie met taart, DJ-sets en Bal 

Populaire. 

 

Niet te missen!!! 

zaterdag 20 oktober 


