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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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Een nieuwe lente: groeien en bloeien! 

De sterker wordende zon is de sneeuw, de regen en de koude nachten van 
de voorbije weken aan het verdrijven; mensen maken weer volop plannen en 
komen naar buiten voor ontmoeting en leuke vrije tijd.  

Ook bij WVA beweegt er vanalles: we nemen dankbaar afscheid van Sien en 
presenteren u met trots onze nieuwe collega Jasmien. En binnenkort komt 
er nog uitbreiding in ons team voor onze werking in Diksmuide. Je leest er 
meer over in ons krantje van april. 

Ook onze schitterende vrijwilligersploeg zetten we in maart graag in het 
zonnetje en verwennen we graag op zaterdagnamiddag 9 maart. 

Misschien hoorde je er al iets over, maar met het nieuwe project ‘Samen-
Apart’ bundelen we de krachten met vzw Autisme Westhoek voor betere en 
meer AUTI-vrijetijd in de Westhoek. Er is alvast een startdag en een 
zomerkamp gepland (zie pag. 32 en 40). 

Uiteraard vind je in dit nieuwe krantje ook zeker jouw keuzes tussen een hele 
waaier van diverse activiteiten en uitstappen. Spreek erover met je familie 
en vrienden en breng ze gerust mee. Vergeet niet tijdig in te schrijven! 

Tot slot nog een dikke proficiat aan onze minivoetbalploeg De biNussjotters, 
die recent in een spannende en faire match hun eerste overwinning 
behaalden met 13-11 tegen onze vrienden van Opstap Roeselare. Vorig 
seizoen verloren we nog al onze matches, maar met goeie trainingen  
worden we een topteam! 

Voorwoord 
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Hallokidoki iedereen! 

Zeven jaar geleden - maandag 26 maart 2012 om precies te zijn - was mijn eerste 
werkdag bij de ‘Werkgroep Vorming en Aktie’. En wat heb ik veel bijgeleerd sinds 
die dag! En dan heb ik het niet over methodieken, of theorieën, of mijn weg 
terugvinden in Ieper (en nóg verdwaal ik soms), of dingen beter leren onthouden, of 
gestructureerd leren werken, of mijn bureau leren aan de kant doen. 

Wat ik zal onthouden, is de inzet van de vrijwilligers. Vooral de moni’s van Spelewijs 
hebben me voorbije 7 jaar keer op keer blijven verbazen met hun 
onvoorwaardelijke liefde voor Spelewijs en voor onze Spelewijskindjes, hun 
schijnbaar onuitputtelijke energie, hun talent om plat op je bek te gaan en dat met 
alle plezier van de wereld te doen. En ‘mijn’ Spelewijskindjes, die ik óh zo hard zal 
missen. 

Hoewel ik met de vrijwilligers van de volwassenwerking een stuk minder de kans 
heb gekregen om samen te werken, hebben jullie zeer zeker een indruk nagelaten 
op mij. Het verdient een hele grote pluim om zoveel van je eigen vrije tijd te 
besteden aan de activiteiten en leden van de werking. Jullie doen het met volle 
goeste en veel liefde, en dat is prachtig. 

En niet in het minst was de voorbije 7 jaar een prachtige periode door mijn 
collega’s. Hoewel we binnen de werking elk verantwoordelijk zijn voor onze eigen 
werking, kon ik steeds terugvallen op jullie voor advies, steun, en een luisterend oor 
(want ja, op tijd en stond eens zagen en klagen kan zo’n deugd doen        ). 

7 jaar heb ik het met héél veel plezier en liefde gedaan! Ik overhandig mijn Grote 
Baasschap met veel vertrouwen aan Jasmien, die volgens mij nù al stiekem een 
beetje verliefd is op Spelewijs.  

Merci voor alles, ‘t was een plezier! Wie weet tot nog eens!  Toedels! 

Sien 

PS: En voor de nieuwsgierigen onder jullie: vanaf maart kun je me terugvinden bij de 
brandweerzone Fluvia in Kortrijk, waar ik coördinator van de brandweervrijwilligers 
wordt.  

afscheidswoordje Sien 
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Maak kennis met... 
Maandag 18 februari verwelkomen we officieel de nieuwe verantwoordelijke 

van Spelewijs: Jasmien Hautekeur! Ze stelt zichzelf graag voor op deze 

originele manier! 
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de  

activiteiten 
voor  

kinderen 

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. 

De DUS-dagen betaal je op voorhand met overschrijving naar BE03 4648 2101 1184. De 

vakanties van Spelewijs betaal je telkens de dag zelf aan de hoofdmoni’s. 
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afscheidsfeestje Sien 

welkomstfeestje Jasmien 

zaterdag 2 maart 

Sien geeft de scepter door aan Jasmien, en dat moet gevierd 

worden! 

Kom op zaterdag 2 maart naar het 

afscheidsfeestje van Sien én het 

welkomfeestje van Jasmien! 

Met hapjes, drankjes, fun en spel 

maken we er een plezante 

namiddag van! Vanaf 16:30 uur zijn de ouders ook welkom voor 

een drankje en een hapje, en om kennis te maken met Jasmien. 

Graag inschrijven tegen woensdag 27 februari ten laatste. Het 

feestje gaat door in biNus.  

wanneer - zaterdag 2 maart - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - woensdag 27 februari, kan ook via www.spelewijs.be 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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DUS-dagen 2019 
Bekijk hier de daguitstappen voor het voorjaar van 2019. In iedere uitstap is 

vervoer, begeleiding, en koek en drank inbegrepen. 

We vertrekken soms vanuit De Klepper, soms vanuit biNus. Gelieve rekening 

te houden met de leeftijdsaanduidingen. Hopelijk tot binnenkort! 

zondag 24 maart: theater Lampionaio 

Geschikt voor: kinderen tot en met 
6 jaar die zich de ganse voorstelling 
kunnen concentreren. 

Wat?: Een magische interactieve 
circustheatervoorstelling voor 
kleuters. De avond daalt neer over 
de stad. Het is tijd. Is iedereen 

klaar? Dan kunnen we beginnen! 

Prijs: € 10,00 

Tijdstip en afspreekplaats: Van 13:15 tot 16:30 uur aan 
biNus (Rijselstraat 98) 

Extra info: Beperkt aantal plaatsen! Vlug inschrijven 
is de boodschap! 
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vervolg DUS-dagen 2019 

zaterdag 20 april: indoorpetpark Akabé de Iris 

Geschikt voor: kinderen tot en met 12 jaar 

Wat?: Akabé de Iris - scouts voor kinderen met 
een beperking uit Poperinge - organiseren hun 
jaarlijks indoorpretpark! 

Prijs: € 8,00 

Tijdstip en afspreekplaats: Van 14 tot 17 uur 
aan De Klepper (Kanteelpad 4) 

Extra info: Ambiance verzekerd! 

zaterdag 18 mei: minigolf Harelbeke 

Geschikt voor: alle leeftijden 

Wat?: Minigolf!!! 

Prijs: € 7,50 

Tijdstip en afspreekplaats: Van 14 tot 17 uur 
aan De Klepper (Kanteelpad 4) 

Extra info: Doe gemakkelijke schoenen aan, en 
eventueel een regenjas bij regenweer. 

In juni is er géén DUS-dag omdat de 

moni’s dan moeten studeren  
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krokusvakantie 

dinsdag 5 - woensdag 6 - donderdag 7 maart 

Ook in de krokusvakantie is er Spelewijs! Er 

is activiteit van 9 tot 16 uur. Opvang vanaf 8 

uur, en tot 17 uur. 

Dagprijs: 7 euro (korting voor meerdere 

kinderen uit één gezin). Je brengt zelf een 

picknick mee. Soep bij middagmaal, 10-

uurtje en 4-uurtje is in de prijs inbegrepen.  

Dit is de eerste vakantie van Jasmien, de nieuwe verant-

woordelijke van Spelewijs! 

Op woensdag 6 maart gaan we zwemmen! Zorg dat je die dag 

tegen 8:30 uur ten laatste op Spelewijs bent! 

 

Inschrijven doe je tegen maandag 25 februari. 

wanneer - 05/03, 06/03, 07/03 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - maandag 25 februari, kan ook via www.spelewijs.be 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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Dag Van de Diversiteit 

Zaterdag 30 maart 

Kom allen af naar het Panna-voetbal tornooi, leer nieuwe 

kinderen kennen en amuseer je vooral geweldig! Er zijn drankjes 

en pannenkoeken!  

Meet en greet is de leuze van de dag! 

We spreken af aan biNus en gaan vandaar naar de 

locatie waar het tornooi zal doorgaan! 

wanneer - 30/03/2019 - van 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900  Ieper 

prijs - Gratis 

inschrijven tegen - maandag 25 maart.  
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Samen Apart is de nieuwe werking voor kinderen en jongeren met 
ASS (autisme spectrumstoornis) van WVA vzw, i.s.m. Autisme 

Westhoek. Op woensdag 3 april organiseren we een vrijblijvende 
startdag. 

 

13:00 uur: verwelkoming + info 
14:00 uur: start workshops 

 

We doen verschillende leuke en interessante workshops! Die gaan 
zowel binnen als buiten door. Hier enkele voorbeelden van 
workshops waarrond we werken:  
 ICT 
 Kinderyoga i.s.m. Stapvoets 
 Tuinieren in onze Kleppertuin 
 Chill out caravan 
 Gezelschapsspelen 
 Sport en spel i.s.m. Balbal Vista 
 
Hopelijk ben jij er ook bij. Wil je  eerst meer info? Bel gerust naar 
057/21 55 35 en vraag naar Ivo! 

Startdag Samen Apart 

wanneer - woensdag 03/04/2019 - van 13:00 uur tot 18:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - gratis, breng zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen vrijdag 29 maart 

woensdag 3 april 
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paasvakantie 
dinsdag 9 - woensdag 10 - donderdag 11 april 

dinsdag 16 - woensdag 17 - donderdag 18 april 

Ook in de paasvakantie is er Spelewijs! Er is activiteit 

van 9 tot 16 uur. Opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

Dagprijs: 7 euro (korting voor meerdere kinderen uit 

één gezin). Je brengt zelf een picknick mee. Soep bij 

middagmaal, 10-uurtje en 4-uurtje is in de prijs 

inbegrepen.  

De Grizzly’s kunnen op woensdag 10 april aansluiten bij 

jongerenwerking JobiN voor recreatiespelen met Sporttrack aan 

Dikkebusvijver. Opgelet: dit kost € 15,00. De dagprijs van 

Spelewijs zit hierin inbegrepen, dus die moet niét meer apart 

betaald worden! 

Verdere uitstappen worden later nog bekendgemaakt. 

Inschrijven doe je tegen maandag 1 april 2019.  

wanneer - 9-10-11/04 en 16-17-18/04 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - maandag 1 april, kan ook via www.spelewijs.be 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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15-16-17 april 2019 

Verandering in het aanbod. Toegankelijk voor iedereen! 

Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die interesse 

hebben in paarden en paardrijden.  Je hebt de keuze:  

 de paarden  verzorgen, voederen, … zonder paardrijden 

 de paarden  verzorgen, voederen, … … met paardrijden 

 

De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur. Maak je gebruik van het vervoer van de 

WVA, dan is de afspraak om 8.40 uur vanuit biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. We zijn terug 

aan biNus om 16.30 uur. 

Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge (Ieperseweg 45). Er is vervoer moge

lijk vanuit Ieper (aan te vragen bij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om 

zelf vervoer te voorzien.  

 

 maandag: gewoon schema. 

 dinsdag: NM huifkar tocht, nadien pannenkoeken met koffie. 

 woensdag: NM demo les, familie en vrienden zijn welkom, nadien koffie. 

 

Kostprijs? 

Met rijles: 130 euro.  Zonder rijles: 65 euro. Hierin inbegrepen: 

 verse soep (zelf picknick voorzien!) 

 drankjes en tussendoortjes 

 rijlessen en begeleiding  

 vervoer en verzekering 

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

                             Voor voorzieningen, Stal Leon: Ieperseweg 45, Poperinge 

prijs: € 130,00 met rijlessen. € 65,00 zonder rijlessen 

inschrijven en betalen - tegen 22 maart 2019 

3-daags paardenkamp Paasvakantie 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Paardenkamp%20Paasvakantie
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 Kamp Spelewijs 
van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 augustus 

We gaan naar het Ravenhof in Vlamertinge!  Dit van maandagochtend tot 

vrijdagnamiddag. Het kamp is voor alle kinderen vanaf 6 jaar. Er is vervoer 

mogelijk op aanvraag, maar we zijn je dankbaar om zelf te rijden. Inschrijven 

is reeds mogelijk. 

Opgelet: er is geen gewone werking Spelewijs tijdens het kamp. 

Het kamp kost € 120,00 per persoon (sociaal tarief mogelijk op aanvraag). 

Het thema en de activiteiten en uitstappen zijn nog niét gekend, maar die 

worden natuurlijk tijdig bekend gemaakt. 

Deadline om in te schrijven is zondag 2 juni 2019. Kinderen die ook naast het 

kamp naar speelpleinwerking Spelewijs komen, krijgen voorrang op niet-

leden. 

Veel meer info is er nog niet bekend, maar inschrijven is reeds mogelijk! 
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Zie je door het bos de bomen niet meer? Hier een overzichtje van de komende 

evenementen voor kinderen! 

 

23/02: DUS-dag 

5-7/03: krokusvakantie 

7-8/03: bal-bal 

24/03: DUS-dag 

9-11/04: paasvakantie 

16-18/04: paasvakantie 

15-17/04: Paardenkamp 

20/04: DUS-dag 

18/05: DUS-dag 

4/07-23/08: zomervakantie 

12-16/08: kamp 

29-31/10: herfstvakantie 

26-27/12: Kerstvakantie 

2-3/01: Kerstvakantie 

 

De DUS-dagen in het najaar 
worden later bekend 
gemaakt.  

Inschrijven voor de 
zomervakantie en latere vakanties is nog niét mogelijk.  

Inschrijven voor het kamp is wél al mogelijk. 

Een jaaroverzicht 

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1 di vr vr ma wo di ma do zo di vr zo 

2 wo za za di do wo di vr ma wo za ma 

3 do zo zo wo vr do wo za di do zo di 

4 vr ma ma do za vr do zo wo vr ma wo 

5 za di di vr zo za vr ma do za di do 

6 zo wo wo za ma zo za di vr zo wo vr 

7 ma do do zo di ma zo wo za ma do za 

8 di vr vr ma wo di ma do zo di vr zo 

9 wo za za di do wo di vr ma wo za ma 

10 do zo zo wo vr do wo za di do zo di 

11 vr ma ma do za vr do zo wo vr ma wo 

12 za di di vr zo za vr ma do za di do 

13 zo wo wo za ma zo za di vr zo wo vr 

14 ma do do zo di ma zo wo za ma do za 

15 di vr vr ma wo di ma do zo di vr zo 

16 wo za za di do wo di vr ma wo za ma 

17 do zo zo wo vr do wo za di do zo di 

18 vr ma ma do za vr do zo wo vr ma wo 

19 za di di vr zo za vr ma do za di do 

20 zo wo wo za ma zo za di vr zo wo vr 

21 ma do do zo di ma zo wo za ma do za 

22 di vr vr ma wo di ma do zo di vr zo 

23 wo za za di do wo di vr ma wo za ma 

24 do zo zo wo vr do wo za di do zo di 

25 vr ma ma do za vr do zo wo vr ma wo 

26 za di di vr zo za vr ma do za di do 

27 zo wo wo za ma zo za di vr zo wo vr 

28 ma do do zo di ma zo wo za ma do za 

29 di   vr ma wo di ma do zo di vr zo 

30 wo   za di do wo di vr ma wo za ma 

31 do   zo   vr   wo za   do   di 
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de  

Activiteiten 

Activiteit Diksmuide: 
koekjes bakken en stadswandeling! 
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Diksmuide: 

Volksspelen Herberg De Speelman 

wanneer - zaterdag 02/03/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - herberg De Speelman (Jonkershovestraat 27, Woumen)  

prijs - € 10,00 (stuk taart en één drankje inbegrepen) 

inschrijven tegen - maandag 28 januari 

Volksspelen: voor elk wat wils! Er zit een stuk taart en één drankje in de prijs 

inbegrepen. 

We spreken af aan Herberg de Speelman zelf! Het adres hiervan is 

Jonkershovestraat 27 in Woumen.  

zaterdag 2 maart 

https://www.google.be/maps/place/Herberg+De+Speelman/@50.9943333,2.8733833,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcb7c133fb8e0d:0x8bfbd7358d68dc61!8m2!3d50.9943299!4d2.875572?hl=nl
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wanneer -  zondag 03/03/2019 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

biNus op zondag 

 

biNus is opnieuw open op zondag! Kom 

gezellig iets drinken biNus. Er zijn 

pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 3 maart 
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 minivoetbal De biNussjotters 

We trainen opnieuw samen met Robby, Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door IN DE SPORTHAL VAN IMMACULATA. 

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

vragen we een bijdrage van 2,00 euro per training of match.  

Op 12 en 21 maart  gaan we uitmatchen spelen bij De Daltons in Roeselare 

en  bij CAW in Deerlijk. De trainers zullen de geselecteerden verwittigen. 

De training in maart gaat door op: 

dinsdag 26 maart 2019 

 

12, 21 en 26 maart 

wanneer - dinsdag 26 maart 2019 van 17:30 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan in maart nog binnen door. 
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Life on Wheels 

Ook in maart 2019 komen we opnieuw 2 keer samen voor diverse 

sportactiviteiten!! 

 

 

 

 

 

In maart is er werking op deze dagen: 

 Op vrijdag 15 maart gaan we karabijnschieten in Zwevegem; 

meer info op de FB-pagina ‘Life on Wheels Ieper’ 

 Donderdag 21 maart : rolstoelpingpong en 

rolstoelbadminton in sporthal Ieper van 18:30 tot 20 uur. 

wanneer -  donderdag 21/03/2019 - van 18:30 tot 20:00 uur 

waar -  Sporthal Ieper  

prijs - € 2,00 per activiteit 

15 en 21  maart 



 

 

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 5 maart 

donderdag 7 maart 

Moestuinnamiddag 

Prijs: € 2,00 

Activiteitenvergadering + karaoké 

Prijs: € 2,00 
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wanneer -  vrijdag 8/03/2019 - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

Carnavalsfuif 
vrijdag 8 maart 

Joepie!!! Fuif!!! 

Gooi die benen los, gekke carnavalsmuziek 

zorgt voor de sfeer! Iedereen welkom! 



 

 

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 

Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

‘t Achternoentje 

24 

dinsdag 12 maart 

 donderdag 14 maart 

Volksspelen @ Het Mysterie Poperinge 

Prijs: € 8,00 

Bowling Poperinge 

Prijs: € 10,00 
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spaghetti maken 

Op zondag 17 maart is er ons groot spaghettifestijn. 

 

Kom allen af om samen de spaghetti te maken en in 

de potten te komen roeren! 

Breng zeker een keukenschort mee! 

zaterdag 16 maart 

wanneer - zaterdag 16/03/2019 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

extra info - neem eventueel een schort mee. 
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Spaghetti à volonté! 

zondag 17 maart 

wanneer - zondag 17/03/2019 - van 11:30 tot 14:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - Volwassenen: 10 euro. Tot en met 12 jaar: 6 euro. 

Inschrijven tegen - maandag 11 maart 

extra info - Nadien kun je aansluiten bij biNus op zondag of de wandeling 

Kom spaghetti eten biNus! 

Achteraf is biNus nog open, en kun je genieten van een pot koffie 

met pannenkoeken. 

Volwassenen: 10 euro. Kinderen tot en met 12 jaar: 6 euro. 

Vooraf inschrijven is verplicht. 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 17/03/2019 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - maandag 11 maart 

We wandelen de Memorial March of Peace in Mesen, een 

wandeling van de Wervikse Wandelsportvereniging. We 

vertrekken van uit biNus stipt om 13:30 en zijn terug om 17:00 

uur. We komen daar aan omstreeks 14:00 uur en vertrekken er 

omstreeks 16:00 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan 

door bij inschrijving. 

Startlocatie: OC Mesen, Korte Mooiestraat z/n, 8957 Mesen 
 

Wil je de dag zelf iemand bereiken van WVA? Bel dan naar 

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  17 maart 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

28 

wanneer -  zondag 17/03/2019 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

biNus op zondag 

 

biNus is opnieuw open op zondag! Kom 

gezellig iets drinken biNus. Er zijn 

pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 17 maart 



 

 

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 19 maart 

donderdag 21 maart 

Ezelpad 

Prijs: € 10,00 

Kubb + Molkyy 

Prijs: € 2,00 
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Lentefuif Myosotis 

zaterdag 23 maart 

wanneer - zaterdag 23/03/2019 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 12,00 

Inschrijven tegen - maandag 18 maart 

De Lentefuif wordt georganiseerd door Inclusie Westhoek 

We gaan feesten in dancing Myosotis in Veurne. 

Jullie kunnen allen genieten van pannenkoeken en 

koffie.  



 

 

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 26 maart 

donderdag 28 maart 

Zwemmen Menen 

Prijs: € 6,00 

Bib + terrasje 

Prijs: € 4,00 
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Dag Van de Diversiteit 

Kom allen af naar het Panna-voetbal tornooi, leer nieuwe 

kinderen kennen en amuseer je vooral geweldig! Er zijn drankjes 

en pannenkoeken!  

Meet en greet is de leuze van de dag! 

We spreken af aan biNus en gaan vandaar naar de locatie waar 

het tornooi zal doorgaan! 

wanneer - 30/03/2019 - van 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900  Ieper 

prijs - Gratis 

inschrijven tegen - maandag 25 maart.  

zaterdag 30 maart 
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Samen Apart is de nieuwe werking voor kinderen en jongeren met 
ASS (autisme spectrumstoornis) van WVA vzw, i.s.m. Autisme 

Westhoek. Op woensdag 3 april organiseren we een vrijblijvende 
startdag. 

 

13:00 uur: verwelkoming + info 
14:00 uur: start workshops 

 

We doen verschillende leuke en interessante workshops! Die gaan 
zowel binnen als buiten door. Hier enkele voorbeelden van 
workshops waarrond we werken:  
 ICT 
 Kinderyoga i.s.m. Stapvoets 
 Tuinieren in onze Kleppertuin 
 Chill out caravan 
 Gezelschapsspelen 
 Sport en spel i.s.m. Balbal Vista 
 
Hopelijk ben jij er ook bij. Wil je  eerst meer info? Bel gerust naar 
057/21 55 35 en vraag naar Ivo! 

Startdag Samen Apart 

wanneer - woensdag 03/04/2019 - van 13:00 uur tot 18:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - gratis, breng zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen vrijdag 29 maart 

woensdag 3 april 
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JobiN @ Sporttrack 

wanneer - woensdag 10/04/2019 - van 13:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 15,00 

inschrijven tegen - maandag 8/04/2019 

woensdag 10 april 

We gaan terug op avontuur aan Dikkebusvijver.   

We spelen diverse recreatiesporten! 
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De Zomerfuif gaat dit 

jaar door in Diksmuide! 

De artiesten en DJ’s zijn 

nog niet bekend, maar 

noteer de datum alvast 

in je agenda!!! 

Zomerfuif! 

wanneer - woensdag 08/05/2019 - van 16:30 uur tot 21:30 uur 

waar - Boterhalle (Grote Markt 6, Diksmuide) 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 6 mei 

woensdag 8 mei 
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reizen 

en 

kampen 
 

Opmerking: de meeste reizen zijn reeds volzet, 
en staan dus niet meer in dit krantje.  

Voor meer info, bel of mail naar Carine:  

carine.leire@wvavzw.be 

057/ 21 55 35 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=reizen%20en%20kampen?
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15-16-17 april 2019 

Verandering in het aanbod. Toegankelijk voor iedereen! 

Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die interesse 

hebben in paarden en paardrijden.  Je hebt de keuze:  

 de paarden  verzorgen, voederen, … zonder paardrijden 

 de paarden  verzorgen, voederen, … … met paardrijden 

  

De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur. Maak je gebruik van het vervoer van de 

WVA, dan is de afspraak om 8.40 uur vanuit biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. We zijn terug 

aan biNus om 16.30 uur. 

Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge (Ieperseweg 45). Er is vervoer moge

lijk vanuit Ieper (aan te vragen bij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om 

zelf vervoer te voorzien.  

 

 maandag: gewoon schema. 

 dinsdag: NM huifkar tocht, nadien pannenkoeken met koffie. 

 woensdag: NM demo les, familie en vrienden zijn welkom, nadien koffie. 

 

Kostprijs? 

Met rijles: 130 euro.  Zonder rijles: 65 euro. Hierin inbegrepen: 

 verse soep (zelf picknick voorzien!) 

 drankjes en tussendoortjes 

 rijlessen en begeleiding  

 vervoer en verzekering 

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

                             Voor voorzieningen, Stal Leon: Ieperseweg 45, Poperinge 

prijs: € 130,00 met rijlessen. € 65,00 zonder rijlessen 

inschrijven en betalen: tegen 22 maart 2019 

3-daags Paardenkamp Paasvakantie 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Paardenkamp%20Paasvakantie


Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

38 

All-in vliegreis Lanzarote 

Lanzarote is het noordelijkste eiland van de Canarische Eilanden. Het is een 

eiland van cultuur en kunstenaars. Maar ook een eiland met indrukwekkende 

landschappen van lava, reuzencactussen, de wijngaarden in La Geria. Je kan 

genieten van de witte papagaya zandstranden met gezellige baaitjes. Langs

heen de promenade vind je een groot aantal winkels, terrasjes, typische res

taurants alsook de stijlvolle jachthaven. Je verblijft in Hotel Relaxia Lanzasur 

Club, rustig gelegen op 750m van het strand.  

Inbegrepen in de prijs van € 1215,00: transfer luchthaven, verzekering, bege

leiding, all-in formule, 1 excursie.  

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

wanneer - zondag 12/05/2019- zondag 19/05/2019 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 1215,00 (voorschot van € 600,00 + € 615,00 restbedrag) 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

12 tot 19 mei 2019 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=All-in%20vliegreis%20Lanzarote
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Je kan nu reeds inschrijven voor Rock Voor Specials. 

Je betaalt voor vervoer, inkom festival + 2 overnachtingen op 

camping Compot.  

Vertrek woensdag 26/6 rond de middag, terug  vrijdag 28/6 rond 

de middag. Meer info + programma hoor je later! 

Rock Voor Specials 

wanneer - woensdag 26/6 t.e.m. vrijdag 28/6 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 75,00 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

26, 27 en 28 juni 2019 
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Kamp Autisme Westhoek/Samen Apart 

wanneer - vrijdag 12 juli t.e.m. maandag 15 juli 2019 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 125,00 kinderen/jongeren ASS - € 150,00 ouders 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

12 juli t.e.m. 15 juli 2019 

 Prachtige vakantiewoning in Kruishoutem  in de Vlaamse 

Ardennen 

 Kamp voor kinderen en jongeren met ASS (en hun ouders) 

 Verwarmd buitenzwembad 

 Vervoer vanuit biNus in de prijs, maar moet wel 

aangevraagd worden bij inschrijving. 

 Meer info en inschrijvingen: ivo.braem@wvavzw.be of 

0478769330 
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 Volledig toegankelijk vakantiehuis De Kleppe in Brakel. 

 Beleving dag op zorgboerderij 

 We bereiden zelf de maaltijden 

 Daguitstap Pairi Daiza inbegrepen in de prijs 

 Vervoer vanuit biNus in de prijs, maar moet wel 

aangevraagd worden bij inschrijving. 

JobiN-kamp 

wanneer - maandag 22/07 t.e.m. vrijdag 26/07/2019 

waar -  De Kleppe - Everbeekplaats 4, 9660 EVERBEEK (Brakel)  

prijs - € 250 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

22 juli tem 26 juli 2019 
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Busreis Salou  

We reizen met de bus naar Salou, de gouden kust van Spanje 

Hotel California Garden**** volpension,  we vertrekken op dinsdag 30 juli 

en komen terug op donderdag 8 augustus. Kostprijs: €990,00 

Er kunnen slechts 12 personen ingeschreven worden. Deze reis is geschikt 

voor rolstoelgebruikers. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer - dinsdag 30/07/2019 - donderdag 08/08/2019 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 990,00 (voorschot van € 590,00 + € 400,00 restbedrag) 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

30 juli t.e.m. 8 augustus 
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 Kamp Spelewijs 
van maandag 12 tem vrijdag 16 augustus 

We gaan naar het Ravenhof in Vlamertinge!  Dit van maandagochtend tot 

vrijdagnamiddag. Het kamp is voor alle kinderen vanaf 6 jaar. Er is vervoer 

mogelijk op aanvraag, maar we zijn je dankbaar om zelf te rijden. Inschrijven 

is reeds mogelijk. 

Opgelet: er is géén gewone werking van Spelewijs tijdens het kamp. 

Het kamp kost € 120,00 per persoon (sociaal tarief mogelijk op aanvraag). 

Het thema, de activiteiten en uitstappen zijn nog niét gekend, maar die 

worden natuurlijk tijdig bekend gemaakt. 

Deadline om in te schrijven is zondag 2 juni 2019. Kinderen die ook tijdens de 

gewone werking naar speelpleinwerking Spelewijs komen, krijgen voorrang 

op niet-leden. 

Veel meer info is er nog niet bekend, maar inschrijven is reeds mogelijk! 
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We gaan op weekend naar de vakantiehoeve  

Het Spieckerhof in Keiem 

In de prijzen zijn inbegrepen: Alle maaltijden en frisdranken tijdens de maal

tijden, van vrijdag avond tem zondagmiddag, vervoer, begeleiding, animatie 

en uitstappen. 

Niet inbegrepen: Dranken op uitstap en buiten de maaltijden. Persoonlijke 
aankopen. 

We vertrekken op vrijdag 13 september om 17:30 uur aan biNus. 

We komen terug op zondag 15 september rond 17:00 uur aan biNus 

Rolstoeltoegankelijk 

wanneer -  van vrijdag 13/09/2019 t.e.m. zondag 15/09/2019 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 145,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - vrijdag 2 augustus 2019 

Vrijetijdsweekend 
13 t.e.m. 15 september 2019 
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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 13 maart 

Sjoelbak 

 

woensdag 20 maart 

Vogelpik 

 

woensdag 27 maart 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Verjaardagen in maart 

Deze maand wensen we een gelukkige verjaardag aan 

deze leden en vrijwilligers. Proficiat!!! 

Orbie Ulrike 3/03/1997   Manhaeghe Kathlynn 20/03/2013 

Verstraete Marie-Jeanne 6/03/1965   Decroix Benny 21/03/1986 

Lamoot Jan 6/03/1991   Keppens Bart 21/03/1989 

Heffinck Hendrik 7/03/1965   Hoebink Jessica 21/03/2005 

Van den Berg Bruce 7/03/2009   Taillieu Andy 22/03/1978 

Garrein Mario 8/03/1972   Verhelst Nele 22/03/1985 

Saelens Yari 8/03/1999   Lermyte Rita 23/03/1970 

Durant Sylvester 8/03/2005   Depoorter Jolien 23/03/1999 

Lepère Paulien 10/03/1993   Tancré Christelle 24/03/1988 

Van de Kerckhoven Mathias 11/03/2006   Casier Jennifer 24/03/1994 

Larou Karel 12/03/1971   Haerynck Brecht 24/03/1997 

Degryse Elya 12/03/1993   Nuytten Kjarno 24/03/2006 

Huysentruyt Stacey 13/03/2000   Viveey Iris 26/03/1996 

Mahieu Isabelle 15/03/1976   Decroos Lieke 26/03/2012 

Portalatin Luis Antonio 15/03/2001   Calberson Rudy 27/03/1954 

Spilstyns Jarno 17/03/2010   Ceulemans Patrick 28/03/1972 

Deschrevel Kenji 18/03/2010   Larnou Britt 28/03/2001 

Vandermeersch Drieke 19/03/2002   Verhee Anouk 30/03/2007 

Vanderper Marleen 20/03/1957   Doolaeghe Gilliano 30/03/2008 

DeCoessemaeker Jurgen 20/03/1970   Callewaert Ayden 31/03/2010 
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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! 

Schrijf je in! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/
http://www.wvavzw.be/inschrijven/
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Alle vrijwilligers op foto zetten: dat lukt jammer genoeg niet!  
We hebben zodanig veel topvrijwilligers, dat deze pagina gewoon te klein is om 

jullie er allemaal op te zetten! 

Daarom een willekeurige greep uit onze groep  

Aan al onze vrijwilligers: MERCI voor jullie inzet!!! 


