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

 

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 - Rijselstraat 98 - 8900 Ieper 

Met de steun van: 

 

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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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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Film: FC de kampioenen 

Woensdag 5 februari 

Wanneer: woensdag 5 februari van 13u30 tot  17u30 

Afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

Geschikt voor: iedereen  

Wat?:  Mijn gedacht! Op woensdag 5 februari trekken we naar de 

Cityscoop in Roeselare om de nieuwste film van FC de Kampioenen 

te bekijken. Wil je graag mee? Schrijf je dan in bij Jasmien: 057/21 

55 35  of spelewijs@wvavzw.be 

Prijs? 15 euro 

 

 

 

 

Wanneer: woensdag 5 februari van 13u30 tot 17u30 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: spelewijs@wvavzw.be 

0479/555 949 
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Bakken met Anja 

Zaterdag 8 februari 

Wanneer: zaterdag 8 februari van 14u tot 17u 

Afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Geschikt voor: iedereen  

Wat?:  Kom je samen met ons bakken? Vrijwilligster Anja leert 

ons de kneepjes van het vak! Plezier en smullen gegarandeerd! 

Prijs? 5 euro 

 

 

 

Wanneer: zaterdag 8 februari van 14u tot 17u 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: spelewijs@wvavzw.be 

0479/555 949 
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Circus Pipo 

Woensdag 19 februari 

Wanneer: woensdag 19 februari van 14u00 tot 18u30 

Afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Geschikt voor: iedereen  

Wat?:  Circus Pipo komt naar Roeselare. Dit eigentijdse circus 

brengt een heerlijke mix van puur traditioneel circus en unieke 

wervelende sensaties! Kom jij mee deze wervelende circusshow 

ontdekken samen met ons?   

Prijs? 5 euro 

 

 

 

 

Wanneer: woensdag 19 februari van 14u00 tot 18u30 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: spelewijs@wvavzw.be 

0479/555 949 
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Krokusvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de krokusvakantie is er werking van Spelewijs op dinsdag 

25 februari, woensdag 26 februari en donderdag 27 februari. 

Telkens vanaf 7u30 tot 17u00. Op woensdag  gaan we zwemmen. 

Graag om 8u30 aanwezig zijn dan! 

Wanneer: 25, 26 & 27 februari 2020 vanaf 7u30 tot 17u00 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be of via www.spelewijs.be 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een Spelewijs dag 

7 euro. Gelieve dit per dag aan het onthaal te betalen. In de 

dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. 

Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens de tussentijdse vakanties.  

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via de 

website: www.spelewijs.be —> kind inschrijven. Of door een 

mailtje te sturen naar spelewijs@wvavzw.be 
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Dusdag: indoorpretpark 

Zondag 1 maart: indoorpretpark akabé de Iris 

Wanneer: zondag 1 maart van 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen vanaf 4 jaar 

Wat?:  Op zondag 1 maart gaan we met Spelewijs naar het in-

doorpretpark van Akabé de Iris.  De hele zaal wordt ingericht met 

schitterende springkastelen, waar je je naar hartenlust kan uitle-

ven. In de beautyfarm kun je een knotsgek kapsel laten zeten, je 

gezichtje omtoveren tot een enge draak of betoverende prinses, 

maar ook een coole tattoo laten zetten! Voor de rustige kindjes is 

er een snoezelhoek voorzien, met speciaal snoezelmateriaal.   

Prijs? 10 euro 

 

 

Wanneer: zondag 1 maart  2020 van 14u00 tot 17u00 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Paasvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de paasvakantie is er werking van Spelewijs op dinsdag 7 , 

woensdag 8, en donderdag 9 april en op dinsdag 14, woensdag 15 

en donderdag 16 april. Telkens vanaf 7u30 tot 17u00. Op 

woensdag  gaan we zwemmen. Graag om 8u30 aanwezig zijn 

Wanneer: 7,8,9,14,15,16 april 2020 vanaf 7u30 tot 17u00 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be of via www.spelewijs.be 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een Spelewijs dag 

7 euro. Gelieve dit per dag aan het onthaal te betalen. In de 

dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. 

Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens de tussentijdse vakanties.  

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via de 

website: www.spelewijs.be —> kind inschrijven. Of door een 

mailtje te sturen naar spelewijs@wvavzw.be 
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Kamp 2020 

In de zomervakantie van 2020 gaan we opnieuw 

op kamp met Spelewijs. Dit jaar trekken we naar 

Oostende van zondag 23 augustus tot donderdag 

27 augustus. Inschrijven kan al: via de website of 

door te mailen naar spelewijs@wvavzw.be. Wens 

je meer informatie over het kamp? Stuur dan ge-

rust ook een mailtje met uw vragen! 
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 Activiteiten 

 
Zeer fijne sfeer tijdens Oudejaar in biNus! 
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Nieuwjaarsetentje 

Wanneer - zaterdag 1 februari 11:30 uur tot 15:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 29,00 euro 

inschrijven + betalen tegen:  maandag  27 januari 

Inschrijving pas definitief na betaling! 

Zaterdag 1 februari 

Aperitief met hapjes 

Huisgemaakte garnaalkroketten 

Parelhoenfilet in druivenroomsaus /  

Gratin aardappelen en groenten 

Gebak met 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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donderdag 6 februari 

La Ferme Des Orgues in Steenwerck, Frankrijk 

Prijs: € 8,00 

dinsdag 4 februari 

Activiteitenvergadering + Valentijnsknutselen 

Prijs: € 4,00 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 11 en 25 februari 2020 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door in de splinternieuwe sporthal Minneplein. 

Doe sportieve kledij aan! Als er een match doorgaat, vervalt er een training 

en worden de spelers verwittigd door de trainers. 

 

De trainingen in februari gaan door op: 

dinsdag 11 februari en dinsdag 25 februari 

 

wanneer - dinsdag 11 en 25 februari van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - sporthal Minneplein Ieper 

prijs - € 3,00 per training of match 
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Bowling Diksmuide 
 Zaterdag 8 Februari 

wanneer - zaterdag 8 februari van 14u tot 16u30 

Waar -  afspraak aan het stadhuis van Diksmuide of rechtstreeks  

prijs - € 12,00 - 2 spelletjes en een drankje inbegrepen + zakgeld voor drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 5 februari 

We gaan naar De goe smete in Koekelare, wie gooit er de 

meeste kegels om? 

Afspraak om 14u aan het stadhuis van Diksmuide of recht-

streeks aan de bowling, Ringlaan 33 te Koekelare 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

16 

Baknamiddag 

Wanneer - zaterdag 8 februari van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Prijs: 5 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 5 februari 

Zaterdag 8 februari 

Kom heerlijke cupcakes bakken met Anja!  

Je mag ze zelf versieren! 

Deze activiteit is voor jong en oud! 
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Ladies-afternoon 

Wanneer - zondag 9 februari  14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs  5 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 5 februari 

Zondag 9 februari 

Ladies-afternoon op zondag 9 februari: 

 Alleen voor dames 

 Je haar laten knippen en brushen 

 Je nagels laten lakken 

 Handmassages 

 Gebak 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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donderdag 13 februari 

 

dinsdag 11 februari 

 

Prijs: € 3,00 

Opnames Blokken  

9:00 uur vertrek biNus, 16:00 uur terug! (geen picknick nodig) 

Prijs: € 7,00 

Activiteit 4e leerjaar Sint Vincentius Zillebeke 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 12 en 26 februari van  14:00 uur tot 16:30 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  10 of 24 februari 

Woensdag 12 en 26 februari 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Pieter en zijn accordeon. 
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Valentijnsfuif 

Vrijdag 14 februari 

wanneer - vrijdag 14 februari van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - GRATIS - neem geld mee voor een drankje 

Kom Valentijn vieren in biNus  

Kom met je geliefde, of zonder geliefde. Wie weet 

kom je een geliefde tegen.  

Er zijn ook croques te krijgen! 
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Club Brugge - Waasland-Beveren 

Zaterdag 15 februari 

wanneer - zaterdag 15 februari 2020 van 15:30 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 in Ieper. 

prijs - € 30,00 - drankje inbegrepen. 

 

We gaan naar de match Club Brugge - Waasland-Beveren 

gaan kijken in het Jan Breydelstadion. 

 

Afspraak om 15:30 uur in biNus,  

de match begint om 18:00 uur! 
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wanneer -  zondag 16/02/2020 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis + zakgeld voor een drankje en pannenkoeken 

inschrijven - is niet nodig 

biNus op zondag 

 
 

biNus is opnieuw open op zondag! Kom 

gezellig iets drinken in biNus. Er zijn 

pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

Welkom vanaf 14:00 uur!! 

zondag 16 februari 



 

 

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 20 februari 

 

dinsdag 18 februari 

Bezoek vzw Matthijs 

Prijs: € 4,00 

Chocoladeworkshop @ biNus 

Prijs: € 5,00 
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Middelste pagina’s 

Felien heeft alvast 

haar favoriete Spele-

wijsmoni gekozen! Ze 

wijkt geen seconde van 

moni Jakob zijn zijde   

Victor maakt wel heel 

gewaagde constructies! 
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Wil je zelf een bijdrage leveren aan onze middelste pagina’s door middel van een tekstje, 

een anekdote, een foto… Laat ons dit gerust weten tegen 15 februari! 

Middelste pagina’s 

Bedankt aan de vrijwilligers om 
het schitterende oudejaarsfeest 
in biNus mogelijk te maken! 

Hoog bezoek in Ieper! 

Queen Mary  the Petite,  

En Koning Csaba van Hongarije,  

werden ontvangen door de 

hofhouding van biNus 
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Circus Pipo 

Woensdag 19 februari 

wanneer - woensdag 19 februari 2020 van 14:00 uur tot 18:30 uur 

waar - biNus: Rijselstraat 98 in Ieper 

prijs - 5 euro, neem zakgeld mee voor een drankje 

Inschrijven - tegen maandag 17 februari 

We gaan naar circus Pipo in Roeselare 

Dit eigentijdse circus brengt een heerlijke mix van puur traditio-

neel circus en unieke wervelende sensaties, die jong en oud 

aanspreken.  
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Life on Wheels 

 

 

 

 

 

Ook in februari 2020 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer doen we kin-ball. 

wanneer - donderdag 20 februari  18:30 uur tot 20:00 uur 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 20 februari 
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Volksspelen Diksmuide 

Zaterdag 22 Februari  

wanneer - zaterdag 22 februari 

Waar - afspraak om 14u aan het stadhuis van Diksmuide of rechtstreeks 

prijs - 10 euro, drankje, spelletjes en taart inbegrepen. 

Inschrijven - tegen woensdag 19 februari 

We gaan naar de Speelman in Woumen , een spelletje sjoelen, 

ringwerpen, de puddebak, enz…Misschien word jij kampioen!!! 

Afspraak om 14u aan het stadhuis van Diksmuide of  

rechtstreeks in de Speelman, Jonkershovestraat 22  

8600 Woumen 
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biNusstappers 

wanneer - zondag 23 februari 2020 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 (nieuwe prijs!) 

inschrijven tegen - woensdag  19 februari 

zondag 23 februari 

We wandelen de Geuzentocht in Nieuwkerke van de Heuveland-

stappers vereniging. 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 16:15uur. Indien je rechtstreeks 

gaat, geef dit dan door bij inschrijving. 

Startlocatie: OC ‘tSeultje, Seulestraat 47, Nieuwkerke. 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 



 

 

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 27 februari 

 

dinsdag 25 februari 

Bib + iets drinken 

Prijs: € 4,00 

Zwemmen Poperinge 

Prijs: € 10,00 
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ONTmoetingsdag 

wanneer - vrijdag 28 februari 2020 van 7:45 uur tot 17:15 

waar - Station Ieper 

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen - vrijdag 21 februari 

Vrijdag 28 februari 

Onze Nieuwe Toekomst organiseert een Ontmoetingsdag in Gent. 

Wij gaan hier naar toe met de trein!  Je kan deelnemen aan         

verschillende workshops. Meer informatie op www.ont.be! 
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Ezelpad 

wanneer - zaterdag 29 februari 2020 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 8,00 

inschrijven tegen - woensdag  26 februari 

Zaterdag 29 februari 

 

We brengen een bezoek aan ezelboerderij het Ezelpad in Poperinge. We ver-

zorgen de ezels, we wandelen met de ezels en kunnen genieten van een 

drankje! Doe zeker stevig schoeisel aan! 

Deze activiteit heeft speciale aandacht voor personen met autisme. 
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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 5 februari 

Sjoelbak 

 

woensdag 12 februari 

Vogelpik 

 

woensdag 19 februari 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Wanneer - woensdag 29 april 2020 van 14:00 uur tot 22:00 uur 

Waar -  Feniks Ieper, Leopold III-laan 16, 8900 Ieper. 

prijs  5 euro, begeleiders gratis. 

 

We nemen een nieuwe frisse start met onze jaar-

lijkse Zomerfuif!  

Het wordt een waar kinderfestival in de namiddag 

en ‘s avonds zijn er verschillende DJ’s.  

Met Beatboxer Kjen Descheemaeker komt er een 

echte Ieperse bekendheid langs! 

Fun gegarandeerd!  

Dit alles gaat door in de Feniks in Ieper op 29 april 

van 14:00 uur tot 22:00 uur. 

Inkom 5,00 euro, begeleiders gratis. 

Wva stelt voor:  

Zomerfuif 2020 edition 
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Reizen en 

Kampen 
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Deze reis is voor personen die net iets meer zorg nodig hebben. 

Tijdens deze midweek naar Nieuwpoort kan je andere mensen 

ontmoeten, een terrasje doen, een wandeling maken, lekker eten, een 

babbeltje slaan, … . Je kan simpelweg genieten van een gezellige week! 

De begeleiding gebeurt door ervaren vrijwilligers. We zijn met 

maximum 10 deelnemers en 4à5 begeleiders. 

Drankjes bij uitstappen en persoonlijke aankopen vb postkaartjes zijn 

niet in de prijs inbegrepen.  

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

Zorgmidweek Ter Duinen 

afspreekplaats: biNus (voorzieningen: ter plaatse) 

prijs: € 245,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen: tegen 07/02 of tegen 27/ 08 

 
31 maart tot 3 april 2020 

29 september tot 2 oktober 2020 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Zorgmidweek%20Ter%20Duinen
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Paardenkamp 

14-15-16 april 2020 

13-14-15 juli 2020 (nieuw) 

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. 

 

 Laatste namiddag van het kamp, huifkar tocht, nadien pannenkoeken met koffie 

 In de namiddag is er demo les familie en vrienden zijn welkom. 

 

Kostprijs? 

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

 verse soep (zelf picknick voorzien!) 

 drankjes en tussendoortjes 

 rijlessen en begeleiding  

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

                             Voor voorzieningen, Stal Leon: Ieperseweg 45, Poperinge 

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

inschrijven en betalen - minstens 1 maand voor het kamp. 
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Vliegreis Mallorca 

wanneer - 12-19 mei 2020 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1395 (voorschot van € 700 + € 695 restbedrag) 

inschrijven tegen 4 februari, plaatsen zijn beperkt. 

12 tot 19 mei 2020 

 ALL-IN vliegreis naar Mallorca 

 Hotel HM Gran Fiesta ligt aan het strand van                           

Palma de Mallorca, de hoofdstad. 

 Zwembad 

 Ruime, klassevolle kamers met badkamer. 

 Prijs: €1395 

 Voor meer info: carine.leire@wvavzw.be 
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Groepsvakantie Samen/Apart 

13 tot 17 juli 2020 
 Vakantie aan zee in De Zeekameel in Lombardsijde 
 Vol pension 
 Van maandag 13 juli 10:00 uur tot vrijdag 17 juli 11:00 uur 
 Een groep van maximum 15 deelnemers en 1 begeleider per 2,5 

jongere. 
 Voor jongeren met vermoeden van ASS of licht tot matige          

verstandelijke beperking van 12 tot 35 jaar 
 Locatie met trappen 
 Gevarieerd programma 
 Indien gewenst, is er een kennismaking vooraf mogelijk. 
Deze vakantie is een samenwerking met vzw Metgezel en WVA vzw 
Meer info: ivo.braem@wvavzw.be of 
Vicky: vzwmetgezel.begeleider@gmail.com 

wanneer van maandag 13/07/2020 10:00 uur t.e.m. vrijdag 17/07/2020 11:00 uur 

waar -  Zeekameel, Lombardsijdelaan 235, 8434 Lombardsijde 

prijs - € 275,00 

inschrijven zo snel mogelijk, plaatsen zijn beperkt 
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JobiN-kamp 

27 tot 31 juli 2020 

wanneer maandag 27/07 t.e.m. vrijdag 31/07/2020 

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

prijs - € 250,00 

inschrijven zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt 

 Volledig toegankelijk vakantiehuis De Kleppe in Brakel. 

 Belevingsdag 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. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

42 

Fietsvakantie 

27 tot 31 juli 2020 

wanneer van maandag 27/07/2020 t.e.m. vrijdag 31/07/2020 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 530 (voorschot van € 250,00 + € 280,00 restbedrag) 

inschrijven zo snel mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

Dit jaar trekken we naar het Green Park Hotel in Brugge. 

We vertrekken met de fiets uit Ieper en maken verschillende      

lussen van 50 à 60 kilometer per dag! 

 4 overnachtingen in Green Park Hotel 

 Dagelijks 3-gangenmenu + picknick 

 Drank en versnaperingen inbegrepen 

 Prijs: 530,00 euro 
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We gaan  met de bus naar Lloret De Mar in Spanje. 

Hotel Annabel**** volpension. 

Er kunnen slechts 10 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.  

Busreis Lloret de Mar 

31 juli tot 9 augustus 2020 

wanneer vrijdag 31/07/2020 tot zondag 09/08/2020 

waar -  Goederenstation, Ieper 

prijs - € 1050 (voorschot van € 550,00 + € 500,00 restbedrag) 

inschrijven tegen 9 maart, plaatsen zijn beperkt. 
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Vliegreis Turkije 

29 juli tot 5 augustus 2020 

 ALL-IN vliegreis naar Alanya 

 Hotel Numa Konektepe 

 7 Zwembaden 

 Mooie kamers met badkamer 

 Op wandelafstand van centrum van Konakli 

 Prijs: €1495 

 Voor meer info: carine.leire@wvavzw.be 

wanneer 29 juli –5 augustus2020 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1495 (voorschot van € 795+ € 700 restbedrag) 

inschrijven tegen 9 maart, plaatsen zijn beperkt. 
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Avonturenreis Frankrijk 

                          18 juli tot 25 juli 2020 

 

We vertrekken vanuit Ieper op ontdekkingstocht naar Frankrijk. 

Met ons busje doorkruisen we Bourgondië en we bezoeken  

prachtige stadjes. Ieder dag is er een avontuurlijke ontdekking.  

We gaan naar kastelen ,  grotten, een straattheaterfestival, enz… 

We overnachten telkens in een tent zoals de echte ontdekkings-

reizigers  op campings, we maken een groot kampvuur. 

Dit is een actieve vakantie en vereist een goede mobiliteit 

Uitstappen, maaltijden zijn inbegrepen in de prijs 

Voor meer info : pieter.lonneville@wvavzw.be. 

afspreekplaats: 18 juli, biNus vertrek om 9u 

prijs: € 699 + zakgeld (Voorschot van €400+ €299 restbedrag) 

Inschrijven : zo vlug mogelijk, de plaatsen zijn beperkt. 
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Vrijetijdstrajectbegeleiding 

Wil je graag lid worden van een sportclub, een muziekensemble of een 

jeugdbeweging? Je vind het moeilijk om je weg te vinden in het grote aan-

bod? 

WVA vzw helpt je op weg door VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING.  

 

We luisteren naar wat je graag wil doen en leggen dan contacten met vereni-

gingen, sportclubs om zo aansluiting te maken. Dit kan gaan over verenigin-

gen die speciaal werken voor personen met een beperking, maar we kunnen 

ook gewone verenigingen warm maken om zich open te stellen voor perso-

nen met een beperking. We willen er voor zorgen dat jij je amuseert! 

 

Heb je een vraag over hoe je jouw vrije tijd wil invullen? Contacteer dan WVA 

vzw via info@wvavzw.be of bel naar 057 21 55 35. 
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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) 

 - 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/
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