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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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STAPJE  PER  STAPJE 

In de prachtige meimaand van dit speciale jaar staan de tuinen 

en parken in volle bloei, en de zonnebloempitjes groeien stapje 

per stapje.  

Alle mensen verlangen ook om weer ‘echte’ contacten te kunnen 

leggen met hun familie, vrienden en kennissen en stapje per 

stapje te komen tot toffe vrijetijd. 

Vanuit WVA zetten we de komende weken ook kleine en veilige 

stapjes in jullie richting en zijn we beschikbaar voor kleine top-

momentjes. 

Stapje voor stapje worden alle locaties gepoetst en in orde gezet 

om een boeiende zomerwerking te kunnen aanbieden. 

Bovendien kun je ook lezen dat WVA met diverse partners stap-

jes aan het zetten is om een nieuw speelplein uit te werken aan 

de Westkust. 

Dit en veel meer kun je lezen in dit ‘KOM VOORZICHTIG UIT JE 

KOT KRANTJE’ 

 

Hou U goed en gezond en tot binnenkort. 
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Beste vrienden 

Allemaal wachten we op meer nieuws rond de reizen. Een concreet antwoord   

hebben we nog niet. Wat we wel al kunnen vertellen: 

Indien de reizen doorgaan, worden jullie zo snel mogelijk verder geïnformeerd.  

Indien de reizen niet doorgaan, kan je hier verder lezen. 

Als je zelf annuleert, dan zijn de kosten op dag van vandaag door de reiziger te 

betalen 35% van de totale reissom + de premie van de reisverzekering.  

Indien Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft om naar het buitenland te 

reizen of als wij België niet mogen verlaten, dan zal de reis automatisch geannu-

leerd worden door de touroperator en zijn er geen kosten. Er wordt weliswaar 

geen terugbetaling gedaan, maar je ontvangt dan wel een voucher voor het volle-

dige bedrag die 1 jaar geldig is voor het boeken van een nieuwe reis. 

We bekijken dan samen, wanneer en waar we naar toe kunnen gaan. Een reis 

komt er!!! 

Het is dus niet nodig om zelf al te annuleren, afwachten is lastig, maar              

noodzakelijk en ook het beste voor onze gezondheid en voor onze portemonnee.  

 

Info reizen door corona 
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Service Muziek 

  Wij komen bij jou aan de deur muziek spelen. 

Lieve vrienden, WVA presenteert service muziek. 

Het WVA orkest komt langs bij u in de tuin of aan de         

voordeur om “lange afstand”-muziek voor je te spelen. 

Ook de voorziening kan  beroep doen op deze dienst. 

                     Vraag onze muzikant aan via  

pieter.lonneville@wvavzw.be, of bel naar 0499/906972. 
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Bij Bpost blijven ze naarstig 

doorwerken! Zo ook onze    

vrijwilliger Conny!! 

Leuks vanuit je kot! 
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Ook in zijn kot 

houdt onze 

boekhouder  

Peter zich enkel 

bezig met     

ernstige zaken! 

Leuks vanuit je kot! 

Franky laat zijn baard alvast 

groeien voor ons kerstfeest! 

Colette plukte een lenteboeket 

van meiklokjes 
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Rune plantte de zonnebloemzaadjes uit    

het vorige coronakrantje.  

Nog leuke foto’s vanuit hun kot!! 

Is dit een 

Marsmannetje? 

Nancy,  

Duimelijntje 

Van WVA! 

Shirley, als een ….          

in een kooi!  
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Maak van ons gebruik!! 

Wij bieden ons aan voor individuele                        

vrijetijdsactiviteiten! 

 

 Wil je eens gaan wandelen 

 Wil je een babbeltje slaan aan je voordeur 

 Wil je videochatten? 

 …. 

 Neem dan contact op met een medewerker van 

WVA. 

spelewijs@wvavzw.be 

ivo.braem@wvavzw.be 

pieter.lonneville@wvavzw.be 

carine.leire@wvavzvw.be 

axelle@wvavzw.be 

patrick.masson@wvavzw.be 
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Spelewijs tijdens de 

zomervakantie 

Momenteel is het nog even afwachten hoe de Spelewijszomer 

er dit jaar zal uitzien. Samen met de Vlaamse Dienst voor 

Speelpleinwerk bekijken we hoe we in de beste omstandighe-

den zoveel mogelijk kunnen laten doorgaan. De knoop wordt 

ten laatste op 22 mei doorgehakt. De moni’s duimen alvast op 

een goede beslissing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben jullie zelf voorstellen/tips voor komende zomervakan-

tie? Geef deze dan zeker ook door aan Jasmien! 
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Spelewijs tijdens de 

zomervakantie 

Als alles kan doorgaan zoals gepland dan is er werking op vol-

gende momenten: 

Week 1: ma 6 juli t.e.m. vrij 10 juli 

Week 2: ma 13 juli t.e.m. vrij 17 juli 

Week 3: woe 22 juli t.e.m. vrij 24 juli 

Week 4: ma 27 juli t.e.m. vrij 31 juli 

Week 5: ma 3 augustus t.e.m. vrij 7 augustus 

Week 6: ma 10 augustus t.e.m. vrij 14 augustus 

Week 7: ma 17 augustus t.e.m. woe 19 augustus 

Kamp: zondag 23 augustus t.e.m. donderdag 27 augustus 

Kostprijs voor 1 dag is 8 euro, sociaal tarief is mogelijk op aan-

vraag.  

De deuren openen om 7u30 tot 9u00, ’s avonds kunnen de kin-

deren afgehaald worden tussen 16u00 en 17u00.  

Zwemmen zal telkens op woensdag zijn, we vertrekken om 

8u30 naar het zwembad dus graag op tijd aanwezig zijn dan! 

Inschrijven kan via de website: www.spelewijs.be of via mail: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Spelewijs tijdens de 

zomervakantie 

Ondertussen bleven we niet bij de pakken zitten! Met het WVA-

team werd het materiaalkot op de Klepper eens grondig onder 

handen gepakt.  Voor wie het zich nog herinnert, een grondige 

opkuis was wel eens nodig :-). Alles werd mooi in rekken             

gesorteerd, klaar voor veel speelplezier deze zomervakantie. 
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Lockdownactiviteiten 

Zelf vetbollen maken voor vogels 

 

Wat heb je nodig? 

 Frituurvet 

 Zaden & ongezouten noten 

 Vormpjes 

Zó maak je het! 

Smelt het frituurvet op laag vuur in een pan. Voeg daar al roerende de za-
den en noten aan toe. Giet het mengsel vervolgens in een vorm. Denk hier-
bij aan een melkpak, plastic koffiebeker of bijvoorbeeld een siliconen mal 
om cupcakes te bakken. Steek er een stevig touw of ijzerdraad in. Hiermee 
kan je het later ophangen. 

Laat het geheel afkoelen. Hang op in de tuin en wacht op de vogeltjes! 

Krijg je de vetbol niet goed los uit de vorm? Houd deze dan even in wat 

warm water, dan komt hij zo los. 
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Lockdownactiviteiten 

 Fossielen maken van zoutdeeg 
Stap 1: zoutdeeg maken 

Benodigdheden: 

 1 kopje zout 

 2 kopjes bloem, 

 1 kopje water  

 Scheutje olie 

Kneed al deze ingrediënten goed door elkaar tot een stevig deegje. Is het 

deeg te nat? Voeg er dan nog wat bloem bij! Is het deeg te droog? Voeg er 

dan nog wat water bij! 

 

Stap 2: fossielen maken 

Nu je deeg klaar is kan je aan de slag om jouw eigen fossielen te maken. 

Verzamel al je plastieken dino’s, diertjes, schelpen…Verdeel het zoutdeeg 

in balletjes. Druk de deegballen een beetje plat (zoals je ziet op de foto 

hoeft dit niet helemaal platgedrukt te worden. Druk je dinofiguur/

boerderijdiertje/dinopoot/schelpen…in het deeg. Leg je fossielen op een 

bakplaat en bak ze in de oven op 100 graden (ongeveer een halfuur, hoe 

dikker de figuren zijn, hoe langer ze in de oven moeten). Haal ze uit de oven 

en laat ze afkoelen.. Als ze afgekoeld zijn kan je ze eventueel nog schil-

deren 
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Reizen door de quiz 

 

Hoofdsteden:  

1.Wat is de hoofdstad van Spanje? Barcelona, Madrid, Salou 

2.Wat is de hoofdstad van Portugal? Fatima, Lissabon, Porto 

3.Wat is de hoofdstad van Tunesië? Djerba, Tunis, Sousse 

4.Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Lyon, Parijs, Lille 

5.Wat is de hoofdstad van Italië? Venetië, Rome, Napels 

6.Wat is de hoofdstad van Slovenië? Ljubljana, Istria, Piran 

7.Wat is de hoofdstad van Bulgarije? Sofia, Varna, Plovidiv 

8.Wat is de hoofdstad van België? Luik, Brugge, Brussel 

 

Welk land vind je met deze tips:  

1.Sangria, Costa, flamingo? 

2.Wijn, kaas, stokbrood? 

3.Tulpen, fietsen, Gouda? 

4.Boule de Berlin, schnitzel, schlagers  

5.Goulash, Balatonmeer, Boedapest 

6.The Beatles, Buckingham Palace, darts 

7.Frietjes, Atomium, bier 

8.Fjorden, eland, Oslo 
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5  

 

6  

 

7  

 

8  

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

Van welk land is de vlag: 

De antwoorden van de quiz bevinden zich op pagina 22. 

Niet spieken, eerst zelf proberen. 
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Vooraleer we op reis vertrekken is het wel goed om al een beetje Spaans 
te leren!!! 

 

 

 1. Goedemorgen / goedemiddag / goedenavond 

 2. Hoe gaat het? 

 3. Waar is het strand / het centrum? 

 4. Een koffie / een bier / een glas wijn 

 5. Ik zoek de bushalte 

 1.  Buenos días / buenas tardes / buenas noches 
 2. Cómo estás? 
 3. Dónde está la playa/el centro?  
 4.Un café / una cerveza / una copa de vino  
 5.Estoy buscando la parada de autobús  

Een andere leuke optie is het maken van je eigen gezichtsmasker. Een mas-
ker met honing en avocado is bijvoorbeeld ideaal voor een droge huid.  
Hoe maak je dit zelf? Heel simpel: 

 
 

Plet één avocado in een kom. Voeg er twee eetlepels honing en één  
eierdooier aan toe. 
Meng alles in de blender of roer goed om met de hand. Zorg er wel  
voor dat er niet te veel brokken in het mengsel zitten. 
Breng het aan op je gezicht en je hals en wrijf goed open.  
Laat het masker een half uur rusten. 
Haal na een half uur het masker eraf met warm water en dep je  
gezicht voorzichtig droog.  
 
Wedden dat je er 10 jaar jonger uitziet?  

Antwoorden quiz  
Hoofdsteden:  
1.Madrid, 2.Lissabon, 3.Tunis, 4.Parijs, 5.Rome, 6.Ljubljana, 7.Sofia, 8.Brussel 
Welk land vind je met deze tip:  
1.Spanje, 2.Frankrijk, 3.Nederland, 4.Duitsland, 5.Hongarije, 6.Engeland, 7.België, 
8.Noorwegen 
Van welk land is de vlag:  
1.Griekenland, 2.Frankrijk, 3.Engeland, 4.Duitsland, 5.Portugal, 6.Zwitserland, 7. België, 8. 
Nederland 
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Maak je eigen mondmasker 

Neem een stuk stof die je op  60 graden kan wassen. 

Knip 2 stukken van 21 op 21cm.  

Laat de 2 gelijke stukken stof op elkaar liggen. Leg er 

een lat op en steek om de 1,5cm een kopspeld. Be-

gin 4cm van de bovenrand. Steek 9 kopspelden.  

Neem de 3de kopspeld en leg die op de 1ste zo maak 

je een plooi, strijk die mooi plat. Maak zo 3 plooien.  

Haal de 2 stukken uit elkaar, stik de 

plooitjes vast. 

Plooi het stuk open met de buitenkant 

naar boven. Leg er een stukje elastiek 

van ongeveer 16cm (volgens de 

grootte van je hoofd) op, dicht bij de 

bovenrand, neem hetzelfde stukje 

elastiek en leg het aan de onderkant op 1cm van de 

boord. Plooi je masker toe en stik de zijkant dicht. 

Doe dat langs beide zijden.  

Draai je masker om en strijk hem mooi plat. Strijk de 

onderzijde van 1cm in. Stik de onderzijde dicht. 

Masker klaar!!! 
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Tot snel!! 
De zonnebloemen van 

Noah beginnen al goed 

te groeien! 

Ja, en ook Niels zijn 

zonnebloem groeit al 

mooi! 

 Hoedje af voor alle mensen die zo 

veel goed doen in deze rare tijden. 

Joeri, wacht met    

geduld zijn volgende 

dj optreden af. 

In deze lockdown is 

er gelukkig ook tijd 

om te relaxen! 


