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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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1000 maal bedankt voor de warme en 
steunende acties! 

In november en december werden er heel wat toffe activiteiten 
en acties georganiseerd ten voordele van onze vzw. Er werd al 

ruim 12.000 euro ingezameld en geschonken! 

Een overzichtje: 

In november organiseerden we Duo op Rollen ten voordele van 
sportrolstoelen en de koekjesverkoop ten voordele van 
zomerkamp Spelewijs; garage Lagrou en Stad Ieper bezorgden 
ons een mooie cheque ten voordele van sportrolstoelen; Estelle 
en Jesse organiseerden De Warmste Platse in Hollebeke ten 
voordele van Life on Wheels en de vrije basisschool uit Zillebeke 
organiseerde Het Warmste Café t.v.v. Life on Wheels. Ook het 
JOC Ieper en het bedrijf CCV waren actief t.v.v. sportrolstoelen. 
Nancy uit Poperinge zamelde geld in voor sportrolstoelen via het 
bedrijf DHL. Samen met acht sociale organisaties organiseerden 
we De Warmste Lach in het Perron ten voordele van de algemene 
werking van WVA. Ook toneelgroep Eigen Taal van Zillebeke deed 
een duit in het zakje voor Life on Wheels. Er zijn alvast 6 nieuwe 
sportrolstoelen op komst, en het kamp kan opnieuw doorgaan! 

Voorwoord 
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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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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! 

zaterdag 23 februari: Chocolat Nanny  

Geschikt voor: kinderen vanaf 6 jaar 

Wat?: We maken chocolade smileys! 

Prijs: € 15,00 

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

Extra info: Iedereen krijgt achteraf een zakje lekkere 

zondag 24 maart: theater Lampionaio 

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

Wat?: Een magische interactieve circustheater
voorstelling 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 
Paasvakantie 

wanneer - krokus- en paasvakantie, telkens op di - woe - do 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper)  

dagprijs - € 7,00 per kind 

inschrijven tegen - telkens twee weken voordien 

extra info kun je steeds volgen via de facebook-evenementen! 

We maken hier de data voor de komende vakanties bekend! In de krantjes 

van de komende maanden worden die nog eens herhaald. Inschrijven is 

mogelijk vanaf vandaag. 

 

Krokusvakantie 2019: 

dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 maart 

 

Paasvakantie 2019: 

dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 april 

dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 

 

Telkens van 9 tot 16 uur, met opvang vanaf 8 en tot 17 

uur. Inschrijven doe je via spelewijs@wvavzw.be, of via www.spelewijs.be 

mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=inschrijven%20vakantie
http://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 Spelewijs tijdens het kamp (ook de dag ervoor en erna is 

er geen Spelewijs!).  

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 

Toneeltje Spelewijs in de Kerstvakantie 

Thema: de Smeltende IJskatten! 
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Diksmuide: 

Stadswandeling en 

ontmoetingsnamiddag 

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

waar - het Polderhuis (G. B. Jacquesstraat 78, Diksmuide)  

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 28 januari 

Koekjes bakken en wandelen: dé ideale activiteit om andere 

mensen te ontmoeten! 

We starten de namiddag aan het Polderhuis in de G. B. Jacquesstraat in 

Diksmuide: daar bakken we koekjes. Terwijl de koekjes afkoelen, doen we 

een rustige wandeling (+- 2 km) doorheen het centrum van Diksmuide. 

Daarna keren we terug naar 4AD om de namiddag af te sluiten met een 

drankje en onze zelfgebakken koekjes terwijl we wat bijpraten of een 

gezelschapsspelletje spelen. Iedereen is welkom! 

zaterdag 2 februari 
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wanneer -  zondag 03/02/2019 - 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 februari 
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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.  

Onze eerste match gaat door op maandag 11 februari om 18:30 uur in de 

Sporthal HHart-ziekenhuis, Poperingseweg 16 in Ieper. De trainers zullen de 

geselecteerden verwittigen. 

De trainingen in februari gaan door op: 

dinsdag 26 februari 2019 

 

11 en 26 februari 

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

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan weer binnen door. 
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Life on Wheels 

Ook in februari 2019 komen we opnieuw 2 keer samen voor 

diverse sportactiviteiten!! 

 

 

 

 

 

In februari is er werking op deze dagen: 

 Op zaterdag doen we een externe activiteit, waarschijnlijk 

rolstoeljudo: datum en uur zal bekendgemaakt worden op de 

FB-pagina ‘Life on Wheels Ieper’. 

 Donderdag 21 februari: rolstoelhockey in sporthal Ieper, van 

18:30 tot 20:00 uur. 

wanneer -  donderdag 21/02/2019 - van 18:30 tot 20:00 uur 

waar -  Sporthal Ieper  

prijs - € 2,00 per activiteit 

21 en ? 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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dinsdag 5 februari 

Activiteitenvergadering + Valentijnsknutselen 

Prijs: € 5,00 

donderdag 7 februari 

Boltra 

Prijs: € 10,00 
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wanneer -  vrijdag 08/02/2019 - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

Valentijnsfuif 

 

Kom de liefde vieren op deze Valentijnsfuif! 

Slows en tegelplakkers gegarandeerd.  

 

vrijdag 8 februari 
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wanneer -  zaterdag 09/02/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 13,00 euro 

inschrijven - tegen maandag 4 februari 

Valentijnsknutselen 

 

Samen met vrijwilligers Carine en Agnes en onze stagiaire 

Axelle maken we een Valentijnskunstwerk om nooit te 

vergeten! 

zaterdag 9 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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dinsdag 12 februari 

Wellness 

Prijs: € 5,00 

 donderdag 14 februari 

Van LP tot MP3 

Kennismaken met de verschillende muziekspelers door de jaren heen. 

                                      prijs: € 2,00       i.s.m. 
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Het Wielermuseum in Roeselare is volledig vernieuwd!  

We krijgen een rondleiding en worden volledig 

ondergedompeld in de wereld van het wielrennen 

vroeger en nu.  

Drankje achteraf is inbegrepen. 

KOERS 

wanneer - zaterdag 16/02/2019 - van 14:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 15,00 

inschrijven tegen - maandag 11 februari 

zaterdag 16 februari 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 17/02/2019 - van 13:30 uur tot 16:45 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - maandag 12 februari 

We wandelen de Toveressetocht in Beselare We vertrekken van 

uit biNus om 13:30 en zijn terug om 16:45 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 De Leege Platse, Geluwestraat 10, Beselare 

 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  17 februari 
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wanneer -  zondag 17/02/2019 - 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 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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dinsdag 19 februari 

Quiz + rijsttaart bakken 

Prijs: € 5,00 

Muzikale namiddag @ Dorpspunt Beveren 

Prijs: € 7,00 

donderdag 21 februari 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 23/02/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 18 februari 

zaterdag 23 februari 

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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Bib + iets drinken 

Prijs: € 4,00 

dinsdag 26 februari 

donderdag 28 februari 

Wandelen Kemmel 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 
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reizen 

en 

kampen 

 

extra vliegreis 

Lanzarote 
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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 - 20 februari, plaatsen zijn beperkt. 

12 tot 19 mei 2019 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=All-in%20vliegreis%20Lanzarote
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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.  

We organiseren twee midweken in 2019 

 van 9 tot en met 12 april 2019 

 Van 1 tot en met 4 oktober 2019 

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

Zorgmidweek Ter Duinen 

afspreekplaats: biNus (voorzieningen: ter plaatse) 

prijs: € 225,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen: voor de midweek van april tegen 10/02, voor 

de midweek van oktober tegen 02/09. 

 

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

 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

32 

 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. 

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 Lloret de Mar 

We gaan  met de bus naar Lloret De Mar in Spanje. 

Hotel Annabel**** volpension. 

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.  

Er is nog één plaats vrij voor deze reis. 

wanneer - vrijdag 26/07/2019- zondag 04/08/2019 

waar -  Goederenstation Ieper 

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

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

26 juli t.e.m. 4 augustus 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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We gaan naar hotel Abora Continental. Dit attractieve strandhotel ligt op 10 

minuten lopen van het centrum van Playa del Inglés en is ongeveer 150 m 

van de uitnodigende baai verwijderd. Het complex is slechts enkele stappen 

lopen van het bruisende toeristische centrum vandaan. In de directe omge-

ving vindt u veelzijdige mogelijkheden om te winkelen, restaurants, bars en 

een discotheek Het hoofdstrand ligt op ongeveer 1 km van het hotel en is 

gemakkelijk te voet bereikbaar. 

In de meeste kamers biedt het balkon een mooi uitzicht.  Meer info via: cari-

ne.leire@wvavzw.be. 

  

Er is nog één plaats vrij voor deze reis. 

wanneer - vrijdag 2 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

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

inschrijven tegen 4 februari, plaatsen zijn beperkt. 

Gran Canaria 

all-in vliegreis 
2 tem 9 augustus 2019 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Gran%20Canaria
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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 6 februari 

Sjoelbak 

 

woensdag 13 februari 

Vogelpik 

 

woensdag 20 februari 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Verjaardagen in februari 

Deze maand wensen we een gelukkige verjaardag aan 

deze leden en vrijwilligers. Proficiat!!! 

Haedens Gino 1/02/1986   Debaene Pol 13/02/1943 

Seys Lindsey 1/02/1982   Verbrugghe Maud 14/02/2000 

Haedens Gino 1/02/1968   Verschoore Stijn 14/02/1986 

Careye Regie 1/02/1963   Verfaillie Elke 15/02/2000 

Galloo Angel 2/02/2000   Gezelle Alexandra 16/02/2002 

Terryn Aglaja 2/02/1996   Huysentruyt Macey 17/02/2004 

Veramme Tijs 2/02/1995   Decroix Davy 17/02/1981 

Cools Suzy 3/02/1961   Verbeke Ibe 18/02/2000 

Hurtekant Kurt 5/02/1978   Verbeke Greet 19/02/1978 

Delie Kathleen 5/02/1969   Goemaere Jeanine 19/02/1956 

Siassia Victoria 6/02/2013   Vanderstraeten Jens 20/02/1992 

Devreker Dominique 6/02/1965   Vandenabeele Eric 20/02/1956 

Duward Marc 8/02/1958   Claerbout Dorine 21/02/1961 

David Stefaan 8/02/1957   Riem Jan 22/02/1972 

Vereecke Franky 10/02/1965   Lutin Alisia 26/02/1993 

Praet Sylvia 11/02/2005   Coussens Eddy 26/02/1958 

Woets Stefanie 11/02/1987   De Bruyne Thobias 28/02/2013 

Depraîtere Martine 11/02/1956   Verrie Damon 28/02/2013 

Verhee Sarah 12/02/2009   Catry Joren 28/02/1984 
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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/

