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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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Foto’s Vrijwilligersbijeenkomst 
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Maak kennis met... 
Dinsdag 12 maart verwelkomen we officieel de nieuwe collega Pieter 

Lonneville!  

 

Hieronder vind je alles over Pieter Lonneville! 

Feiten: 42 jaar, woont in Reningelst op een oude boerderij omringd door mijn 40 

kippen en 10 katten. 

Ik rijd met een rode VW-bus met een piano erin.  

Mijn favoriete kledij: van de  kringloop  liefst met streepjes. 

Ik ben als muzikant met mijn  accordeon en piano heel Vlaanderen doorgetrok-

ken, veel theater gespeeld en ik ben ook een instrumentenbouwer. 

 

Voor WVA ga ik de nieuwe werking in Diksmuide trekken en veel contacten leg-

gen. 
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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! 

zondag 24 maart: theater Lampionaio 

Geschikt voor: kinderen die zich 
een ganse voormiddag 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  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

8 

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. Je brengt zelf een picknick mee. 

Soep bij middagmaal, 10-uurtje en 4-uurtje is in de 

prijs inbegrepen.  

Op woensdag gaan we telkens gaan zwemmen, graag dan ten 

laatste om 8u30 aanwezig te zijn en zwemgerief mee te brengen. 

De Grizzly’s kunnen op woensdagmiddag 10 april aansluiten bij 

de 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! Op woensdagnamiddag 17 april gaan de Grizzly’s 

op bezoek bij het paardenkamp.  Hiervoor geldt de gewone 

dagprijs van Spelewijs, 7 euro  dus. 

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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Zomervakantie  

Wij kijken al uit naar een zomervakantie vol Spelewijsfun! Daarom 

hier al enkele belangrijke data om zeker al in jullie agenda te 

reserveren voor Spelewijs! 

 

 Startdag spelewijs: donderdag 4 juli 

 Tijdens de zomervakantie is er vanaf maandag 8 juli telkens 

werking van maandag tot vrijdag! 

 Op woensdag gaan we telkens zwemmen! 

 joBin komt ons af en toe vergezellen op donderdag! 

 Van 12 t.e.m. 16 augustus gaan we 

op kamp! 

 Afsluitfeest van Spelewijs:  vrijdag 

23 augustus 

wanneer  van maandag 4 juli tot vrijdag 23 augustus  

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 8,00 per dag 

inschrijven tegen - maandag 3 juni kan ook via www.spelewijs.be 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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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 van 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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de  

Activiteiten 

Joepie, het spaghetti maken was plezant! Het opeten was dat zeker ook!  
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Voetbal op groot scherm 

wanneer - 31/03 - 14/04 - 28/04 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis - neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen telkens de week voordien 

Play offs van Club Brugge 

Kom kijken biNus op groot scherm. Ambiance verzekerd! 

 

Zondag 31 maart 

Tegen AA Gent, om 18:00 uur 

 

Zondag 14 april 

Tegen Racing Genk, om 18:00 uur  

 

Zondag 28 april 

Tegen Anderlecht, om 18:00 uur 
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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 

 

 

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 april 2019 komen we opnieuw 2 keer samen voor diverse 

sportactiviteiten!! 

 

 

 

 

 

In april is er werking op deze dagen: 

 Op woensdagnamiddag 10 april zijn er diverse 

recreatiesporten aan Dikkebusvijver; meer info op de FB-

pagina ‘Life on Wheels Ieper’ 

 Donderdag 18 april : rolstoelhockey 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 

10 en 18 april 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

18 

Dag Van de Diversiteit 

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 



 

 

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 2 april 

donderdag 4 april 

Moestuinnamiddag 

Prijs: € 2,00 

Activiteitenvergadering + paasknutselen 

Prijs: € 5,00 
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wanneer -  vrijdag 5/04/2019 - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

Paashaasfuif 
vrijdag 5 april 

Joepie!!! Fuif!!! Kom huppelen en springen! 

Wie de mooiste paasattributen mee heeft, 

krijgt een verrassing! 
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Diksmuide: 

Café Chantant met Pieter 

wanneer - zaterdag 06/04/2019 - van 14:00 uur tot 16.30 uur 

waar - De Noortpoorte, Oostendestraat 7 8600 Diksmuide  

prijs -  € 2,00 ( drankje inbegrepen) 

inschrijven  voor donderdag 4 april  

Café chantant: Kom samen zingen ,dansen en muziek maken  met 

Pieter en zijn accordeon. 

 

We spreken af  in De Noortpoorte, Oostendestraat 7 8600 Diksmuide 

zaterdag 6 april 
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wanneer -  zaterdag 6 april van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 13,00 

inschrijven - voor maandag  1 april 

Paasatelier 
zaterdag 6 april 

Kom samen met Agnes knutselen voor Pasen! 

 

Het wordt alweer een zeer fijne activiteit en je krijgt een mooi 

werkje mee naar huis! 

Er is ook een versnapering tussendoor! 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 07/04/2019 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - 31 maart 

Dwars door de Frontstreek, een wandeling van de Boezingse 

Wandelsportvereniging “Nooit Moe”. 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: VTI Ieper, Augustijnestraat 58, Ieper. 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  7 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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Gevleugelde stad 

zaterdag 13 april 

wanneer - zaterdag 13 april 2019 van 15:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 8,00 euro 

extra info - eventueel zakgeld 

We bezoeken De Gevleugelde Stad Ieper 2019! 

Afspraak om 15:00 uur, kostprijs: 8,00 euro. Er zit een drankje inbegrepen!  



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 9 april 

 

Bezoek Ieper Plant 

Prijs: € 7,00 

dinsdag 16 april 

Huifkartocht Stal Leon 

Prijs: € 5,00 
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BAD Festival 

 

20,00 euro vervoer, eten en een drankje inbegrepen. 

Neem zeker nog zakgeld mee!! 

donderdag 25 april 

wanneer - donderdag 25 april 2019 van 11:00 uur tot 19:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 20,00 euro 

extra info - neem zakgeld mee! 



 

 

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 

29 

dinsdag 23 april 

Samen bewegen 

Prijs: € 2,00 

Dinsdag 30 april 

Yoga met Chelsea 

Prijs: € 4,00 
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Sterre rock 

Een festival met extra aandacht voor 

mensen met Autismespectrumstoornis 

Een leuk pre-zomers samenzijn vol 

muziek, lekkers en ambiance! 

wanneer - vrijdag 26 april van 16u00 tot 22u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 15,00 

inschrijven tegen - maandag 22/04/2019 

vrijdag 26 april 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 27/04/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 22 april 

zaterdag 27 april 

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. 
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Zomerfuif! 

wanneer - woensdag 08/05/2019 - van 16:00 uur tot 21:30 uur 

waar - 4AD (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
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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 

 Programma wordt vooraf bekendgemaakt 

 Verwarmd buitenzwembad 

 Vervoer vanuit biNus in de prijs, maar moet wel 

aangevraagd worden bij inschrijving. 
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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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 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 

maaltijden, van vrijdag avond tem zondagmiddag, vervoer, begeleiding, ani

matie 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 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

40 

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 3 april 

Sjoelbak 

 

woensdag 24 april 

Vogelpik 

 

Sportuurtjes 
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Verjaardagen in april 

Deze maand wensen we een gelukkige verjaardag aan 

deze leden en vrijwilligers. Proficiat!!! 

Naam Geboortedatum Naam  
Geboorteda-
tum 

Laevens  Branco 2/04/1999 Winne Melissa 18/04/2002 

Riem Senne 2/04/2002 Titeca Cynthia 18/04/1976 

Depuyd Guido 2/04/1959 Dequidt Arne 20/04/2002 

Segers Yara 2/04/2002 
Vandekerkhove Kia
ra 20/04/1999 

Van De Kerkhoven Dylan 4/04/2008 Nuyttens Johan 21/04/1953 

Bruynooghe Karel 5/04/1982 Vandamme Eveline 21/04/1988 

Busschaert Ella 8/04/2006 Wicke Tybo 21/04/2010 

Verbeke Delphine 8/04/1994 Vandyck Kiani 21/04/2011 

Ghesquière Julie 9/04/1996 Hanseeuw Liam 23/04/2012 

Vierstraete Cas 9/04/2010 Noyelle Carine 23/04/1965 

Bryon Gerda 10/04/1995 Devriendt Luc 23/04/1965 

Durant Thaisa 11/04/2006 Puype Maarten 25/04/1979 

Gantin Marie-Louise 11/04/1998 Devos Rita 27/04/1959 

Huysentruyt Jaimey 12/04/2001 Safarian Ani 27/04/2002 

Vansteenkiste Stefan 13/04/1970 Martens Christine 28/04/1953 

Brutin Jeroen 14/04/1976 Verhulst Marnic 28/04/1973 

Everaert Melissa 17/04/1989 Hussein Jinin 30/04/2002 

Louchaert Robby 18/04/1993 Maes Michiel 30/04/1997 

Bekaert Frieda 18/04/1946     
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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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