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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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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 indoor-

pretpark 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 zetten, 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, www.spelewijs.be 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

Bowling Ieper 

Zaterdag 14 maart: bowling Ieper 

Wanneer: zaterdag 14 maart: 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: Bowling Atlantis, Posthoornstraat 8, 8900 Ieper 

Geschikt voor: iedereen vanaf 6 jaar 

Wat?:  We gaan bowlen in Ieper. Er zijn 2 spelletjes + een drankje 

in de prijs inbegrepen. Deze activiteit is toegankelijk voor jong en 

oud. 

 Prijs? 10 euro (+evt. zakgeld voor een extra drankje) 

 

 

 

 

Wanneer: zaterdag  14 maart 2020 van 14u00 tot 17u00 

Waar: Bowling Atlantis, Posthoornstraat  8, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be of www.spelewijs.be 
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Coderdojo 

Wanneer: zaterdag 28 maart 2020 van 10u00 tot 12u00 

Waar afspreken: JOC Ieper - Maarschalk Fochlaan 4, 8900 Ieper 

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

Zaterdag 28 maart : Coderdojo 

 

Coderwaddeu? Coderdojo is een organisatie die kinderen 

en jongeren wil leren programmeren. Hou jij van compu-

ters, games en zelf leren programmeren? Dan is CoderDojo 

zeker iets  voor jou! De sessie gaat door in het JOC in Ieper. 

Kostprijs:  gratis 

Wanneer: zaterdag 28 maart van 10u00 tot 12u00 
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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 dan! 

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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Grafitti workshop 

Zaterdag 11 april: Graffiti workshop 

Wanneer: zaterdag 11 april: 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Geschikt voor: iedereen vanaf 6 jaar 

Wat?:  T graffiti ateljee komt een workshop graffiti geven.  Je leert 

er als een echte kunstenaar graffiti spuiten  en je krijgt zelfs een 

MDF-plaat met jouw eigen ontwerp mee naar huis. 

 Prijs? 20 euro  

 

 

 

 

Wanneer: zaterdag 11 april 2020 van 14u00 tot 17u00 

Waar: De klepper, Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Buitenspeeldag  

Buitenspeeldag: 22 april van 14u00—18u00 

 

Samen met Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100 TV en alle 

Vlaamse gemeenten zetten we dit jaar opnieuw het belang van Buiten-

spelen extra in de verf! Alle zenders gaan op zwart en leg je Ipad ook 

maar aan de kant want je hebt géén enkel excuus om binnen te blij-

ven! ;) . Volgende activiteiten worden aangeboden: 

 Archery tag 

 Creahoek met buttons, kleurplaten, schminken, … 

 Pannavoetbal 

 Springkastelen  

 Sumo wrestling  

 Go-carts en Skibe parcours, skaten 

 Safe surf i.s.m. de Ieperse Preventiedienst  

 Circusinitiatie i.s.m. Circusclub De Giraf  

 Katapultschieten i.s.m. Bib Ieper 

 Een speelhoek i.s.m Speelpleinwerking Spelewijs 

Sportinitiaties en ander leuks i.s.m. Sport Ieper 

Dit evenement is gratis. Drankjes kunnen gekocht worden aan € 1,00. 

Wie een zelfgemaakt dessert meebrengt, krijgt 3 gratis drankbonnetjes 

Kom jij samen met ons Ravotten? Inschrijven is niet nodig. 

Locatie: Fenix Ieper, Leopold III-laan 16,8900 Ieper 

 

https://www.facebook.com/bibliotheek.ieper/
https://www.facebook.com/spelewijs/
https://www.facebook.com/SportIeper/
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Bezoek ijzerboomgaard 

Wanneer: zaterdag 9 mei van 9u00 tot 16u00 

Waar afspreken: De Klepper: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven via: spelewijs@wvavzw.be of https://www.spelewijs.be/

Zaterdag 9 mei 2020 

 

Op zaterdag 9 mei gaan we op bezoek in ‘t Land van Vlier-

bos in Diksmuide. We  mogen er helpen de dieren verzorgen 

en meewerken in de samentuin…. 

Gelieve picknick mee te brengen voor ‘s middags, wij voor-

zien een drankje.  

Kostprijs:  € 8,00 

 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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Zomervakantie 2020 

Hieronder al een overzichtje van de momenten waarop er 

speelpleinwerking is tijdens de zomervakantie van 2020. 

 

 Maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 

 Maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 

 Woensdag 22 juli t.e.m. vrijdag 24 juli 

 Maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 31 juli 

 Maandag 3 augustus t.e.m. vrijdag 7 augustus 

 Maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus 

 Maandag 17 augustus t.e.m. woensdag 19 augustus 

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

Kostprijs is 8 euro per dag. (sociaal tarief op aanvraag) 

 

 

Inschrijven kan al via de website: 

https://www.spelewijs.be/kind-

inschrijven-1/  of via  

spelewijs@wvavzw.be 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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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 een mailtje met uw vragen! 
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 Activiteiten 

 
Stilte! Opperste concentratie voor deze 

kunstenaar! 



 

 

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 5 maart 

Boltra 

Prijs: € 10,00 

dinsdag 3 maart 

Activiteitenvergadering + Bingo upgrade 

Prijs: € 4,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

16 

Vol au Vent 

zondag 8 maart 

wanneer - zondag 8 maart vanaf 11:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 12,00 euro, 8,00 euro kind - neem geld mee voor een drankje 

 
Kom smullen van onze heerlijke vol au vent met 

verse frietjes!  

Heerlijk zal dat zijn! 

12,00 euro volwassene 

8,00 euro kind 
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biNusstappers 

wanneer - zondag 8 maart 2020 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 (nieuwe prijs!) 

inschrijven tegen - woensdag  4 maart 

zondag 8 maart 

We wandelen de 33e Dwars door de Westhoek van de Westhoek-

stappers in Vlamertinge. 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 recht-

streeks gaat, geef dit dan door bij inschrijving. 

Startlocatie: OC Vlamertinge, Poperingseweg 483. 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 
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 minivoetbal De biNussjotters 

dinsdag 10 en 24 maart 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 maart gaan door op: 

dinsdag 10 maart en dinsdag 24 maart 

 

wanneer - dinsdag 10 en 24 maart van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - sporthal Minneplein Ieper 

prijs - € 3,00 per training of match 

 



 

 

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 12 maart 

 

dinsdag 10 maart 

 

Prijs: € 2,00 

Wandelen Palingbeek 

Prijs: 5,00 

Kringwinkel Ieper achter de schermen 
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Café Chantant Veurne 

wanneer - woensdag 11 maart  13u45 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag 9 maart 

woensdag  11 maart 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek maken  

met Pieter en zijn accordeon. 

We vertrekken vanuit biNus om 13u45 met de bus naar  

Havenzate in Veurne. 

Of als je van Veurne bent kom dan rechtstreeks om 14u30 

naar Havenzate, Noordstraat 136 te Veurne 
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Café avond Koksijde 

wanneer - vrijdag 13 maart van 17:30 tot 22:00 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 5 euro drankje inbegrepen 

inschrijven tegen: Donderdag 12 maart 

  We gaan op stap naar Koksijde en we gaan langs bij Tandem West, 

  ze houden een feestje in hun lokaal en wij gaan lekker mee feesten. 

vrijdag 13 maart 

We vertrekken vanuit biNus met ons busje om 17u30 en we ne-

men onze eigen DJ en Pieter mee om er een feest van te maken. 

Je kan ook rechtstreeks gaan als je van de kust bent : 

Om 19 u, St.Rita-kapel, Pylyserlaan 13 8670 Koksijde 
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Bowling Ieper 

Wanneer: zaterdag  14 maart 2020 van 14u00 tot 17u00 

Waar: Bowling Atlantis, Posthoornstraat  8, 8900 Ieper 

Inschrijven tegen 11 maart 2020 

inschrijvingen@wvavzw.be 

zaterdag 14 maart 

We gaan bowlen in Ieper,  

Afspraak aan bowling Atlantis Ieper om 14:00 uur 

Deze activiteit is voor iedereen vanaf 6 jaar! 
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wanneer -  zondag 15/03/2020 - 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 15 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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donderdag 19 maart 

 

dinsdag 17 maart 

Fuif Duin en Polder in 4AD Diksmuide 

Prijs: € 7,00 

Bezoek Jules Destrooper 

Prijs: € 10,00 
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Samen-Apart @ De Klepper 

woensdag 18 maart 

Welkom op de Klepper voor een namiddag vol plezier  

 go carts 

 buitenspelen 

 moestuinactiviteit 

 Speciaal voor kinderen en jongeren met ASS 

wanneer - woensdag 18 maart- van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper - Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 3,00; drankje inbegrepen 

inschrijven tegen - maandag  16 maart 
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Middelste pagina’s 

Dit vrolijk ensemble met de mooie kuiten luisterde 

een feest op voor één van onze sponsors! 

Frieten na 

een lastige 

match, dat 

smaakt      

altijd!! 
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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 maart! 

Middelste pagina’s 

En we bakten lustig 

verder!! 

Ook de orgel-

man draaide 

rustig verder! 
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Life on Wheels 

 

 

 

 

 

Ook in maart 2020 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer doen we rolstoeltennis. 

wanneer - donderdag 19 maart  18:30 uur tot 20:00 uur 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 19 maart 
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Diksmuide Groene vingers 

                 zaterdag 21 maart 

Het is zover, de vogeltjes fluiten, de zon piept terug door 

de wolken, eindelijk is de lente daar… 

We gaan terug in de tuin van de ijzerboomgaard  

tuinieren, en we zullen ook de dieren van de  

kinderboerderij voederen. 

wanneer -  zaterdag 21/03/2020 - van 10u30 tot 14:00 

waar - afspraak  aan het stadhuis van Diksmuide 

prijs - 2 euro met drankje inbegrepen, breng eigen picknick mee 

inschrijven - voor donderdag 19 maart 
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Vertelnamiddag 

Wanneer - zaterdag 21 maart 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen:  maandag 16 maart 

zaterdag 21 maart 

Daniël Vannieuwenhuysse leest nu verhalen voor en neemt       

hiermee de fakkel van Pol over. 

 

Daniël neemt je voortaan mee in een spannende fantasiewereld 

en neemt je op sleeptouw voor een boeiend verhaal!! 
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wanneer -  zaterdag 21/03/2020 - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

Carnavalsfuif 
zaterdag 21 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 
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donderdag 26 maart 

 

dinsdag 24 maart 

Bib + iets drinken 

Prijs: € 4,00 

Speelplekke Poperinge 

Prijs: € 8,00 
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Café Chantant Ieper 

woensdag  25 maart 

wanneer - woensdag 25 maart  14:00 uur tot 16:30 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag 23 maart 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en 

muziek maken  met Pieter en zijn accordeon. 
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Lentefuif Myosotis 

zaterdag 28 maart 

We gaan feesten in dancing Myosotis in Veurne. 

Jullie kunnen allen genieten van pannenkoeken en 

koffie.  

Een initiatief van Stan vzw 

wanneer - zaterdag 28/03/2019 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 10,00 

Inschrijven tegen - maandag 23 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 

Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

‘t Achternoentje 

35 

Dinsdag 31 maart 

Accordeonist Vilbert @ Dorpspunt 

Prijs: € 7,00 
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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 4 maart 

Sjoelbak 

 

woensdag 11 maart 

Vogelpik 

 

woensdag 18 maart 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Grafitti workshop 

Zaterdag 11 april: Graffiti workshop 

Wanneer: zaterdag 11 april: 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Wat?:  T graffiti ateljee komt een workshop graffiti geven.  Je leert 

er als een echte kunstenaar graffiti spuiten  en je krijgt zelfs een 

MDF-plaat met jou eigen ontwerp mee naar huis. 

 Prijs? 20 euro  

 

 

 

 

wanneer - zaterdag 11 april 2020  van 14u00 tot 17u00 

waar - De Klepper, Kanteelpad 4, 8900 Ieper  

prijs - € 20,00 

inschrijven via: inschrijvingen@wvavzw.be  
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Wanneer - woensdag 29 april 2020 van 14:00 uur tot 22:00 uur 

Waar -  Fenix 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 Fenix 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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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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Ook dit jaar gaan we terug naar het festival Rock Voor Specials! 

Je betaalt voor vervoer, inkom festival + 2 overnachtingen op 

camping Compot.  

Vertrek woensdag 1 juli om 10:30 uur,  terug  vrijdag 3 juli rond 

de middag. Meer info + programma hoor je later! 

De eerste namen zijn : Het Zesde Metaal & Clouseau 

Rock Voor Specials 

wanneer - woensdag 1/07/2020 tot en met vrijdag 3/07/2020 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 75,00 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

1, 2 en 3 juli 2020 

 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

43 

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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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. 
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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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