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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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BIZARRE  TIJDEN… 

Eind maart ons Vrijetijdskrantje van april samenstellen is een 

moeilijke opdracht. Door de Corona-crisis moeten we ieders ge-

zondheid op de eerste plaats zetten, en dus onze activiteiten al-

vast stilleggen tot en met zondag 3 mei. 

Anderzijds hopen wij dat niemand van onze gasten ziek wordt en 

dat we zo snel mogelijk opnieuw samen met onze vrijwilligers en 

jullie kunnen genieten van toffe vrijetijdsactiviteiten én het 

mooie lenteweertje. 

Op zaterdag 7 maart was er ons jaarlijks vrijwilligersfeestje. Je 

leest en ziet er meer over op pagina’s 8 en 9. We bezochten een 

hoeve in het Noord-Franse Bambecque en gingen daarna dansen 

in café des Orgues in Herzeele. Een namiddag om nooit                

te vergeten! 

En over die mysterieuze hoeve in Bambecque kun je het goeie 

WVA-nieuws lezen op pagina 14 en 15. 

Verder lees je in dit speciale krantje allerlei tips over hoe jij en 

wij onze VRIJE TIJD zinvol en plezant kunnen maken met spelle-

tjes, bakken, tuinieren, dromen over reizen en onze Corona-lijn. 

Zelfs in deze bizarre tijden is WVA springlevend en zullen we blij-

ven grenzen verleggen, tot in Frankrijk! 

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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Met droefenis moeten we het overleiden melden van onze  

geliefde vrijwilliger Pol Debaene. Pol overleed op 4 april in   

Poperinge, hij was 77 jaar. Pol is zeer lang vrijwilliger        

geweest bij WVA, vooral zijn vertelnamiddagen zullen velen 

bijblijven. 

We wensen veel sterkte aan de familie. 

Computers om te lenen 

Momenteel wordt er sterk ingezet op digitaal onderwijs. Kinderen moe-

ten hun huiswerk online maken en doorsturen naar de leerkrachten. 

Maar wat als je thuis geen computer en/of internetverbinding hebt?  

Wij kunnen helpen! 

In samenwerking met CoderDojo Belgium kunnen wij enkele laptops 

uitlenen aan gezinnen met kinderen die thuis geen computer hebben. 

Deze laptops kunnen gratis ontleend worden zolang de Corona maat-

regelen van kracht zijn. Dankzij Telenet 

kunnen wij ook een gratis internetverbin-

ding aanbieden.  

Heb je geen computer thuis of ken je een 

gezin die thuis geen computer heeft? 

Neem dan contact op met Jasmien:       

jasmien.hautekeur@wvavzw.be                

of 0479 55 59 49. 

mailto:jasmien.hautekeur@wvavzw.be
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We missen onze vrijwilligers!! 

Ooit lang geleden, toen de dieren nog spraken en we de 

grens nog over mochten steken, hadden we met de vrijwilligers 

van WVA een mooie vrijwilligersuitstap. 

We mochten nog samenscholen voor vertrek in biNus, samen 

koffie drinken, maar hielden ons toch wat in bij het begroeten 

van elkaar.  

We reden samen in kolonne van Ieper via Watou naar het 

Franse Bambecque. Alwaar de vrijwilligers kennis konden ma-

ken met het nieuwe grote project van onze coördinator Patrick 

en bij uitbreiding van de ganse WVA, dus ook van de vrijwil-

ligers!  

Het project, waarover je verder in dit krantje meer kan lezen, 

omvat een zeer mooie 18e-eeuwse hoeve waar wij van WVA 

een vakantieverblijf willen uitbaten. Met de vrijwilligers deze 

site bezoeken, was een zeer fijne ervaring en we merkten met-

een het enthousiasme dat begon te leven! 

Nog onder de indruk van de hoeve, verlieten we Bambecque, 

met zijn monumentale verkeerslichten en namen we koers rich-

ting Herzeele.  

Café des Orgues, het plaatselijk estaminet, waar we plaatsna-

men in de grote orgelzaal.  
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We genoten van een picon of een cola met uitzicht op 3 prachti-

ge orgels! Zo luid gingen de indrukwekkende instrumenten, dat 

het gezellig keuvelen wat werd bemoeilijkt. Maar overweldigend 

waren de orgels zeker!  

Zo overweldigend dat de eerste dansers zich aarzelend begonnen 

aan te dienen. Uiteindelijk zijn de orgels en Pieter er toch in ge-

slaagd om het merendeel van de aanwezigen op de dansvloer te 

krijgen en dat leverde schitterende beelden op!  

Natuurlijk kon een smakelijk taartje niet ontbreken! 

Dank aan alle vrijwilligers voor de fijne dag, maar natuurlijk ook 

voor jullie inzet het ganse jaar door.  

Nu is de pauzeknop voor een onbepaalde tijd ingedrukt, maar 

eens we terug activiteiten kunnen organiseren, zullen we er alle-

maal ten volle tegen aan gaan!! 
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           Plant je eigen WVA Zonnebloem 

In deze tijden van thuisblijven wil het WVA team toch een beetje 

het “Zonnetje-bloem” bij jullie thuis brengen . Dit doen we via 

deze zaadjes die je zelf moet planten, volg deze stappen. 

Neem de zaadjes uit het Zonnebloem pakje. 

Je neemt een bloempotje of een plastic bekertje waarin 

je wat aarde (uit de tuin) doet, en je plant het zaadje 

ongeveer 2 cm diep. Opgepast niet meer dan 1 zaadje 

per potje!! 

Geef de zaadjes dagelijks water en zorg dat de aar-

de vochtig blijft. 

Na een 4-tal dagen zie je het plantje groeien,  je 

ziet kleine blaadjes die uit de aarde komen.         

We blijven de aarde vochtig houden en we zetten 

het jonge plantje in de zon (binnen of buiten). 

Wanneer het plantje ongeveer een  20 tal cm hoog 

is, wordt het tijd om het plantje in de volle grond te 

zetten. Je haalt voorzichtig het plantje met de aarde 

uit het potje en je plant het in je tuin in de volle zon. 

Deze zomer zullen jullie een prachtige WVA zonnebloem hebben in de tuin. 
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Pieter blijft in zijn kot 

Hey lieve vrienden,  

Ziehier mijn kot waar ik in moet blijven. 

Ik heb geluk, het is een oude boerderij 

met een hele grote tuin. 

Tijdens het zalig mooie weer de laatste 

dagen en door mijn op-hok-plicht,             

kreeg ik de kans om echt eens in de tuin 

te werken. De grond klaarmaken om te 

planten, mijn serre terug installeren…. 

Je vraagt je misschien af of ik te eenzaam ben thuis, 

maar niets is minder waar ! Ik heb mijn poezen en ik 

ben mijn “kiekens” aan het pakken om  ze in een 

perk te steken en de eitjes te rapen….ik heb er een 

40 tal …….Ze maken wel veel kabaal s’morgens,     

kukelekuuu….. 

Zo hou ik mij overdag bezig, s’avonds kook ik een 

lekker potje eten….en de rest van de avond zit ik 

meestal aan mijn piano om mooie muziek te spelen, 

tot ik met mijn hoofd op mijn klavier in slaap val, en 

dan droom ik van al mijn lieve vrienden die ik mis, 

en daarbij denk ik ook aan jullie allemaal. 
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Mandala 
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Jasmien blijft in haar kot 

Jasmien krijgt thuis veel gezelschap van haar konijn Maurice. Naast 

knuffels geven helpt hij ook sporten!    

Terwijl Jasmien werkt, 

rust Maurice wat uit in de 

zetel. 

Na al het werken, sporten 

en knuffelen met Maurice, 

duikt Jasmien de keuken 

in om te bakken. De ca-

kejes die ze maakt brengt 

ze naar haar ouders & 

grootouders en buren. 

In het weekend geniet ze samen 

met haar vriend Michiel van het 

zonnetje met een lekkere       

barbecue. 
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 WVA  PARTNER  IN  GRENSOVERSCHRIJDEND 

In het Noord-Franse Bambecque ligt een boerderij die dateert 

van 1769 en recent verkocht werd aan een privé-investeerder 

om een nieuwe toekomst te krijgen. Een jonge bio-boer uit 

Watou zal er de komende jaren op een ecologische en 

duurzame wijze fruit, groenten en kruiden kweken. De oude 

schuur en een aanpalende ruimte worden binnenkort op een 

duurzame manier verbouwd tot vakantieverblijf.                 

Vanaf mei 2021 zal vzw WVA het vakantieverblijf verhuren aan 

diverse sociale groepen, families en organisaties. Ook onze 

eigen groepen zullen hun weekends en vakanties kunnen 

doorbrengen op “l’Île de Bambecque”!   Spannend... 

  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

15 

 

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 april! 

ECO-SOCIAAL  BOERDERIJPROJECT  IN  FRANKRIJK 

De boerderij is heel landelijk          

gelegen en alle bezoekers en    

verblijvers kunnen binnenkort 

genieten van de rust en de 

prachtige natuur. Er zullen in  

de toekomst ook ecologische  

workshops doorgaan rond 

permacultuur, mulching, 

voedselbos en gezonde voeding. In samenwerking met het 

Noord-Franse l’ASSociation des Asperger gaan we inzetten op 

diverse prikkelarme activiteiten waar mensen met autisme en 

anderen kunnen aan participeren. 

Op de boerderij is er ook 

een klein en authentiek 

vakantiehuisje aanwezig 

voor 2 personen. Vanaf mei 

2020 kan dit gehuurd 

worden via Airbnb. 

Meer info over dit project : 

patrick.masson@wvavzw.be 

en 0495/51.93.75 
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Spelewijs woordzoeker 

Vind jij alle ‘Spelewijs-woorden’ die verstopt zitten in deze woordzoeker?  
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Patrick blijft in zijn kot 

Tijdens deze speciale dagen probeer ik mij aan te 

passen. Elke morgen ga ik in Ieper werken aan 

verschillende jaarverslagen en andere                 

administratieve taken. En omdat een coördinator 

goed geïnformeerd moet zijn, start ik mijn thuis-

namiddag met de krant  

In mijn thuis-kot is het tijd voor lenteklusjes en eindelijk 

komt die tuinmuur aan de beurt. Met veel concentratie en 

een zomers kleurtje wordt de muur steentje voor steentje 

en in 2 lagen opgefrist   

Als ontspanning na het vele schilderen op en af de 
ladder, kruip ik deze dagen ook regelmatig in mijn 
serre-kot. Tijd om tientallen verschillende groenten
- en kruidensoorten uit te zaaien in kleine potjes en 
af en toe water te geven. Als er één iets is wat we 
volgens mij nu ook moeten doen, is zorgen voor 
onze eigen gezonde groentjes. Bij mij gaat dit zeker 
lukken. Doen jullie mee?  

En hier zien jullie het eindresultaat van mijn 
schilderkunsten! De gele muur doet mij   
dromen van een mooie zomer en vakantie 
in mijn kot, en de verschillende klimplanten 
o.a. druifjes staan er gezond bij.  
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De vrijwilligers blijven in hun kot 

Geert blijft in zijn vogelkot! 

Agnes maakt zich nuttig door het maken 

van mondmaskers en kaartjes!! 

Philip blijft timmeren in zijn werkkot!! 

Ook Jolien blijft spaghetti maken in haar kot! 
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Ivo blijft in zijn kot 

Ik blijf in mijn kot samen met 

Gus, Ida en mijn madam Fien. 

Gelukkig is het mooi weer en 

kunnen we genieten van onze 

tuin en ook al eens een barbe-

cuetje doen. Voor Gus is dit 

zeer spannend! 

Als het even nodig is, maken we een ritje met 

de fiets. We gaan vaak naar de dieren gaan 

kijken. Ook maken we dikwijls een mooie 

wandeling terwijl Gus op zijn loopfiets mee 

peddelt. Maar hij eindigt meestal in papa’s 

nek. 

‘s Avonds een vuurtje maken zorgt ook voor wat 

extra spanning en avontuur!! 
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Carine blijft in haar kot 
Hallo iedereen, 

Door de corona maatregelen moeten we in ons kot blijven! Daar-

door zal ik jullie eens rondleiden hoe het er aan toe gaat BINUS…. 

We wonen heel afgelegen ”op den buiten” Er is een grote tuin 

met een serre. 

 

 

Door de opgelegde regels 

zou je soms wel eens in 

je Haar krabben,  maar 

het is voor iedereen zijn 

bestwil! 

Veel tijd om me te vervelen heb ik 

niet,...er is altijd wel met iemand 

een aardappeltje te schillen….. 

Met dit prachtige weer 

kunnen we ook wel “uit 

ons komt komen”! Maar 

enkel om te genieten….en 

de was te plooien. 

In de kinderkamer, voor 

mijn kleinkindjes, kan ik 

me uitleven! Dan waan 

ik me eventjes op safari 

in Afrika,…. En wanneer het avond wordt, dan geniet 

ik van een leuk boek, en denk ik reeds 

aan de volgende dag! Het wordt terug 

een dag vol verrassingen, maar nog altijd 

in mijn kot! 
Vele  warme groeten aan allen! 
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WVA reisquiz 

1. Aan welke costa ligt Lloret de Mar?  

2. Noem een luchthaven van Kreta? 

3. Welke brouwerij kan je bezoeken in de buurt van Houffalize? 

4. In welk land ligt Djerba? 

5. Vele jaren reisden we naar Casa Sobral, in welk land ligt Casa Sobral? Spanje, 

Frankrijk of Portugal? 

6. Aan welk mooi meer verbleven we in Hongarije? Carltonmeer of Baltonmeer? 

7. Van welke eilanden groep maken Gran Canaria en Lanzarote deel uit? 

8. Aan welke costa ligt Salou? 

9. Wat is de hoofdstad van Bulgarije? 

10. Door welke landen moet je rijden om van België naar Slovenië te rijden? 

11. Wie reed elk jaar met de fietsvakantie mee met de bezemwagen? Jackie, Frankie, 

Willy? 

12. Welke badstad krijgt de naam “Koningin der badsteden”? 

13. Van welk bekend persoon kan men het huis bezoeken in Amsterdam? 

14. Welke sport kan je beoefenen in Stal Leon? 

15. In welke provincie ligt het dorpje Celles? Henegouwen, West-Vlaanderen of 

Waals Brabant?   

16. Naar welk groot muziekfestival gaan we ieder jaar met de WVA?  

17. Met welke activiteit sluiten we ieder jaar de zomeruitstappen af? 

18. Met de zorgmidweek verblijven we in Ter Duinen, waar bevind dit                      

vakantieverblijf zich? 

19. Hoeveel kilometer per dag fietsen we gemiddeld met de fietsvakantie? 4, 40, 

400? 

20. In Spanje drinken we een pintje drinken in een, Belgisch, Hollands of Frans ca-

feetje? 

21. Welk dierenpark hebben we bezocht om naar de panda’s te kijken? 

22. In welk pretpark zit je op de screaming eagle ? 

23. Het 2-daagse sportkamp noemt? pingpong, balbal, binus? 

24. Wat is het typische drankje van Spanje? 

25. Wie is geen begeleider bij de reizen? Colette, Lies, Marleen, Carine, Pieter, Philip, 

Agnes ? 

De antwoorden  vind je op pagina 27. 
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De moni’s blijven in hun kot! 

De moni’s vinden het super jammer dat de speelpleinwerking in de Paasva-

kantie niet kan doorgaan. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten en zijn 

extra gemotiveerd om de zomervakantie nog zoveel   leuker te maken!   

Deze moni’s hebben nog een persoonlijke boodschap voor jullie: 

Dag lieve kindjes, 

Alles goed? Ik mis jullie hoor en ik heb daar iets berecool op         

gevonden…Ik heb een megaboek gemaakt met allemaal foto’s van 

jullie en de moni’s. Zo kan ik daar elke dag inkijken en jullie toch een 

beetje zien hé! We zullen de zomervakantie extra top maken! 

Met de zomer voor de deur is het wat absurd om nu nog 
een sjaal te breien, maar op die manier haal ik mijn     
creatieve kant nog eens boven en kan ik buiten genieten 
van het lentezonnetje. Groetjes Esther 

Hoe het met mij gaat in deze quarantaine? Ik spendeer heel veel 
tijd met mijn kleine zussen en mijn broer. Ik moet wel zeggen dat ik 
al mijn hobby’s en mijn vriendje enorm mis. Judo, piano, Spelewijs, 
tijd spenderen met vrienden en familie…Ik ga regelmatig wande-
len, luister heel veel muziek en ga samen met het gezin             
geocoachen (zeker een aanrader!). Maar zoals jullie zien op de 
foto, amuseer ik me wel. Zie jullie snel. Knuffels 

Lockdown is voor mij: samen 

met mijn kat Leentje school- 

en stagewerk doen  . 

Geniet van jullie vakantie! 
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Ook deze WVA’ers blijven in hun kot! 

Moni Hanne & Jakob (broer en zus) genie-

ten samen in hun tuin van een gezellige 

barbecue met het gezin. 

Ik geniet in mijn tuin van 

een barbecue en een 

aperitiefje. 

Groetjes moni Britt 

Met mij gaat het super goed 

thuis! Wel super jammer dat 

het speelplein tijdens de 

paasvakantie niet kan door-

gaan! Iedereen: hou jullie 

goed, wees veilig en zorg 

goed voor elkaar. 

Veel groetjes Jonas 

Op jullie gezondheid! 

Een smoothie met peer,                          

mango & banaan.  

Ik mis jullie allemaal! 

Groetjes Sarah 

Axelle en mijn kat Bobo vanuit mijn kot!! 
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Jasmiens corona-sporttips 

Plankhouding 

Ga zoals een plank staan en hou dit 30 seconden vol. Doe dit 3x met 
telkens 30 seconden rust ertussen. 

Jumps 

Spring met je benen open en hou je armen in de lucht, spring daarna 
met je benen dicht en doe je armen naar beneden.  
Doe deze oefeningen 20 keer en rust dan 30 seconden uit. Herhaal 
dit 3x. 

Rijd met je fiets een rondje in de buurt of trek je sportschoenen aan 
en ga wandelen. 
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Activiteiten voor buiten 

Maak je eigen schietkraam! Vul flessen met steentjes en leg er pingpongbal-

len op. Neem een waterpistool en probeer alle balletjes zo snel mogelijk van 

de flessen te schieten. 

 

 

 

 

 

Teken met stoepkrijt een leuk hindernissenparcours voor je auto’s of voor 

jezelf! 

 

  

 

Moddertaartjes maken 

Vul cupcakepapiertjes met aarde (deze aarde mag 

niet te droog zijn zodat het mooi stevig is) 

Ga nu op zoek in je tuin naar bloemen, besjes,     
stenen, takjes… en versier je moddertaartje hier-
mee. Maak er een echt kunstwerkje van! 

Leuke Lockdown-activiteitjes 
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Paasdecoratie maken 

Enkele ideetjes om thuis paasdecoratie te maken 

Paaskonijn van je eigen hand 

Verf je hand, stempel hem op een blad papier en laat dro-

gen. 

Als dit gedroogd is kan je er een paaskonijn van tekenen. 

Paasei met verf 

Teken op een wit blad        

papier een groot ei.  

Neem dan een schoendoos, plastieken    

eitjes en verf bij je 

Leg het ei in de schoendoos en doe er     

enkele druppels verf op 

Leg de plastieken eieren in de schoendoos 

en beweeg de doos langzaam. 

De eitjes rollen door de verf en er ontstaan mooie patronen op jouw paasei. 

Doe dit tot je tevreden bent over het resultaat en laat dan drogen.  

Tip: Maak meerdere geverfde paaseieren en maak hier een slinger van. 

Paaseieren van wol 

Benodigdheden: wol, behangerslijm & ballonnen. 

Blaas de ballon op (zo groot als je jouw paasei wil) 

Smeer de ballon in met behangerslijm 

Wikkel de ballon in met wol (zorg dat er voldoende lijm 

op de wol is) 

Laat enkele dagen drogen 

Als je paasei goed gedroogd is kan je er zonder proble-

men de ballon uithalen en hou je een mooi paasei uit 

wol over.  

Antwoorden quiz  

1. Costa Brava, 2. Heraklion/Chania, 3.Achouffe, 4.Tunesië, 5. Portugal, 6. Balatonmeer,    7. Canarische eilanden, 8. Costa Dorada, 

9. Sofia, 10. België-Duitsland-Oostenrijk-Slovenië, 11. Frankie, 12. Oostende, 13. Anne Frank, 14. Paardrijden, 15. Henegouwen, 

16. Festival Dranouter, 17. BBQ, 18. Nieuwpoort, 19. 40 kilometer, 20. Belgisch, 21. Pairi Daiza,  22. Bellewaerde, 23. Balbal, 24. 

Sangria, 25. Pieter. 
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Tot snel!! 

Frieda blijft ook in haar 

kot! 

 
Ook Niels blijft in zijn kot! 

Ook moni Emma amuseert zich in haar kot! 


