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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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KIEKEBOE!  HIER ZIJN WE WEER! 

Na 3,5 lastige maanden door het Corona-virus is het ein-

delijk weer tijd voor actie en supertoffe WVA-vrijetijd! 

We rekenen op een prachtige zomer en we willen jullie 

met dit zomerkrantje uitnodigen om ons te joinen en te 

genieten van heel veel buitenactiviteiten. 

Van Ieper tot Diksmuide, van Heuvelland tot De Panne, 

van Poperinge tot Izenberge, de Ardennen én Frans-

Vlaanderen. 

Nieuw is ook dat wij binnenkort naar jouw straat en 

buurt komen spelen met ons STOEPDATE-project. 

En heel trots zijn wij samen met velen op ons nieuw 

speelplein SpeleWest in het idyllische Slijpe-

Middelkerke! 

Tot slot lees je op de laatste pagina’s van dit krantje dat 

ook september meer dan de moeite waard zal zijn. 

Hou het gezond en vergeet niet in te schrijven voor jouw 

favoriete WVA-activiteiten. 

Het team en de vrijwilligers. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

4 

NIEUW : WVA-STOEPDATE KOMT NAAR JE TOE!! 

Om jou na Corona een supertoffe zomer te bezorgen, komen we eerst-

daags  naar jou en jouw buurt met onze bakfiets vol met spelletjes, een 

laptop, leuke deuntjes, en een drankje. 

Ons kinderen- en jongerenteam luistert naar jouw wensen en zorgen, en 

bezorgt jou en een paar vriendjes een keitoffe namiddag op de stoep of op 

het pleintje in de buurt. 

We kunnen dit realiseren dankzij tijdelijke middelen van de Vlaamse Mi-

nister van Jeugd, en werken in Groot-Ieper samen met diverse jeugdorga-

nisaties. 

Meer info en contact : 

Jasmien.hautekeur@wvavzw.be 

Axelle@wvavzw.be 

 WVA-STOEPDATE 

mailto:Jasmien.hautekeur@wvavzw.be
mailto:Axelle@wvavzw.be
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Spelewijs tijdens de 

zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driewerf hoera!! Spelewijs gaat door deze zomer!!  

Wel moet je onderstaande info zeker lezen!! 

Coronamaatregelen 

Ook wij moeten enkele maatregelen nemen voor het coronavirus. 

We vragen aan ouders & begeleiders om tijdens het brengen en 

afhalen een mondmasker te dragen. Ook vragen we om het  

speelterrein niet te betreden. 

Gelieve een mondmasker mee te geven met je kind indien hij/zij 

ouder is dan 12 jaar. Dit mondmasker zal niet moeten gedragen 

worden op het speelterrein, wel indien we op uitstap gaan. 

De kinderen en monitoren zullen doorheen de dag regelmatig hun 

handen moeten wassen met water en zeep. 

Betalingen 

De betalingen zullen vanaf deze zomervakantie op voorhand via 

overschrijving gebeuren. Binnenkort ontvangen jullie hiervoor 

een factuur. Deelname is pas definitief na ontvangst van betaling. 

 

TOT HEEL BINNENKORT!!! 
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Spelewijs tijdens de 

zomervakantie 

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

gende momenten: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vraag.  

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

deren afgehaald worden tussen 16u00 en 17u00.  

Zwemmen zal telkens op woensdag zijn, we vertrekken om 

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

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

spelewijs@wvavzw.be 
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Op de volgende pagina’s vind je het zomeraan-

bod van WVA vzw. 

 Alle activiteiten zijn voor personen vanaf 

16 jaar. JobiN-jongeren en volwassenen 

gaan dus samen op activiteit! 

 Afstandsregels worden nageleefd op activi-

teit, mondmaskers verplicht in het busje! 

 Voor reizen en kampen worden de       

deelnemers persoonlijk op de hoogte      

gebracht van de maatregelen. 
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Afsluit ‘t Achternoentje 

 

wanneer - dinsdag 30 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - Gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

Inschrijven: tegen vrijdag 26 juni 

Dinsdag 30 juni 

Na vele jaren én na deze coronacrisis, stopt de activi-

teitensamenwerking met Vondels onder de noemer 

‘t Achternoentje! 

Kom in biNus feestelijk afscheid vieren met muziek, 

hapjes, een drankje een heel veel goeie sfeer!! 
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Caféavond de Klepper 

 

wanneer - zaterdag 4 juli 2020 van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - Gratis, neem zakgeld mee voor en drankje 

Inschrijven - tegen woensdag 1 juli 

Zaterdag 4 juli 

Kom op de Klepper vieren dat we allemaal uit ons kot   

mogen!  

DJ Joeri verzorgt de muziek en we zorgen voor een         

zomerse cocktail! 

Het café gaat buiten door, met voldoende afstand tussen 

de tafels! Social distance gegarandeerd! Ambiance ook!! 
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Volksspelen 

 

wanneer - dinsdag 7 juli om 14:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 5,00 euro 

Inschrijven - tegen vrijdag 3 juli 

Dinsdag 7 juli 

Kom volksspelen spelen in openlucht!  

We plaatsen heel wat leuke spelen op het grasplein van 

de Sint-Pieterskerk, vlak bij biNus.  

We bieden een drankje aan! 

Voor de mensen van Diksmuide, er is een busje voorzien 

die je komt ophalen, vertrek om 13u30 aan het stadhuis 

van Diksmuide 
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Café chantant  

                 Woensdag 8 juli 

We zingen mee met de accordeon, een vrolijke boel!!!! 

Bij mooi weer doen we deze activiteit buiten naast de  

St-Pieterskerk vlak bij de BiNus, afspraak aan de BiNus 

Om 14u. 

wanneer - woensdag 8 juli om 14u 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 2 euro 

Inschrijven – tegen dinsdag 7 juli 
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Wandeling aan zee 

                        Vrijdag  10 juli 

We gaan wandelen aan zee, we gaan naar Nieuwpoort. 

We wandelen wat, genieten van de zee en een terrasje. 

Vertrek vanuit Ieper en Diksmuide. 

Afspraak om 13 u aan de BiNus of om 13u45 aan het 

stadshuis van Diksmuide. 

wanneer - Vrijdag 10 juli om 13u 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  of stadhuis diksmuide 

prijs - 8 euro + zakgeld 

Inschrijven – tegen dinsdag 7 juli 
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Groene vingers Diksmuide 

                   Zaterdag 11 juli 

We gaan terug tuinieren in het Land van Vlierbos in  

Diksmuide. We verzorgen ook de dieren op de boerderij. 

Breng je picknick mee, wij zorgen voor een drankje. 

Afspraak aan het stadhuis van Diksmuide om 10u30 

wanneer - zaterdag 11 juli om 10:30 uur 

Waar - stadhuis Diksmuide 

prijs - 3 euro + zakgeld 

Inschrijven - tegen dinsdag 7 juli 
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Fietstocht Life on Wheels 

                   Zaterdag 11 juli 

Life On Wheels organiseert een fijne fietstocht van 15  à 

20 kilometer rond Ieper. 

We verzamelen om 13:30!  

Nadien sluiten we mooi af met een drankje! 

 

wanneer - zaterdag 11 juli om 13:30 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4 

prijs - 2,00 euro 

Inschrijven - tegen dinsdag 7 juli 
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Bezoek Paardenkamp 

                   Dinsdag 14 juli 

 

wanneer - dinsdag 14 juli van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus , Rijselstraat 98, Ieper. 

prijs - 5 euro 

Inschrijven – tegen vrijdag 10 juli 

We gaan op bezoek in Stal Leon waar ons Paardenkamp 

ook bezig is. 

We kunnen de paarden helpen verzorgen en genieten van 

een hapje en een drankje. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

17 

Forelvissen 

                   Woensdag 22 juli 

wanneer - woensdag 22 juli van 13:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus , Rijselstraat 98, Ieper. 

prijs - 18,00 euro 

Inschrijven  - tegen maandag 20 juli 

Woensdag 22 juli gaan we forelvissen in Westouter                         

in  de Ponderosa. 

Indien jezelf geen vismateriaal hebt, geen paniek, we zorgen ter 

plaatse voor een vislijn. We nemen wat frisdrank mee, maar er is 

ook gelegenheid om daar in het cafetaria iets te benutten. 

We vertrekken vanuit Ieper aan biNus om 13 u30.  en zijn terug in 

Ieper om 17 uur. 
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Boottocht Ieperlee + Vleterhof 

                   Donderdag 23 juli 

We maken een heerlijk rustige boottocht met de      

zonneboot op het Ieperleekanaal.  

Voor de actievelingen, er kan ook met de kajak worden 

gevaren! 

Nadien gaan we genieten van een pannenkoek              

in het Vleterhof. 

wanneer - donderdag 23 juli van 14:00 uur tot 18:00 uur 

Waar - biNus , Rijselstraat 98, Ieper. 

prijs - 12 euro 

Inschrijven – tegen vrijdag 17 juli 
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Caféavond de Klepper 

 

wanneer - vrijdag 24 juli 2020 van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - Gratis, neem zakgeld mee voor en drankje 

Inschrijven - tegen woensdag 22 juli 

Vrijdag 24 juli 

Kom op de Klepper vieren dat we allemaal uit ons kot   

mogen!  

DJ Joeri verzorgt de muziek en we zorgen voor een         

zomerse cocktail! 

Het café gaat buiten door, met voldoende afstand tussen 

de tafels! Social distance gegarandeerd! Ambiance ook!! 
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Moestuinnamiddag De Klepper 

wanneer - Zaterdag 25 juli 2020 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - woensdag 22 juli 

We planten samen bloemen in de Klepper. 

We pimpen ook de Pergola en maken er een 

gezellige namiddag van!! 

Drankje inbegrepen! 

Zaterdag 25 juli 
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Citytrip Heuvellandse bergen 

                   Dinsdag 4 augustus 

We gaan op stap naar de Rode en de Zwarte berg. 

We wandelen wat, spelen minigolf en doen een terrasje. 

Bij de terras heb je de gelegenheid om op de zetellift te 

zitten. 

Ook mogelijkheid om vanuit Diksmuide te vertrekken. 

Allez allez, toerist in eigen streek. 

wanneer - Dinsdag 4 augustus om  14:00 uur 

Waar -  vertrek stadhuis Diksmuide 13u of aan biNus om 14:00 uur 

prijs - 10 euro, met drankje en minigolf inbegrepen + zakgeld 

Inschrijven – tegen donderdag 30 juli 
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Uitstap Bachten de kupe 

                         Woensdag 5 augustus 

We gaan naar het openluchtmuseum bachten de kupe  

in Izenberge, een mini Bokrijk in eigen streek. Hier is een 

klein dorp terug opgebouwd zoals het vroeger was. 

We bezoeken het museum en we doen een terrasje  

achteraf. 

Ook vertrek via Diksmuide mogelijk. 

wanneer - woensdag 5 augustus om  14:00 uur 

Waar -  vertrek stadhuis Diksmuide 13u of aan de BiNus om 14:00 uur 

prijs - 12 euro + zakgeld 

Inschrijven – tegen donderdag 30 juli 
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Wandeling De Panne 

                   Vrijdag 7 augustus 

We gaan naar De Panne, we wandelen wat in de    

winkelstraat en aan de zee. 

We eten een ijsje of gaan ons eens ferm installeren 

Op een leuk terrasje. 

Ook vertrek via Diksmuide. 

wanneer - vrijdag 7 augustus  

Waar -  aan de BiNus om 13:00 uur of aan het stadhuis van Diksmuide om 

13:45 uur 

prijs - 10 euro, met drankje inbegrepen + zakgeld 

Inschrijven – tegen dinsdag 4 augustus  
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SpeleWest 

speelpleinwerking 2020 

SpeleWest  is een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking (fysiek, 

verstandelijk, autisme, ASS), een leerstoornis of een leerachterstand.  

We organiseren onze werking voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud. Ook broers 

en zussen zonder beperking zijn welkom in SpeleWest.  

 

We werken met meer begeleiding dan een reguliere speelpleinwerking. We voorzien 

ongeveer 1 begeleider per 3 kinderen, sommige kinderen krijgen zelfs individuele 

begeleiding. 

In overleg met het thuismilieu wordt een infofiche opgesteld per kind.                        

Dit om begeleiding te voorzien afgestemd op de noden van het kind.   

Er is  een vaste dagstructuur en een communicatiebord met pictogrammen.             

Er is een aanbod aan activiteiten  per niveaugroep.  

 

Maar bovenal maken we gewoon veel plezier met een gevarieerd aanbod aan 

fijne activiteiten.  

Waar? 

IBO-TER ZELTE 

Diksmuidestraat 17 

8433 Slijpe, Middelkerke 

 
Deelnameprijs  

€ 8 per dag. 

€ 7,5 voor 2
e 
kind van hetzelfde gezin 

€ 7  vanaf 3
e
 kind van hetzelfde gezin 
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Zomervakantie 2020 

O ma 6 juli t.e.m. vr 10 juli 

O ma 13 juli t.e.m. vr 17  juli 

O woe 22 juli t.e.m. vrij 24 juli 

O ma 27 juli t.e.m. vrij 31 juli 

O ma 3 augustus t.e.m. vrij 7 augustus 

O ma 10 augustus t.e.m. vrij 14 augustus 

O ma 17 augustus t.e.m. woe 19 augustus 

O ma 24 augustus t.e.m. vrij 29 augustus. 

 

Op voorhand inschrijven is noodzakelijk  

Wanneer is er werking? 

SpeleWest  is een bovenlokale samenwerking van verschillende partners met 

coördinatie door Westhoek Vrijetijd Anders.  

 Gemeentebestuur Middelkerke 

 Gemeentebestuur Nieuwpoort 

 Gemeentebestuur Koksijde 

 Gemeentebestuur De Panne 

 Gemeentebestuur Veurne 

 Tandem vzw 

 Metgezel vzw 

Organisatie  

Info en Contact  

 Melissa Hollevoet (dagelijkse werking): 0496/94 67 19  

           melissa.hollevoet@gmail.com 

 Yarka Neutens (intake en coördinatie): 0471/ 91 31 57  

           yarka.neutens@wvavzw.be 
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Groene vingers Diksmuide 

                Zaterdag 8 augustus 

We gaan terug tuinieren in het Land van Vlierbos in  

Diksmuide. We verzorgen ook de dieren op de boerderij. 

Breng je picknick mee, wij zorgen voor een drankje. 

Afspraak aan het stadhuis van Diksmuide om 10u30 

wanneer - Zaterdag 8 augustus om 10:30 uur 

Waar - stadhuis Diksmuide 

prijs - 3 euro 

Inschrijven - tegen dinsdag 4 augustus 
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Melkerij Hollebeke 

wanneer - dinsdag 11 augustus van 9:00 uur tot 16:00 uur. 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen - vrijdag 7 augustus 

We wijken uit naar deze toplocatie in Hollebeke. 

Voor een dag vol spel en avontuur. Ook chillen is 

toegelaten! 

Breng je picknick mee!! 

Dinsdag 11 augustus 
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Ezelpad 

wanneer - woensdag 12 augustus 2020 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 8,00 

inschrijven tegen - vrijdag 7 augustus 

Woensdag 12 augustus 

 

We brengen een bezoek aan ezelboerderij het Ezelpad in Poperin-

ge. We verzorgen de ezels, we wandelen met de ezels en kunnen 

genieten van een drankje! Doe zeker stevig schoeisel aan! 
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Moestuindag De Klepper 

wanneer - Donderdag 13 augustus van 9:00 uur tot 16:00 uur. 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 10 augustus 

We planten samen bloemen in de Klepper, we 

kunnen misschien ook al groenten oogsten! 

We pimpen ook de Pergola en maken er een 

gezellige dag van!! 

Breng zeker je picknick mee! 

Donderdag 13 augustus 
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Kasteel van Wijnendale 

                Zaterdag 15 augustus 

We gaan op bezoek naar het prachtige kasteel van  

Wijnendale bij Torhout, we verkennen het kasteel en 

zijn prachtige tuin. 

Nadien drinken we iets of eten we een pannenkoek op 

het terras van de museumherberg. 

Ook vertrek vanuit Diksmuide 

wanneer - zaterdag 15 augustus  

Waar -  aan de BiNus om 13u of aan het stadhuis van Diksmuide om 13u45 

prijs - 12 euro, met drankje inbegrepen + zakgeld 

Inschrijven – tegen dinsdag 11augustus  
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Lago Kortrijk 

                Dinsdag 18 augustus 

wanneer - dinsdag 18 augustus van 8:45 uur tot 16:45 uur. 

Waar -  Station Ieper - om 8:45 uur aan de voorkant van het station 

prijs - 20 euro, 

Inschrijven – tegen dinsdag 11augustus  

We gaan met de trein naar Kortrijk. We gaan zwemmen in 

het nieuwe subtropisch zwembad van Kortrijk Weide. Dit 

zwembad heeft maar liefst 5 glijbanen en de langste wild-

waterbaan van België! 

Breng zeker je picknick mee!!  
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Fotozoektocht Ieper 

                 Woensdag 19 augustus 

Hoera het is weer zover, onze jaarlijkse fotozoektocht! 

We gaan op stap in Ieper en we proberen alle oplossin-

gen te vinden tijdens onze speurtocht. 

Breng een picknick mee. 

We doen ook een terrasje tijdens onze tocht! 

wanneer - woensdag 19 augustus  

Waar -  om 10:30 uur aan biNus. 

prijs - 6 euro, met drankje inbegrepen + zakgeld 

Inschrijven – tegen maandag 17 augustus  
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Daguitstap Frans-Vlaanderen 

                 Zaterdag 22 Augustus  

We gaan op stap naar Frans-Vlaanderen,  we steken de 

grens over en we brengen bezoek aan Cassel, Bergues 

(gekend van de film, les ch’ti). We verkennen de stadjes 

en we genieten van terrasjes. Breng je picknick mee! 

In Esquelbecq bezoeken we les Gigotots, waar de poppen 

zelf de boel animeren. 

Wanneer - zaterdag 22 augustus  

Waar -  om  10:30 aan biNus.  

prijs - 18 euro, met drankje inbegrepen + zakgeld 

Inschrijven - tegen maandag 17 augustus  
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Chillen @ De Klepper 

Woensdag 26 augustus 

Wanneer - woensdag 26 augustus 

Waar -  vanaf 16:00 uur aan de Klepper, Kanteelpad 4 

prijs - Gratis, breng geld mee voor een drankje 

Inschrijven – tegen maandag 17 augustus  

Kom af naar de Klepper! Je kan DJ-en, coole schilderijen maken, 

iets drinken op ‘t gemak! 

Er zijn ook wat versnaperingen! 

Rondhangen mag!! 

                                       i.s.m.  
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Daguitstap volkspelen en wandeling 

                Zaterdag 29 augustus 

We gaan naar de speelman waar we enkele volksspelen 

doen. S’middags eten we een heerlijke spaghetti…. 

Na onze heerlijke maaltijd gaan we wandelen naar  

De  Mote en de bosrijke omgeving van Koekelare. 

Ook vertrek vanuit Diksmuide. 

wanneer - zaterdag 29 augustus  

Waar - om 10:30 uur vertrek biNus en 11:00 uur aan het stadhuis van 

Diksmuide 

prijs - 20 euro + zakgeld 

Inschrijven – tegen dinsdag 25 augustus 
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Paardenkamp 

13-14-15 juli 2020  

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  

 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 - minstens 1 maand voor het kamp. 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Paardenkamp%20Paasvakantie
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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. 

Meer info: ivo.braem@wvavzw.be of 

 

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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                       18 juli tot 25 juli 2020 

 

We vertrekken op ontdekkingstocht naar d’ Ardennen. 

Met ons busje doorkruisen we de streek van de Semois en we  

bezoeken prachtige stadjes. Ieder dag is er een avontuur. 

We gaan naar kastelen ,  grotten, we gaan kajakken enz… 

We overnachten  in een tent zoals de echte ontdekkingsreizigers  

op campings, we maken een groot kampvuur. 

Dit is een actieve vakantie en vereist een goede mobiliteit 

Uitstappen, maaltijden zijn inbegrepen in de prijs. 

Je brengt zelf een tentje, matras en slaapzak mee. 

afspreekplaats: 18 juli, biNus vertrek om 9u 

prijs: € 699 + zakgeld (Voorschot van €400+ €299 restbedrag) 

Inschrijven : zo vlug mogelijk, de plaatsen zijn beperkt. 

Avonturenreis d’Ardennen 
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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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BBQ 

wanneer - zondag 6 september 2020 vanaf 11:00 uur apero 

waar -  De Klepper - Kanteelpad 4, Ieper  

prijs - € 15,00  (-12 jaar: € 8,00) 

inschrijven tegen 20 augustus 

Zondag 6 september 

Blokkeer zondag 6 september al maar in jouw agenda: 

als afsluit van een zomervakantie vol reizen, uitstappen, 

spelewijs en fun,  geven wij onze jaarlijkse                      

afsluitbarbecue.  

Iedereen is welkom!! 

 Kom dus zeker genieten van een lekker stukje vlees, 

een fris drankje en een heleboel sfeer! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

43 

Oldtimerrit  

Zaterdag 19 september 

 

We organiseren onze jaarlijkse oldtimerrit.  

We maken een leuke toer met oldtimers en sportieve auto’s. Er is 

een verrassingsstop voorzien in Bambeque (Frankrijk), we voorzien 

een drankje. Terug in biNus zijn er broodjes en twee drankjes inbe-

grepen in de prijs.  

Indien je niet gemakkelijk in en uit een té lage wagen kan stappen, 

laat het ons weten bij je inschrijving!!!  

wanneer -  zaterdag 19 september - van 13:15tot 17:15 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! Maar 30 plaatsen! 
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11-12-13 september 2020 

We vertrekken op vrijdag 11 september naar Middelkerke. We  verzamelen 

aan biNus, Rijselstraat 98, Ieper  om 17 uur.   

We komen terug op zondag 13 september om 17 uur aan biNus in Ieper. (uur 

van terugkomst kan nog wijzigen) 

Personen uit regio Diksmuide-Veurne worden opgehaald aan het stadhuis in 

Diksmuide. Of rechtstreeks naar Middelkerke, Lombardsijdelaan 235. 

De Zeekameel is een vakantieverblijf in Middelkerke, op de rand van duin en 

polder en op een boogscheut van de zee en de jachthaven. Het is voorzien 

van comfortabele kamers om er een gezellig weekend door te brengen. 

Inbegrepen:  

Alle maaltijden, dranken, begeleiding, activiteiten, vervoer, verzekering.  

Niet inbegrepen: 

Drank en eigen uitgaven bij uitstappen. 

Prijs: € 165 

wanneer - 11-12-13 september 2020 

Waar - vertrek biNus  of stadhuis van Diksmuide. 

prijs -  165 euro + zakgeld 

Inschrijven – tegen dinsdag 25 augustus 

Vrijetijdsweekend  De Zeekameel 
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Op ZONDAG 13 SEPTEMBER van 6u ’s morgens tot 18u ’s avonds 

bent U van harte welkom op onze eerste grensoverschrijdende 

rommelmarkt ten voordele van vzw WVA en het project L’Île de 

Bambecque. 

Koopjes, animatie en ambiance verzekerd! 

Adres : 10, Route d’Oost-Cappel  59046 Bambecque  in Frankrijk 

Graag carpoolen en fietsen 

VIDE GRENIER à la ferme de 

Bambecque/ROMMELMARKT op de 

boerderij in Bambeke 
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Quiz in eigen land 

Ann Winner 

Jo Sommers 

Laura Vally 

Luc Van het Groenewoud 

Raymond A 

Dana Christy 

Bart Ferdy 

Isabelle De Vos 

Will Steeno 

Willy Verminnen 

Luc Kaëll 

Johan Lynn 

Zet de juiste voornaam bij de juiste achternaam 

Politiek 

1. Wie is/of was nog nooit burgemeester van Ieper?  

 Dehaene 

 Durnez 

 Talpe 

 Leterme. 
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2. Welke politicus is geen West-Vlaming?   

 Bart Tommelein 

 Herman De Croo 

 Vincent Van Quickenborne 

 Johan Vandelanotte 

3. Wie is momenteel onze Eerste Minister?  

 Hilde Crevits 

 Maggie De Block 

 Sophie Wilmés 

 Joëlle Milquet. 

West-Vlaanderen Luik 

Luik Antwerpen 

Antwerpen Gent 

Henegouwen Namen 

Oost-Vlaanderen Hasselt 

Namen Brugge 

Limburg Mons 

Luxemburg Luxemburg 

Plaats de hoofdstad bij de juiste provincie. 

Heel veel dank aan Alexander Christiaens voor deze quiz!! 
 

Antwoorden op p. 48 
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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! 

Antwoorden quiz. 

1. Dana Winner, Jo Vally, Luc Steeno, Raymond Van het Groenewoud, Isabelle A, 

Ann Christy, Will Ferdy, Luc Devos, Luc Steeno, Johan Verminnen, Bart Kaël, Laura 

Lynn. 

2. Leterme. 

3. WV—Brugge, Luik—Luik, Antwerpen—Antwerpen, Henegouwen—Mons, OV—

Gent, Namen –Namen, Luxemburg– Luxemburg, Luik—Luik. 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/

