
 

 

Maandelijks tijdschrift - jaargang 21 nr. 4- P708031                               

Afgiftekantoor: 8900 IEPER Esplanade 

Vrijetijdskrant 

WVA 

December 2020 

 

 

 



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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BLIJVEN ZOEKEN EN INSPIREREN 

December 2020 staat voor de deur en zal heel weinig lij-

ken op december 2019. Geen Kerstshopping en geen Ou-

dejaarsavond in WVA, waarnaar we zo verlangen… 

Dit krantje is dan ook helemaal anders dan de vorige : 

nieuwe stagiairs stellen zich voor en ontwikkelen een ga-

me-aanbod. Er zijn onze Stoepdates en je leest al wat 

nieuws over ons ontdekkingsproject                   

‘Westhoek-Troevertjes’. 

We zullen wel maximaal onze speelpleinwerkingen 

’open’ houden tijdens de komende Kerstvakantie.  

Ook in ons project L’Île de Bambecque wordt er volop 

gewerkt aan een mooie groene en sociale toekomst.  

Een kwis, een Kerstpakket voor onze vrijwilligers en de 

Koekjesverkoop zorgen ook voor plezier en toffe momen-

ten in de komende donkere dagen. 

Alvast dromen we van een ‘vrijer’ 2021! 

Hou het gezond en laat snel weten wat we voor jou    

kunnen doen in de ‘Warmste December’. 

Het team en de vrijwilligers. 
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Elke, Kobe, Hulya, Evelien, Phaedra en Elise zijn de zes studenten so-

ciaal werk van Artevelde Gent, die hun bachelorproject maken rond 

de zorgboerderij in Bambecque. 

Zij willen in hun project samen met vzw WVA en vzw L’Ass des As 

onderzoeken welke mogelijkheden er liggen voor mensen met autis-

me en andere beperkingen. We denken aan dagbesteding, work-

shops, begeleid werk, kampen en vakanties. 

Als eindproduct zullen ze een activiteitendag organiseren waar zo-

wel Vlaamse en Franse organisaties en hun doelgroepen deze moge-

lijkheden op een gezellige manier kunnen ontdekken op de ecosocia-

le boerderij. 

We hopen dat Corona vlug voorbij is, zodat we jullie snel kunnen 

ontmoeten en samenwerken! 

L’Île de Bambecque : prikkelarme inclusie in het groen 
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Intussen in Bambeke... 
...werden er oude meubeltjes gepoetst en hersteld in onze toekomstige ge-
lagzaal en zorgen kaarsen en kandelaars voor gezelligheid... 

Buiten werden aantal kaprijpe populieren verwijderd.  

Op hun plaats worden binnenkort diverse fruitbomen aangeplant in het 

voedselbos. 
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Hallo daar 

Ik ben Seppe. Ik ben stagiair van dienst hier bij de WVA. Ik 
doe stage bij de WVA omdat ik al goede herinneringen had 
bij de organisatie van toen ik op Spelewijs stond als anima-
tor. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met mijn aquarium.  

Nieuwe mensen in WVA! 
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Heyy hoii iedereen, 

 

Ik ben Joyce Deswarte. Ik ben 20 jaar oud. Ik volg 
jeugd- en gehandicaptenzorg als opleiding. Ik volg 
mijn stage in de WVA vzw en in de speelpleinwer-
king Spelewijs. 

 

Enkele weetjes over mij: 

 Mijn favoriete gerecht is spaghetti 

 Mijn favoriete kleur is blauw 

 Ik doe graag zot! 
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Door de Corona-pandemie konden heel wat van onze  

gasten niet genieten van hun jaarlijkse WVA-reis naar 

Spanje, Turkije, Frankrijk,… 

Een ferme domper op ons zomers verlangen en               

enthousiasme, maar met steun van Toerisme Vlaanderen 

en veel WVA-creativiteit, krijgen deze gasten de komende 

maanden toch heel wat leuks aangeboden! 

Met ons project ‘Westhoektroevertjes’ willen we drie 

nieuwe ontdekkingen ontwikkelen : 

Project Westhoek - Troevertjes 

We maken een aantal ‘beleef-koffers’ die gezinnen enkele dagen 

thuis kunnen gebruiken om in vakantiemodus te geraken. Er zit een 

waaier aan genietende en toeristische           

elementen in zoals geuren, voorwerpen, 

proevertjes,  foto’s, een Virtual              

Reality-bril en een tablet. Deze kunnen in 

hun huis en directe omgeving gebruikt 

worden.  

Een vrijwilliger of medewerker komt wat 

uitleg geven en helpt je op weg met deze  koffer. 

 

Meer info: yarka.neutens@wvavzvw.be 
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Met deze bereikte gasten, hun ouders en mantelzorgers                   

organiseren we in de lente een toeristisch weekend of midweek op 

een ruime en veilige locatie in de Westhoek (of op 2 aparte loca-

ties). Daarbij bieden we de gasten met beperking een heel boeiend  

en ontdekkend vrijetijdsaanbod aan. Terzelfdertijd verwennen we 

hun ouders/mantelzorgers met een speciaal programma en ruimte 

voor lotgenotengesprekken. 

We bieden kleine, verrassende muzikale          
uitstapjes aan, waarbij groepjes van 4 personen 
een unieke klassieke mini-concertervaring      
beleven in een versierde bestelwagen. Pieter 
zorgt voor live pianomuziek op bijzondere en 
niet-gekende plekjes tussen de Westkust en 
Heuvelland.  
 
Meer info: pieter.lonneville@wvavzw.be 
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de  

activiteiten 

voor  

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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Dus-dag  

Zaterdag 12 december 2020: Kerstactiviteit 

Wanneer: zaterdag 12 december van 14u00 tot 16u00. 

Geschikt voor: Iedereen tot 12 jaar 

Wat?:  We gaan samen lekkere kerstkoekjes bakken. 

Terwijl de heerlijke koekjes in de oven zitten zullen we 

samen nog wat kerstversiering knutselen. 

 

 

 

 

Prijs: 5 euro  

Wanneer: zaterdag 12 december, 14u00 tot 16u00 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa tot 10 december: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Kerstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de  Kerstvakantie is er werking van Spelewijs op maandag 

21, dinsdag 22 , woensdag 23 december én maandag 28, dinsdag 

29 en woensdag 30 december. Het speelplein zal telkens 

geopend zijn vanaf 7u30 tot 17u00. 

Wanneer: 21, 22, 23, 28, 29 en 30 december Vanaf 7u30 tot 17u00. 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa!! 

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

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een Spelewijs dag 

7 euro. Gelieve dit vooraf over te schrijven,  In de dagprijs is een 

10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen.  

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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de  

activiteiten 

voor  

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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Wanneer is er werking? 
Tijdens de  Kerstvakantie is er werking van SpeleWest op maandag 

21, dinsdag 22 , woensdag 23 december én maandag 28, dinsdag 

29 en woensdag 30 december. Het speelplein zal telkens 

geopend zijn vanaf 7u15 tot 17u00. 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een SpeleWest 

dag 8 euro. Gelieve dit vooraf over te schrijven,  In de dagprijs is 

een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen.  

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via 

mail: spelewest@gmail.com 

Wanneer: 21, 22, 23, 28, 29 en december. Vanaf 7u30 tot 17u00. 

Waar:  Odiel Spruyttestraat 1, Slype, Middelkerke 

Inschrijven kan bij Melissa!! 

spelewest@gmail.com 

Kerstvakantie SpeleWest 
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Koekjesverkoop! 
Ook dit jaar organiseert speelpleinwerking Spelewijs een koekjesverkoop. De 
opbrengst wordt integraal gebruikt om de werking van Spelewijs te financieren 
(aankoop spelmateriaal, kamp, onderhoud van de klepper…) 
 
Je betaalt 6 euro per doos. Je bestelt tegen vrijdag 4 december ten laatste. De 
koekjes kunnen worden opgehaald in biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper). Dit op 
volgende momenten: donderdag 17 december tussen 13u30 en 18u00 of op 
vrijdag 18 december tussen 12u00 en 17u30. 
Lukt het niet om op één van deze momenten uw koekjes te komen ophalen? 
Laat dan zeker iets weten aan Melissa van Spelewijs! Dan zoekt ze samen met 
jou naar een ander moment! Scheur het bestelformulier uit het boekje 

 
 

 

 
HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 
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 Bestelformulier 

De eerste pagina is voor de persoon die de koekjes bestelt: zo kan deze 

persoon bijhouden welke koekjes hij juist bestelde.  

De tweede pagina is voor Melissa. De besteller moet deze pagina invul-

len. Dit blad moet je afgeven aan Melissa tegen vrijdag 4 december 

HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 
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Je kan het … 

        … doormailen naar spelewijs@wvavzw.be 

        … opsturen naar WVA Spelewijs, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

        … doorbellen naar 057/21 55 35 

HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 

mailto:spelewijs@wvavzw.be
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HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 
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Ons normaal                   

activiteitenaanbod voor 

volwassenen gaat ook in    

december niet door    

wegens Corona.  

Maar op de volgende pa-

gina’s lees je heel wat 

nieuwe mogelijkheden! 
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Game time! 

Wanneer: Iedere dinsdag en zaterdag tussen 16uur 

en 18uur. 

Geschikt voor: Iedereen met goesting om te gamen! 

Wat?: Zoek je iemand om mee te gamen of te pra-

ten, dan kan dit zeker hier bij Seppe.  

Dit kan online voor alle leeftijden!  

Ook is er de mogelijkheid om dit in biNus te laten 

doorgaan voor kinderen onder de 12.                          

Dit is op aanvraag! 

Inschrijvingen bij Seppe via facebook: Seppe WVA of 

via mail: seppewva@gmail.com. 

Gametime met Seppe 
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We bieden wel activiteiten aan in de vorm van Stoep Date.  

Stoep Date is op aanvraag! We komen ook graag een praatje 

slaan! 

 

—> aanvragen kan via inschrijvingen@wvavzw.be of 057 21 55 35 

 

Dit zijn mogelijke stoepdate-activiteiten! 

 Buiten sporten 

 Werken in de moestuin 

 Wandelen 

 Geo-catching 

 Service Muziek 
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Dag van de vrijwilliger 

Op 5 december vieren we de internationale dag van de 

vrijwilliger! Jullie vrijwilligers zijn zeker ook in deze bizarre 

tijden zeer belangrijk voor de werking! Jullie zorgen er 

voor dat de werking zo veel mogelijk kan doorgaan. 

Het thema dit jaar is “KRACHT” , en dat is ook hetgeen we 

zien bij elk van jullie!  

Elke vrijwilliger mag zich de komende weken aan een 

mooie verrassing verwachten!! 
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Kerstkaartje maken: 

Benodigdheden: 1 gekleurd papier naar keuze en 1 groen gekleurd 
papier, lijm, stift, potlood, schaar 

Hoe begin je er aan?  

Je neemt eerst het groene papier, je legt het horizontaal.  
Je tekent in het midden een kerstboom met jouw potlood.  
Je knipt daarna de kerstboom uit.  
Dan knip je de kerstboom in 2, je doet 
dit zoals op de foto van boven naar on-
der. Dus van de top van de kerstboom 
naar het midden van de stam. 
Daarna neem je het rode blad, je vouwt 
de 2 kanten samen zoals hiernaast.  
Je kleeft een halve groene boom op de 
voorkant links en een halve groene 
boom op de voorkant rechts. Zodat je 
hetzelfde uitkomt zoals op de bovenste foto. 
Daarna kun je nog jouw kerstwens aan de binnenkant van de kaart 
schrijven!  
 
Veel kerstknutsel plezier! 

Knutselen met Axelle 
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Een chocoladerendier maken: 

Benodigdheden: schaar, lijm, Ferrero Rocher choco-
laatjes, bruin en wit karton of hard papier, wiebeloogjes 

Hoe begin je eraan?  

Teken het rendiergezicht op het bruine papier en knip 
het uit. 

Teken rendieroren op het wit papier en knip die uit. 1 
rendier heeft 2 oren nodig.  

Daarna kleef je met lijm de 2 oren op het bruine ren-
diergezicht. 

Daarna geef je het rendier ook de wiebeloogjes, dit kan 
je opnieuw met lijm erop kleven. 

Als afwerking geef je het rendier een Ferrero Rocher 
snoet, zoals op de foto. 

Veel smulplezier met de chocolade rendieren! 
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Kwissen met Alexander 

Een kwisje uit de map “KWISSEN” van ons trouw lid Alexander! 

Vervolledig de tekst met de 10 trefwoorden. Elk trefwoord moet 

slechts één keer ingevuld worden! De woorden zijn: 

 
De vader van Remco heeft 3 zonen: Pief, Poef en 

……………………. 

Elke zaterdag en zondag staan ze …………………… om te 

…………………… met de mountainbike en dit om ter hardst. Pief 

zegt: “wanneer wij dit samen doen, ik en mijn broers, en als ik dan 

de tweede inhaal, dan ben ik …………………. Zolang ik hen maar 

slag en slinger kan kloppen. 

Om dit te ……………………doe ik specifieke trainingen: dan 

……………………ik de Paterberg en de Koppenberg op. Als ik 10 

seconden sneller doe dan de keer voorheen, dan staat iedereen 

………………. 

Elke …………… woensdagnamiddag van de maand gaat de riem 

eraf. Dan lassen we noch interval– noch uithoudingstrainingen in. 

We doen het op ons gemak en ………………… wat tegen elkaar.  

Elke ……………...woensdagnamiddag van de maand gooien we 

het over een andere boeg. Dan is er namelijk kiekebillekaarting en 

zijn we nog niet aan het denken pp de leuke bezigheid van de 

woensdag nadien. 

De moeder ……………… van Pief en Poef is maar wat trots op de 

bezigheden van haar zonen. 

EERSTE - BEREIKEN - LAATSTE - KLAAR - KOERSEN - 

PAF - REMCO - SPRINT - TWEEDE - WILMA - ZEVEREN 
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Kleuren maar! 


