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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  

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 16 januari 2021: hand en voet verven  

Wanneer: zaterdag 16 januari, 14u00 tot 16u00 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa tot 14 januari: 

spelewijs@wvavzw.be 

Een groot wit blad, een 

pot verf en onze handen 

en voeten! Meer hebben 

we niet nodig!! 

 

We maken leuke schilde-

rijen met onze handen 

en voeten!  
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Ons normaal                   

activiteitenaanbod voor 

volwassenen gaat ook in    

januari niet door         

wegens Corona.  

Maar op de volgende pa-

gina’s lees je heel wat 

nieuwe mogelijkheden! 
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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 2 verschillende ‘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 van vrijdag 21 mei tot en met maandag 24 mei een 

toeristisch weekend op de ruime en veilige locatie Peace Village in 

Mesen. Daarbij bieden we de gasten met beperking een heel       

boeiend  en ontdekkend vrijetijdsaanbod aan. Terzelfdertijd           

verwennen we hun ouders/mantelzorgers met een speciaal pro-

gramma en ruimte voor lotgenotengesprekken. Dit alles slechts 

voor 60,00 Euro per persoon. 

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 

Voor deze prachtige toeristische ontdekkingen geven wij graag voorrang aan: 

 WVA-klanten die deze zomer hun reis in het water zagen vallen. 

 (Jong)volwassenen uit de Westhoek die nog geen Persoonsvolgend 

Budget hebben 

 (Jong)volwassenen en hun gezin uit de Westhoek met een beperkter 

budget voor vrije tijd en reizen. 

Meer info en inschrijvingen: pieter.lonneville@wvavzw.be, 0499 90 69 72 
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Game time! 

Zaterdag  23 en 30 januari 

Wanneer: tussen 15:00 uur en 18:00 uur. 

Geschikt voor: iedereen die wil. 

Wat?: zoek je iemand om mee te gamen of te praten, dan 

kan dit zeker hier bij Seppe. Dit kan online of ter plaatse in       

biNus. 

 

Inschrijvingen bij Seppe via facebook: Seppe WVA, de like 

pagina of via mail: seppewva@gmail.com 

 

Gametime met Seppe 
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2020 : 12 KEER  BEDANKT  EN  MERCI! 

Het jaar 2020 was alleszins een bijzonder jaar voor iedereen en 

ook voor de werking van vzw Westhoek Vrijetijd Anders.               

De Corona-pandemie zorgde voor veel frustraties, verdriet,         

annulaties en beperkingen. Niettemin willen wij toch 12 keer      

terugblikken en bedankt en merci zeggen aan : 

1 : onze gasten, die al op onze Nieuwjaarsreceptie en andere 

Nieuwjaarsfeestjes massaal aanwezig waren! 

2 : onze ouders, die hun kinderen en          

jongeren graag inschrijven voor Spelewijs,           

SpeleWest, JoBiN en Samen-Apart! 

3 : onze Franse vrienden van Gemsa en L’Ass des As, die ons in-

spireerden en steunden om te geloven in ons grensoverschrijdend 

project ‘L’Île de Bambecque’. 
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4 : onze collega’s en stagiairs, die in de 2 lockdownperiodes zeer 

veerkrachtig, solidair en creatief samenwerkten om toch veilige 

vrijetijd te kunnen aanbieden! 

5 : onze vrijwilligers en bestuurders, die bleven meedenken, 

steunen en inspireren in dit lastige jaar! 

6 : onze lokale en bovenlokale overheden, die ons met subsidies 

en vertrouwen omarmden en ons prikkelden voor nieuwe initia-

tieven en projecten! 
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8 : onze sponsors en serviceclubs die telkens zorgen voor           

extraatjes en dit jaar hun schouders zetten onder ons nieuw      

busje! 

9 : onze leveranciers en partnerbedrijven, die flexibel en gedul-

dig zoeken naar en zorgen voor kwaliteitsvolle producten en ser-

vice! 

7 : onze begeleiders en medewerkers van voorzieningen en in-

stellingen die hun cliënten warm maken voor onze werking! 
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12 : onze Spelewijs-koekjeskopers, die in december opnieuw 

zorgden voor extra centjes in de Spelewijskassa!  

11 : onze West-Vlaamse Vrijetijdswebcollega’s, die met ons mee-

gingen in dezelfde Coronaproof-zoektocht! 

10 : onze sociale netwerkpartners uit de hele Westhoek, die in-

staan voor boeiende samenwerkingen! 
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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 

 Binnenactiviteiten voor iedereen tot 30 jaar, maximum 8 

personen. 
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Spelletjes 

Knip dit uit en maak deze dino  
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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 

k 

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/

