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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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Paasvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de paasvakantie is er  werking van Spelewijs op 6,7,8,9 

April & 12,13,14,15 April 

Telkens vanaf 7u30 tot 17u00.  

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een Spelewijs dag 

7 euro. Gelieve dit vooraf via overschrijving te betalen. 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 

Wanneer: 6,7,8,9 April & 12,13,14,15 April 2021 vanaf 7u30 tot 17u00 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa: 

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

In de zomervakantie van 2021 gaan we opnieuw op kamp met 

Spelewijs. Dit jaar trekken we naar Zonnebeke van dinsdag 13 

juli tot zondag 18 juli. Hou deze periode dus alvast vrij! Het kamp 

kost 120 euro, 100 euro voor de mensen die recht hebben op so-

ciaal tarief. Wie meer informatie wenst mag al zijn vragen sturen 

naar spelewijs@wvavzw.be 

Inschrijven kan via de website: www.spelewijs.be  
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Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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Paasvakantie SpeleWest 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de paasvakantie is er werking van SpeleWest op dinsdag 

6,7,8,9 April & 12,13,14,15 April 2021. Telkens vanaf 7u15 tot 

17u00.  

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een SpeleWest dag 

8 euro. Gelieve dit vooraf via overschrijving te betalen. 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: https://www.speelpleinwerking-spelewest.com/ of via 

een mailtje naar spelewest@gmail.com 

Wanneer: 6,7,8,9 April en 12,13,14,15 April vanaf 7u15 tot 17u00 

Waar: Schoolstraat 37, 8434 Lombardsijde 

Inschrijven kan bij Melissa: 

spelewest@gmail.com 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

8 

 Activiteiten 
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Ons normaal                   

activiteitenaanbod voor 

volwassenen gaat         

ook in april niet door   

wegens Corona.  

Maar op de volgende   

pagina’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 donderdag 11 november tot en met zondag 14 

november 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 programma 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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Troevertjes Koffer 

Ga mee op reis vanuit je eigen huiskamer! 

Beste vrienden, het is eindelijk zover…...onze                

troevertjeskoffer is klaar, hoera! Heb jij zin om de koffer 

thuis te ontvangen en met je gezin een geweldige reis te 

maken in de Westhoek?  Via een tablet neemt onze      

speciale troevertjes-detective  je mee naar leuke plekjes 

in eigen streek. Met de VR-bril, geurverdamper,             

blotevoetenpad en lekkere “Westhoek”-hapjes, ga je echt 

even op reis. Er zitten ook enkele leuke opdrachten en 

spelletjes in onze koffer. 

Voor alle info of inschrijvingen, mail naar : 

pieter.lonneville@wvavzw.be en                                                          

yarka.neutens@wvavzw.be 
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Troevertjes Piano Bus 

Dames en heren, het is zover! 

Onze  piano bus is helemaal klaar. 

Hebt u zin om met ons mee te gaan 

voor een privé concertje in je bubbel 

of alleen? Neem gerust contact op. 

Deze bus is rolstoel toegankelijk met 

lift. 

Er is een plexi-scherm in de bus die u 

volledig corona veilig houdt.  

 

Als je zin hebt dat wij bij u langsko-

men aan huis of instelling? 

Neem contact op met : 

pieter.lonneville@wvavzw.be 
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Gametime Online 

Je kan ook samen online gamen met Seppe!! 

 

Maak een afspraak via Facebook/seppewva of mail naar 

seppewva@gmail.com!! 
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Servies Muziek 

Lieve vrienden, WVA presenteert service muziek. 

Het WVA orkest komt langs bij uw voorziening om jullie 

een hart onder de riem te steken.  

Met “lange afstand ”muziek komen wij voor het raam of 

onder uw balkon onze serenade brengen. 

                     Vraag onze muzikant aan via  

pieter.lonneville@wvavzw.be, of bel naar 0499/906972. 

 

  Wij komen bij jou Corona–veilig muziek spelen. 
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Groene vingers Diksmuide 

         Zaterdag  3, 10, 17, 24 april 

We gaan terug tuinieren in het Land van Vlierbos in  

Diksmuide. We verzorgen ook de dieren op de boerderij. 

We kunnen corona-veilig in de gezonde buitenlucht  

werken. Zaadjes planten voor een gezonde toekomst. 

wanneer - zaterdag  3, 10, 17, 24 april vanaf 10u 

Waar - land van vlierbos of  afhaling met het busje op afspraak 

prijs - 3 euro  

Inschrijven - ten laatste  de donderdag voor de activiteit 
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Caféspelen 

wanneer - zaterdag 3 april van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus. 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  vrijdag 2 april 

Ons café is weliswaar nog gesloten, toch bieden we 

deze namiddag caféspelen aan zoals vogelpik, sjoel-

bak, hoedje wip… 

We bieden de spelen buiten aan! 

 

Zaterdag 3 april 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 6 en 20 april 2021 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door in De Klepper! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in april gaan door op: 

dinsdag 6 april en dinsdag 20 april 

 

wanneer - dinsdag 6 en 20 april van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 2,00 per training 
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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 7 en 21 april van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 5 of 19 april 

We bereiden de moestuin én de serre voor 

om de eerste groenten te kunnen zaaien en 

planten! 

 

Woensdag 7 en 21 april 
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Medianamiddag 

Zaterdag 10 april 

wanneer - Zaterdag 10 april van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 3 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 7 april 

 

Welkom op de medianamiddag in biNus!                          

We bieden verschillende games aan op verschillende 

toestellen! Je leert nieuwe spelen kennen en kan nieuwe 

uitdagingen aangaan! 
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Wandeling IJzerboomgaard 

wanneer - donderdag 15 april van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 14 april 

 

We wandelen in de IJzerboomgaard in Diksmuide. 

Afspraak biNus. 

Donderdag 15 april 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

24 

Schilderen op doek 

wanneer - zaterdag 17 april van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus. 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 14 april 

 

Vrijwilliger Franky leert ons mooi te schilderen. 

We zetten de schildersezels buiten en maken mooie 

kunstwerken! 

We spreken af in biNus, maar gaan aan het werk op 

het Zaalhof. 

Zaterdag 17 april 
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Ezelpad 

wanneer - donderdag 22 april van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus. 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 21 april 

 

 

We gaan naar het Ezelpad in Poperinge. We verzorgen 

de ezels en geven ze eten! Dit alles gaat buiten door! 

 

Donderdag 22 april 
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WVA - zoektocht 2021 te Ieper 

wanneer - doorlopend beschikbaar  van april tot en met juni 

Waar - info-boekje aan te vragen bij WVA - mogelijkheid tot opsturen of af te 

halen biNus. 

prijs - gratis 

Wat nu gedaan?  

Er komt een verstrenging van de regels. Daarom stelt WVA voor: 

Een activiteit om alleen of met je bubbel te doen in deze coronatijden, 

Een superleuke fotozoektocht  van een 5-tal km in de 

binnenstad van Ieper. Vraag het boekje aan via inschrijvingen 

met vermelding van je adres, die sturen wij dan op. Of kom 

het afhalen in de biNus. 

Stuur de oplossingen naar WVA of steek ze in de brievenbus van biNus 

en maak kans op een leuke WVA-prijs. 
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Reizen / Kampen 2021 

We laten 2020 achter ons en  kijken met heel veel goesting naar 

de leuke momenten die jullie te wachten staan in 2021. Op de 

volgende bladzijden presenteren wij ‘onder voorbehoud’ ons 

ruim aanbod aan reizen en kampen. We volgen de Corona-

regels dagelijks op en zullen voortdurend communiceren over 

wat kan doorgaan (of niet) owv Corona. Uiteraard zullen we ook 

alternatieven zoeken en aanbieden. 
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6-7-8 juli 2021 

2-3-4 november 2021 

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. 

Een 3-daags paardenkamp zonder overnachting ,voor personen van 7 tot 

77 jaar. 

We leren paardrijden en de dieren verzorgen, telkens van 9 tot 16 uur. We 

werken in niveaugroepen.  

Dit gaat door in Stal Léon, Poperinge (vervoer vanuit biNus mogelijk op 

aanvraag).  

De begeleiders vanuit Stal Léon en onze eigen vrijwilligers houden rekening 

met de capaciteiten van iedere deelnemer. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  

Paardenkampen 
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15-16-17-18 juni 2021 

12-13-14-15 oktober 2021 

Op dinsdag 15 juni vertrekken we voor 4 dagen naar Ter Duinen voor 

een vakantie op maat. We komen terug op vrijdag 18 juni. Deze midweek 

is geschikt voor personen die iets  meer zorg nodig hebben.  

Vertrek oktober, dinsdag 12 oktober, terug vrijdag 15 oktober. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via 

mail naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer dinsdag 15/06/2021 tot vrijdag  18/06/2021 

wanneer dinsdag 12/10/2021 tot vrijdag  15/10/2021 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 185 

inschrijven  zo snel mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

Zorgmidweken Ter Duinen 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

31 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

32 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

33 

26-30 juli 2021 

Fietsvakantie 

Joepie, we gaan terug op fietsvakantie. 

We verkennen de grenzen van de Westhoek en Frans-

Vlaanderen.  We verblijven in 

 “hotel Callecanes” te Abele. 

wanneer vrijdag 26/07/2021tot zondag 30/07/2021 

waar -  biNus, Rijsestraat 98, Ieper 

prijs - € 550,00 

Info - patrick.masson@wvavzw.be  
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30 juli-08 augustus 2021 

 

We gaan  met de bus naar Lloret De Mar in Spanje. 

Hotel Anabel**** volpension. Zon, strand vakantie. 

Plaatsen zijn beperkt, wees er snel bij. Deze reis is ge-

schikt voor rolstoelgebruikers. 

Door corona, onder voorbehoud. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder 

aan. Dit kan via mail naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer vrijdag 30/07/2021tot zondag 08/08/2021 

waar -  Goederenstation, Ieper 

prijs - € 1050 (voorschot van € 550,00 + € 500,00 restbedrag) 

inschrijven tegen 9 maart, plaatsen zijn beperkt. 

Lloret de Mar 
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10-11-12 september 2021 

We vertrekken met 2 eigen busjes  naar Beernem. We 

verblijven in  vakantiewoning  Oostveldhoeve. 

Plaatsen zijn beperkt. Wees er snel bij. 

Door corona, onder voorbehoud. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder 

aan. Dit kan via mail naar carine.leire@wvavzw.be.  

 

 

wanneer vrijdag 10/09/2021 tot zondag 12/09/2021 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 185 

inschrijven tegen  15 juli, plaatsen zijn beperkt. 

Vrijetijdsweekend Beernem 
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wanneer 17-24 september 2021 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1295 

inschrijven  zo snel mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

Op vrijdag 17 september 2021 vliegen we naar het betoverd 

eiland Mallorca. We verblijven in hotel Belvedere We komen 

terug op vrijdag 24 september. 

Hotel Belvedere**** ligt aan de baai van Palma. Het hotel is 

omgeven door een mooie tuin.  

Dit is een All-Inn  vliegvakantie. Rolstoeltoegankelijk. 

Door corona, onder voorbehoud. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit 

kan via mail naar carine.leire@wvavzw.be 

Vliegvakantie Mallorca 

17-24 september 2021 
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Kwissen met Alexander 

Vul in met kleuren 

1, welke zijn de 3 hoofdkleuren? 

2, Welke kleur is lila? 

3, Hoeveel kleuren telt een regenboog? 

4, Welke kleur verkrijg je als je rood en geel mengt? 

5, Hoe noemen wij turquoise? 

6, Welke kleur heeft Lala (Teletubbie)? 

7, Vertaal “Purple rain” (Prince)? 

8, De roden, wie zijn dat? Liberalen, socialisten of 

christen? 

9, Vul de titel aan: 50 tinten …... 

10, Welke hit (kleur) heeft Marco Borsato? 

 

Antwoorden op pagina 36 
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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! 

Antwoorden kwis: 1geel, rood, blauw. 2, licht paars. 3, zeven. 4, 

oranje. 5, appelblauw zeegroen. 6, geel. 7, purperen regen. 8, 

socialisten. 9, grijs. 10, rood 

 

Inschrijven doe je zo! 

Schrijf je in! 

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

