
 

 

Maandelijks tijdschrift - jaargang 21 nr. 9 P708031                               

Afgiftekantoor: 8900 IEPER Esplanade 

Vrijetijdskrant 

 

 

WVA 

mei 2021 

 

 

 



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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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 zaterdag 17 juli. Hou deze periode dus alvast vrij! Het 

kamp kost 120 euro, 100 euro voor de mensen die recht hebben 

op sociaal 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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wanneer - zaterdag 8 mei 2021, van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - Afspraak aan de Palingbeek, Parking cafetaria 

Prijs: 5 euro, vooraf overschrijven! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

 Activiteiten 

Koppeltjesavond… 
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Ons normaal                   

activiteitenaanbod voor 

volwassenen gaat         

ook in mei niet door   

wegens Corona.  

Maar op de volgende   

pagina’s lees je heel wat 

nieuwe mogelijkheden! 
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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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Op reis met de Troevertjes bus  

Deze bus is rolstoel toegankelijk 

Neem contact op met : 

pieter.lonneville@wvavzw.be 

 

 Donderdag 20 en 27 mei of op afspraak 

Ga mee met onze Troevertjes bus en laat je meenemen 

op een leuke uitstap vol met verhalen en “live”               

pianomuziek. We gaan op verkenning in eigen streek en 

proeven een lekker streekproductje. Ben je klaar om te 

vertrekken? Deze uitstap is gratis , profiteer ervan! 
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Groene vingers Diksmuide 

      Zaterdag  1, 8, 15, 22 en 29 mei 

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  1, 8, 15, 22 en 29 mei 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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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 4 en 18 mei 2021 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Tijs. 

De trainingen gaan door in De Klepper! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in mei gaan door op: 

dinsdag 4 mei en dinsdag 18 mei 

 

wanneer - dinsdag 4 en 18 mei 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 5 en 19 mei van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 3 of  of 17 mei 

We bereiden de moestuin én de serre voor 

om de eerste groenten te kunnen zaaien en 

planten! 

 

Woensdag 5 en 19 mei 
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Wandeling IJzerboomgaard 

wanneer - donderdag 6 mei van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 5 mei 

 

We wandelen in de IJzerboomgaard in Diksmuide. 

Afspraak biNus . 

Donderdag 6 mei 
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Medianamiddag 

Zaterdag 8 mei 

wanneer - Zaterdag 8 mei van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 3 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 5 mei 

Welkom op de medianamiddag in biNus!                          

We bieden verschillende games aan op verschillende 

toestellen! Je leert nieuwe spelen kennen en kan nieuwe 

uitdagingen aangaan! 
 

Je kan ook online gamen met Seppe! Maak een afspraak 

via Facebook/seppewva of mail naar                               

seppewva@gmail.com!! 
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Fotozoektocht Diksmuide 

wanneer - donderdag 13 mei 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - markt Diksmuide of afhalen met busje op afspraak 

prijs - 4 euro  drankje incl 

inschrijven tegen:  dinsdag 11 mei 

Ga mee zoeken op de mooiste plaatsje in de boterstad. 

WVA steekt speciaal een hele leuke fotozoektocht in 

elkaar. Ben je klaar voor een te gekke namiddag? 

We drinken een lekker drankje op de markt. 

Donderdag 13 mei 
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Pimp je living-namiddag 

wanneer - Zaterdag 15 mei van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 8,00 euro 

inschrijven tegen - woensdag 12 mei 

We leven ons creatief uit met Evy en Bianca! 

We maken mooie decoratie om je leefruimte 

op te frissen! 

Zaterdag 15 mei 
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Wandelen Kemmel 

wanneer - donderdag 20 mei van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus. 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 19 mei 

We gaan wandelen op en rond de Kemmelberg! 

We genieten van de natuur en van het mooie uitzicht! 

Sinds kort staan er ook speciale kunstwerken, die we 

gaan bewonderen! 

Donderdag 20 mei 
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Wandelen Westvleteren 

wanneer - donderdag 27 mei van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus. 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 26 mei 

We wandelen de Sint-Sixtuswandelroute. 

We genieten van de natuur en van de omgeving van de 

abdij van Westvleteren. We genieten nadien van een 

terrasje! 

Donderdag 27 mei 
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Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemidde-
lingskantoor voor mensen met een beperkt   

budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij 
een sociale organisatie en de stap zetten naar zo 

een organisatie is soms te groot. Net daarom 
bestaat Rap op Stap.  

Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen af-
spraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen!  

 
Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als 
sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in 

een Rap op Stapkantoor. De medewerkers       
helpen ook met het samenstellen van een      

budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.  
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WVA wordt ook een Rap Op Stap-Kantoor! 

 

Wij zijn vanaf mei 2021 geopend! 

Elke woensdag van 15:00 uur tot 18:30. 

 We werken op afspraak! 

 

Afspraak maken kan via 057 21 55 35 of 

rapopstap@wvavzw.be 
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Creatief in de moestuin! 

wanneer - Zaterdag 29 mei van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - woensdag 26 mei 

We maken onze geveltuin mooi en knutselen 

mooie kruidenbakken! 

Zaterdag 29 mei 
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biNusstappers 

We maken terug op zondag een wandeling samen met Nathalie. 

                        zondag 30 mei 
 
 

We wandelen op zondag 30 mei in Poperinge de “route van hop 

en bier” (3km).  

We vertrekken van uit biNus stipt om 13:30 en zijn terug om 

17:00 uur. We komen daar aan omstreeks 14:15 uur en vertrek-

ken er omstreeks 16:30 uur.  

Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij inschrijving. 

Startlocatie: Dienst voor Toerisme, Grote Markt 1, Poperinge. 
 

Wil je de dag zelf iemand bereiken van WVA? Bel dan naar         

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

 

wanneer - zondag  30 mei stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 inbegrepen, drankje, koek, vervoer, verzekering, begeleiding. 

inschrijven tegen - woensdag  26 mei. 
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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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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 
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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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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  vakantiewo-

ning  Oostveldhoeve. 

Plaatsen zijn beperkt. Wees er snel bij. 

Door corona, onder voorbehoud. 

 

 

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 

Antwoord met “ja” of “nee” is dit de echte naam 

van volgende personen: 

1, Pele 

2, Maradona 

3, Willy Sommers 

4, David Bowie 

5, firmin Van de Kasseien 

6, Pieter Aspe 

7, Maaike Cafmeyer 

8, Stijn Streuvels 

9, Fellix Timmermans 

10, Kamiel Spiessens 

 

Antwoorden onderaan pagina 44. 
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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! 

 

 

Antwoorden kwis: 1nee Edson Arantes do Nascimento, 2 Ja, 3 

nee Willy De Gieter, 4 nee David Rover Jones, 5 nee Stripfiguur uit 

Kiekeboe, 6 nee Pierre Aspeslag, 7ja,  8 nee Frank Lateur, 9 ja, 10 

nee typetje van Chris Van den Durpel. 

 

Inschrijven doe je zo! 

Schrijf je in! 

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

