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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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Zomervakantie Spelewijs 

Binnen een aantal weken is het al zomer-

vakantie! Oh wat kijken wij er met  

het Spelewijs team naar uit!  

Wij doen werking op volgende momenten: 

 

Week 1: 5/07— 9/07 

Week 2: Kamp (zie verder) 

Week 3: 19/07—23/07 (Let op 21/07 zijn wij gesloten) 

Week 4: 26/07—29/07 

Week 5: 2/08—6/08 

Week 6: 9/08—13/08 

Week 7: 16/08—20/08 

Week 8: 23/08—27/08  

 

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

Voor info/vragen mail naar spelewijs@wvavzw.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 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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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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Zomervakantie SpeleWest 

Binnen een aantal weken is het al zomerva-

kantie! Oh wat kijken wij er met  

het SpeleWest team naar uit!  

Wij doen werking op volgende momenten: 

 

Week 1: 5/07— 9/07 

Week 2: 12/07—16/07 

Week 3: 19/07—23/07 (Let op 21/07 zijn wij gesloten) 

Week 4: 26/07—29/07 

Week 5: 2/08—6/08 

Week 6: 9/08—13/08 

Week 7: 16/08—20/08 

Week 8: Geen werking! 

 

Inschrijven kan via de SpeleWest website: 

www.speelpleinwerking-spelewest.com  

Voor info/vragen mail naar spelewest@gmail.com 
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 Activiteiten 

Medianamiddag 
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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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Op reis met de Troevertjes bus  

Deze bus is rolstoel toegankelijk 

Neem contact op met : 

pieter.lonneville@wvavzw.be 

 

  Donderdag 10 en 17 juni 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  5, 12, 19, 26 juni 

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  5, 12, 19, 26 juni vanaf 10u 

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

prijs - 3,00 euro  

Inschrijven - ten laatste  de donderdag voor de activiteit 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 1, 15 en 29 juni 2021 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Tijs. 

De trainingen gaan door in De Klepper! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in juni gaan door op: 

dinsdag 1 juni, dinsdag 15 juni en dinsdag 29 juni. 

 

wanneer - dinsdag 1, 15 en 29 juni 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 2 en 16 juni van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 31 mei of 14 juni 

We bereiden de moestuin én de serre voor 

om de eerste groenten te kunnen zaaien en 

planten! 

 

Woensdag 2 en 16 juni 
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De Blankaart 

wanneer - donderdag 3 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro  + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 2 juni 

 

We wandelen in de Blankaart, we genieten van de 

mooie uitzichten en drinken iets op het terrasje. 

Donderdag 3 juni 
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Wandelen Ieper 

wanneer - donderdag  10 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 9 juni 

 

We wandelen op de Vesten in Ieper en doen een    

terrasje! 

Donderdag 10 juni 
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EK Rode Duivels 

wanneer - 12 juni om 20:00 uur, 17 juni om 17:30 uur. 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

inschrijven tegen:  woensdag 10 juni of 16 juni. 

We zenden een aantal matchen uit op groot scherm in 

biNus! Inschrijven is verplicht!!  

 Zaterdag 12 juni: België - Rusland om 21:00 uur,    

biNus open om 20:00 uur.        

 Donderdag 17 juni: Denemarken - België om  18:00 

uur, biNus open om 17:30 uur 
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biNusstappers 

We maken terug op zondag een wandeling samen met Nathalie. 

                        zondag 13 juni 
 
 

We wandelen op zondag 13 juni in Zonnebeke de “Polygoonbos 

wandeling” (4,5km).  

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: Polygoonbos, Lange Dreve 5, Zonnebeke 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

Meebrengen: zakgeld, jas, fluo vestje, mondmasker. 

wanneer - zondag  13 juni  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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Kunst in Bambecque 

wanneer - donderdag 17 juni van 13:00 uur tot 17:30 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 16 juni 

 

Kunst in Bambecque! 

We trekken naar de boerderij in Bambeke voor een 

kunstworkshop met onze Franse vrienden van Gem’sa! 

Donderdag 17 juni 
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Medianamiddag 

Zaterdag 19 juni 

wanneer - Zaterdag 19 juni van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 3,00 euro       

inschrijven tegen:  woensdag  16 juni 

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!! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

20 

Camping Compot 

wanneer - dinsdag  22 juni tot woensdag 23 juni. Uren worden nog meegedeeld. 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 20,00 euro  

inschrijven tegen:  woensdag 16 juni 

Wie al met WVA meeging naar Rock Voor Specials kent 

ongetwijfeld Camping Compot! Dit jaar geen Rock Voor 

Specials, maar we worden wel uitgenodigd voor een on-

vergetelijke Corona-proof-kampeerervaring!  

Schrijf snel in, plaatsen beperkt! Vertrek– en                 

aankomsturen worden nog meegedeeld bij inschrijving! 

Dinsdag 22 en woensdag 23 juni 
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Knutselnamiddag Diksmuide 

wanneer - Zaterdag 26 juni van 14:00 uur tot 16:30 uur 

waar - Land Van Vlierbos : Ijzerdijk 41 in Diksmuide. 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen - woensdag 23 juni 

We leven ons creatief uit met Bianca in Het 

Land van Vlierbos! 

Afspraak 13:45 uur Markt Diksmuide of 14:00 

uur Land van Vlierbos. 

Zaterdag 26 juni 
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Dagje Nieuwpoort 

wanneer - donderdag  1 juli 10:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs -  € 10,00 + zakgeld 

Inschrijven tegen - dinsdag 29 juni 

Donderdag 1 juli 

We doen een daguitstap naar Nieuwpoort.  

We kunne krabben vangen op het stakeetsel, de veerboot 

nemen naar de IJzermonding. 

We doen ook een terrasje! 

Breng zeker ook je picknick mee. 

Vervoer vanuit Diksmuide op aanvraag!! 
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Etentje Nonnebos + wandeling 

wanneer - vrijdag 2 juli  om 11:15 uur (biNus) of 11:45 uur Nonnebos. 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper, Nonnebos, Nonnebossen-Oost 80 in 

Zonnebeke. 

prijs - 25,00 euro 

Inschrijven tegen - maandag 28 juni 

Vrijdag 2 juli 

Op vrijdag 2 juli om  11u 45 spreken we af aan het restaurant Nonnebos in 

Zonnebeke. Voor wie niet rechtstreeks kan gaan, komen we samen aan      

biNus om 11u15, we vertrekken samen met ons busje. Geef dit zeker door bij  

je inschrijving. 

We  genieten van een heerlijke maaltijd. Achteraf maken we een mooie bos-

wandeling .  

We  vertrekken  terug aan  het restaurant Nonnebos om  16u30, personen 

die rechtstreeks gaan, worden ook terug opgehaald.  
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 2 juli van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 2 juli 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 
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Minigolf en zetellift 

 Dinsdag 6  juli  

We gaan op vakantie in eigen land, met de Troevertjes 

Gaan we gezellig minigolf spelen op de rode berg in 

Westouter. Nadien doen we een leuk terrasje  waar wie 

het aandurft een ritje op de zetellift aangeboden krijgt. 

wanneer - dinsdag 6 juli van  13u  tot 17 u 

waar - afspraak aan de biNus (Rijselstraat 98)  om 13u stipt 

prijs - 10,00 euro 
inschrijven tegen -  vrijdag 2 juli 
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Kasteel van Beauvoorde 

We bezoeken het kasteel van Beauvoorde, samen met 

jullie ontdekken we de geschiedenis en de geheimen van 

het kasteel. Nadien verkennen we het prachtige dorp en 

genieten van een drankje op een terras. 

Vertrek via Diksmuide of Veurne mogelijk op aanvraag. 

wanneer - donderdag 8 juli van  13u  tot 17 u 

waar - afspraak aan de biNus (Rijselstraat 98)  om 13u stipt 

prijs - € 10,00 met drankje op terras. 

inschrijven tegen -  maandag 5 juli 

 
Donderdag 8 juli  
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Atlantikwall Raversijde 

                     Zaterdag 10 juli 

We gaan op stap naar Raversijde en we bezoeken de    

fantastische site van de Atlantikwall. We verkennen dit 

openlucht museum en we wandelen langs kanonnen, 

bunkers enz…. 

Nadien genieten we van  een Drankje op een terras 

Vertrek vanuit  Diksmuide mogelijk bij aanvraag. 

wanneer - Zaterdag 10 juli van  13:00 uur  tot 17:00 uur 

waar - afspraak aan de biNus (Rijselstraat 98)  om 13u stipt 

prijs - 6,00 euro 

inschrijven tegen -  woensdag 7  juli 
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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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Bootje varen De Boot 

                     dinsdag 13 juli 

We gaan varen met de Zonneboot op het kaneel Ieper-

IJzer. Dat wordt heerlijk genieten op het water! 

 

We genieten nadien van een terrasje! 

wanneer - Dinsdag 13 juli van 13:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - 15,00 euro 

inschrijven tegen -  vrijdag 9 juli 
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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 14 juli 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 12 juli 

We pimpen de moestuin, we planten en     

kunnen misschien oogsten! 

 

Woensdag 14 juli 
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Bolling  De nieuwe appel 

             Donderdag 15 juli  

We gaan naar De Nieuwe Appel in Abele, we hebben de 2 

banen gereserveerd en we spelen dus in 2 aparte groepen. 

We genieten van een drankje in deze leuke zomerbar. 

 

wanneer - Donderdag 15 juli van 14:00 uur tot 17:00 uur  

waar - afspraak aan de biNus (Rijselstraat 98)  om 14u stipt 

prijs - 6,00 euro drankje incl. 

inschrijven tegen -  Maandag 12 juli 
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 16 juli van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 16 juli 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 
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Bezoek Alpaca Valley 

wanneer - woensdag 21 juli om 12:15 uur in biNus of 12:45 in Loker 

Waar - Binus, Rijselstraat 98, Ieper. OF Koenraadstraat 7 in Loker 

prijs -  20,00 euro 

Inschrijven tegen:  vrijdag 16 juli 

Woensdag 21 juli 

 

Op woensdag 21 juli gaan we op bezoek in Loker naar de Alpacaboerderij. 

We maken een wandeling met de alpaca’s,. We vernemen alles over de alpa-

ca’s. Er wordt ons een drankje aangeboden.  

Wie rechtstreeks gaat wordt verwacht in Loker om 12:45 uur. Wie meegaat 

met ons busje aan biNus  wordt verwacht om 12:15 uur.  Vermelden bij  uw 

inschrijving.  Adres Loker: Koenraadstraat 7. 

Personen die rechtstreeks gaan , worden terug opgehaald  in Loker om  17:00 

uur, aan biNus zijn we terug om 17u30.  
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De Panne Go-cart 

Zaterdag 24 juli 

We gaan op stap naar De Panne, we genieten van de zee en 

gaan met een go-cart rijden op de dijk. 

Nadien wandelen we de Dumontwijk binnen en profiteren we 

van een drankje op het zalige terras van Hotel Du Parc.  

Vertrek vanuit Veurne of Diksmuide op aanvraag. 

wanneer - Zaterdag 24 juli van 13:00 uur tot 18:00 uur. 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  om 13u stipt 

prijs - 10,00 euro,  drankje incl + zakgeld voor een ijsje. 

inschrijven tegen -  woensdag 21 juli 
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Het Zwin 

Dinsdag 10 augustus 

We gaan op daguitstap naar Natuurpark Het Zwin in 

Knokke! 

Kom alles te weten over de verschillende vogels en ge-

niet van deze prachtige omgeving! 

Breng je picknick mee! 

wanneer - dinsdag 10 augustus van 9:00 uur tot  18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 15,00 euro,  drankje incl + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen -  vrijdag 6 augustus 
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Daguitstap Bambecque 

wanneer - donderdag 17 juni van 10:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro       

inschrijven tegen:  vrijdag 6 augustus 

We gaan over de grens naar onze fantastische boerderij 

in Bambecque. We maken kennis met alles die er groeit 

en bloeit!  

Breng je picknick mee! 

Woensdag 11 augustus 
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KOERS Roeselare 

wanneer - donderdag 12 augustus van 13:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro  + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  vrijdag 6 augustus 

 

We sprinten naar KOERS in Roeselare, Hét museum van 

de wielersport! 

We genieten nadien van een terrasje! 

Donderdag 12 augustus 
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 13 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 13 augustus 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 
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Bezoek De Gavers 

wanneer - donderdag 19 augustus 

Waar - biNus 13u30 

prijs -  15,00 euro + zakgeld 

Inschrijven tegen - maandag 16 augustus 

Donderdag 19 augustus 

 

Op donderdag 19 augustus vertrekken we samen naar Harelbeke. 

We maken een mooie wandeling aan de Gavers. Bij mooi weer is 

er gelegenheid om een plonsje te maken.  

Uiteraard hoort daar ook een terrasje bij.  

We vertrekken samen aan biNus om  13u30. We zijn terug  om  

18u.  
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Bezoek POES museum 

 dinsdag 24 augustus 

Dinsdag 24 augustus komen we samen  aan biNus om 13u30. We 

gaan naar de expo “ hoe de kat de mens vangt” 

We vernemen alles over de poes.  

We maken een wandeling en  doen een terrasje in Ieper. 

We zijn  terug aan biNus om  17u30.  

wanneer - dinsdag 24 augustus van 13:30 uur tot 17:30 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 15,00 euro + zakgeld 

inschrijven tegen -  woensdag 18 augustus 
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Bellewaerde 

      Woensdag 25 augustus 

Ben je klaar om een superleuke dag te beleven? 

We gaan kijken naar de spectaculaire shows, we genieten 

van de vele dieren en beleven spannende ritten op de 

attracties. 

wanneer - woensdag van  9:30 uur tot 17:30 uur 

waar - afspraak aan de biNus (Rijselstraat 98)  om 9u30 stipt 

prijs - 20,00 euro  + zakgeld en picknick meebrengen 

inschrijven tegen -  maandag 23 augustus 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

46 

Volksspelen en dagje zee 

Donderdag 26 augustus 

Het begint een jaarlijkse traditie te worden!!!!!! 

We gaan naar herberg De Speelman in Woumen waar we een 10 

tal volkspelen doen. Nadien eten we er de lekkere spaghetti van 

Kathleen. 

S’middags gaan we een wandeling doen aan zee en genieten we 

van een terrasje. 

wanneer - donderdag van 10:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper  om 10 u stipt 

prijs - 20,00 euro  , spaghetti en 2 drankjes incl. 

inschrijven tegen -  maandag 23 augustus 
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 27 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 27 augustus 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 
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BBQ 

wanneer - zondag 29 augustus 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

prijs -  € 16 voor volwassenen , -12 jaar €8 + zakgeld 

Inschrijven tegen: woensdag 25 augustus 

Zondag 29 augustus 

 

Op zondag 29 augustus sluiten we onze zomeruitstappen af met een heerlijke BBQ.  

Vanaf 11u in de Klepper, Kanteelpad 4, Ieper kan je terecht voor onze jaarlijkse BBQ.  

We maken er een gezellige namiddag van.  
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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  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

55 

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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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/

