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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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CORONA 

 Mondmasker is in onze binnenruimtes          
verplicht!! 

 Afstand in de binnenruimtes bewaren. 

 INSCHRIJVEN IS VOOR ELKE ACTIVITEIT         
VERPLICHT!!! 

 Indien CST verplicht is bij een activiteit dan 
staat deze afbeelding erbij :  

 

 

Graag zetten we nog een aantal aandachtspunten over 
Corona op een rij! 
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Kerstvakantie 2021-2022 
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DUS-dag: Bomen Planten 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper of rechtstreeks in Poperinge. 

Wanneer:   zaterdag 5 februari van 13:00 uur tot 16:30 uur. 

Wie: de kinderen van Spelewijs en jongeren Buitenkans 

Prijs: 3,00 euro 

via overschrijving: BE03 4648 2101 1184 (mededeling: Dusdag+ 

naam kind), Cash: aan Bianca ter plaatse  

Zaterdag 5 februari 

We planten bomen in Poperinge! 

We steken onze handen uit de mouwen 

en helpen zo mee met het planten van 

12.000 bomen in de Sint-Sixtusbossen! 

Doe laarzen mee en aangepaste kledij! 

Afspraak aan biNus om 13:00 uur of 

om 13:30 uur op de openbare parking 

op de hoek van de Canadaweg en de 

Krombeekseweg in Poperinge. 

Laat bij inschrijving weten waar je     

afspreekt! 
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Krokusvakantie: Spelewest 

Waar: schoolstraat 37, 8434 Middelkerke 

Wanneer:   7:15 t.e.m. 17:00 

Wie: de kinderen van Spelewest! 

Prijs: 8,00 euro - na de krokusvakantie sturen we u een factuurtje op. 

Dinsdag 1 maart 

Deze krokusvakantie maken we het extra plezant! Omdat    

Spelewest maar een dagje open zal zijn, gaan we het extra 

speciaal maken met een uitstap naar de kinderboerderij! 

Wat heb je nodig? 

Kleren die vuil mogen worden en vergeet jouw boterhamdoos 

niet! 
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Krokusvakantie Spelewijs 

Waar: Kanteelpad 4, de Klepper  

Wanneer:   van 7:30 tot 17:00  

Wie: de kinderen van Spelewijs 

Prijs: 8,00 euro - na de krokusvakantie sturen we u een factuurtje op. 

Vrijdag 4 maart 

Deze vakantie vliegen we er opnieuw in! En ja hoor, Spelewijs 

gaat deze vakantie maar voor één dagje door, waardoor we die 

extra speciaal met een uitstap maken. 

Wat heb je nodig? 

Schoenen die vuil mogen worden en een boterhamdoos met 

eten! 
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ACTIVITEITEN 

Fietstaxi januari 2022 

Activiteit Stagiair Steven spaghetti maken januari 2022 

Ijzerboomgaard met GEMsa januari 2022 
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In februari zijn er 3 Sportuurtjes. 

Van 17:00 uur tot 18:30 uur.  
Iedereen is welkom tijdens de sportuurtjes. 

In de schoolvakanties is er geen 

sportuurtje. 

De Sportuurtjes deze maand: 

woensdag 9 februari 

Sjoelbak 

woensdag 16 februari 

Vogelpik 

 

woensdag 23 februari 

Hoedje Wip 

Inschrijven verplicht! 

Sportuurtjes 
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Troevertjeskoffer 

          Op reis vanuit de huiskamer 

WVA vzw heeft goed nieuws!! 

Heb je zin om een reisje te maken deze winter? Wel zoek 

niet verder, WVA brengt je de “Troevertjeskoffer” en       

nodigt je uit om op reis te gaan in eigen streek vanuit je  

eigen living. Via 3D, een VR-bril, filmpjes, knutselen,     

spelletjes en proeven, verkennen  jullie onze prachtige 

streek. Je kunt kiezen uit 2 bestemmingen :    

Heuvelland of Bachten de kupe. 

De Troevertjeskoffer is gratis voor iedereen. 

Reserveer uw koffer via: pieter.lonneville@wvavzw.be 
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Veurne 
           Op afspraak : ritje met fietstaxi         

Wie gaat er mee op stap met de fietstaxi? 

We doen een ritje langs de oude haven en de Veurnevaart, we 

verkennen leuke plekjes in de stad. Deze toeristische rit duurt   

ongeveer 1 a 2 uur ( 2 pers/rit),  prijs 4 euro per persoon met    

drankje inbegrepen. Vertrek aan OC de Zonnebloem te Veurne. 

Je kan een ritje aanvragen en reserveren via :                                                 

pieter.lonneville@wvavzw.be  

Opgepast : er is geen vervoer naar Veurne voorzien door WVA. 
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Veurne 

                     Woensdag 2 februari 

                    Stadswandeling Veurne 

 

We doen de stadswandelroute van Veurne , een leuke 

wandeling van ongeveer 4,5 km waar we leuke plekjes vol 

geschiedenis ontdekken. 

Onze WVA gids weet je alvast een hoop leuke weetjes 

over de stad van de “slapers” te vertellen. 

Inschrijven verplicht  

Wanneer: woensdag 2 februari van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: afspraak aan de dienst voor toerisme Grote Markt Veurne  

Prijs:  5 euro  drankje inclusief 

Inschrijven voor: maandag 31 januari 
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Knutselnamiddag: 

Valentijn + fotoshoot 

Donderdag 3 februari 

Valentijn is terug aangebroken!  Samen met Bianca 

en Axelle gaan we knutselen rond Valentijn.         

Achteraf doen we nog een fotoshoot met de                   

knutselwerkjes! 

Wanneer:  Donderdag 3 februari van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs:  7 euro per persoon 

Inschrijven voor: dinsdag 1 februari 
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Buitenkans 

Zaterdag 5 februari 

Wanneer:  zaterdag 5 februari van 13:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper of in Poperinge. 

Prijs: 3,00 euro, breng je eigen drankje mee! 

inschrijven tegen:  woensdag 2 februari 

We planten bomen in Poperinge! 

We steken onze handen uit de mouwen 

en helpen zo mee met het planten van 

12.000 bomen in de Sint-Sixtusbossen! 

Doe laarzen mee en aangepaste kledij! 

Afspraak aan biNus om 13:00 uur of om 

13:30 uur op de openbare parking op de 

hoek van de Canadaweg en de Krom-

beekseweg in Poperinge. 

Laat bij inschrijving weten waar je af-

spreekt! 

Voor kinderen en jongeren tot 30 jaar. 
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Speeddate-diner 

Zaterdag 5 februari 

Wanneer: Zaterdag 5 februari van 17:45 uur tot  20:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs:  15 euro per persoon  voor eten, voor drankjes neem je  zakgeld mee!  

Inschrijven voor: maandag 31 januari 

Op zaterdag 5 februari 2022 organiseren we een speeddate-diner.  

Een speeddate-diner is een etentje waarbij je met 2 aan tafel zit. Om het 

halfuur moet je doorschuiven naar de plaats naast je zo 

leer je iedereen kennen.   

Eerste halfuur: hapje en eerste speeddate 

Tweede halfuur: hoofdgerecht en tweede speeddate 

Derde halfuur: dessert en derde speeddate 

Eten is inbegrepen in de prijs van 15 euro, drankjes niet.  

Inschrijven verplicht!  

Nog vragen? Contacteer Axelle via axelle@wvavzw.be of 0473 64 43 74 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 8 en 22 februari 

We trainen opnieuw samen met Steven. 

De trainingen gaan door in de zaal aan het Minneplein! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in februari gaan door op: 

dinsdag  8 februari 2022 

dinsdag  22 februari 2022 

 

Wanneer: dinsdag 8 en 22 februari van 17:30 uur tot 18:00 uur 

Waar: Minneplein Ieper. 

Prijs:  € 3,00 per training 
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Café chantant 

Woensdag 9 en 23 februari 

Beste vrienden, we gaan er terug tegenaan!!! 

We zingen we alle zorgen weg en beleven we een leu-

ke namiddag.   

Inschrijven verplicht!  

Wanneer: woensdag 9 en 23 februari  van 14:00 tuur tot 

16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

Prijs: 2 euro ,  koffie en water inclusief 

inschrijven tegen:  maandag 7 en 21 februari 
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Boltra: ‘t Wethuys 

We gaan terug naar de Boltra.                        

Deze keer in ‘t Wethuys in Watou! 

Wanneer: Donderdag 10 februari van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs:  10 euro per persoon 

Inschrijven voor: dinsdag 1 februari 2022 

Donderdag 10 februari 
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IJzerboomgaard 

Wanneer: zaterdag 12 en 27 februari vanaf 10:00 uur 

Waar: Ijzerboomgaard, IJzerdijk 41, 8600 Diksmuide  of afhalen in Diksmuide  

Prijs: 4 euro 

Inschrijven voor:  woensdag 9 of 23 februari 

We trekken naar de IJzerboomgaard in Diksmuide, 

We verzorgen de dieren en we ruimen de stallen op. 

Breng een picknick mee. 

Inschrijven verplicht!  

Zaterdag 12 en 26 februari 
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Buitenkans 

Zaterdag 12 februari 

 

Wanneer: zaterdag 12 februari 2022 van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs:  3,00 euro, breng je eigen drankje mee! 

Inschrijven tegen:  woensdag 9 februari 

Moestuin de Klepper: 

Al zitten we midden in de winter, we 

gaan reeds nadenken over welke 

plantjes we in de moestuin willen 

planten.  

We maken de moestuin proper en 

zaaien al wat voor in de serre! 

 

Voor kinderen en jongeren tot 30 jaar. 
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Diksmuide 

Wanneer: zaterdag 12  februari vanaf 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: park De Mote St Maartensplein 19 in Koekelare 

Prijs:  6 euro  drankje inclusief 

Inschrijven :  voor woensdag 9 februari 

                     Zaterdag 12 februari 

        Wandeling en bezoek aan de “Mote” 

Midden in het hart van Koekelare ligt een natuurgebied van zo'n 5 
ha groot, een groene oase met veel oude en waardevolle bomen. 
Het domein De Mote was vroeger eigendom van de                   
brouwersfamilie Christiaen en ligt achter het gemeentehuis,       
vroeger de brouwerswoning. 

Nu vind je er een wandelbos met de speurtocht 'De legende van 
het Motespook'. Inschrijven verplicht 
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Veurne 

                   Woensdag 16 februari                                

             beleefmuseum “vrij vaderland” 

Vrij Vaderland brengt het verhaal achter het front, het 
dagelijkse leven in dit laatste stukje onbezet gebied.   
Ontdek hoe Veurne en omstreken plots te maken had 
met een smeltkroes van mensen; soldaten zowel uit       
eigen land als uit vreemde contreien -, dokters,            
verpleegsters, maar ook vluchtelingen kwamen hier       
terecht. Inschrijven verplicht 

wanneer: woensdag 16 februari van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar: Stadhuis Grote Markt Veurne 

Prijs:  7 euro  drankje inclusief 

Inschrijven :  voor maandag 14 februari 
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Buitenkans 

Woensdag 16 februari 

 

Wanneer: woensdag 16 februari van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs: 3,00 euro, breng je eigen drankje mee! 

inschrijven tegen:  woensdag 9 februari 

Moestuin de Klepper: 

Al zitten we midden in de winter, we 

gaan reeds nadenken over welke 

plantjes we in de moestuin willen 

planten.  

We maken de moestuin proper en 

zaaien al wat voor in de serre! 

 

Voor kinderen en jongeren tot 30 jaar. 
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Workshop koken  

Donderdag 17 februari 

Wanneer: donderdag 17 februari, van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

Prijs: 10 euro 

inschrijven tegen:  maandag 14 februari 2022  

Wil jij graag lekkere gerechtjes koken?  

Op donderdag 17 februari gaan we aan de slag met 2      

gerechtjes:  

Pasta kip tomaat champignon en frangipane taart.  

Inschrijven verplicht! Neem een potje mee voor de      

gerechtjes die je hebt gemaakt! En een keukenschort! 
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Life on Wheels 

wanneer: Donderdag 17 februari om 19u tot 20u30 

 

waar:  Sporthal 1 Ieper ( kant van het zwembad)  

                      

prijs: € 2,00 per activiteit 

In februari 2022 komen we opnieuw samen voor een 

sportactiviteit, deze keer is het Tsjoekbal.  

          Donderdag 17 februari 
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Caféavond in biNus: carnavaleditie 

wanneer: vrijdag 18 februari van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven voor maandag 14 februari  

Vrijdag 18 februari 

We vieren Carnaval! Doe je gekste kledij aan! Goeie 

muziek gegarandeerd, goed om een dansje te place-

ren!  

Wie het meest origineel is verkleed krijgt een 

prijs!  
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Buitenkans 

Zaterdag 19 februari 

 

Wanneer: zaterdag 19 februari van 13:30 uur tot 17:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 16 februari 

Weidemoment Ezelbalans: 

We brengen enkele uurtjes door op de 
weide. 
We verzorgen samen de ezels, geitjes 
en kippen (eten geven, uitmesten,    
borstelen, hoeven kuisen). 
Ondertussen wordt er uitleg over de 
diertjes en hun verzorging gegeven en 
worden er leuke weetjes verteld. 
Daarna gaan we samen de dieren 
knuffelen, ook de geitjes!  
Er is mogelijkheid tot het uitvoeren van 
een leuke oefening om het vertrouwen 
in elkaar te versterken, spelen op de 
binnenweide, ...! 
 

Voor kinderen en jongeren tot 30 jaar. 
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wanneer - zaterdag  26 februari van 14:00 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5,00 euro - neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 21  februari 

Game-namiddag 

Zaterdag 26 februari 

We bieden verschillende games aan op verschillende toe-

stellen! 

We hebben VR-brillen, tablets, laptops en een Wii.  

Kom samen genieten van verschillende avonturen in de 

gamewereld!! 
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Diksmuide 

Wanneer: zaterdag 26 februari vanaf 14 u tot 17u 

Waar: Oostendestraat 390 Torhout 

Prijs: 7 euro drankje inclusief 

Inschrijven:  voor woensdag 23 februari 

                     Zaterdag 26 februari   

           bezoek kasteel van Wijnendale 

We nemen een duik in de geschiedenis en    

bezoeken het kasteel van Wijnendale, we ma-

ken een wandeling in het park en sluiten af 

met een drankje. Inschrijven verplicht 
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       Zondag 27 februari 

biNus op zondag  

biNus is opnieuw open op zondag! Kom gezellig iets 

drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen: 2 pannenkoeken + 

koffie of warme chocomelk voor slechts € 2,50!  

Inschrijven verplicht!  

Binnen is het dragen van een mondmasker verplicht! 

wanneer: zondag 27 februari van 15u tot 17u 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs: gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 23 februari 
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Wandeling in Alveringem 

Zondag 27 februari 

We  maken een mooie dorpswandeling in Alveringem. 

Voor de personen die rechtstreeks gaan, we verzamelen aan  

Hof van Wyckhuize, rond 14u—14u15. 

Nathalie onze vaste begeleidster kan eventjes de wandelingen 

niet doen wegens gezondheidsproblemen.  

Geen paniek, Sabine en Isabelle nemen deze taak met veel 

plezier op zich. 

wanneer: zondag 27 februari 2022 van 13u30 uur tot 17 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 23 februari  2022  
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Kwissen met Alexander 

Omcirkel de 10 gemeentes (met een link naar 

koers) die zich in West-Vlaanderen bevinden. 

Kies uit :  

Ardooie, Asper, Otegem, Diegem, 

Dottenijs, Ingooigem, Duinkerke, Gulle-

gem, Handzame, Hulst, Hooglede, Kools-

kamp, Kruibeke, Melden, Merksem, 

Ruddervoorde, Maldegem, Moeskroen, 

Niel, Vichte, Oostmalle, Zwevegem. 

Antwoorden op laatste pagina 
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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 is een Rap Op Stap-Kantoor! 

Door de huidige maatregelen zijn we niet  

altijd aanwezig op kantoor en werken we  

momenteel enkel met afspraak.  

 

Dit kan via:  

057 21 55 35 of rapopstap@wvavzw.be 

 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag 

van 9u30 tot 12u 
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Vrijetijdstrajectbegeleiding 

Zoek je een leuke activiteit voor in je vrije uurtjes, maar vind je 
niet wat je wil?  Dan kan je bij ons je vraag stellen. We gaan sa-
men aan de slag met jouw vragen.  

Heb je interesse in een nieuwe hobby, sportclub,                                 
activiteitenaanbod... en vind je zelf de weg niet? 

We staan voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan naar 
een nieuwe hobby. Advies en begeleiding is gratis. 

Voor wie? 
Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) 
een beperking. VAPH erkenning is niet nodig. 

Neem contact op! 

Ivo: ivo.braem@wvavzw.be 

Axelle: axelle@wvavzw.be 

Pieter: pieter.lonneville@wvavzw.be 

Carine: carine.leire@wvavzw.be 

Ewout: ewout.stouffs@wvavzw.be 

Hier kan je terecht met je vrijetijdsvragen! 
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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! 

 

 

 

 

 

Inschrijven doe je zo! 

Schrijf je in! 

Ardooie, Otegem, Ingooigem, Gullegem, Handzame, 

Hooglede, Koolskamp, Ruddervooorde, Vichte, Zwevegem. 

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

