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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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FRISSE NIEUWTJES UIT ONS WVA-TEAM:  

Nu Ewout Stouffs heeft beslist om ons team te verlaten, 

hebben wij de job van speelpleincoördinator gesplitst.  

Vanaf maart 2022 zijn dit onze twee verantwoordelijken:  

Coördinator Spelewest: Yarka  

Hoi hoi, mijn naam is Yarka Neutens en   ik woon in   

Veurne met mijn man en  dochter. Ik ben 49 jaar en heb 

Spelewest in Lombardsijde helpen oprichten.            

 Ik hou er van om goede contacten op te bouwen met  

ouders, kinderen, animatoren en met de gemeenten die 

met ons samenwerken. Ook vind ik het fijn om toffe    

momentjes te organiseren samen met gasten. Ik geniet 

van kunst, natuur en dieren, koken en zoveel meer.  

 Zo kun je mij bereiken:  

spelewest@gmail.com  

 

0479/55.59.49 
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FRISSE NIEUWTJES UIT ONS WVA-TEAM:  

Coördinator Spelewijs: Axelle  

Hey hey, mijn naam is Axelle Rassalle en ik ben 24 jaar.  

Jullie kennen mij al als begeleider in WVA. In de toekomst  

zal ik mij inzetten als coördinator met veel liefde voor  

Spelewijs. Ik kijk er naar uit om een sterk team te vormen 

met de  animatoren en met de ouders goeie contacten op 

te bouwen.  Samen gaan wij ervoor zorgen dat de          

kinderen een mooie tijd kunnen beleven in Spelewijs. 

Je kunt mij bereiken via:  

spelewijs@wvavzw.be  

  

0473/64.43.74 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

5 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

DUS-dag boswandeling januari  

DUS-dag bomen planten februari 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

de  

activiteiten 

voor  

kinderen van 

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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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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Coderdojo: Workshop Scratch 

Zaterdag 26 maart 2022 

Geschikt voor: iedereen vanaf 8 jaar tot 15 jaar 

Wat?:  Op zaterdag 26 maart organiseert Coderdojo een workshop 

Scratch.  Scratch is een programma waarmee je op een eenvoudige 

manier kan programmeren. Het bijzondere aan het programma is 

dat het werkt met blokjes i.p.v. tekst. Dit maakt het programmeren 

een stuk eenvoudiger. Op deze workshop leren we hoe je 

eenvoudige spelletjes en animaties kan maken via Scratch. 

 

Afspraak JOC Ieper, Fochlaan 3 om 9u45 tot 12u00 

 

Wanneer: zaterdag 26 maart 2022 van 9u45 tot 12u00. 

Waar: JOC Ieper, Fochlaan 3. 

Prijs: Gratis  
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Paasvakantie Spelewijs 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs van een Spelewijs dag 

7 euro. 

In de dagprijs is een 10-uurtje, soep en een vieruurtje 

inbegrepen.   

Wanneer is er werking? 

Kostprijs?  

Week 1: Dinsdag 5 april tot vrijdag 8 april 

Week 2: Maandag 11 april tot donderdag 14 april 

Telkens van 7u30 tot 17u00 

Inschrijven?  

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan u doen via 

de website: www.spelewijs.be => kind inschrijven. Of door een 

mailtje te sturen naar spelewijs@wvavzw.be.  

Waar: Kanteelpad 4, de Klepper  

Wanneer:   5,6, 7 , 8 en 11, 12, 13 en 14 april van 7:30 tot 17:00  

Wie: de kinderen van Spelewijs 

Prijs: 7,00 euro - na de paasvakantie sturen we u een factuurtje op. 
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Buitenkans 

Woensdag 6 april 

Wanneer: woensdag 6 april van 13:30 uur tot 16:30 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs:  7,00 euro 

Inschrijven tegen:  maandag 4 april 

Avonturentocht Sporttrack Dikkebusvijver. 

We trekken met Buitenkans naar Dikkebusvijver en gaan op avon-

turentocht. We springen over water, hangen aan touwen en krui-

pen door smalle gangen.  

Doe zeker stevig schoeisel en reservekledij mee!! 

Voor jongeren van 12 tot 20 jaar! 
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prijs: 8,00 euro, exclusief picknick 

inschrijven tegen:  maandag 11 april 2022 
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Kamp Spelewijs 

In de zomervakantie van 2022 gaan we opnieuw op kamp 

met Spelewijs.  

Wanneer? Dit jaar trekken we op kamp van maandag 11 juli 

tot vrijdag 15 juli 2022 

Hou deze periode dus alvast vrij!  

Prijs? Het kamp kost 140 euro. 

Wie meer informatie wenst mag al zijn vragen sturen naar 

spelewijs@wvavzw.be of naar axelle@wvavzw.be 
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de  

activiteiten 

voor  

Kinderen van 

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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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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Paasvakantie: Spelewest 

Wanneer is er werking?  

Inschrijven?  

Week 1: Dinsdag 5 april tot vrijdag 8 april 

Week 2: Maandag 11 april tot donderdag 14 april 

Telkens van 7u15 tot 17u00 

Kostprijs?  

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs van een Spelewest 

dag 8 euro. 

In de dagprijs is een 10-uurtje, soep en een vieruurtje 

inbegrepen.   

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  

Waar: Gemeenteschool ‘t Lombardje, schoolstraat 37, 8433 Middelkerke.  

Wanneer:   5,6, 7 , 8 en 11, 12, 13 en 14 april van 7:15 tot 17:00  

Wie: de kinderen van Spelewest 

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

Stadswandeling Veurne  

Valentijnsknutselen  

Boltra ‘t Wethuys Watou 
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In maart 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 maart 

Sjoelbak 

woensdag 16 maart 

Vogelpik 

 

woensdag 23 maart 

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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Buitenkans 

Woensdag 2 maart 

Wanneer: woensdag 2 maart 2022 van 13:30 uur tot 17:00 uur 

Waar: bInus, Rijselstraat 98 in Ieper 

Prijs:  5,00 euro 

Inschrijven tegen:  maandag 28 februari 

Natuurwandeling en bezoek L’Arc En Ciel 

Stefanie van L’Arc en Ciel neemt ons mee op een fantastische   

natuurwandeling, we maken kennis met mooie verhalen en    

boeiende weetjes over de natuur! 

Voor kinderen en jongeren 
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Optreden Christoff 

Wanneer:  zaterdag 5 maart van 19 tot 23u30 

Waar: Binus, rijselstraat 98 ieper of  Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare  

Prijs:  15 euro + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag  2 maart 

                       Zaterdag 5 maart 

We gaan naar de Spil in Roeselare voor een fantastische avond 

met  Christoff. Live is Christoff met zijn vaste begeleidingsband top 

of the bill.  Hun verrassende set die de grote hits naadloos combi-

neert met recente poppy hits is een gegarandeerd suc-

ces.  Christoff verrast muzikaal voortdurend en bezorgt jong en 

oud een onvergetelijke muzikale avond!   

We hebben een beperkt aantal plaatsen, ‘t is voor de rappe! 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 8 en 22 maart 

We trainen opnieuw samen met Steven. 

De trainingen gaan door in de zaal aan het Minneplein! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in maart gaan door op: 

dinsdag  8 maart 2022 

dinsdag  22 maart  2022 

 

Wanneer: dinsdag 8 en 22 maart 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 maart 

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 maart 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 maart 
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Knutselen met Bianca 

Om in de paassfeer te komen knutselen we samen met 

Bianca een kip uit papier maché.  

Donderdag 10 maart maken we de kip uit papier maché. 

Donderdag 31 maart zal de kip droog zijn en kunnen we 

die gaan schilderen. 

Wanneer: Donderdag 10 maart en 31 maart van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs:  12 euro  

Inschrijven voor: dinsdag 1 maart 2022 

Donderdag 10 maart en 31 maart 
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IJzerboomgaard 

Wanneer: zaterdag 12 en 26 maart vanaf 10:00 uur 

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

Prijs: 4 euro 

Inschrijven voor:  woensdag 9 of 23 maart 

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 maart 
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Veurne 

Wanneer: zaterdag van 14 tot 16 uur. 

Waar: De Zonnebloem zuidstraat 67 te Veurne of  De Pannelaan 80 De Panne 

Prijs:  12 euro 2 spelletjes en  drankje incl. 

inschrijven tegen:  woensdag 9 maart 

     Bowling De Panne  -  zaterdag 12 maart 

We gaan naar de Bowling  in De Panne. 

We spelen twee spelletjes en genieten van een drankje. 

Opgepast : er is geen vervoer voorzien vanuit Ieper. 

Inschrijven verplicht 
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       Zondag 13 maart 

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 13 maart van 15u tot 17u 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs: gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag  9 maart 2022 
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 Kapsalon@biNus 

Dinsdag 15 maart 

Zin om je te laten verwennen?  

Kom op dinsdag 15 maart  naar biNus. Kappers van het 

7de jaar Immaculata komen  jullie haar knippen, brushen 

of watergolf.  Het kapsalon is open vanaf 13h30.            

We sluiten om 15:45 uur. 

wanneer - dinsdag 15 maart  van 13:30 tot 15:45 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 3,00  
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Veurne 
                     Woensdag 16 maart 

                    Lekker koken met WVA 

We gaan van start met onze maandelijkse activiteit 

“ Koken met WVA “, we leren eenvoudige lekkere             

gerechten maken. Na het koken drinken we een drankje 

en eten we samen ons gerechtje op. We beginnen met 

een lekkere spaghetti bolognese.  

Inschrijven verplicht  

Wanneer: woensdag 16 maart van 17u tot 19u30 

Waar: De zonnebloem,  zuidstraat 67 te Veurne 

Prijs:  10 euro  drankje en maaltijd inclusief 

Inschrijven voor: maandag 14 maart 
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Veurne 
                     Woensdag 16 maart 

                              Kunstatelier  

We gaan aan de slag met een plankje en inkt. We tekenen een 

gezicht of zelfportret en drukken die af op papier. 

Nadien zijn we creatief en maken we een robotfoto met de 

verschillende tekeningen. Dit in kader van een tentoonstelling die 

we later dit jaar zullen organiseren. 

Deze activiteit is samen met Metgezel vzw 

Wanneer: woensdag 16 maart van 14u tot 16u30. 

Waar: De zonnebloem,  zuidstraat 67 te Veurne 

Prijs:  5 euro  drankje inclusief 

Inschrijven voor: maandag 14 maart 
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Buitenkans 

Woensdag 16 maart 

Wanneer: woensdag 16 maart 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:  maandag 14 maart 

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 
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Life on Wheels 

wanneer: Donderdag 17 maart om 19u tot 20u30 

 

waar:  Sporthal 1 Ieper ( kant van het zwembad)  

                      

prijs: € 2,00 per activiteit 

In maart 2022 komen we opnieuw samen voor een 

sportactiviteit, deze keer is het Rollerbal.  

          Donderdag 17 maart  
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Jules Destrooper 

wanneer: Donderdag 17 maart van 14u30 tot 17u30 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven voor donderdag 10 maart 

Prijs: 10 euro/pp  (incl vervoer + drankje) 

Bestaat er een wafelijzer met ruitjes? Samen        

ontdekken we de geschiedenis van de lekkere  

koekjes . Van de familierecepten tot de productie-

processen. Daarna worden er ook koekjes geproefd. 

          Donderdag 17 maart  
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Caféavond - fuif biNus 

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

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven voor maandag 14 maart 

Vrijdag 18 maart 

We swingen en lachen de lentekriebels al los op de 

caféavond –fuif in biNus!  

DJ Thibaut verzorgt de muziek met stevige 

beats!! Aanbevolen dresscode: zie hierboven! 

Inschrijven verplicht! 
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Buitenkans 

Zaterdag 19 maart 

Wanneer:  zaterdag 19 maart van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: De Klepper, kanteelpad 4, Ieper. 

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

inschrijven tegen:  woensdag 16 maart 

We knutselen in de moestuin! 

We maken een grote plantenbak met pa-

letten. 

We geven de banken in de pergola een 

laagje verf en we maken nieuwe moes-

tuinprikkers in hout. 

 

We beginnen ook al voor te zaaien in de 

serre!! 

 

Voor kinderen en jongeren. 
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Oude kaasmakerij Passendale 

Zaterdag 19 maart 

We gaan op bezoek in de Oude kaasmakerij.                           

Een gids neemt ons mee door het museum, waar we dan ook 

een korte workshop kaasmaken krijgen. Achteraf mogen we 

natuurlijk ook proeven van de heerlijke Passendale-kaas!  

We verzamelen om 13u30 aan biNus en zijn om 17u terug.  

Inschrijvingen met betaling is verplicht! 

Wanneer: Zaterdag 19 maart  van 13u30 uur tot 17uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs: 17,00 euro, graag betaling voor inschrijving! 

inschrijven tegen:  woensdag  16 maart 2022 
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Wandeling in de Palingbeek 

Zondag 20 maart 

We  maken een wandeling naar de Palingbeek. 

Voor de personen die rechtstreeks gaan, we verzamelen aan  de 

grote parking van de Palingbeek om 13u45.  

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 20 maart 2022 van 13u30 uur tot 17 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 16 maart 2022  
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Uitstap met het tweede leerjaar 

Wanneer: Dinsdag 22 maart  van 13 uur tot 16 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag  16 maart 2022 

Dinsdag 22 maart 

We gaan op uitstap naar 

de klas van Finley in       

Elverdinge! 

Samen met de leerlingen 

van het tweede leerjaar 

gaan we op pad door     

Elverdinge en werken we    

samen om opdrachtjes op 

te lossen!  
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Workshop koken  

Donderdag 24 maart 

Wanneer: donderdag 24 maart, van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

Prijs: 10 euro, graag betaling voor inschrijiving 

inschrijven tegen:  maandag 21 maart 2022  

Wil jij graag lekkere gerechtjes koken?  

We gaan aan de slag met Hamrolletjes met witloof en 

kaassaus met purree.                                                             

Als dessertje maken we appelcakejes. 

Inschrijven met betaling verplicht! Neem een potje mee 

voor de gerechtjes die je hebt gemaakt! En een keuken-

schort! 
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Café-avond Koksijde 

Wanneer:: vrijdag 25 maart van 18u tot 23 u  

Waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper of  rechtstreeks Pylyserlaan 13, 8670 Koksijde  

Prijs: 6 euro met vervoer incl. 

inschrijven tegen:  woensdag 23 maart 2022 

                          Vrijdag 25 maart 

We gaan naar onze vrienden van Tandem West in 

Koksijde. In hun unieke locatie ( een oud kerkje) ge-

nieten we van elkaars gezelschap en installeren we 

onze DJ voor een dansbare avond. 

Vervoer vanuit Ieper voorzien 
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Diksmuide 

Wanneer: zaterdag 26 maart vanaf 14 u tot 16u30 

Waar:  aan het stadhuis van Diksmuide of rechtstreeks Heernisse 1, Diksmuide 

Prijs:  10 euro drankje inclusief 

Inschrijven:  voor woensdag 23 maart 

    Go-cart aan de Ijzer - zaterdag 26 maart 

We rijden met een grote go-cart langs de Ijzer. We 

genieten van de natuur en drinken onderweg een 

drankje. Opgelet : geen vervoer vanuit Ieper. 

Inschrijven verplicht 
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Reizen     

Kampen     
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Paardenkamp 

4-5-6 april 2022  

Afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

                              Rechtstreeks: Stal Leon: Ieperseweg 45, 8970 Poperinge 

prijs:  €130,00 met rijlessen, €65,00 zonder rijlessen 

inschrijven en betalen tegen:  minstens maand voor het kamp 

In de paasvakantie gaan we helaas voor de laatste keer naar Stal Leon.                 

In de toekomst zal het paardenkamp doorgaan bij Hippo Hepster.  

Het paardenkamp gaat door op 4, 5 en 6 april en is zonder overnachting.          

Dit is voor personen van 7 tot 77 jaar. De dag duurt van 9 uur tot 16 uur.  

Jullie kunnen paardrijden en dieren verzorgen. We werken in niveaugroepen.  

De begeleiders vanuit Stal Leon 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 axelle@wvavzw.be 
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Zorgmidweken Ter Duinen 

26-27-28-29 april 2022 

18-19-20-21 oktober 2022 

Op dinsdag 26 april vertrekken we voor 4 dagen naar Ter Duinen voor 

een vakantie op maat. We komen terug op vrijdag 29 april.  Deze mid-

week is geschikt voor personen die iets  meer zorg nodig hebben.  

Vertrek oktober, dinsdag 18 oktober, terug vrijdag 21 oktober. 

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

mail naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer dinsdag 26/04/2022 tot vrijdag  29/04/2022 

wanneer dinsdag 18/10/2022 tot vrijdag  21/10/2022 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 225 
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Gran Canaria: all-in vliegreis  

We gaan naar hotel Abora Buenaventura.  Het hotel ligt in het centrum van 

Playa del Inglés, dicht bij alle hoogtepunten van deze bruisende badplaats 

en op korte loopafstand van het Kasbah center. In dit populaire hotel geniet 

je optimaal van een heerlijk ontspannen zonvakantie. Uiteraard is een va-

kantie op Gran Canaria niet compleet zonder waterpret, gelukkig loop je 

eenvoudig naar het uitgestrekte zandstrand én de gezellige boulevard van 

Plays del Inglés. 

Meer info: 

carine.leire@wvavzw.be 

wanneer - dinsdag 24 mei t.e.m. dinsdag 31 mei 2022 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1350 (voorschot van € 700 + € 650 restbedrag) 

inschrijven tegen 28 maart, plaatsen zijn beperkt. 

We genieten van een All-in vakantie . Vlucht, vervoer naar de luchthaven, 

begeleiding, verzekering zijn inbegrepen. 

24-31 mei 2022 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Gran%20Canaria
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Je kan nu reeds inschrijven voor Rock Voor Specials. 

Je betaalt voor vervoer, inkom festival + 2 overnachtingen. 

Vertrek woensdag 29/6 rond de middag, terug  vrijdag 1/7 rond 

de middag. Meer info + programma hoor je later! 

Rock Voor Specials 

wanneer - woensdag 29/6 t.e.m. vrijdag 01/07 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 95,00 + zakgeld 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

29, 30 juni en 1 juli 2022 
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Vliegreis Turkije 

22-29 juli 2022 

 ALL-IN vliegreis naar Alanya 

 Hotel Numa Konektepe 

 7 Zwembaden 

 Mooie kamers met badkamer 

 Op wandelafstand van centrum van Konakli 

 Prijs: €1395 

 Voor meer info: carine.leire@wvavzw.be 

wanneer 22 tot 29 juli 2022 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper vertrek  25 juli om  9 uur. 

prijs - € 1395  (€700,00 voorschot, €695,00 restbedrag) 

inschrijven tegen  zo snel mogelijk  
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Fietsvakantie 

                             25 tot 29 juli 2022 

 

Onze fietsvakantie 2022 gaat richting de kust. 

We logeren in het parkhotel in De Panne, een fantastisch hotel   

gelegen in een oase van groen in het centrum van De Panne.      

We genieten elke avond van een driegangen menu. We fietsen 

langs De Moeren, langs de dijk en naar Bray Dunes. En op onze 

rustdag hebben we een hele leuke verassingsactiviteit!  

Kortom : sport met plezier à volonté! 

wanneer 25-29 juli 2022 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper vertrek  25 juli om  9 uur. 

prijs - € 550  

inschrijven tegen  zo snel mogelijk  
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29 juli tot 7 augustus 2022 

Busreis Lloret de Mar 

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

Hotel Annabel**** volpension. 

Plaatsen zijn beperkt.   

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

mail naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer vrijdag 29/07/2022 tot zondag 07/08/2022 

waar -  Goederenstation, Ieper 

prijs - € 1095(voorschot van € 595,00 + € 500,00 restbedrag) 

inschrijven tegen 30 maart, plaatsen zijn beperkt. 
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JobiNkamp Westouter 

2022 

• Zelfkook 

• Verblijf in ‘t Akkersnest in Westouter 

• Toffe uitstappen gegarandeerd! 

• €275,00 

• Meer info: axelle@wvavzw.be 

 

22 tot 26 

augustus 

2022 
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Vrijetijdsweekend 

16 t.e.m. 18 september 2022 

wanneer -  van vrijdag 16/09/2022 t.e.m. zondag 18/09/2022 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - Oostende €295+ zakgeld          Gent €320+ zakgeld 

inschrijven tegen - vrijdag 19 augustus 2022 

Maak je keuze uit deze 2 superleuke  

aanbiedingen 

Oostende gelijksvloer appartement . Rolstoeltoegankelijk. 

Dicht bij strand en winkels. 

Graag lekker uitwaaien aan 

zee. Kies dan voor weekendje 

Oostende. 

Gent woonboot . Niet rolstoeltoegankelijk. 

Dicht bij tramhalte.  

Wil je ook op een vree wijze plek slapen in Gent, een beetje eigenwijs, leu-

tig en op 't gemak, kies dan voor weekend 

Gent.  
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Kwissen met Alexander 

Antwoorden op laatste pagina 

 

Kent u nog iets over stripverhalen uit lang vervlogen tijden ? 

Vul 3 maal Jommeke in, 3 maal Suske en Wiske, 3 maal           
De Kiekeboes en 3 maal Kuifje. 

1.     Cokes in voorraad                                  
2.     De grasmobiel                                        
3.     Konstantinopel in Istanboel                
4.     De krab met de gulden scharen          
5.     Meesterwerken bij de vleet                 
6.     De mooie millirem                                 
7.     De stad in de vulkaan                         
8.     Het zingende nijlpaard                          
9.     Raket naar de maan                               
10.     De zilveren giraf                                     
11.     Het lot van Charlotte                            
12.     Het zoemende ei   
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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 

Van 12u30 tot 16u 
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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 

 

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! 

1.     KUIFJE 
2.     JOMMEKE 
3.     DE KIEKEBOES 
4.     KUIFJE 
5.     DE KIEKEBOES 
6.     SUSKE EN WISKE 
7.     JOMMEKE 
8.     SUSKE EN WISKE 

9.     KUIFJE 
10.     JOMMEKE 
11.     DE KIEKEBOES 
12.      SUSKE EN WISKE 

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

