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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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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

 

Game namiddag  

Bomen planten  
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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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Inschrijving Krokusvakantie 

In de Krokusvakantie 2023 is er GEEN 

speelpleinwerking omwille van        

vorming en bijscholing van de          

monitoren… 

 

...maar staan er 2 DUS-dagen gepland: 

• Dinsdag 21 februari: Hippo Hester 

• Donderdag 23 februari: Lago Kortrijk 

 

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2023! 

Meer info: zie website of volgende 2 pagina’s…  

Inschrijven: www.spelewijs.be  

Voor info/vragen mail naar spelewijs@wvavzw.be 
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Krokusvakantie:  

DUS-dag Hippo Hester 

Dinsdag 21 februari  

Inschrijven: www.spelewijs.be . Inschrijven kan vanaf 1 februari 2023 

Voor info/vragen mail naar spelewijs@wvavzw.be 

Een belevingsdag bij de paarden van Hippohester! 

Kom af naar deze schitterende dag bij de paarden. 

We wandelen met de paarden, we doen de         

verzorging en nog tal van activiteiten op en rond de 

paarden!  

 

=> Breng picknick mee!  

=> Kledij aangepast aan het weer 

=> 50 euro 

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2023 
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Krokusvakantie:  

DUS-dag Lago Kortrijk  

Inschrijven: www.spelewijs.be Inschrijven kan vanaf 1 februari 2023 

Voor info/vragen mail naar spelewijs@wvavzw.be 

Donderdag 23 februari  

Wij gaan zwemmen in Lago Kortrijk!  

We vertrekken met de trein om 12:15 in Ieper     

station. 

We zijn terug om 17:15 in Ieper station. 

=> zwemgerief meedoen! 

=> 15 euro 

 

 

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2023. 
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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 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de krokusvakantie is er werking van SpeleWest op dinsdag  

21 februari en donderdag 23 februari. Dit zullen voornamelijk 

uitstappen zijn. Telkens vanaf 10u tot 16u00. Opvang tot 17u 

Kostprijs? 

Inschrijven? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een SpeleWest dag 

8 euro. De prijs kan variëren bij een uitstap. Gelieve dit vooraf via 

overschrijving te betalen. In de dagprijs is soep & 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 

Wanneer: 21 en 23 februari vanaf 10u tot 16u00. Opvang tot 17u. 

Waar: Gemeenteschool ‘t Lombardje, schoolstraat 37, 8433 

Middelkerke. 

Inschrijven via spelewest@gmail.com of via  

www.speelpleinwerking-spelewest.com 
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Vrijwilligers in de kijker 
Toarting in Ieper en Veurne 
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Diksmuide 

Donderdag 5 januari 

Zwembad de pluimen 

We gaan naar het nieuwe zwembad van Diksmuide,        

We amuseren we ons in het water en op de glijbaan. 

Nadien drinken we een drankje in de mooie cafetaria. 

Vervoer vanuit Ieper voorzien 

Wanneer:  donderdag  5januari vertrek BiNus Ieper van 14:30 uur tot 17:30 uur.  

                    of rechtsreeks  aan het zwembad van 15u tot 17 uur   

Waar: biNus, Rijselstraat 98 Ieper 

Prijs:  8 euro, drankje inclusief, rechtstreeks 6 euro 

Inschrijven  tegen : dinsdag 2 januari 
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Diksmuide  

Wanneer: zaterdag 7 januari van 10:00 uur tot 12:30 uur.  

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

Prijs: 4 euro, drankje inclusief 

Inschrijven  tegen : woensdag 4 januari 

We trekken naar de IJzerboomgaard in Diksmuide, 

We verzorgen de dieren en we ruimen de stallen op. 

Deze keer gaan we na ons werk een frietje eten op de 

markt van Diksmuide, breng wat drinkgeld mee. 

Opgepast : er is geen vervoer vanuit Ieper voorzien 

Zaterdag 7 januari 

De IJzerboomgaard 
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Bowling Veurne—Diksmuide 

 Zaterdag 7 januari 

 

We gaan naar de bowling van De Panne, we genieten 

van 2 spelletjes en we drinken een drankje. 

Vervoer vanuit Diksmuide en Veurne  voorzien, plaatsen 

beperkt! 

wanneer: zaterdag 7 januari van 14u tot 17u 

waar:  rechtsreeeks Bowling De pannelaan 80 8660 De Panne 

            Ofwel vanuit Diksmuide vertrek 13u 

Prijs : 14 euro met drankje incl 

Inschrijven : voor woensdag 4 januari 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 10 en 24 januari 

We trainen samen met trainer Patrick! 

De trainingen gaan door op het Minneplein in Ieper 

Doe sportieve kledij aan! 

De trainingen in januari gaan door op: 

Dinsdag 10 januari 

Dinsdag 24 januari 

 

Wanneer: 10 en 24 januari van 17:30 uur tot 19:00 uur 

Waar: Minneplein, Ieper 

Prijs:  € 3,00 per training 
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Woensdag 11 januari 

 

Het Driekoningenfeest zal een hele leuke namiddag 

worden,  we knutselen een kroontje en onze  drie ko-

ningen zingen wat liederen. 

Na de taart draaien we wat leuke dansmuziek.        

Vervoer vanuit Ieper voorzien, plaatsen beperkt! 

Wanneer: woensdag 11januari  van 13u tot 17u vanuit biNus 

                                                             van 14u tot 16u  rechtstreeks 

Waar: Ter Patershove, Maria Doolaeghestraat 2, Diksmuide, aanpalend aan                

             CC Het Kruispunt 

Prijs: 6 euro met 2 jetons (drankjes) en een stuk taart 

inschrijven tegen:  maandag 9 januari op inschrijvingen@wvavzw 

 Driekoningenfeest Diksmuide 
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Life on Wheels 

wanneer: 11 januari van 14:30 uur tot 16:00 

waar:  Sporthal 1 Ieper ( kant van het zwembad)  

prijs: € 2,00 per activiteit 

We komen opnieuw samen voor een sportactiviteit, de-

ze keer doen we rolstoelbadminton en tafeltennis. 

                         woensdag 11 januari 
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Veurne 
                     Donderdag 12 januari 

                    Lekker koken met WVA 

We gaan terug aan de slag met lekker ingrediënten om 

een heerlijke maaltijd te koken. 

Nadien smullen we samen lekker gezellig ons buikje vol. 

Inschrijven verplicht ! 

Wanneer: woensdag 12 januari van 17:00 tot 19:30 

Waar: De zonnebloem,  Zuidstraat 67 te Veurne 

Prijs:  12 euro  drankje en maaltijd inclusief 

Inschrijven voor: maandag 9 januari 
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Caféavond Koksijde 

wanneer - vrijdag  13 januari  van 18 u tot 23:00 uur 

Waar - Binus Rijselstraat 98  in Ieper om 18u (bus naar koksijde) of 19u  Sint-

Ritakapel in Koksijde (inrit ter hoogte van Pylyserlaan 13, 8670 Koksijde).  

Prijs voor vervoer uit Ieper: 5,00 euro, de activiteit is gratis. 

Inschrijven voor  dinsdag  11 januari 

Vrijdag 13 januari 

We gaan naar onze vrienden van Tandem West vzw,   

we bouwen een kerstfeestje met onze DJ. 

Opgepast : vervoer vanuit Ieper, plaatsen beperkt! 
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Diksmuide  

Optreden  cafe con leche 

wanneer - zaterdag  14 januari 

Waar –vertrek  Binus Rijselstraat 98  in Ieper om 18u tot 24u00 

                             of rechtstreeks aan de 4AD Kleine dijk 57 Diksmuide om 19u 

Prijs: 12 euro houders van korting via UITPAS 8 euro + drinkgeld 

Inschrijven voor  woensdag  11 januari. 

Zaterdag 14 januari 

 

Onze wereldberoemde collega Ivo geeft een optreden in 

de 4AD muziekclub in Diksmuide. We laten ons meevoe-

ren door de opzwepende muziek en we maken er een 

super leuke avond van.  Vervoer vanuit Ieper beperkt 
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Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 15 januari 2023 

Ook dit jaar willen we samen met jullie het nieuwe jaar 

vieren. Op zondag 15 januari 2023 zijn jullie allemaal van 

harte uitgenodigd om samen met ons te klinken op het        

nieuwe jaar. Start om 11u00 in biNus.                              

Heel graag tot dan! 
 

Graag je komst bevestigen via inschrijvingen@wvavzw.be              

of 057 21 55 35 
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Buitenkans 

Woensdag 18 januari 

Wanneer: woensdag 18 januari van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs:  3,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen:  maandag 16 januari 

Moestuin de Klepper 

We gaan werken en knutselen in de 

moestuin. We smeden ook plannen 

voor het komende moestuinjaar! 

 

 

 

 

 

Voor kinderen en jongeren 
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Knutselen 

Donderdag 19 januari 

Wanneer: donderdag 19 januari van 13u tot 16u 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Prijs:  10 euro, inclusief drankje 

Inschrijven voor: maandag 16 januari 

We maken leuke decoratie voor op tafel van  ons 

nieuwjaar etentje. Of voor op jouw tafel thuis. 
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Buitenkans 

Zaterdag 21 januari 

Wanneer: zaterdag 21 januari van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98 in Ieper of 14:30 rechtstreeks aan de parking van de 

Blankaart: Iepersesteenweg 90 in Diksmuide 

Prijs:  3,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen 18 januari 

Op wandel in de Blankaart 

We gaan wandelen in de Blankaart en brengen een bezoek aan 

het kasteel! We genieten van de natuurpracht en achteraf ook 

van een drankje. Drankje is inbegrepen. 
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Nieuwjaarsetentje 

Op zondag 22 januari komen we om 11u30 samen  voor een nieuwjaar 

etentje in biNus. 

We smullen van een luxebuffet.  

Prijs: € 31 

Inbegrepen: aperitief, buffet, koffie en dessert. 

wanneer - zondag 22 januari 2023 van 11u30 tot 16u 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Inschrijven voor 17 januari 2023 

Zondag 22 januari 
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Na jarenlang dezelfde volksspelen 

aan te bieden tijdens de 

openingstijden van het café, 

willen we het sportuurtje wat 

vernieuwen en verfrissen!  

Daarom organiseren we: 

• een afsluit van de competitie van de 

sportuurtjes   

• een ideeëncafé om de sportuurtjes 

nieuw leven in te blazen! 

Nieuwe openingsuren!! Van 16u tot 18u30. 

Wees allen welkom!  

Sportuurtjes in een nieuw jasje 

Wanneer: 25 januari om 16u tot 18u 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Nieuw 

Woensdag 25 januari 
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Donderdag 26 januari 

Volksspelen in ‘t Mysterie 

We spelen verschillende volksspelen in  
Café Het Mysterie in Poperinge!  

Wanneer: Donderdag 26 januari van 13u tot 16u 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper of rechtstreeks: Abeelseweg  29 

Poperinge 

Prijs:  10 euro, drankje inclusief + zakgeld  

Inschrijven voor: maandag 23 januari 
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Caféavond biNus 
Vrijdag 27 januari 

We bouwen een super feestje in biNus om het nieuwe 

jaar in te zetten! 2023 muziek gegarandeerd, goed om 

een dansje te placeren!!  

We klinken samen op een mooi jaar in WVA!  

Wanneer: Vrijdag 27 januari van 19u tot 22u 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

Breng geld mee voor een drankje! 
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Bowling in Poperinge 

Zaterdag 28 januari  

We gaan terug bowlen naar de Goe Smete in Poperinge!  

Wie gaat mee om een strike te smijten? Of een spare?  

wanneer: zaterdag 28 januari 2023, rechtstreeks om 14u tot 16u30, met vervoer 

om 13u30 tot 17u 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs: 10 euro 

inschrijven tegen:  vrijdag 20 januari 2023 
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Wandeling Kemmel 

wanneer: zondag 29 januari 2023 van 13:30 tot 17:00uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 25 januari 2023 

Knibbel Knabbel wandeling in Kemmel. 

We komen samen in biNus , vertrekken naar Kemmel, de start-

plaats is aan het bezoekerscentrum , Lokerstraat. Voor de perso-

nen die rechtstreeks gaan, gelieve te vermelden bij de inschrij-

ving. We verwachten jullie om 14u. In Kemmel. 

Personen die vanuit biNus meegaan, verwachten we om 13u30. 

 

Zondag 29 januari 
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Zorgmidweken Ter Duinen 

18-19-20-21 april 2023 

10-11-12-13 oktober 2023 

Op dinsdag 18 april vertrekken we voor 4 dagen naar Ter Duinen voor 

een vakantie op maat. We komen terug op vrijdag 21 april.  Deze mid-

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

Vertrek oktober, dinsdag 10 oktober, terug vrijdag 13 oktober. 

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

mail naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer dinsdag 18/04/2023 tot vrijdag  21/04/2023 

wanneer dinsdag 10/10/2023 tot vrijdag  13/10/2023 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 295 
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Turkije Side: all-in vliegreis  

      Dream Family Club is een fijn 4-sterren hotel. Het complex is ideaal gelegen om 
de mooie omgeving te verkennen, maar ook voor de rustzoekers zijn er genoeg 
mogelijkheden. Ca. 600 meter van het strand Gelegen in Kumkoy Side op ca. 8 
kilometer Bushalte voor het hotel .Winkels, restaurants en bars op loopafstand. 
Gratis shuttleservice naar het strand 

wanneer - donderdag 11 mei t.e.m. donderdag 18 mei 2023 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1390 (voorschot van € 700 + € 690 restbedrag)  

inschrijven tegen 1 maart, plaatsen zijn beperkt. 

11-18 mei 2023 

      Side was een antieke havenstad ongeveer 16 kilometer van Seleucia. De plaats is 
vooral bekend als toeristische bestemming en badplaats aan de Turkse Rivièra. 
Het ligt tussen de steden Antalya en Alanya,en Manavgat en Selimiye. 

Wens je meer info, mail naar  

carine.leire@wvavzw.be 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad
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Vakantie naar de Moezel 

1 juli tot 8 juli 

• 2 à 3 plaatsen, mobiele mensen  
               
• geen rolwagen mogelijk op deze vakantie – 5 deelnemers 
 
• licht, matig, ernstig verst. beperking / N.A.H. zonder bijkomende of        

gedragsmatige zorgvraag. 
 
• kamers voor 2 personen 
 
• vol pension, hotel in Traben-Trabach 
 
• Data: zat..01/07/2023 - zat.08/07/2023  

wanneer - zaterdag 1 juli tot zaterdag 7 juli  2023 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1090,00 per persoon  

inschrijven tegen 1 maart, plaatsen zijn beperkt. 
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Vakantie naar de Pyreneeën 

12 juli tot 20 juli 

• 2 à 3 plaatsen, mobiele mensen - geen rolwagen mogelijk op deze va-
kantie – 5 deelnemers 

 
• licht, matig verst. beperking / N.A.H. zonder bijkomende medische of 

gedragsmatige zorgvraag 
 
• kamers voor 4 personen 
 
• vol pension, hotel in de buurt van Ordessa 
 

• data en vakantieplaats:  
o    woe..12/07/2023 - do.20/07/2023  
o    prijs: 1300,00p.p. 

wanneer - woensdag 12 juli tot donderdag 20 juli  

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1300,00 per persoon  

inschrijven tegen 1 maart, plaatsen zijn beperkt. 
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Fietsvakantie 

                   24 tot en met 28 juli 

Na de fantastische fietsvakantie van vorig jaar gaan we ook dit 

jaar weer op stap, of op de pedalen liever gezegd. 

We verblijven terug in een leuk en mooi hotel en vol pension.    

We rijden dagelijks een 40-45 km met de fiets met leuke             

uitstappen en een verrassingsactiviteit op onze rustdag. 

De locatie van onze fietsvakantie zal later nog worden               

meegedeeld? 

Schrijf vlug in , de plaatsten zijn beperkt! 

wanneer - maandag 24 tot en met vrijdag 28 juli 

prijs - € 550  vol pension + drinkgeld 
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Lanzarote: all-in vliegreis  

Lanzarote is het noordelijkste eiland van de Canarische Eilanden. Het is een 
eiland van cultuur en kunstenaars. Maar ook een eiland met indrukwekken-
de landschappen van lava, reuzencactussen, de wijngaarden in La Geria.  
 
Hotel Relaxia Olivina heeft een perfecte ligging voor de ideale vakantie op 
Lanzarote. Het heerlijke strand Playa Pocillos is op loopafstand. Het brui-
sende centrum van Puerto del Carmen is binnen een paar minuten te berei-
ken. Hier vind je een levendige boulevard met winkeltjes, terrasjes, restau-
rants en bars. Het gedeelte met het oude centrum is ook zeker een bezoek-
je waard. 
Bij het hotel zelf is er ook genoeg om jezelf te vermaken. Neem een heerlij-
ke verfrissende duik en geniet van de Spaanse zon op een ligbedje. Het ani-
matieteam organiseert de hele dag door activiteiten 
voor jong en oud.  
 

Inbegrepen in de prijs van € 1455: transfer           

luchthaven, verzekering, begeleiding, all-in formule 

wanneer - dinsdag 25 juli t.e.m. dinsdag 1 augustus 2023 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1455(voorschot van € 700 + € 755 restbedrag) 

inschrijven tegen 15 maart, plaatsen zijn beperkt. 

25 juli-1 augustus 2023 
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Busreis Lloret de Mar 

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

Hotel Anabel**** 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 21/07/2023 tot 29 juli 2023 

waar -  vertrek aan het Goederenstation, Ieper 

prijs - € 1135 (voorschot van € 600+ € 535 restbedrag) 

inschrijven tegen 15 maart, plaatsen zijn beperkt. 

21-29 juli 2023 
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 Turkije Alanya All-in vliegreis 

Hotel Numa Konektepe 

Hotel Numa Konaktepe ligt in de buurt van de Turkse badplaats 

Alanya en op wandelafstand van centrum konakli. Voldoet aan al jou 

wensen voor een uitgeruste vakantie. Het privéstrand van het hotel 

bevindt zich op nog geen 500 meter van het hotel vandaan en is te 

voet te bereiken.  

wanneer 24-31 juli 2023 

waar -  vertrek biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs - € 1455 (€700,00 voorschot, €755 restbedrag) 

inschrijven tegen   15 maart, plaatsen zijn beperkt 

 Alanya is een badplaats en een district van de provincie 

Antalya aan de zuidkust van Turkije , in het Middellandse 

Zeegebied van het land  

24-31 juli 2023 

Wens je meer info, mail naar carine.leire@wvavzw.be 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resort_town
https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Antalya_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Region,_Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Region,_Turkey
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Vrijetijdsweekend Leke 

wanneer -  van vrijdag 29/09/2023 t.e.m. zondag 1/10/2023 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs -  €310 All-in 

inschrijven tegen 20 augustus 2023 

In Leke, deelgemeente van Diksmuide vindt u onze vakantiewoning. Het 
voormalige tramstation van Leke werd omgetoverd tot een ruime en char-
mante vakantiewoning. Alle kamers en de gemeenschappelijke delen bevin-
den zich op het gelijkvloers.   

29 september—1 oktober 2023 

We genieten van een weekendje in Leke van vrijdag  tem zondag.  

Vervoer, maaltijden, dranken, uitstappen, begeleiding zijn inbegrepen.  

Vakantiewoning 

De tramstatie 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

42 

Kwissen met Alexander 

Het wereldkampioenschap voetbal.  

Omcirkel elk land dat minstens éénmaal wereldkampioen voet-

bal werd (bij de mannen pakweg van 18-40 jaar oud) WK gaat 

om de 4 jaar door. Eerste WV in 1930. in 1942en 1946 was er 

geen WK. Minder dan 10 landen werden wereldkampioen.  

Sovjet-Unie, VS, Brazilië, Mexico, Argentinië, 

Colombia, Paraguay, Uruguay, Chili, Frankrijk, 

Spanje, Portugal, Nederland, Engeland, Zwe-

den, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, 

Tsjechoslowakije, Hongarije, Italië, Grieken-

land, Zuid-Afrika, Nigeria, Japan 

Antwoorden op laatste pagina 
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Rap Op Stap Ieper 

Op Afspraak 

Dit kan via:  057 21 55 35 of rapopstap@wvavzw.be 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag                   

van 9u30 tot 12u en van 12u30 tot 16u 

 

Rap Op Stap Veurne 

Open op 

 

• Woensdag 18 januari 2023: 15u tot 18u 

• Woensdag 15 februari 2023: 15u tot 18u 

• Woensdag 15 maart 2023: 15u tot 18u 

Contact: rapopstap.veurne@wvavzw.be 
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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! 

Antwoorden kwis:  

Uruguay, Italië, Duitsland, Brazilië, Engeland, Argentinië, Frankrijk, Spanje 

 

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

