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Colofon  
De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd Anders vzw. 

De Vrijetijdskrant verschijnt niet in juli en augustus. 

Jaarabonnement: Papieren krantje: € 10,00 (via overschrijving). 

             Digitaal krantje: gratis. 

Een jaarabonnement loopt van september t.e.m. juni. 

Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage. 

Met de steun van: 

 

 

 

Lidkaart 

Het is vanaf september 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 
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Beste WVA-leden, vrijwilligers en geïnteresseerden! 

 

Het was alweer een overvolle zomer en we hebben er van        

genoten!  

Spelewijs kende een geslaagde editie, ook de jongerenwerking 

JobiN had een mooie zomer met een fijn kamp. 

Onze zomeruitstappen waren succesvol en we kenden drie      

geslaagde vakanties! Zowel de fietsvakantie als de Hongarijereis 

en de Spanjereis waren een succes. 

 

 

We danken graag de vrijwilligers en de deelnemers om al deze 

schitterende activiteiten tot een goed einde te brengen! 

 

We gaan er dit jaar weer vol tegen aan en je kan je aan een 

resem nieuwigheden verwachten! 

 

Nu gaan we nog volop genieten van de nazomer! 

 

Het WVA-team 

 

 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
 

 



Ook dit jaar zijn er op dinsdag en donderdag weer achter-

noentjes. Op dinsdag worden de achternoentjes georga-

niseerd door Vondels vzw, op donderdag door WVA vzw. 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. 

Dus niet via overschrijving.             

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij 

dit anders bij de activiteit staat  vermeld. 

De afspraakplaats is nog steeds biNus, Rijselstraat 98 in 

Ieper. 

‘t Achternoentje 

donderdag 1 september 

 

 

 

Workshop beelden maken in de Kazematten 

Kostprijs? € 10,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

biNus op zondag 
 

 

 

 

 

 

 

 

biNus is niet open op zondag 4 september!! 

—> Jullie zijn allemaal welkom op zondag 18 september 

voor onze brunch! Meer info verder in het krantje. 
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‘t Achternoentje 
 

 

 

 

 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 

Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

Dinsdag 6 september 

+ 

Activiteitenvergadering + buitenspel 

Kostprijs? € 2,00 

Donderdag 8 september 

Sjoelbak + gezondheidswandeling 

Kostprijs? € 2,00 

+ 
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biNus op vrijdag 

 

Op vrijdag 9 september is Vrijetijdspunt biNus open voor 

iedereen als ontmoetingsruimte.  

Je kan langskomen om iets te drinken, om met je vrienden af te 

spreken, voor de gezelligheid, of om een praatje te doen met de 

vrijwilligers.  

Tot dan! 

 

wanneer: vrijdag 9 september van 19:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Septemberfeest 

 

 

 

 

 

 

We zetten samen met onze vrijwilligers het nieuwe 

werkjaar in met spelletjes, een hapje en een drankje! 

 

 

 

wanneer: zaterdag 10 september, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 5 september 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 13 september 

 

 

 

Quiz van Ziekenzorg. Inschrijven voor 8 september!! 

Kostprijs? € 4,00 

 

donderdag 15 september 

 

Kostprijs? € 15,00 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.            

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat 

vermeld. Afspraakplaats: biNus 

Boltra Watou 
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Atelier 

 

17 september 

 

GEEN ATELIER 

 

=> kom op 18 september allen naar de 

brunch!!! 
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         Spelewijs 

wanneer: zaterdag 17 september, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs: € 15,00 

extra info:  Voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud 

inschrijven en betalen tegen maandag 12 september 

DUS-dag De Zonnegloed 

We verkennen het dierenpark “De Zonnegloed” in Oostvleteren! 

Ooit al gehoord van de Alpaca of de baardagaam of misschien de 

bruine kapucijnaap al gezien? Kom kennis maken met allemaal 

verschillende dieren!! 
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Ontbijt / brunch 

Laat je eens goed verwennen op 

zondagmorgen ! 
Westhoek Vrijetijd Anders vzw  nodigt u van harte uit om  tijdens de 

autoloze zondag van 18 september 2016  te komen ontbijten of brunchen 

naar keuze,  biNus  Rijselstraat  98 Ieper  . 

De brunch of het ontbijt is voor iedereen! Neem je broer, zus, tante, 

nonkel, moeder, vader, buur, vriend, vriendin… zeker mee!!  

wanneer:  18 september 

afspreekplaats: biNus 

prijs:  7 euro ontbijt (4 euro <12j)  -   15 euro brunch (7 euro <12j) 

inschrijven tegen: 15 september via inschrijvingen@wvavzw.be of 

057/21.55.35. Storten op BE03 4648 2101 keuze + aantal personen 
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‘t Achternoentje 

donderdag 22 september 

 

Rondrit met VW-busje 

Kostprijs? € 10,00 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.            

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat 

vermeld. Afspraakplaats: biNus 

 

+ 

Wandelen vestingen + ijsje eten op de Grote Markt 

Kostprijs? € 5,00 

dinsdag 20 september 

 

 

 

 

 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

15 

Oldtimerrit 

WVA organiseert opnieuw de Oldtimerrit, samen  

met enkele oldtimerclubs.  

We doen een mooie rit van biNus via Lo en terug.  

Aankomst en eindpunt zijn in biNus (Rijselstraat 98). 

In het tussenpunt is er een drankje voorzien                            

voor alle deelnemers. 

Na afloop zijn er broodjes voorzien. 

wanneer: zaterdag 24 september, van 13:00 uur tot 18:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 20,00 

extra info: broodjes en 3 drankjes in de prijs inbegrepen 

inschrijven en betalen tegen: maandag 19 september via 

inschrijvingen@wvavzw.be 
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De Spiegelstappers 

wanneer: zondag 25 september, van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 14 september 

We wandelen de tabakstocht in Wervik. Het startpunt voor wie 

rechtstreeks gaat is De Graankorrel, Magdalenastraat 29 in       

Wervik. We komen daar toe omstreeks 14:00 uur en vertrekken 

omstreeks 16:00 uur. 

Alle wandelingen van de Spiegelstappers zijn rolstoeltoegankelijk. 

Om aan de wandeling te kunnen deelnemen, heb je verplicht een 

lidkaart van De Spiegelstappers nodig. Deze lidkaart is geldig van 

januari t.e.m. december en kost €12,50. 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 27 september 

 

 

 

Bib + terrasje 

Kostprijs? € 3,50 

donderdag 28 september 

 

Wandelen verdronken weiden Ieper 

Kostprijs? € 2,00 + zakgeld 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.            

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat 

vermeld. Afspraakplaats: biNus 

+ 

+ 
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Sportuurtjes 

De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 19:00 uur  

 

biNus is elke woensdag voor iedereen geopend. 

De Sportuurtjes voor september: 

Woensdag 7 september:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 14 september:  

Vogelpik 

 

Woensdag 21 september:  

Hoedje Wip 

 



Ik neem deel aan volgende activiteiten (kleur het bolletje): 

O Septemberfeest 

O Brunch/ontbijt  met … personen, …  kinderen …. volwassenen 

O Oldtimerit 

 

‘t Achternoentje: 

O Workshop beelden maken 
O activiteitenvergadering + buitenspel 
O gezondheidswandeling + sjoelbak 
O Quiz 
O Boltra 
O Wandeling + ijsje 
O Rondrit VW-bus 
O bib + terrasje 
O Verdronken weiden 
 
Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Vogelpik 

O Hoedje wip  

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Naam:  ...........................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................     

Telefoon:  ......................................................................................................................  

e-mailadres:  .................................................................................................................  

Invulstrook 



(geldt niet voor de Achternoentjes en de Spiegelstappers) 
 

 

1. Kies de activiteit(en) waaraan je wil deelnemen 

 

1. Schrijf in met naam en voornaam 

 - via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

 - via de invulstrook (zie volgende pagina’s) 

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3. Betaal op voorhand via overschrijving naar WVA:  

 rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

 OPGELET: De inschrijving telt pas nadat er betaald is. 

 

4. Geniet van de activiteit! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be
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Gezondheidswandeling 

Elke dag flink wandelen kan wonderen doen!  

Vanaf 29 augustus starten de gezondheidswandelingen! Iedereen 

is welkom, het kost niets en je kan er zo aan beginnen.  

Je vertrekt en komt aan in groep, er is begeleiding.                         

De wandelingen zijn in de buurt van de Sint-Jacobs en                

Sint-Pieterswijk. 

Je kan geleidelijk opbouwen en doet het op eigen tempo, de  

wandelingen duren een half uurtje. 

Dit zijn de starttijdstippen en startplaatsen: 

 Elke maandag om 15:00 uur vertrek aan de Cersecorf 

 Elke dinsdag om 9:30 uur aan het Zaalhof 

 Elke woensdag om 9:30 uur onder de Menenpoort 

 Elke donderdag om 15:00 uur aan biNus, Rijselstraat 98 

 Elke vrijdag om 9:30 uur aan het Houten Paard 
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Het was een mooie  

zomer!!! 
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 Bewaren 
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