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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 

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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Het is ruim half augustus als wij trots en tevreden kunnen terugblikken op onze 
WVA-zomer! 

Met veel zomers weer en met de hulp van onze vrijwilligers, jobstudenten en ons 
team konden we U een hele reeks toffe activiteiten aanbieden. De reizen naar Lloret 
de Mar, Houffalize en fietsen rond Hasselt waren voltreffers. Ook de vele 
zomeruitstappen sloegen aan en zorgden voor veel fun. Onze vernieuwde Jobin-
werking mogen we gerust een voltreffer noemen, en in Spelewijs was het druk, 
druk, druk en beleefden de kinderen topmomenten. Er werd gezongen, gedanst en 
getraind! 

Tussendoor werkten we gestaag verder aan ons nieuw moestuinproject op de 
Klepper. Op de binnenpagina’s van dit boekje lees je hier meer over en zie je enkele 
knappe foto’s van ons hard labeur. 

In september gaan de sportuurtjes opnieuw van start met tafeltennis als nieuwe 
activiteit. Ook de achternoentjes zorgen weer voor leuke vrijetijd. 

Onze minivoetballers stomen zich klaar voor de komende competitie, en onze 
zangers krijgen versterking vanuit de Academie olv Eva Storme. 

Klassiekers in september zijn onze Oldtimerrit en ons Vrijetijdsweekend; je vindt er 
alles over in dit krantje. Vergeet echter niet om je papieren abonnement te 
verlengen (zie laatste pagina), en geniet van onze activiteiten! 

Het WVA-team. 

Voorwoord 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat… 

… Laura!  

Volledige naam: Laura Marie Debeuf 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: Op het speelplein staan en 

uitgaan met vrienden 

Lievelingseten: mossels met frietjes  

Lievelingskleur: blauw 

Vrijwilliger bij Spelewijs sinds: 2 jaar, en 1e jaar als 

weekverantwoordelijke! 

Mooiste herinnering bij Spelewijs: Mijn allereerste 

spel bij Spelewijs, waarin ik me verkleedde als                

mummie. Superleuk! 

Levensmotto: “Pluk de dag altijd met een lach!” 
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Is een activiteit voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen, 

of voor iedereen? Dat is niet altijd duidelijk. 

Vanaf nu zetten we bij iedere activiteit picto’s. Deze picto’s 

helpen je om de activiteit te vinden die bij jou past. De picto’s 

staan telkens links, onder de titel van de activiteit. 

De picto’s zijn ter indicatie, ze zijn niet sluitend. Als je twijfelt, kun 

je ons nog steeds vragen of jij kan deelnemen aan een bepaalde 

activiteit. 

Picto beertje: voor kinderen 

Picto pet: voor jongeren 

Picto mensen: voor volwassenen 

Picto’s samen: voor iedereen! 

* Nieuw: picto’s * 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
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Café Chantant! 

wanneer - woensdag om de twee weken, van 13:30 tot 15:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 2,00 euro 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk 

extra info - kom met gesmeerde stembanden! 

De zanglessen worden begeleid door Pieter Lonneville. Hij is een 

professionele muzikant. Vanaf 13 september werken we samen 

met de Muziekacademie en komt Eva Storme ons versterken! 

Je betaalt 2 euro per les, koffie inbegrepen, ambiance verzekerd! 

De komende data zijn: 

woensdag 30 augustus 

woensdag 13 september 

woensdag 27 september 

woensdag 30 augustus 
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Training minivoetbal 

wanneer - dinsdag 05/09/2017 - van 17:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - maandag 4 september 

extra info - de trainingen gaan buiten door 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door op de grote koer van De Klepper. Doe 

sportieve kledij aan! We bereiden ons voor op de competitie. 

We vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

Je kan ook rechtstreeks naar De Klepper gaan. Daar zijn we om 

17:15 uur. 

dinsdag 5 september 



 

 

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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dinsdag 5 september 

donderdag 7 september 

vergadering + ijsje eten Zuid Belle Goed 

Prijs: € 7,50 

moestuin  

Prijs: € 2,00 
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Bootsea Festival 

wanneer - donderdag 07/09/2017 - van 11:30 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 15,00 

inschrijven en betalen tegen - vrijdag 1 september!! 

extra info - frietjes en één drankje inbegrepen 

‘Just dance for specials’ 

Dit is een dancefestival speciaal voor personen met een 

beperking. Het wordt georganiseerd door Duinhelm. Tijdens 

Bootsea kan je dansen en swingen op top-DJ's en liveacts! 

Er zijn frietjes en één drankje inbegrepen in de prijs. 

donderdag 7 september 
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After Summer Party 

wanneer - vrijdag 08/09/2017 - van 19:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom! 

inschrijven is niet nodig 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje 

September is in het land! Zin om het begin van het werkjaar 

enthousiast in te zetten? Kom dan zeker langs! Ambiance 

verzekerd!  

vrijdag 8 september 



 

 

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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dinsdag 12 september 

donderdag 14 september 

Boltra Dikkebus 

Prijs: € 5,00 

Dierenpark De Zonnegloed 

Prijs: € 15,00 
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Vrijetijdsweekend 

wanneer - van vrijdag 15/09/2017 t.e.m. zondag 17/09/2017 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 162,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - vrijdag 1 september 

extra info - het weekend is toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

We gaan op weekend!  
We verblijven in ‘Ferme Denaye’, een charmante hoeve in het dorpje Celles 
(provincie Henegouwen), nabij de Schelde. 

We vertrekken op vrijdag om 17:30 uur vanuit biNus. We komen aan bij ons 
verblijf omstreeks 18:30 uur. Zondag zijn we terug biNus rond 17:30 uur.  

Er zijn 4 begeleiders voor 20 deelnemers.  

In de prijs inbegrepen: vervoer, begeleiding, verzekering, animatie en 
uitstappen, ontbijt, middagmaal, avondmaal en drank bij het eten. 

Niet inbegrepen: dranken op uitstap en dranken na het avondmaal. 

De inschrijving gebeurt op de standaard manier (zie pagina 27). 

van 15 t.e.m. 17 september 

http://www.entrelesdeuxmonts.be/wp-content/uploads/photo-gallery/DSCN2632.JPG
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Een WVA-moestuin bij De Klepper! 

Natuurbeleving en gezond tuinieren is bij vzw WVA een belangrijk 
aandachtspunt. Sinds enkele maanden participeren we met onze 
deelnemers aan het Volkstuinproject van Dienstencentrum ’t Hofland. We 
gaan er regelmatig naar toe om onze WVA-moestuinbak te onderhouden. In 
de zomer van 2017 gaan we hierop verder. Met toestemming van Stad Ieper 
en KSA Stormklokke willen we het stuk grond naast de garage van De  
Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper omvormen van een overgroeide wildernis tot 
een gezellige ‘welzijnstuin’. 

De sympathieke medewerkers van de 
Stedelijke groendienst maaien eind juni de 
netels weg, verhakselen de boomstronken en 
fresen de kurkdroge harde grond. 

De gekregen compost wordt ingewerkt om de 
grond te verbeteren en met gemalen 
houtsnippers wordt een tuinpad aangelegd.  

In samenwerking met Dirk van vzw Velt-
Westland wordt een ecologisch 
inrichtingsplan opgesteld en stilaan 
uitgevoerd. We starten met het schrijven van 
een subsidiedossier. 
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Als zomeractiviteit plannen we er een 

drietal werkdagen met de oudste kinderen 

(de Grizzly’s) van speelpleinwerking 

Spelewijs en met onze JobiN-jongeren. Met 

gekregen paletten wordt een verticale 

kruidenmuur gebouwd.  

Dankzij de firma Dewulf uit Boezinge 

kunnen een aantal aanplantingen 

gebeuren en ook Ieperplant zorgt voor 

preiplantjes en Facelia-zaaigoed 

Via de firma Mc Bride zullen we ter plekke 

regenwater kunnen opvangen en waar en wanneer 

nodig goedkoop en gezond sproeien.  

 

In afwachting van een goedgekeurd VLM-dossier met Vlaamse subsidies via 
de projectoproep ‘Volkstuinen 2017’, krijgen we in juli een mooie sponsoring 
van 1.500 Euro van ondernemer Chris Bevernage naar aanleiding van de 
opening van zijn nieuwe horecazaak Dépot, om ons tuinproject verder uit te 
bouwen. 

Dank aan alle sponsors en sympathisanten van dit mooie project! 
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Oldtimerrit 

wanneer - zaterdag 16/09/2017 - van 13:00 tot 18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 20,00 

inschrijven en betalen tegen - zo vlug mogelijk! Maar 30 plaatsen! 

extra info - / 

We organiseren opnieuw onze oldtimerrit en maken er een mooi 

filmpje van! 

We komen samen in biNus om 13:00 uur. 

We doen een leuke toer met heel wat speciale auto’s. Er is één 

stop voorzien in Dadizele, één drankje is voorzien (gratis). Terug in 

biNus zijn er broodjes en 2 drankjes inbegrepen in de prijs. 

Indien je niet gemakkelijk in en uit een té lage wagen kan stappen, 

laat het ons weten bij je inschrijving!!! 

zaterdag 16 september 
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Training minivoetbal 

wanneer - dinsdag 19/09/2017 - van 17:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - maandag 18 september 

extra info - de trainingen gaan buiten door 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door op de grote koer van De Klepper. Doe 

sportieve kledij aan! We bereiden ons voor op de competitie. 

We vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

Je kan ook rechtstreeks naar De Klepper gaan. Daar zijn we om 

17:15 uur. 

dinsdag 19 september 



 

 

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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dinsdag 19 september 

donderdag 21 september 

Quiz 

Prijs: € 2,00 

Karaoké 

Prijs: € 2,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

19 

Vertelnamiddag 

zaterdag 23 september 

Pol komt langs om een nieuw verhaal te vertellen. Hij neemt je 

mee naar zijn fantasiewereld. Hij vertelt een prachtig verhaal dat 

wordt opgefleurd met geluiden en veel verschillende personages. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 23 september, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 18 september 
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De biNusstappers 
zondag 24 september 

We wandelen de tabakstocht van de Wervikse Wandelsport 

Vereniging vzw. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is De Graankorrel, 

Magdalenastraat 29 in Wervik.  

We komen daar toe omstreeks 14:00 uur en vertrekken er 

omstreeks 16:30 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door 

bij inschrijving. 

wanneer - zondag 24 september van 13:30 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 4,00 

inschrijven en betalen tegen - maandag 11 september 



 

 

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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dinsdag 26 september 

donderdag 28 september 

Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 

Ezelpad 

Prijs: € 10,00 
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ONTmoetingscafé 

wanneer - zaterdag 30/09/2017 - van 16:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven is niet nodig 

extra info - Neem zakgeld mee voor een drankje. 

Onder begeleiding van Didier en Evelien van vzw Onze  Nieuwe 

Toekomst gaan we vanaf 16u gezellig rond tafel zitten en praten 

we over dromen, relaties, armoede en ondersteuning. Vanaf 19u 

draaien we mooie plaatjes, zijn er lekkere drankjes en kan er 

gefuifd worden. 

zaterdag 30 september 
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De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 18:30 uur.  
Iedereen is welkom tijdens de sportuurtjes. 

In de schoolvakanties is er geen sportuurtje. 

De Sportuurtjes voor deze maand: 

Woensdag 6 september 

Sjoelbak 

Woensdag 13 september  

Vogelpik 

Woensdag 20 september 

Hoedje Wip 
 

Woensdag 27 september 

==NIEUW !!== Tafeltennis 

 

Sportuurtjes 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

24 

Paardenkamp 

 
Voor wie? 
Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die in interesse  

hebben in paarden en paardrijden.  

Wanneer? 
WVA organiseert paardenkampen in de herfst- en  
paasvakantie. In de herfstvakantie is dit op maandag 30, dinsdag 31 oktober en woensdag 1 
november.  
Er wordt niet overnacht tijdens het paardenkamp. De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur.  
Er wordt verse soep voorzien, picknick breng je zelf mee. 

Waar? 
Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge. (Ieperseweg 45) Er is vervoer mogelijk 

vanuit Ieper (aan te vragen bij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om zelf ver-

voer te voorzien.  

Kostprijs? 
130,00 euro.  

Meer info? 
Mail naar  

carine.leire@wvavzw.be 

 

 

Begeleiding op maat 

Tijdens het paardenkamp komen verschillende zaken aan 

bod: paardrijden - opzadelen van de paarden - voederen - 

verzorgen van de paarden - stallen uitmesten. 

Alle lessen worden door een professionele lesgever gegeven. 

Niveau van paardrijden? 
Er wordt gewerkt in drie groepen: 

- beginners 

- half gevorderden 

- gevorderden 

 

Ervaren vrijwilligers staan in voor de begeleiding.  Voor wie dat 

nodig heeft, wordt er individuele begeleiding aangeboden.  

Op die manier kunnen we voor iedere deelnemer een paarden-

kamp op maat aanbieden. 
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Kattenstoet 2018 

wanneer - zondag 13 mei + repetities 

waar - Ieper 

prijs - verloning in natura voor alle deelnemers! 

inschrijven tegen eind oktober  

extra info - volgt na inschrijving 

In 2018 is er opnieuw Kattenstoet in Ieper. Zoals altijd, lopen wij 
mee in de stoet met twee groepen: de Musti’s (moni’s van 
Spelewijs) en de Middeleeuwse Burgers (leden en vrijwilligers 
volwassenwerking/jobiN) 
 
Er zijn enkele repetities in april en mei. Op de dag van de 
Kattenstoet zelf zijn wij de ganse dag aanwezig. 
Deelnemers krijgen drankbonnetjes en een vergoeding in natura 
vanuit stad Ieper (in het verleden was dit een ticket van 
Bellewaerde). 

zondag 13 mei 2018 
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30-jarig bestaan Spelewijs 

Spelewijs bestaat dit jaar 30 jaar! In oktober willen we dit graag 
vieren met alle (oud-) moni’s, leden en hun ouders. 
 

Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Heb jij nog foto’s, 

filmpjes of andere materiële herinneringen liggen van Spelewijs? 
Of ken je enkele leuke anekdotes? Geef die dan door aan Sien! 
Het materiaal komt achteraf veilig terug bij jou terecht:-). 
 
Sien: 0479/555 949, spelewijs@wvavzw.be, of kom langs op 
bureau na afspraak! 
 
Meer info over het feest zelf volgt nog       . 

oktober 
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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) 

 - via de website: www.wvavzw.be/inschrijven  

 - 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! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/
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Je huidige abonnement voor het papieren krantje loopt 
af. Dit is het allerlaatste krantje van dit werkjaar! 

Wil je vanaf oktober (verder) een papieren versie 
ontvangen in je brievenbus? Vernieuw dan je 
abonnement tegen vrijdag 15 september 2017 ten 
laatste. Een jaarabonnement kost € 12,00. 
 

1. Stuur een mail naar inschrijvingen@wvavzw.be met je 
naam en adresgegevens, of geef ze door via telefoon. 
 

2. Betaal je abonnement cash, óf via overschrijving naar 
BE03 4648 2101 1184 met vermelding ‘VK 17-18’. 

 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=VK%20abonnement%202017-2018

