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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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‘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 31 mei 

+ 

Activiteitenvergadering + apéro 

Kostprijs? € 3,00 

Donderdag 2 juni 

Wandelen met een asielhond op de Vesten 

Kostprijs? € 3,00 
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biNus op vrijdag 

Congé Olé fuif! 

 

Op vrijdag 3 juni is Vrijetijdspunt biNus open voor iedereen als 

ontmoetingsruimte. We vieren omdat de Zomervakantie eraan 

komt! 

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 3 juni van 17:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Vertelnamiddag 

 

 

 

 

 

 

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 4 juni, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 30 mei 
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biNus op zondag 
 

 

 

 

 

 

biNus opent de deuren voor iedereen. 

 

Weet je niet wat doen op zondagnamiddag? Kom dan eens langs 

biNus! Je kan een potje koffie drinken bij een gratis stukje taart, 

je kan spelletjes spelen, een babbeltje slaan, of gewoon eens 

binnenspringen. 

Hopelijk tot dan! 

wanneer: zondag 5 juni, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: / 

extra info: neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: /  
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‘t Achternoentje 

dinsdag 7 juni 

 

 

 

Petanque 

Kostprijs? € 2,00 

 

donderdag 9 juni 

 

Kostprijs? € 6,00 

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 

Beiaard Nieuwkerke 
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Atelier 

Volksdansen 

 

 

 

 

 

 

 

Kom af naar het atelier voor een heuse volksdansinitiatie! 

Maak die heupen maar eens goed los! 

Koffie en 1 frisdrank in de prijs inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 11 juni, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 5,00 

extra info: / 

inschrijven en betalen tegen: maandag 6 juni 
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biNus 

Rode Duivels op groot scherm 

 

 

 

 

We supporteren voor de Rode Duivels op groot scherm. 

Er zijn 3 matchen 

maandag 13 juni, van 20:30 tot 23:00 

zaterdag 18 juni, van 14:00 tot 17:00 

woensdag 22 juni, van 20:30 tot 23:00 

inschrijven is verplicht! Je schrijft in per match.  

Deze activiteiten gaan enkel door als er voldoende personen 

ingeschreven zijn. 

wanneer: 13/06 - 18/06 - 22/06 

afspreekplaats: biNus 

prijs: GRATIS 

extra info:  neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen maandag 6 juni 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

11 

‘t Achternoentje 
dinsdag 14 juni 

 

 

 

Buitenspeeldag 

Kostprijs? € 2,00 

 

donderdag 16 juni 

 

Wandelen Rode Berg 

Kostprijs? € 5,00 

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 
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De winnaars van de sportuurtjes krijgen een verrassing! De 

sportuurtjes dit jaar waren: 

 sjoelbak 

 vogelpik 

 hoedje wip 

 de Spiegelstappers 

 

Er is een prijsuitreiking voor de winnaars van ieder sportuurtje. 

Daarna eten we barbecue! De barbecue is goedkoper voor de 

personen die deelnamen aan een sportuurtje. 

wanneer: vrijdag 17 juni, om 18:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: deelnemers sportuurtje: € 7,00 - niet-deelnemers: € 10,00 

extra info:  neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen vrijdag 10 juni ten laatste 

Clubviering 
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Atelier 

Europees kampioenschap voetbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom kijken op groot scherm naar België - Ierland 

De match start om 15:00 uur 

 

wanneer: zaterdag 18 juni, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: GRATIS 

extra info:  neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen maandag 13 juni 

- 
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biNus op zondag 
 

 

 

 

 

 

biNus opent de deuren voor iedereen. 

 

Weet je niet wat doen op zondagnamiddag? Kom dan eens langs 

biNus! Je kan een potje koffie drinken bij een gratis stukje taart, 

je kan spelletjes spelen, een babbeltje slaan, of gewoon eens 

binnenspringen. 

Hopelijk tot dan! 

wanneer: zondag 19 juni 2016, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: / 

extra info: neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: /  
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‘t Achternoentje 

dinsdag 21 juni 

 

 

 

Zomerse Quiz 

Kostprijs? € 2,00 

donderdag 23 juni 

 

Bezoek Ezelpad 

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 
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Atelier 

 

25 JUNI  

 

GEEN ATELIER 
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wanneer: woensdag 29 juni 10:00 uur tot donderdag 30 juni 23:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: 60 euro + zakgeld 

extra info: neem zakgeld mee voor drank en eten! 

inschrijven en betalen tegen: maandag 13 juni 

Rock Voor Specials is een fantastisch muziekfestival in 

Evergem bij Gent met onder andere: 

 Arno 

 Daan 

 Urbanus 

 Clouseau 

 Channel Zero 

 

We blijven overnachten in een tent.  

De prijs is: vervoer + festival + overnachting!! 

Opgelet: plaatsen zijn beperkt! 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 28 juni 

 

 

 

Bib + terrasje 

Kostprijs? € 3,00 

 

donderdag 30 juni 

 
GEEN ACHTERNOENTJE 

PRETTIGE VAKANTIE!!! 

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  
(Op vraag van de leden werd tafelvoetbal vervangen door een ander spel) 

 

biNus is elke woensdag voor iedereen geopend. 

De Sportuurtjes voor juni: 

Woensdag 1 juni:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 8 juni:  

Vogelpik 

 

Woensdag 15 juni:  

Hoedje Wip 
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Zomeruitstappen 
 

 

 

 

 

Je kan je nog steeds inschrijven voor de Zomeruitstappen.  

We sommen ze hier nog eens op voor jou: 

 

 Dinsdag 19 juli: Planckendael - € 36,00 --> VOLZET 

 Dinsdag 26 juli: Sluis, avondmarkt - € 32,00 

 Donderdag 28 juli: Bergues - € 25,00 

 Donderdag 4 augustus: Middelburg en Veere - € 38,00 

 Zaterdag 6 augustus: Dranouter festival - € 32,00 

 Zondag 7 augustus: Afsluit BBQ - € 15,00 

 

Voor meer details van de uitstappen kun je steeds ons 

Zomerkrantje aanvragen of downloaden via de website. 

http://www.wvavzw.be/wp-content/uploads/2015/03/ZOMERUITSTAPPEN-2016.pdf
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Zomerwerking Spelewijs 
In de zomervakantie organiseren we speelpleinwerking Spelewijs 

voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud met een beperking. 

Wil je meer info? 

 

spelewijs@wvavzw.be  

of www.spelewijs.be 

 

 

Data werking: 

week 1: maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 

week 2: maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 

week 3: maandag 18 juli t.e.m. woensdag 20 juli 

week 4: maandag 25 juli t.e.m. vrijdag 29 juli 

week 6: maandag 1 augustus t.e.m. vrijdag 5 augustus  

week 7: maandag 8 augustus t.e.m. vrijdag 12 augustus  

week 8: maandag 15 augustus t.e.m. woensdag 19 augustus KAMP 

--> Inschrijven kan per dag  

 

Dagprijs: €8,00 (€7,50 voor 2e kind en €7,00 vanaf 3e kind) 

Sociaal tarief mogelijk op aanvraag (- €1,00 per kind) 

 

Inschrijven is reeds mogelijk! 

http://www.spelewijs.be/
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Zomerwerking JobiN 
In de zomervakantie organiseren we de zomerwerking van JobiN. 

We organiseren de ganse zomer activiteiten voor jongeren van 

15 t.e.m. 35 jaar oud.  

Wil je meer info? 

jobin@wvavzw.be of 

 www.wvavzw.be/jobin  

 

Data werking: 

week 1: maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 

week 2: maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 

week 3: maandag 18 juli t.e.m. woensdag 20 juli 

week 4: maandag 25 juli t.e.m. vrijdag 29 juli 

week 6: maandag 8 augustus t.e.m. vrijdag 12 augustus KAMP  

week 7: woensdag 17 augustus t.e.m. vrijdag 19 augustus  

week 8: maandag 22 augustus t.e.m. woensdag 24 augustus  

--> Inschrijven kan per dag  

 

Dagprijs: €8,00  

Sociaal tarief mogelijk op aanvraag (- €1,00 per kind) 

 

Inschrijven is reeds mogelijk! 

http://www.wvavzw.be/jobin
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Wistje-datje 

Ivo treedt op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo speelt in een echte muziekgroep!  

Zijn groep heet ‘Cafe con leche’.  

Op donderdag 18 augustus treedt hij op in de Parkconcerten in 

Poperinge. Je kan op zijn muziek gaan dansen om 21:30 uur. Het 

optreden gaat door op de Grote Markt van Poperinge. 

 

Dit is geen activiteit van WVA.  

Er wordt geen vervoer of begeleiding voorzien. 

 



Dankjewel voor de leuke Zomerfuif! 



 

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

Het Atelier: 

O vertelnamiddag 

O volksdansen 

O Europees kampioenschap voetbal 

  

‘t Achternoentje: 

O activiteitenvergadering + apéro 

O wandelen met een asielhond op de Vesten 

O petanque 

O Beiaard Nieuwkerke 

O buitenspeeldag 

O wandelen Rode Berg 

O zomerse quiz 

O bezoek Ezelpad 

O Bib + terrasje 

 

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 



Vervolg invulstrook 
 

Rode Duivels op groot scherm 

O maandag 13 juni 
O zaterdag 18 juni (zie ook bij Ateliers) 
O woensdag 22 juni 

 

   

Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Vogelpik 

O Hoedje wip  

O Clubviering: ik kom naar de BBQ met ……... personen.  
 

O Ik wil een Zomerkrantje ontvangen via mail / met de post (schrap wat niet past) 

 

O Ik wil meer info ontvangen over speelpleinwerking Spelewijs 

 

O Ik wil meer info ontvangen over jongerenwerking JobiN 



(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


 

Dit is de laatste Vrijetijdskrant van dit werkjaar. 

Voor juli en augustus is er geen Vrijetijdskrant. 

 

Wil je vanaf september opnieuw de 

Vrijetijdskrant ontvangen?  

Dat kan! 
 

 

 

 

Een papieren jaarabonnement kost € 10,00. 

Een digitaal jaarabonnement is gratis. 

 

Aanvragen kan via inschrijvingen@wvavzw.be 

Abonneer je nu op 

onze Vrijetijdskrant! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=VK%202016-2017

