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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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Hier is het dan: ons krantje voor juli en augustus! Boordevol leuke 
en verfrissende activiteiten. 

Voor elk wat wils, en ook met een aantal nieuwigheden. Hopelijk 
zit er iets voor jou tussen, zodat je snel kan inschrijven én 
genieten. 

In de zomer krijgen we opnieuw hulp van Lies en Silke, onze 
jobstudentes. Ze stellen zichzelf voor in dit krantje en ontmoeten 
jullie graag op diverse activiteiten.  
Bedankt Lies en Silke! 

Ik wil bij deze ook graag Willy Lamaire van de Unitrongroep 
bedanken voor zijn broodnodige steun aan ons muziekproject 
‘Café Chantant’. Hopelijk volgen er nog milde schenkers. 

Met al dit zomerse weer gaat iedereen graag buiten om te fietsen, 
wandelen, vissen, zwemmen of een terrasje te doen. Maar als het 
nog eens regent, moeten jullie zeker jullie abonnement op de 
Vrijetijdskrant vernieuwen (zie achterkant van dit krantje). Zo krijg 
je verder al onze activiteiten tijdig in je bus. 

Vele zomerse groeten van Sien, Carine, Peter, Ivo, Sarah, Patrick en 
alle vrijwilligers! 

Voorwoord 
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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 * 
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Maak kennis met... 
We hebben opnieuw twee jobstudenten deze zomer. We stellen 
ze graag even aan jou voor! De eerste jobstudent is ... 

… Lies!  
 
Volledige naam: Lies 
Demeulenaere 

Leeftijd: 23 jaar 

Hobby's: Weggaan met 
vrienden 

Lievelingseten: 
Spaghetti 

Lievelingskleur: Rood 

Jobstudent sinds: 2015 

Je favoriete activiteit bij WVA: Ik doe alles graag, als 
we maar samen lachen en plezier maken! Maar als ik 
er toch eentje moet uitkiezen dan vind ik een 
stadsspel of fotozoektocht wel zeer leuk.  

Levensmotto: “Genieten van elke dag!” 
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Maak kennis met... 
En hier is dan jobstudent nummer twee: 

… Silke!  
 
Volledige naam: Silke 

Beele 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby's: Saxofoon spelen, 

gezellig samen zijn met 

vrienden, naar optredens 

gaan 

Lievelingseten: Spaghetti 

bolognaise van oma! 

Lievelingskleur: Groen 

Jobstudent sinds: 2015 

Je favoriete activiteit bij WVA: Op zomerkamp gaan! 

Levensmotto: “Ik wil het, ik kan het, ik doe het!” 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
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Sint-Pietersfeesten 

wanneer - maandag 03/07/2017 - van 13:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 7,00 

inschrijven en betalen tegen - vrijdag 30 juni 

extra info - neem zakgeld mee voor een extra drankje 

maandag 3 juli 

De Sint-Pietersfeesten zijn altijd dolle ambiance! 

We genieten samen met Wendy Van Wanten van een stuk taart en 

een koffie (in prijs inbegrepen). 
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Optreden Big band 

wanneer - dinsdag 04/07/2017 - van 13:00 tot +- 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis! 

inschrijven en betalen tegen - donderdag 29 juni 

extra info - het optreden zelf start om 14:00 uur 

Het koor van een school voor bijzonder onderwijs komt speciaal 

vanuit Londen naar Ieper om voor ons op te treden! 

Het optreden is in de theaterzaal van ‘t Perron. 

Deze activiteit is geschikt voor alle leeftijden. Als er kinderen 

inschrijven, kunnen we moni’s van Spelewijs voorzien. 

 

Deze activiteit is i.s.m. BBO ‘t Vlot 

dinsdag 4 juli 
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Kermis Poperinge 

 wanneer - dinsdag 04/07/2017 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5 + zakgeld voor verschillende attracties 

inschrijven en betalen tegen - donderdag 29 juni 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje 

Deze kermisnamiddag is speciaal ingericht voor personen met een 

beperking! 

Voor kinderen: als je inschrijft tegen donderdag 29 juni ten laatste, 

kunnen we monitoren van Spelewijs voorzien. 

 

Vervoer en drankje zijn inbegrepen in de prijs. Voor de attracties 

neem je zakgeld mee! 

dinsdag 4 juli 
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Training minivoetbal 

wanneer - dinsdag 04/07/2017 - van 17:00 tot 19:00 uur 

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

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - dinsdag 27 juni 

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 vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

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

17:15 uur. 

dinsdag 4 juli 
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De Boot 

wanneer - woensdag 05/07/2017 - van 9:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 7,50 

inschrijven en betalen tegen - vrijdag 30 juni 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje, breng picknick mee! 

We gaan bootje varen met de jongeren van JobiN! 

Breng zeker zwemgerief mee, bij mooi weer kunnen we een 

plonsje wagen! 

Breng zelf je picknick mee. 

woensdag 5 juli 
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Onze moestuin 

wanneer - donderdag 06/07/2017 - van 13:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 

inschrijven en betalen tegen - donderdag 29 juni 

extra info - doe gepaste kledij aan 

We hebben vanaf nu twee moestuinen: 

 

1. Onze moestuinbak in ‘t Hofland 

2. Een eigen moestuin bij De Klepper! 

 

We gaan afwisselend de twee tuinen gaan verzorgen. Er is een 

drankje inbegrepen in de prijs. 

donderdag 6 juli 
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Bowlen 

wanneer - donderdag 06/07/2017 - van 13:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 10,00 

inschrijven en betalen tegen - vrijdag 30 juni 

extra info - neem zakgeld mee voor een extra drankje 

We gaan bowlen met de jongeren van JobiN bowling Atlantis in 

Ieper. 

donderdag 6 juli 
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Vetkuiffuif 

wanneer - vrijdag 07/07/2017 - 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 

De DJ van dienst is Patrick, onze coördinator! 

 

Hij komt z’n oude rock-, blues- en discoplaten draaien. Wil jij 

samen met Patrick uit de bol gaan? Kom dan zeker langs! 

Ambiance verzekerd!  

vrijdag 7 juli 
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Try-out dansen 

wanneer - maandag 10/07/2017 - van 13:30 uur tot 15:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - woensdag 5 juli 

extra info - doe sportieve kledij aan! 

Faye Bulcke (foto) leert ons dansen! 

Ze is een echte danslerares in dansschool Dansspace in Ieper. Deze 
try-out is geschikt voor jongens én meisjes. 
 
Bij veel interesse zullen we de danslessen verder zetten tijdens het 
schooljaar!  

maandag 10 juli 
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Buitendag Rodeberg 

wanneer - dinsdag 11/07/2017 - van 13:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven en betalen tegen - dinsdag 4 juli 

extra info - doe sportieve kledij aan! 

Met de jongeren van JobiN gaan we allerlei actieve spelen doen 

op de Rodeberg, zoals Kubb en Mölky. 

dinsdag 11 juli 
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Zoo Antwerpen 

wanneer - woensdag 12/07/2017 - van 7:45 uur tot 17:45 uur 

waar - voorkant station Ieper 

prijs - € 25,00 

inschrijven en betalen tegen - woensdag 5 juli 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje, breng je picknick mee! 

Met jongerenwerking JobiN bezoeken we de Zoo van Antwerpen! 

We gaan met de trein, tijdig inschrijven is dus belangrijk. 

 

Afspraak aan de voorkant van het station van Ieper om 7:45 uur! 

woensdag 12 juli 
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Try-out Café Chantant! 

wanneer - woensdag 12/07/2017 - van 14:00 tot 15:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom! 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk 

extra info - dit is de generale repetitie van ons koor! 

We treden voor de allereerste keer op met ons koor van Café 

Chantant! 

 

Ben je lid van het koor? Dan start dit om 13:00 uur. 

Kom je kijken naar het debuutoptreden? Dan verwelkomen we je 

graag biNus om 14:00 uur. 

woensdag 12 juli 
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Moestuin + Kinderbrouwerij 

wanneer - donderdag 13/07/2017 - van 9:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 + zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen - donderdag 6 juli 

extra info - neem een picknick mee, en zakgeld voor een drankje  

In de namiddag gaan we naar de Kinderbrouwerij in Reningelst. 

Neen, we gaan er geen bier brouwen! Er zijn tal van activiteiten: 

volksspelen, buitenspelen, ... 

donderdag 13 juli 

In de voormiddag werken we met de jongeren van JobiN 

in de moestuin. 
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Moni voor een dag! 

wanneer - dinsdag 18/07/2017 - van 9:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven en betalen tegen - dinsdag 11 juli 

extra info - picknick meenemen 

Een speciale dag! We worden zelf moni! 

In de voormiddag werken we samen een activiteit uit in biNus. In 

de namiddag gaan we die dan gaan geven aan de kinderen van het 

speelplein in Langemark! We krijgen natuurlijk hulp van de moni’s 

van het speelplein. 

dinsdag 18 juli 
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Gentse Feesten 

wanneer - woensdag 19/07/2017 - van 14:45 uur tot 23:45 uur 

waar - voorkant station Ieper 

prijs - € 25,00 

inschrijven en betalen tegen - woensdag 12 juli 

extra info - neem zeker zakgeld mee voor een drankje en een h apje! 

Dit jaar gaan we ‘s avonds naar de Gentse Feesten. Zo kunnen we 

écht de sfeer opsnuiven van dit stadsfeest. 

 

Afspraak aan de voorkant van het station Ieper om 14:45 uur! 

woensdag 19 juli 
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Malo les Bains/Frankrijk 

wanneer - dinsdag 25/07/2017 - van 10:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 45,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - dinsdag 11 juli (opgepast: volzet = volzet!) 

extra info - dranken zijn niet inbegrepen in de prijs! 

Zomeruitstap 1 

We trekken naar Malo Les Bains en Duinkerke aan zee. ‘s Middags 

gaan we mosselen  met frietjes eten. 

Daarna bezoeken we het havenmuseum, en doen we een 

boottochtje met de boot ‘Le Texel’. 

Voor we terug naar Ieper vertrekken drinken we nog een goeie op 

een terrasje. Zeker de moeite, het wordt een superdag! 
  

dinsdag 25 juli 
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Fotozoektocht 

wanneer - woensdag 26/07/2017 - van 9:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven en betalen tegen - woensdag 19 juli 

extra info -  breng zelf je picknick mee 

woensdag 26 juli 

We doen een fotozoektocht in Ieper. Bij goed weer 

picknicken we op de Vesten. Wie weet eten we ‘s middags 

een ijsje! 

Breng zelf je picknick mee. 
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‘t Fazantenhof 

wanneer - donderdag 27/07/2017 - van 13:00 tot 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 12,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - niet meer mogelijk! Volzet! 

extra info - deze activiteit is reeds volzet 

Zomeruitstap 2 

Deze boerderij organiseert speciale rondleidingen. We maken 

kennis met alle dieren, en mogen ze zelfs eten geven en 

verzorgen.  

Koffie of chocomelk en pannenkoeken à volonté zijn in de prijs 

inbegrepen! 

donderdag 27 juli 
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Sneukelroute 

wanneer - dinsdag 01/08/2017 - van 13:00 tot 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 18,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - dinsdag 18 juli (opgepast: volzet = volzet!) 

extra info - doe goede stapschoenen aan! 

Zomeruitstap 3 

We komen samen in biNus voor een potje koffie. 

Dan trekken we naar de dienst van Toerisme, we maken een 

begeleide wandeling (met gids) door Ieper. De wandeling duurt 

ongeveer 3 uur. Onderweg stoppen we enkele keren om te 

snoepen en te ‘sneukelen’. 

dinsdag 1 augustus 
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Onze moestuin 

wanneer - donderdag 03/08/2017 - van 13:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 

inschrijven en betalen tegen - zo vlug mogelijk 

extra info - doe gepaste kledij aan 

We hebben vanaf nu twee moestuinen: 

 

Onze moestuinbak in ‘t Hofland 

Een eigen moestuin bij De Klepper! 

 

We gaan afwisselend de twee tuinen verzorgen. Er is een drankje 

inbegrepen in de prijs. 

donderdag 3 augustus 
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Gent 

wanneer - donderdag 03/08/2017 - van 09:00 tot 19:41 uur 

waar - station Ieper (R. Colaertplein 35) 

prijs - € 28,00 + zakgeld  

inschrijven en betalen tegen - donderdag 20 juli (opgepast: volzet = volzet!) 

extra info - neem zakgeld en een picknick mee 

Zomeruitstap 4 

We gaan Gent verkennen! We vertrekken met de trein aan het 

station. We verzamelen om 9:00u. ‘s Avonds zijn we terug om 

19:41u. 

We bezoeken Het huis van Alijn en het Gravensteen. We nemen 

onze picknick in het park aan het Belfort. Daarna doen we een 

boottochtje door Gent. 

Je neemt zelf een picknick mee. 

donderdag 3 augustus 
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Festival Dranouter 

wanneer - vrijdag 04/08/2017 - van 17:00 tot 2:00 uur ‘s nachts 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 25,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - vrijdag 21 juli (opgepast: volzet = volzet!) 

extra info - doe goede stapschoenen aan! Pas je kledij aan. 

Zomeruitstap 5 

Doe Maar, Brihang, Het Zesde Metaal: dat zijn enkele groepen die 

optreden op vrijdag. 

Dranken en picknick zijn niet in de prijs inbegrepen. 

vrijdag 4 augustus 
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Training minivoetbal 

wanneer - dinsdag 08/08/2017 - van 17:00 tot 19:00 uur 

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

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - dinsdag 1 augustus 

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 vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

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

17:15 uur. 

dinsdag 8 augustus 
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Bellewaerde 

wanneer - woensdag 09/08/2017 - van 9:30 tot 18:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 21,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - woensdag 25 juli (opgepast: volzet = volzet!) 

extra info - doe goede stapschoenen aan! Pas je kledij aan. 

Zomeruitstap 6 

Dagje Bellewaerde, pret verzekerd! We verzamelen aan biNus om 

9:30. ‘s Avonds zijn we terug rond 18:30u. 

Dranken en picknick moet je zelf voorzien. 

woensdag 9 augustus 
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Moestuin + crea 

wanneer - donderdag 10/08/2017 - van 9:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven en betalen tegen - donderdag 3 augustus 

extra info - doe gepaste kledij aan 

De jongeren van JobiN verzorgen onze moestuinen. 

Daarna steken we de handen uit de mouwen: we bouwen zelf een 

tuintafel! De tuintafel zal een plaatsje vinden in onze eigen tuin bij 

De Klepper. 

donderdag 10 augustus 
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BBQ 

wanneer - zaterdag 12/08/2017 - van 11:30 tot 15:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 16,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen - zaterdag 5 augustus 

extra info - neem zakgeld  mee voor  drankjes 

Zomeruitstap 7 

It’s BBQ-time!  

We eten gezellig samen biNus! We genieten van een aperitiefje 

om daarna te smullen van lekkere worst en brochette, verse 

groentjes, gebakken patatjes, pasta, … . Smullen maar! 

zaterdag 12 augustus 
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Muzikale Dinsdagen 

wanneer - dinsdag 15/08/2017 - van 18:00 tot 23:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - dinsdag 8 augustus 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje en een hapje 

We gaan kijken naar de Muzikale Dinsdagen op het Sint-

Maartensplein in Ieper. 

We gaan kijken naar Loomstate (funkpop), Lighthouse (winnaars 

De Nieuwe Lichting) en De Dolfijntjes XXL (ambiancemuziek!). 

dinsdag 15 augustus 
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Ezelpad + moestuin 

wanneer - woensdag 16/08/2017 - van 9:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 15,00 

inschrijven en betalen tegen - woensdag 9 augustus 

extra info - doe gepaste kledij aan, picknick meenemen! 

Een dag in het teken van de natuur met JobiN. 

 

Eerst steken we de handen uit de mouwen in onze moestuin(en)!  

In de namiddag brengen we een bezoek aan het Ezelpad! Daar is 

er een drankje inbegrepen in de prijs.  

Breng ook je lunchpakket mee! 

woensdag 16 augustus 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 16/08/2017 - van 13:30 tot 15:30 uur 

waar - De Kersecorf (Rijkeklarenstraat 83) 

prijs - € 2,00 

inschrijven en betalen tegen - woensdag 9 augustus 

extra info - repetities met de bedoeling om later op te treden 

Deze repetitie gaat door in de Kersecorf! 

Pieter brengt opnieuw ambiance met z’n accordeon en zotte 

manieren! Iedereen die wil, mag komen meezingen in ons koor. 

woensdag 16 augustus 
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zwemmen 

wanneer - donderdag 17/08/2017 - van 13:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven en betalen tegen - donderdag 10 augustus 

extra info - zwemgerief meenemen! 

donderdag 17 augustus 

We gaan met de JobiN’ers zwemmen in Ieper. 

Breng zeker je zwemgerief mee! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

38 

Festivalfuif 

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

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven is niet nodig 

extra info - trek je dansschoenen aan! Neem zakgeld mee voor een drankje. 

De zomervakantie is de periode van de festivals! 

Tijdens deze fuif draaien we festivalmuziek. 

zaterdag 19 augustus 
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Kamp JobiN 

wanneer - van dinsdag 22/08/2017 tem vrijdag 25/08/2017 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 180,00 (all-in) 

inschrijven en betalen tegen - niet meer mogelijk: volzet! 

extra info - / 

We gaan op kamp met JobiN! 

We verblijven een korte week in J-Club De Panne. We zitten vlak 

bij het strand! 

We doen tal van activiteiten en uitstappen. Het belooft een 

súperleuk kamp te worden!!! 

dinsdag 22 tem vrijdag 25 augustus 
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Training minivoetbal 

wanneer - dinsdag 22/08/2017 - van 17:00 tot 19:00 uur 

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

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - dinsdag 15 augustus 

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 vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

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

17:15 uur. 

dinsdag 22 augustus 
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speciale 

activiteiten 

na de zomervakantie 
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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 - zondag 6 augustus ten laatste 

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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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 Houthulst, 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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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 47). 

van 15 t.e.m. 17 september 

http://www.entrelesdeuxmonts.be/wp-content/uploads/photo-gallery/DSCN2632.JPG
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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 laatste krantje van dit werkjaar! 

Wil je vanaf september (opnieuw) een papieren versie 
ontvangen in je brievenbus? Vernieuw dan je 
abonnement tegen dinsdag 1 augustus 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

