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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 

 

 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
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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 1 oktober, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 26 september 
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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 4 oktober 

+ 

Activiteitenvergadering + hoger lager 

Kostprijs? € 2,00 

donderdag 6 oktober 

Bezoek Ezelpad 

Kostprijs? € 10,00 
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biNus op vrijdag 

Herfstfuif 

 

 
 

 

Op vrijdag 7 oktober is Vrijetijdspunt biNus open voor iedereen 

als ontmoetingsruimte. We vieren de herfst en wie wil kan uit 

volle borst karaoke zingen! 

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  7 oktober van 19:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Halloween 

 

 

 

 

 

 

Zin om een namiddag te griezelen? We vullen het Atelier met 

allerhande activiteiten in thema Halloween! 

Schminken, crea, koken, … noem maar op! Er is voor elk wat wils 

tijdens dit Atelier. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 8 oktober, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 10,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 3 oktober 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 11 oktober 

 

 

 

Karaoke 

Kostprijs? € 2,00 

 

donderdag 13 oktober 

 

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 

Quiz in de Kersecorf 
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Atelier 

Buren bij Kunstenaars 

 

 

 

 

 

 

We gaan kunst van onbekende artiesten gaan bekijken. 

We gaan naar ateliers in en rond Poperinge. 

We gaan ook naar de kunst van Pol gaan kijken.  

Pol is de verteller van de Vertelnamiddag! 

Er is koffie en een drankje in de prijs inbegrepen.  

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk. 

wanneer: zaterdag 15 oktober, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 10,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 10 oktober 
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Vrijetijdsweekend 
Dit jaar gaan we op Vrijetijdsweekend naar Ter Duinen in 

Nieuwpoort. Aan de zee dus! 

Vertrek: vrijdag 14 oktober, om 17:30 uur 

Terug: zondag 16 oktober, om 17:30 uur 

Kostprijs: € 158,00 + zakgeld 

Hiervoor krijg je: vervoer, begeleiding, verzekering, animatie en 

uitstappen, ontbijt, middagmaal, avondmaal en drank bij eten. 

Neem extra zakgeld mee voor drankjes tijdens de uitstappen. 

 

Voor personen uit voorzieningen 

voorzien we geen vervoer vanuit 

Ieper. We spreken af aan het onthaal 

in Ter Duinen om 18:15 uur. Zondag 

terug oppikken om 16:45 uur. 

 

Net zoals vorig jaar, belooft het 

alweer een superdeluxe 

weekend te worden! 

wanneer: vrijdag 14 oktober t.e.m. zondag 16 oktober 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 158,00 + zakgeld 
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BBQ! 
JobiN en Spelewijs organiseren een barbecue! 

Alle opkomsten worden gebruikt om de werkingen van Spelewijs 

en JobiN nóg beter te maken! 

Voor € 15,00 kun je smullen van 3 stukken vlees (worst, 

brochette en casselerrib), warme en koude sauzen, gebakken 

aardappelen,  een heleboel verschillende groentjes, én een 

lekkere aperitief! 

De BBQ gaat door in De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper). 

 

 

 

 

 

wanneer: zondag 16 oktober 2016, vanaf 11:00 uur 

afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper) 

prijs: € 15,00 (-12 jaar: € 9,00) 

inschrijven en betalen tegen zondag 2 oktober 
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‘t Achternoentje 

donderdag 20 oktober 

 

Bezoek reuzenrad Ieper + gezondheidswandeling 

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 

Filmnamiddag 

Kostprijs? € 2,00 

dinsdag 18 oktober 

 

 

 

 

 

+ 
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Atelier 
 

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan het ‘In Flanders Fields Museum’. 

We brengen een bezoek aan het welbekende museum 

over den Grooten Oorlog.  

Koffie en een drankje achteraf is inbegrepen in de prijs. 

wanneer: zaterdag 22 oktober 2016, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: 10,00 

extra info: / 

inschrijven en betalen tegen: maandag 17 oktober 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 25 oktober 

 

 

 

Bib + terrasje 

Kostprijs? € 3,50 

donderdag 27 oktober 

Halloweenknutselen 

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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Atelier 

Filmnamiddag 

 

 

 

 

 

 

We toveren biNus om tot een cinema! 

We kijken naar een Nederlandstalige film. Er worden 

versnaperingen voorzien tijdens de activiteit. 

Er is ook koffie en één frisdrank inbegrepen in de prijs. 

 

wanneer: zaterdag 29 oktober, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 10,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 24 oktober 
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De Spiegelstappers 

wanneer: zondag 30 oktober, van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 26 oktober 

We wandelen de 25e Frontièretocht in Watou. Het startpunt voor 
wie rechtstreeks gaat is OC De Bollaard, Winnezelestraat  in       
Watou. 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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         Spelewijs 

wanneer: 2, 3 en 4 november 

afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs: € 7,00 

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

inschrijven tegen woensdag 19 oktober 

Herfstvakantie 

2 - 3 - 4 november 

 

Er is speelpleinwerking tijdens de tussentijdse vakantie! 

 

De activiteiten zijn van 9 tot 16 uur. 

Er is opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

 

Alle info op www.spelewijs.be 

 

Inschrijven via spelewijs@wvavzw.be 

 

Betalen gebeurt de dag zelf. 

http://www.spelewijs.be/
mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=inschrijven%20herfstvakantie
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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 woensdag  2, donderdag 3 en vrijdag 4 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 ij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om zelf ver-

voer te voorzien.  

Kostprijs? 
130,00 euro.  

Meer info? 
Mail naar  

carine.leire@wvavzw.be 

 

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. 

Begeleiding op maat 
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Spaghetti-avond 
Dit jaar organiseren we onze jaarlijkse spaghetti-avond  

ten voordele van onze Paardenkampen! 

In de herfst- en paasvakantie organiseren wij paardenkampen. 

De opbrengst van de spaghetti-avond wordt hiervoor gebruikt. 

 

 

 

 

 

Er zijn twee shifts: om 18:00 uur en om 19:30.  

Geef bij inschrijving door naar welke shift u liefst komt. Wij geven 

na inschrijving door in welke shift u zit. 

De spaghetti-avond gaat door in biNus. 

wanneer: zaterdag 19 november, van 17:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 10,00 (kinderen -12 jaar: € 5,00) 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen zondag 13 november 
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De Warmste Week! 

Ook WVA vzw doet mee aan de warmste week van 

Studio Brussel. Hier enkele van onze acties: 

Zondag 18/09: Ontbijt en Brunch 

waar: biNus 

tijdstip: van 9:00 tot 13:00 

prijs: ontbijt €7,00 - brunch €15,00 

 

Zondag 16/10: BBQ 

waar: De Klepper 

tijdstip: van 11:00 tot 18:00 uur 

prijs: € 15,00  (-12: € 9,00) 

 

Eind december: 24-uurs-benefiet in Les Halles 

waar: Les Halles 

tijdstip: van 7:00 tot 7:00! 

prijs: nog niet gekend 

 

Zaterdag 14/01: optreden MaTTab 

waar: Stadsschouwburg 

tijdstip: avond (exacte tijdstip nog niet gekend) 

prijs: nog niet gekend 

 

Andere activiteiten worden nog bekend gemaakt in 
onze volgende Vrijetijdskranten en op Facebook. 
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Oudejaar biNus 
 

Ook dit jaar kun je oudejaarsavond opnieuw biNus komen vieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle details worden later bekend gemaakt.  

Het concept blijft hetzelfde zoals vorige jaren: feestmaal, gevolgd 

door een dansavond. 

wanneer: zaterdag 31/12, van 18:30 tot 02:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: wordt nog bekend gemaakt 
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Vrijwilliger gezocht 

Ben je zot van minivoetbal? Kun je goed overweg 
met groepen? Wordt dan coach van de 
minivoetbalploeg van Vondels! 
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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 oktober: 

Woensdag 5 oktober:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 12 oktober:  

Vogelpik 

 

Woensdag 19 oktober:  

Hoedje Wip 

 



(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


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

Atelier 

O Vertelnamiddag 

O Halloweenatelier 

O Buren bij Kunstenaars 

O Filmnamiddag 

 

‘t Achternoentje: 

O  Vergadering + hoger lager 
O  Ezelpad 
O  Karaoke 
O  Quiz in de Kersecorf 
O  Filmnamiddag  
O  Reuzenrad / gezondheidswandeling 
O  Bib + terrasje 
O  Halloweenknutselen 

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 
 

O Vrijetijdsweekend 

O BBQ t.v.v. Spelewijs en JobiN 

 Ik kom met …... volwassenen en …... kinderen jonger dan 12 jaar. 

O De Spiegelstappers: Frontièretocht 

O Paardenkamp 

O Spaghetti-avond 

 Ik kom met …... volwassenen en …... kinderen jonger dan 12 jaar. 

 

O Ik wil graag meer info over de vrijwilligersvacature ‘coach minivoetbalploeg’. 

 

Spelewijs in de herfstvakantie 

O woensdag 2 november 

O donderdag 3 november 

O vrijdag 4 november 

O Mijn kind zal soep eten (€ 0,50 per dag) 

  

Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Vogelpik 

O Hoedje wip  
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Coördinator gezocht 
 
Kathleen Bevernage, de huidige coördinator van WVA vzw, gaat 
binnenkort met pensioen.  
Daarom gaan we nu op zoek naar een waardige vervanger voor 
de functie van coördinator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voel jij je geroepen om ons team te vervolledigen als 
coördinator? Aarzel dan niet om je kandidatuur in te dienen! 
Je kan alle info terugvinden op de website van de VDAB, of op 

onze website (www.wvavzw.be) 

wanneer: zaterdag 31/12, van 18:30 tot 02:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: wordt nog bekend gemaakt 

https://www.vdab.be/jobs/vacatures/55137288/cordinator-vzw-vrije-tijd-voor-personen-met-beperking-ieper?p=1&dagweekmaand=9000&wat=vzw
http://www.wvavzw.be/wva-zoekt-coordinator/
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