
 

Vrijetijdskrant 

WVA 
 

november 2016 

Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 9 - P708031                               

Afgiftekantoor: Ieper 1 

k w a l i  t i j d   

 

 



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 

 



 

 

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 1 november 

 

Geen Achternoentje 

Bezoek paardenkamp 

Prijs: € 5,00 

donderdag 3 november 
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biNus op vrijdag 

praatcafé en Karaoke 

 

Vrijdag 4 november is biNus open voor iedereen. 

Je kan langskomen om mensen te ontmoeten. Iedereen is 

welkom! De liefhebbers kunnen opnieuw karoake zingen. 

 

Andy houdt voor de eerste keer biNus open! 

wanneer: vrijdag 4 november van 19:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

Atelier 

Bowling 

 
 

Ook dit najaar gaan we nog eens bowlen. 

Afspraak rechtsreeks aan Atlantis Bowling, 

Posthoornstraat 8 in Ieper. 

wanneer: zaterdag 5 november, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: Posthoornstraat 8, Ieper 

prijs: € 10,00 

extra info: Er is één drankje in prijs inbegrepen. 

inschrijven en betalen tegen maandag 31 oktober 



 

 

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 8 november 

 

Activiteitenvergadering + gezelschapsspelen  

Prijs: € 2,00 

Bezoek met gids Beukelaeremolen + taart en koffie 

Prijs: € 25,00 

donderdag 10 november 

 + 
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Geen Atelier 

Geen Atelier 

 

 

 

 

Op zaterdag 12 november is er geen Atelier. 
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biNus op zondag 

Iedereen is welkom biNus

 

 

biNus is opnieuw open op zondag! 

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

wanneer: zondag 13 november van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 



 

 

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 15 november 

 

Sint-Maartensbak 

Prijs: € 3,00 

Film in ‘t Hofland 

Prijs: € 4,00 

donderdag 17 november 
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Try-out toneel 

Toneel Westouter 

 

 

Zoals ieder jaar gaan we opnieuw naar de algemene repetitie van 

toneelclub Flor Barbry. 

Het stuk van dit jaar heet ‘De Paradijsvogels’.  Het is een komisch 

stuk. Lachen geblazen! 

We vertrekken om 18:30 uur, en zijn terug tussen 22:30 en 23:00 

uur aan biNus. 

wanneer: vrijdag 18 november, van 18:30 tot 23:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 3,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 14 november 
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Atelier 

Spaghetti maken 

 

 

We maken zelf de spaghetti voor onze spaghetti-avond. 

Je neemt best een schort mee voor deze activiteit. 

 

wanneer: zaterdag 19 november, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € gratis 

extra info:  Neem een schort mee 

inschrijven en betalen tegen maandag 14 november 
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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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Spelewijs 

DUS-dag: binnenspeeltuin 

 
 

We gaan naar binnenspeeltuin De Speelplaneet. 

Je doet best gemakkelijke kledij aan. En zorg ervoor dat er geen 

gaten in je sokken zitten! ;-) 

De DUS-dagen worden georganiseerd voor de kinderen van 

Spelewijs. 

wanneer: zaterdag 19 november, van 14:00 tot 17:30 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 7 november 
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De Spiegelstappers 

wanneer: zondag 20 november, van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 16 november 

We wandelen de 20e Vredestocht in Oostnieuwkerke.  
Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is Zaal Zonneheem, 
Basijnsmolenstraat 6.  
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. 



 

 

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 22 november 

 

Knutselen 

Prijs: € 5,00 

Bezoek Floralux + Dadizele 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 

donderdag 24 november 
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Kerstshopping Trier 
We gaan naar een heel bekende kerstmarkt in Trier in Duitsland. 

  

 

We gaan met de bus naar Duitsland. We gaan de hele dag samen 

op schok. Samen bewonderen we de mooie stad Trier, én zijn 

wereldberoemde kerstmarkt. 

Je neemt je eigen picknick en zakgeld mee. 

De exacte tijdstippen zijn nog niet gekend. geef dus zeker 

telefoonnummer op bij inschrijving, dan geven wij die nog door. 

wanneer: zaterdag 26 november, ongeveer van 06:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: station Ieper 

prijs: € 39,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen zondag 13 november 
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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 26 november, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 21 november 
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biNus op zondag 

Iedereen is welkom biNus 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag! 

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

wanneer: zondag 27 november van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 



 

 

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 29 november 

 

Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 

+ 
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         Spelewijs 

wanneer: 27, 28 en 29 december 2016 EN 3, 4 en 5 januari 2017 

afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs: € 7,00 + eventueel € 0,50 voor soep bij picknick 

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

inschrijven tegen woensdag 13 december 

Kerstvakantie 
27-28-29 december 

3-4-5 januari 

 

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 

 

http://www.spelewijs.be/
mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=inschrijven%20herfstvakantie
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Oudejaar biNus 

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

afspreekplaats: biNus 

Prijs: € 29,00 + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen 21 december 

Ook dit jaar kun je oudejaarsavond opnieuw   

biNus  komen vieren! 

Van 18:30 tot 02:00 uur 

 Aperitief met hapjes 

 Tomatenroomsoep 

 Tournedos van kalkoen met champignonroom

 saus en zijn garnituur 

 Nieuwjaarsgebak  

 Koffie 

Middernacht een glas bubbels + feest met DJ! 
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Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 15 januari 2017 

 

Graag nodigen we jou en je familie en vrienden uit naar onze 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

 

 

Er worden foto’s van afgelopen jaar geprojecteerd. 

Er worden hapjes en een gratis aperitief voorzien. 

Gelieve op voorhand je aanwezigheid te bevestigen. 

 

wanneer: zondag 15 januari 2017, vanaf 11:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

inschrijven tegen zondag 8 januari 2017 
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Vliegreis Bulgarije 
We verblijven 7 nachten in het  

Melia Grand Hermitage hotel (*****) in Bulgarije 

 

Voor deze all-in vliegvakantie vliegen we naar Varna in Bulgarije. 

Het hotel ligt vlakbij het Goldstrand. We verblijven in kamers met 

balkon. We vertrekken woensdag 24 mei, en zijn terug woensdag 

31 mei. 

Prijs: € 1285,00 + zakgeld. Vervoer naar de luchthaven is 

inbegrepen. 

Dit is een reis voor een kleine groep: ongeveer 8 deelnemers. De 

deelnemers moeten zelfredzaam zijn. 

wanneer: woensdag 24/05/2017 - woensdag 31/05/2017 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 1285 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen zondag 26 maart 2017 
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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 november: 

Woensdag 2 november:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 9 november:  

Vogelpik 

 

Woensdag 16 november:  

Hoedje Wip 
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De Warmste Week! 

Ook WVA vzw doet mee aan de warmste week van 

Studio Brussel. Hier enkele van onze acties: 

 
 
 
 
 

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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(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 Bowling 

O Spaghetti maken 

O Vertelnamiddag 

 

‘t Achternoentje: 

O  Bezoek paardenkamp 
O  Activiteitenvergadering + gezelschapsspelen 
O  Bezoek Beukelaeremolen 
O  Sint-Maartensbak 
O  Film in ’t Hofland  
O  Crea 
O  Bezoek floralux + Dadizele 
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 
 

O Algemene repetitie van toneelclub Flor Barbry 

O Spaghetti-avond 

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

O De Spiegelstappers: 20e Vredestocht  

O Kerstshopping in Trier  

O DUS-dag binnenspeeltuin 

O Oudejaar biNus 

O Nieuwjaarsreceptie van WVA vzw: we komen met …….. personen 

 

Vliegreis naar Bulgarije:  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

 

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) 

Spelewijs in de Kerstvakantie 

O dinsdag 27 december - O woensdag 28 december - O donderdag 29 december -  

O dinsdag 3 januari - O woensdag 4 januari - O donderdag 5 januari 

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

 

Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Vogelpik 

O Hoedje wip  
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Vrijetijdsweekend 2016 




