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Lidkaart 

Het is vanaf 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 

site: www.wvavzw.be  

 

 

Voeg BiNus - WVA vzw 

toe op Facebook! 

http://www.wvavzw.be/
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Feesten bij WVA: U komt toch ook? 

 

Geef toe, de weergoden maken het mij niet gemakkelijk:  
24 graden in de zon op mijn terras, en toch een voorwoordje 

moeten schrijven voor ons krantje van november. 

Geen nood echter, want we zorgen weer voor heel wat feesten: 
onze fuiven, de spaghetti-avond en ook al oudejaarsavond. Kijk 
maar vlug naar alle pagina’s met voor elk wat wils, en schrijf je 

snel in. 

Bovendien kunnen we je ook al verklappen dat we binnenkort 30 
jaar Spelewijs én volgend jaar 40 jaar WVA zullen vieren! Je hoort 

er binnenkort wel meer over... 

 
 

Het team en de vrijwilligers van WVA vzw 

Voorwoord 
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Gratis VrijetijdsTrajectBegeleiding (VTB) 

Vrije tijd voor iedereen 

Wij organiseren zelf veel activiteiten bij WVA. Meestal gaan die activiteiten door in 

groep, en zijn er wel altijd leden die je al kent. We doen héél veel verschillende 

dingen! Maar toch kan het zijn dat jij toch liever nóg iets anders doet. Ook daarbij 

kunnen wij je helpen! Door een Vrijetijdstrajectbegeleiding (VTB) op te starten. 

Bij VTB gaat een medewerker van WVA - een trajectbegeleider heet dat - samen 

met jou op zoek naar jóuw ideale vrije tijd. Dit kan van alles en nog wat zijn, zolang 

het jou maar interesseert.  

Hoe gaat het in z’n werk? De trajectbegeleider zoekt samen met jou naar je 

interesses. Samen pluizen we uit waar je dit kan doen, hoe je er kan geraken, 

hoeveel het kost, enzovoort. De trajectbegeleider maakt samen met jou een 

afspraak. Als dat nodig is, gaat de trajectbegeleider zelfs mee naar de eerste 

activiteit van je nieuwe hobby! 

Ben jij dus nog op zoek naar invulling voor je vrije tijd? Vraag dan nu de 

opstart van je VTB aan! Zelfs als je twijfelt of dit iets voor jou is, kun je dit 

doen: je bent nergens toe verplicht, gewoon info vragen kan ook. 

Hoe start je een VTB op? Dat kan op verschillende manieren: 

 Je belt ons op 057/21 55 35 en vraagt naar Sien, Ivo of Carine. 

 Je surft naar www.wvavzw.be/vtb en vult het formuliertje in. 

 Je mailt naar inschrijvingen@wvavzw.be en vraagt naar VTB. 

Kennismaken Interesses 

Zoektocht 

naar een 

vereniging 

Samen naar 

een activiteit 
Evaluatie 

http://www.wvavzw.be/vtb/
mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=aanvraag%20VTB
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat een vrijwilligerskoppel! Namelijk ... 

… Philip! 
Volledige naam: Philip Parrein 
Leeftijd: 58 jaar 
Hobby's: Uitstapjes met de kleinkinderen en gaan 
zwemmen 
Lievelingseten: Hoe vettiger, hoe prettiger! 
Lievelingskleur: Rood 
Vrijwilliger bij WVA sinds: 2013 
Soort vrijwilligerswerk: De Spanjereis en het 
paardenkamp 
Je favoriete activiteit bij WVA: Spanjereis en 
paardenkamp :-) 
Levensmotto: “Genieten doe je samen met 
anderen!” 

… Carine! 
Volledige naam: Carine Noyelle 
Leeftijd: 52 jaar 
Hobby's: Af en toe lekker gaan eten en shoppen! 
Lievelingseten: Allerlei ovenschotels 
Lievelingskleur: Zwart 
Vrijwilliger bij WVA sinds: 2013 
Soort vrijwilligerswerk: De Spanjereis 
Je favoriete activiteit bij WVA: De Spanjereis 
natuurlijk. 
Levensmotto: Net zoals bij Philip: Genieten 
samen met anderen! 
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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! 

* Picto’s * 



de  

Activiteiten 
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Naar Club Brugge 

We gaan kijken naar de match Club Brugge tegen 

Sint-Truiden. 

De datum en de prijs zijn nu eindelijk bekend! 

Vlug inschrijven is de boodschap! 

 

zondag 29 oktober 

wanneer - zondag 29/10/2017 - van 12:30 tot 18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! 
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maandag 30 oktober 2017 

Wat is Facebook? Wat kun je er allemaal mee doen? Hoe bescherm je 

je privacy op Facebook? 

Kom naar de gratis Workshop Facebook, en krijg een antwoord op al 
je vragen! De workshop zelf duurt 2 uur, daarna is er nog 1 uur tijd 

voor andere pc-vragen.  

Deze workshop is voor mensen die al een facebook-account hebben. 

 

WVA organiseert vrije tijd voor personen met een beperking. 

Facebook voor 
beginners 

van 13:30 uur tot 16:30 uur 

biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Voor personen met een beperking vanaf 14 jaar oud. 

een samenwerking van  

Inschrijven via inschrijvingen@wvavzw.be of via 057/21 55 35 
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Balbal spel- en sport 
tweedaagse 

Kristof Mortier van de bekende balbalschool 

organiseert samen met ons een 2-daags 

sportkamp zonder overnachting. 

Dit is voor kinderen met en zonder beperking, 

leeftijd tussen 6 en 13 jaar oud. 

Samen met trainers van de balbalschool en de G-club van Poperinge 

beleven we 2 dagen vol voetbal, spel en beweging. Dit gaat door op de 

terreinen van de Lovie in Poperinge. 

De tijdstippen zijn zoals Spelewijs: het sportkamp is van 9 tot 16 uur, 

met opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

Heb je liever meer info vooraleer je inschrijft? Contacteer ons dan! Je 

kan hiervoor terecht bij het algemeen nummer van WVA (057/21 55 

35), of bij Patrick. 

maandag 30 en dinsdag 31 oktober 

wanneer - maandag 30/10 en dinsdag 31/10/2017- van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - de Lovie, Krombeekseweg 82 Poperinge 

prijs - € 16,00 voor 2 dagen sportkamp (gelijk aan Spelewijstarief) 

extra info - bel, mail, of kom langs biNus voor meer info! 

http://www.balbalschool.be/nieuw/index.php?page_id=1
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Paardenkamp herfstvakantie 

Een 3-daags paardenkamp zonder overnachting. 

Voor personen vanaf 7 jaar oud, ook voor volwassenen. 

We leren paardrijden, en leren de dieren verzorgen, telkens van 9 

tot 16 uur. We werken in drie niveaugroepen.  

Dit gaat door in Stal Léon, Poperinge (vervoer vanuit biNus 

mogelijk op aanvraag). De begeleiders vanuit Stal Léon en onze 

eigen ervaren vrijwilligers houden rekening met de capaciteiten 

van iedere deelnemer, o.a. met 

behulp van een infofiche. 

Je brengt zelf een picknick mee. 

Soep bij het middagmaal en 

tussendoortjes zijn in de prijs 

inbegrepen. 

maandag 30 oktober t.e.m. woensdag 1 november 

wanneer - 30/10, 31/10 en 01/11 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - Stal Léon (Ieperseweg 45, Poperinge) 

prijs - € 130,00. Soep bij middagmaal en tussendoortjes inbegrepen. 

extra info - doe gepaste kledij en rubberlaarzen aan! Vraag vervoer aan. 
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Spelewijs herfstvakantie 

Spelewijs is back! 
Ben je klaar voor 2 dagen vol avontuur en spel in thema Halloween? :-D 

 

Er is activiteit van 9 tot 16 uur. Opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

Dagprijs: 7 euro (korting voor meerdere kinderen uit één gezin). 

 

Je brengt zelf een picknick mee. Soep bij het middagmaal, 10-uurtje en 4-

uurtje is in de prijs inbegrepen. Het programma kun je binnenkort zien op 

het Facbook-evenement “herfstvakantie Spelewijs 2017”, of op de website. 

donderdag 2 en vrijdag 3 november 

wanneer - 02/11 en 03/11/2017 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 22 oktober 

extra info - thema = Halloween! 

https://www.facebook.com/events/364931447277679/
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Bowlen 

wanneer - zaterdag 04/11/2017- van 14:00 tot 16:30 uur 

waar - Bowling Atlantis (Posthoornstraat 8, 8900 Ieper) 

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen -  tegen maandag 30 oktober 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje 

We gaan bowlen in Bowling Atlantis in Ieper.        

Afspraak om 14:00 uur aan de inkom. 

Posthoornstraat 8.  

We spelen één spel, einde voorzien om 16:30 uur. 

zaterdag 4 november 



 

 

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 

‘t Achternoentje 

14 

dinsdag 7 november 

donderdag 9 november 

Spellenwinkel de Speelplekke en bezoek Lotte 

Prijs: € 5,00 

Bezoek Milieuboerderij 

Prijs: € 5,00 
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Sint-Maartensfuif 

wanneer - vrijdag 10/11/2017- 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 

Gooi je armen en benen los op de Sint-Maartensfuif! 

Wie weet heeft de goedheiligman nog een verrassing in 

petto voor jou! 

 

vrijdag 10 november 
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We wandelen de Hellegattocht van de Heuvellandstappers vzw. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is OC De Fontein,  

Dikkebusstraat 30 in Heuvelland. 

We komen daar toe omstreeks 13:45 uur en vertrekken er 

omstreeks 16:45 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door 

bij inschrijving. 

wanneer - zondag 12/11/2017 - van 13:30 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 4,00 

inschrijven en betalen tegen - maandag 6 november 

zondag 12 november 

de biNusstappers 
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biNus op zondag 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag!  

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 12 november 

wanneer - zondag 12/11/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee 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 14 november 

donderdag 16 november 

Vergadering + sjoelbak 

Prijs: € 2,00 

Bezoek Dorpspunt Beveren 

Prijs: € 8,00 
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wanneer - vrijdag 17/11/2017 - van 19:15 uur tot ongeveer 23:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 

inschrijven tegen - donderdag 9 november 

‘n Uutkom. Zo heet het toneelstuk van Flor Barbry’s volkstoneel dit jaar.  We 
keren terug in de tijd, naar toen er nog geen smartphone, tv of facebook 
was. 

“Het verhaal wordt gesitueerd in de lente, ’n Uutkom, in de beginjaren ’50. 
We zitten op een boerderij aan de Schreve. De drie gebroeders Kamiel, Jing 
en Mong berusten in hun eentonig vrijgezellenleven. Hun bazige zuster Flavie 
zwaait er namelijk de scepter, controleert hun levenswandel en beknot maar 
al te graag hun levenslust. “ 

De acteurs van Flor Barbry’s toneelgezelschap spreken “Vlemsch”, dat is 
West-Vlaams met Franse invloeden. 

Try-out toneel 
vrijdag 17 november 
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DUS-dag: 

Zwemmen in Poperinge 

wanneer - zaterdag 18/11/2017 - van 14:00 uur tot 17:30 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 12,00 

inschrijven tegen - zaterdag 4 november 

extra info - chauffeurs gezocht! 

Het recreatiebad De Kouter in Poperinge is méér dan zomaar een 

zwembad! Een glijbaan met lichteffecten, bruisbulten, een 

wildwaterrivier, peuterbad, … . Voor elk wat wils! 

 

Schrijf je nù in voor een namiddag vol fun en plezier! 

zaterdag 18 november 
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wanneer - zaterdag 18/11/2017 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 13 november 

 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. 

Vertelnamiddag 
zaterdag 18 november 



 

 

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 21 november 

donderdag 23 november 

Braillewandeling Roeselare 

Prijs: € 8,00 

Boltra  

Prijs: € 5,00 
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Spaghetti maken 

We maken spaghetti!  

Breng zelf je schort mee, de rest voorzien wij. 

We starten om 15 uur. Deze activiteit sluit aan op de Spaghetti-

avond (zie volgende pagina). 

zaterdag 25 november 

wanneer - zaterdag 25/11/2017 - van 15:00 uur tot 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - maandag 20 november 

extra info - breng je eigen kookschort mee. 
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Spaghettiavond 

In november organiseren we opnieuw onze jaarlijkse 

spaghettiavond.  

 

 

 

 

 

 

Je kan komen eten op twee verschillende tijdstippen: 18:00 uur 

of 20:00 uur. Geef bij inschrijving je voorkeur door.  

Opgepast! De aperitief start bij aanvang van ‘jouw’ shift! Kom 

dus zeker niet te vroeg! 

zaterdag 25 november 

wanneer - zaterdag 25/11/2017 - om 18:00 uur of om 20:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

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

inschrijven en betalen tegen zaterdag 18 november 
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biNus op zondag 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag!  

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 26 november 

wanneer - zondag 26/11/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 
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koekjesverkoop 

Spelewijs 

wanneer - woensdag 29/11/2017 - tot 23:59 uur 

waar - www.spelewijs.be/koekjesverkoop 

prijs - € 6,00 per doos 

extra info - ophalen vanaf 11 december - info volgt na bestelling 

Frangipane, ‘geleitartjes’, boterwafels: Spelewijs verkoopt koekjes! 

Koop één (of meer!) dozen koekjes, en dankzij jou kunnen nog 

meer kinderen mee op zomerkamp. 

Bestellen kan tot en met woensdag 29 november. Dat doe je via 

de link in het kader hieronder, of bij een medewerker van WVA. 

 

Smakelijk! 

Vanaf nu, tot 29/11! 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/


 

 

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 28 november 

donderdag 30 november 

Baknamiddag 

Prijs: € 5,00 

Herfstwandeling + Kazematten 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 
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Kerstshopping Keulen 

wanneer - zaterdag 2 december van 5:45 uur tot 22:00 uur 

afsraakplaats - goederenstation (niet aan het station) 

prijs - € 49,00 euro 

extra info - neem zakgeld en/of picknick mee 

We gaan shoppen in Keulen!! 

Verzamelen doen we om 05:45 uur aan het goederenstation in 

Ieper (niet aan het station).  Het goederenstation bevindt zich aan 

de andere kant van de Dikkebusseweg.  

We zijn rond 22:00 uur terug aan het goederenstation.   

Kostprijs: € 49.00, inbegrepen vervoer, begeleiding, verzekering. 

Maaltijden en dranken zijn niet inbegrepen. 

Neem  zakgeld en/of picknick mee. 

zaterdag 2 december 
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zaterdag 2 december 

ONTmoetingscafé + fuif 

wanneer - zaterdag 02/12/2017 - van 16:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven is enkel nodig voor het ONTmoetingscafé, tegen zondag 26/11 

extra info - Neem zakgeld mee voor een drankje. 

Na een succesvolle eerste keer, gaan we verder met deze 

formule. Onder begeleiding van Didier en Evelien van vzw Onze 

Nieuwe Toekomst gaan we vanaf 16 uur gezellig rond tafel zitten.  

We praten over dromen, relaties, armoede en ondersteuning. 

Vanaf 19 uur is er fuif! We draaien mooie plaatjes, en er zijn 

lekkere drankjes. Iedereen is welkom! 
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Spelewijs Kerstvakantie 

Ook in de Kerstvakantie is er Spelewijs! In beide weken is dit op woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

Er is activiteit van 9 tot 16 uur. Opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

Dagprijs: 7 euro (korting voor meerdere kinderen uit één gezin). 

 

Je brengt zelf een picknick mee. Soep bij het middagmaal, 10-uurtje en 4-

uurtje is in de prijs inbegrepen. Het programma kun je binnenkort zien op 

het Facbook-evenement “Kerstvakantie Spelewijs 2017-2018” en op de 

website van Spelewijs. 

27-28-29 december en 3-4-5 januari 

wanneer - 27-28-29/12/2017 en 3-4-5/01/2018 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 17 december 

https://www.spelewijs.be/
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zondag 31 december 

Oudejaarsavond 

wanneer - zondag 31/12/2017 - van tot 18:30 tot 02:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 29,00 + zakgeld voor drankjes 

inschrijven tegen maandag 18 december 

Vier de overgang van oud naar nieuw biNus! We maken er 
opnieuw een spetterend feest van. Bekijk hier alvast het menu: 
  

Aperitief met hapjes 
Witloofroomsoep met garnalen 
Mosterdgebraad in honigsaus en zijn garnituur 
Verassingsdessert met koffie 
Om middernacht een glaasje bubbels 

 
DJ Taco en Dylan zorgen opnieuw voor ambiance op de dansvloer! 
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zondag 13 mei 2018 

Kattenstoet 2018 

wanneer - zondag 13/05/2018 + repetities 

waar - Ieper 

prijs - verloning in natura voor alle deelnemers! 

inschrijven tegen eind november  

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). 
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Training minivoetbal 

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, 

daarom vragen we een bijdrage van 2,00 euro per training of 

match. Als er in die week een match is, vervalt de training. 

We vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

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

17:15 uur. 

De trainingen in november zijn op 

 dinsdag 14 november 

 dinsdag 28 november 

 

wanneer - dinsdag 14/11/2017 en 28/11/2017 - van 17:00 tot 19:00 uur 

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

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door 
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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 deze maand: 
 

woensdag 8 november 

Sjoelbak 
 

woensdag 15 november 

Vogelpik 
 

woensdag 22 november 

Hoedje Wip 
 

woensdag 29 november 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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Café Chantant is een zangkoor in samenwerking met De 

Academie van Ieper. Eva Storme van de Academie geeft les 

samen met Pieter Lonneville. Je betaalt lidgeld om een gans 

werkjaar te kunnen deelnemen.  

Café Chantant gaat iedere woensdag door biNus van 13:30 uur 

tot 15:30 uur. 
 

 

 

Café Chantant 

woensdag 8 november 

woensdag 15 november 

woensdag 22 november 

woensdag 29 november 

Komende Café Chantants: 
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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/

