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Vanaf nu worden activiteiten van Spelewijs 

ENKEL via de Vrijetijdskrant bekend gemaakt! 

Ouders ontvangen dus geen brieven meer 

voor de DUS-dagen en tussentijdse vakanties! 



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: 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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Een nieuw jaar brengt verandering met zich 

mee. 

De Vrijetijdskrant verandert een beetje. We gebruiken 

het woord ‘Atelier’ bijvoorbeeld niet meer, maar we doen 

weekendactiviteiten in de plaats. Dit is dus ook niet altijd 

meer op zaterdag, maar soms eens op vrijdagavond, of 

zondagnamiddag. De activiteiten blijven natuurlijk even 

leuk en interessant als altijd. 

Ook het personeel verandert in 2017. We nemen afscheid 

van Kathleen als coördinator. Niet gevreesd, Kathleen 

verlaat ons niet! Ze vervangt Daniël als voorzitter van 

onze vzw.  

Patrick  Masson wordt onze nieuwe coördinator. Hij 

woont in Watou. Hij is 54 jaar oud. Hij heeft 2 zonen en 

een dochter. Zijn hobby’s zijn toneelspelen, voetbaltrainer 

zijn en nog zoveel meer! Je kan hem ontmoeten op onze 

nieuwjaarsreceptie op 15 januari. 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor. Deze 
maand is dat… 

… Ewout  
Volledige naam: Ewout Joseph 

Germain Stouffs 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: Lezen, pianospelen, 

kinderen entertainen 

Lievelingseten: Kebab, wrap 

Lievelingskleur: Rood 

Vrijwilliger sinds: Zomer 2015 

Soort vrijwilligerswerk: Moni in Spelewijs en 

kernlid van Spelewijs 

Jouw favoriete activiteit bij Spelewijs: Een lach op 

het gezicht van de kinderen laten verschijnen 

Levensmotto: Wees jezelf. Hoe gekker, hoe beter!  



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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Er is geen Achternoentje 

Er is geen Achternoentje 

donderdag 5 januari 

dinsdag 3 januari 
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biNus op zondag 

biNus is open 
zondag 08/01 

 

 

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 8 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: 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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Vergadering + bingo 

Prijs: € 2,00 

Filmnamiddag 

Prijs: € 2,00 

donderdag 12 januari 

dinsdag 10 januari 
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MaTTab for WVA 

zaterdag 14 januari 
 

MaTTab treedt op voor Westhoek Vrijetijd Anders! Ze 

brengen een grappige show. Het publiek mag soms zelf 

meedoen en antwoorden roepen naar de acteurs. 

Spannend! :-D 

 

 

 

 

Vóór en na de show kun je een drankje drinken op ons 

verwarmd buitenterras. 

Reserveer je kaarten tegen zondag 8 januari via 

inschrijvingen@wvavzw.be of via onze website. 

wanneer: zaterdag 14 januari 2017, vanaf 19:00 uur 

prijs: € 10,00 voorverkoop - € 12,00 aan de deur 

afspreekplaats: Stadsschouwburg Ieper 

inschrijven tegen zondag 8 januari 2017 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Kaarten%20MaTTab
http://www.wvavzw.be/mattab/
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Nieuwjaarsreceptie 

zondag 15 januari  

 

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

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

 

 

Er worden hapjes en een gratis aperitief voorzien. 

Gelieve op voorhand je aanwezigheid te bevestigen. Het belooft 

een gezellige middag te worden! 

 

wanneer: zondag 15 januari 2017, van 11:00 tot 13:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

inschrijven tegen zondag 8 januari 2017 



 

 

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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Spelletjesnamiddag 

Prijs: € 2,00 

Achternoentje op woensdag 18/01.  

Zie volgende bladzijde. 

donderdag 19 januari 

dinsdag 17 januari 
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Galabal for Specials 

wanneer: woensdag 18 januari, van 14:00 tot 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 15,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: maandag 9 januari ten laatste! 

Duinhelm organiseert opnieuw Galabal for Specials! We 

gaan met z’n allen naar Oostende.  

Vorig jaar stonden we samen op de foto met Sam Gooris.  

Dit jaar kunnen we dansen op de muziek van 2Fabiola. 

Iedereen krijgt twee boterkoeken, een ijsje en  

een glas bubbels.  

woensdag 18 januari 
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Spelewijs 

DUS-dag: Zwemmen in Menen 
zaterdag 21/01 

 

 

 

 

We gaan zwemmen in Menen. 

Zorg dat je je zwemkledij niet vergeet! 

 

Hier alvast een opsomming van de volgende DUS-dagen: 

 18/02: kindershow van Clown Herbie 

 18/03: Astrolab Iris 

 22/04: Bakfestijn 

wanneer: zaterdag 21 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4 

prijs: € 9,00 

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

inschrijven en betalen tegen maandag 9 januari 
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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 21 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 16 januari 

zaterdag 21 januari 
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Nieuwjaarsetentje 

We organiseren opnieuw ons jaarlijks nieuwjaarsetentje biNus! 

 

 

 

 
 

Voor € 32 krijg je: 

Tongrolletje met gerookte zalm 

Mosterdgebraad in honingsaus 

Assortiment van bavarois 

Koffie met versnaperingen 

 

Je bent welkom vanaf 11:30 uur voor de aperitief.  

We eten rond 12:00 uur. 

wanneer: zondag 22 januari, van 11:30 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 32,00 + zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen maandag 16 januari 

zondag 22 januari 
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De biNusstappers 

wanneer: zondag 22 januari, van 13:30 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 4,00 

inschrijven en betalen tegen: maandag 16 januari 

We wandelen de 15e Brandweertocht in Diksmuide.  

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is de Brandweerkazerne, 

Heernisse 4. Er is Glühwein, soep en een versnapering in de prijs 

inbegrepen!  

We komen daar toe omstreeks 14:00 uur en vertrekken er om-

streeks 16:30 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij 

inschrijving. 

De Spiegelstappers heten vanaf nu de biNusstappers. 

De wandelingen kosten vanaf nu 4 euro.  

De wandelingen zijn vanaf nu van 13:30 tot 17:00 uur. 

zondag 22 januari 
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Klussen voor beginners 

Zorgnetwerk Ieper organiseert samen met de scholen VTI en KTA 

Ieper een cursus ‘klussen voor beginners’. 

Er zijn 4 cursussen: 

 maandag 23/01: cursus houtbewerking 

 woensdag 25/01: cursus sanitair 

 maandag 30/01: cursus elektriciteit 

 woensdag 01/02: cursus elektriciteit 

Tijdens iedere cursus leer je hoe je zelf kleine klusjes kunt doen. 

Je leert een lamp vervangen, een gat boren, een rekje maken, 

een lekkende kraan herstellen, enzovoort. 

Iedere cursus is van 9:00 tot 11:30 uur.  

 

!!!Er wordt geen begeleiding voorzien door WVA!!! 

 

wanneer: 23/01 - 25/01 - 30/01 - 01/02. Van 8:45 tot 11:30 uur 

afspreekplaats: VTI of KTA (hangt af van datum) 

prijs: gratis! 

inschrijven via dienstencentra@ieper.be 

23/01 - 25/01 - 30/01 - 01/02 

mailto:dienstencentra@ieper.be?subject=Inschrijven%20klussen%20voor%20beginners


 

 

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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Muzikaal pak 

Prijs: € 2,00 

Kasteel Blankaart + wandeling 

Prijs: € 10,00 

donderdag 26 januari 

dinsdag 24 januari 
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Schilderen op doek 

 

 

 

 

“Iedereen is een beetje kunstenaar” 

 

Je maakt zelf een schilderij op doek.  

Je kan zelf een schilderij uitvinden. Je kan ook proberen 

om een echt schilderij na te schilderen. 

Er is koffie en één drankje in de prijs inbegrepen. 

 

wanneer: zaterdag 28 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 10,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 23 januari 

zaterdag 28 januari 



 

 

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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Bib + tearoom 

Prijs: € 4,00 

dinsdag 31 januari 
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         Spelewijs 

wanneer: 28 februari en 1 maart 

afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4 

prijs: € 7,00 (2e kind: € 6,50 - vanaf 3e kind: € 6,00) 

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

inschrijven tegen woensdag dinsdag 14 februari 

Krokusvakantie 
dinsdag 28 februari 

woensdag 1 maart 

 

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


e n k e l e 

R e i z e n 

i n   2 0 1 7  
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Zorgmidweek Ter Duinen 

Deze reis is voor personen die net iets meer zorg nodig hebben. 

 

 

 

 

 

Tijdens deze midweek naar Nieuwpoort kan je andere mensen 

ontmoeten, een terrasje doen, een wandeling maken, lekker eten, 

een babbeltje slaan, … . Je kan simpelweg genieten van een gezellige 

week! 

De begeleiding gebeurt door ervaren vrijwilligers. We zijn met 

maximum 10 deelnemers en 5 begeleiders. 

Deelnameprijzen en drankjes bij uitstappen zijn niet in de prijs 

inbegrepen.  Verder zijn er geen bijkomende kosten. 

Begin oktober gaan we trouwens óók op zorgmidweek. Hiervoor kan 

je nog niet inschrijven. 

wanneer: dinsdag 28/02/2017 - vrijdag 03/03/2017 

afspreekplaats: Ieper (voorzieningen: ter plaatse) 

prijs: € 185,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen 30 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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Busreis Ardennen 
Een 8-daagse busreis naar Houffalize  

We verblijven in een volledig gerenoveerde boerderij. De woning 
is volledig voor onze groep gereserveerd. Er is iedere dag een 

activiteit: een uitstap, terrasje, BBQ, … . 

We zetten alle info hier even op een rijtje: 

 2 of 4-persoonskamers met douche en/of bad 

  Aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers  

   Ruime tuin en terras 

    Geregeld uitstappen in en rond Houffalize 

     Volpension 

Niet inbegrepen in de prijs: maaltijd op heen– en terugreis— eventuele 

inkomprijs van uitstappen—drankjes bij uitstappen. De deelnemers moeten 

zelfredzaam zijn. 

wanneer: maandag 10/07/2017 - maandag 17/07/2017 

afspreekplaats: Ieper 

prijs: € 645,00 + zakgeld 

inschrijven en voorschot van € 345,00 betalen tegen 30 maart 2017! 
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Fietsvakantie 

Een 5-daagse fietsreis in Limburg  

 

 

 

 

 

We verblijven in Monika. Dat is een klein hotel van waaruit we 

fietsen in de mooie streek van Zutendaal. De heen- en terugreis 

doen we met de trein vanuit Ieper. 

We zetten alle info hier even op een rijtje: 

 2-persoonskamers met douche 

  Halfpension  

   Inkom attractie inbegrepen 

    Dagelijkse fietstochten van +- 60 km 

 

Drankjes buiten de maaltijden zijn niet in de prijs inbegrepen. De 

deelnemers moeten zelfredzaam zijn. 

wanneer: maandag 17/07/2017 tot en met vrijdag 21/07/2017 

prijs: € 500,00 + zakgeld 

inschrijven en voorschot van € 250,00 betalen tegen 30 maart 2017! 
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Busreis Spanje 

Een 10-daagse busreis naar Lloret de Mar  

Hotel Anabel (****) in Spanje 

 

 

 

We zetten alle info hier even op een rijtje: 

2-persoonskamers met douche 

 Aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers  

  4-sterrenhotel op 300 meter van het strand, vlakbij het centrum 

   Zwembad bij het hotel 

    Iedere dag animatie overdag én ‘s avonds 

     Volpension, drank aan tafel inbegrepen 

      20 deelnemers en 4 begeleiders 

 Van vrijdag 04/08/17 t.e.m. zondag 13/08/2017. Vertrek vanuit Ieper. 

 

De deelnemers moeten zelfredzaam zijn. 

wanneer: vrijdag 04/08/2017 - zondag 13/08/2017 

afspreekplaats: Ieper 

prijs: € 865,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen woensdag 25 januari 
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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 januari: 

Woensdag 11 januari:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 18 januari:  

Vogelpik 

 

Woensdag 25 januari:  

Hoedje Wip 

 



(geldt niet voor de Achternoentjes en de Spiegelstappers) 
 

 

1. Kies de activiteit(en) waaraan je wil deelnemen 

 

2. 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 na bevestiging, maar wel 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): 

 

‘t Achternoentje: 

O  vergadering + bingo 

O  filmnamiddag 

O  spelletjesnamiddag 

O  galabal 

O  muzikaal pak 

O  bezoek aan kasteel De Blankaart + wandeling 

O  bib + tearoom 

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 Optreden MaTTab: we komen met ……… personen 

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

O Galabal for Specials 

O Vertelnamiddag 

O Nieuwjaarsetentje 

O De biNusstappers 

Spelewijs  

 Krokusvakantie: O dinsdag 28 februari - O woensdag 1 maart 

 O DUS-dag zwemmen 

Zorgmidweek Ter Duinen:  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

Vliegreis naar Bulgarije:  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

Fietsvakantie Limburg: 

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

Busreis Houffalize (Ardennen):  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

Busreis naar Spanje:  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

Sportuurtjes 

 O Sjoelbak 

 O Vogelpik 

 O Hoedje wip  




