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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: 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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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor. Deze 
maand is dat… 

… Geert! 
Volledige naam: Geert 
Deryckere 

Leeftijd: 57 jaar 

Hobby's: Muziek, fietsen en 
lezen. 

Lievelingseten: Macaroni met 
kaassaus en hesp. 

Lievelingskleur: Blauw 

Vrijwilliger sinds: Bij WVA al 3 jaar, bij ‘t Venster al 4 
jaar. 

Soort vrijwilligerswerk: Ik ben begeleider en 
chauffeur voor de Achternoentjes. 

Je favoriete activiteit bij WVA: de Achternoentjes met 
de gasten. 

Levensmotto: “Een beetje humor is gezond!” 
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Koop paaseitjes t.v.v. Spelewijs 

Spelewijs verkoopt paaseitjes! 
 

 

 

 

Een zakje van 250 gram kost 4 euro. 

Je bestelt de eitjes via de invulstrook achteraan in dit 
boekje, of via www.spelewijs.be/paaseitjes-bestellen. 

De eitjes worden achteraf bedeeld. Je kan bestellen tot 
en met dinsdag 4 april. 

 

Met de opbrengst willen we graag opnieuw een kamp 
organiseren. 

 

Wil je graag bestelformulieren voor vrienden of familie? 
Vraag die dan aan via spelewijs@wvavzw.be, of via 
057/21 55 35! 

Alvast bedankt! 

https://www.spelewijs.be/paaseitjes-bestellen/
mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=Bestelformulier%20paaseitjes%20aanvragen%20via%20VK


d e  

A c t i v i t e i t e n 
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training minivoetbal 

wanneer: om de twee weken op dinsdag, van 17:30 tot 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs: gratis! 

extra info: breng sportschoenen mee. De trainingen gaan buiten door. 

 

 

 

 

Om de 2 weken komen Patrick van WVA en Laurens van Vondels 

samen met de nieuwe minivoetbalploeg! 

We trainen en shotten samen, en spelen af en toe een 

oefenmatch. De komende trainingen zijn op deze data: 

 dinsdag 28 maart 

 dinsdag 11 april 

 dinsdag 25 april 

Telkens van 17:30 tot 19:00 uur in De Klepper (Kanteelpad 4). Je 

mag rechtstreeks naar daar gaan, of om 17:00 uur naar biNus 

komen.  

Wil jij erbij zijn? Schrijf je dan in via de gekende weg (zie 

achteraan dit krantje). 
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Pasen met Agnes 

wanneer: zaterdag 1 april, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 10,00 

inschrijven en betalen tegen: maandag 27 maart 

 

 

Kom knutselen, dansen en u amuseren in 

het paasatelier met Agnes!  

 

zaterdag 1 april 
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De biNusstappers 

wanneer: zondag 2 april, van 13:30 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 4,00 

inschrijven en betalen tegen: maandag 27 maart 

We wandelen Dwars door de Frontstreek in Boezinge van 

wandelclub Nooit Moe Boezinge. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is het VTI, 

Augustijnenstraat 58. 

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

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

bij inschrijving. 

 

zondag  2 april 
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Sport op groot scherm 

We tonen twee belangrijke sportwedstrijden: 

13 uur: de Ronde van Vlaanderen  

Een koers die je niet mag missen!  Je bent welkom 

vanaf 13 uur. 

18 uur: AA Gent - Club Brugge 

 Een match van Play-Off 1! De match begint om  
 18 uur, en duurt tot 20 uur. 

 

We zullen nog matchen van Play-Off 1 tonen op groot scherm 
biNus. De data en tijdstippen van de komende matchen zijn pas 
bekend nadat we onze Vrijetijdskrant publiceren.  

Op onze website (www.wvavzw.be) en op onze facebookpagina 
(BiNus - WVA vzw) zul je kunnen zien wanneer we nog matchen 
van Play-Off 1 tonen.  

wanneer: zondag 2 april, van 13:00 tot 20:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: Je neemt best wat zakgeld mee voor een drankje. 

zondag 2 april 

http://www.wvavzw.be/
https://www.facebook.com/WVAvzw/?ref=bookmarks
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Café Chantant 

Wat: zanglessen met bedoeling om zanggroep op te richten 

Wanneer: woensdagnamiddag van 13:30 tot 15:30 uur 

Frequentie: om de twee weken 

Waar: biNus 

 
De zanglessen worden begeleid door Pieter Lonneville. Je kent 

hem misschien al van de eerste Café Chantant.  
Hij is een professionele muzikant. 

Je betaalt 2 euro per les, koffie inbegrepen. 
 

Ambiance verzekerd! 

 

De komende data zijn: 

woensdag 5 april 
woensdag 19 april 

wanneer: woensdag om de twee weken 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 2,00 per les, koffie inbegrepen 

extra info: we richten een zanggroep op! 

Inschrijven zo vlug mogelijk! 



 

 

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 + buitenspelen 

Prijs: € 2,00 

Kinepolis Kortrijk, film nog te bepalen. Terug om 17:00 uur! 

Prijs: € 15,00 

donderdag 6 april 

dinsdag 4 april 
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Paasvakantie Spelewijs 

wanneer: 4-5-6 en 11-12-13 april 

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 22 maart 

Er is speelpleinwerking tijdens de tussentijdse vakantie! Dit zijn de 

data waarop er werking is: 

dinsdag 4  april 

woensdag 5 april 

donderdag 6 april 

dinsdag 11 april 

woensdag 12 april 

donderdag 13 april 

 

De activiteiten zijn van 9 tot 16 uur. 

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

Je vindt alle info op www.spelewijs.be.  

https://www.spelewijs.be/wanneer-is-er-spelewijs/
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Chocoladefuif biNus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verlangen al naar Pasen. Iedereen die naar de fuif komt, krijgt 
een gratis chocomelk! 

 
OPGELET: de fuif start maar om 19 uur. Dit stond verkeerd in de 

vorige Vrijetijdskrant. 

 

wanneer: vrijdag 7 april, van 19:00 tot 22:00 uur. 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: neem wat zakgeld mee voor een drankje 

vrijdag 7 april 
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De Gevleugelde Stad 

 

 

 

 

 

 

Ieper wordt zoals elk jaar terug een straattheaterparadijs. 

We spreken iets later af omdat we dan nog meer kunnen 

genieten van de verschillende acts! 

wanneer: zaterdag 8 april, van 15:00 tot 18:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 8,00. Drankje inbegrepen! 

inschrijven en betalen tegen maandag 3 april 

zaterdag 8 april 
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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 paasvakantie is dit van maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 april.  
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, dit vraag je aan bij inschrijving. Het vervoer vertrekt aan biNus om 8:40 uur.  

Opgelet: aan voorzieningen vragen we om zelf vervoer te voorzien.  

Kostprijs? 
250,00 euro.  

Info en inschrijven 
Via 057/21 55 35 of mailen 

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 



 

 

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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Kakelend (paas)kippenmuseum 

Prijs: € 8,00 + zakgeld 

Bezoek paardenkamp + huifkartocht 

Prijs: € 7,00 

donderdag 13 april 

dinsdag 11 april 



 

 

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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Bezoek “In de Vrede” Westvleteren 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 

dinsdag 18 april 

Zwemmen Menen 

Prijs: € 7,00 

donderdag 20 april 
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Blind-datefuif biNus! 

Wil jij je soulmate ontmoeten? Doe dan mee aan onze blind-date-
fuif! Wie weet ontmoet je hem/haar wel biNus! Er is een activiteit 
voorzien voor iedereen die wil meedoen aan de blind-date-biNus.  

Wil je gewoon iets komen drinken? Dan ben je zeker ook welkom. 

 

Iedere vrouw die komt, krijgt een gratis ticket voor onze 
Zomerfuif (zie pagina 26). Tijdens de Zomerfuif word je dan ook 

nog eens extra in de watten gelegd! 

 

wanneer: vrijdag 21 april, van 19:00 tot 22:00 uur. 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: neem wat zakgeld mee voor een drankje 

vrijdag 21 april 
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FUN-dag 

 

 

 

 

Levi en Thibault zitten in hun laatste jaar LO en Sport in het 

Atheneum in Ieper. Voor hun eindwerk organiseren ze speciaal 

voor ons een FUN-dag! 

Nadat we samen opwarmen, spelen we Spel zonder Grenzen. 

Daarna sluiten we af met een bingo en smullen we van onze 

gezonde zelfgemaakte fruitbrochette.  

 

De FUN-dag is actief. Je moet dus redelijk fit zijn om te kunnen 
deelnemen. 

zaterdag 22 april 

wanneer: zaterdag 22 april, van 9:15 tot 13:00 uur. 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: voor deze activiteit moet je fysiek fit zijn. 
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DUS-dag Bakfestijn 

 

 

 

 

 

 

De laatste DUS-dag van dit schooljaar! We bakken samen 
allerlei lekkers biNus. Ouders zijn welkom vanaf 16:30 uur om 

te proeven van de zelfgemaakte koeken en gebakjes bij een 
gratis kopje koffie. 

 

De DUS-dagen zijn uitstappen voor de kinderen van 

speelpleinwerking Spelewijs.  

 

zaterdag 22 april 

wanneer: zaterdag 22 april, van 14:00 tot 17:00 uur. 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 

extra info: breng een schort mee. 
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Vol-au-vent à volonté 

Kom eten biNus 

zondag 23 april 

 

 

 

 

 

 

 

Kom vol-au-vent met frietjes eten biNus! 

Volwassenen betalen 10 euro. 

Kinderen tot en met 11 jaar betalen 5 euro. 

wanneer: zondag 23 april van 11:00 tot 15:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 10,00 (-12 jaar: € 5,00) 

extra info: Je neemt best 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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Bib + terrasje 

Prijs: € 2,00 + zakgeld 

dinsdag 25 april 

 

 

Bad festival (zie pagina 23) 

Prijs: €  20,00 

donderdag 27 april 
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Bad festival 

11u00: Il Sogno & Jelle Cleymans 

12u15: Brihang 

13u45: The Lighthouse 

15u15: Laura Tesoro 

16u45: Willy Sommers 

18u00: La Folie Jolie 

19u45: BAD Soundsystem 

 

Er zit een drankje in de prijs inbegrepen.  

 

wanneer: donderdag 27 april, van 13:00 uur tot 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 20,00 + zakgeld meenemen 

inschrijven en betalen tegen maandag 10 april 

donderdag 27 april 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

24 

Filmnamiddag 

 

 

 

 

 

We bekijken een film biNus. 

We zullen samen kiezen uit enkele films. Alle films zijn 

Nederlandstalig.  

 

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

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 24 april 

zaterdag 29 april 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

25 

Sportuurtjes 

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 voor deze maand: 
 

Woensdag 29 maart (!!!):  

Sjoelbak 

 

Woensdag 19 april:  

Vogelpik 

 

Woensdag 26 april:  

Hoedje Wip 
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Zomerfuif 

We organiseren opnieuw onze Zomerfuif! 

Dit jaar staan er meerdere acts op ons podium:  

 We starten natuurlijk met DJ Taco & Dylan, onze huis-DJ’s! 

 Ook zanger Fré komt optreden. Hij brengt eigen liedjes, 

 maar ook enkele bekende covers. 

 Daarna komt Discobar Nillies de pannen van het dak spelen! 

Er is opnieuw een fotohoek. Je kan de avond zélf een prijs 

winnen voor de mooiste foto! 

Iedereen die wil, kan zelf een liedje meezingen op het podium, of 

een liedje aanvragen. 

De fuif start om 16:30 uur. Je betaalt op voorhand € 8,50. 

Daarvoor krijg je inkom, twee drankjes en een hotdog. Je kan de 

affiche van de Zomerfuif op de achterkant van dit krantje zien. 

wanneer: woensdag 10 mei, van 16:30 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: Fenix, Leopold III-laan 16, Ieper 

prijs: € 8,50 (2 drankjes en 1 hotdog inbegrepen) 

inschrijven en betalen tegen woensdag 3 mei 

woensdag 10 mei 
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Spelewijs zomervakantie 
De data voor de zomervakantie van speelpleinwerking 

Spelewijs zijn reeds gekend! 

Dit jaar kunnen we geen kamp organiseren      . Enkele ouders 

lieten reeds weten dat ze dit heel jammer vinden. 

Daarom zouden we graag een weekend organiseren voor de kids. 

Dit zou eventueel doorgaan op 21-22-23 juli. Vind jij dit een 

goed idee? Laat dat dan zeker weten aan Sien van Spelewijs! 

Hoe meer ouders geïnteresseerd zijn, hoe meer kans dat het 

weekend kan doorgaan!  

 

 

 Data Thema 

week 1 Woensdag 5 t.e.m. vrijdag 7 juli We gaan naar de maan 

week 2 Maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 juli Techniek is Sjiek 

week 3 Maandag 17 t.e.m. donderdag 20 juli Iedereen is van de wereld 

week 4 Maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 juli Knoeien en klungelen 

week 5 Maandag 31 juli t.e.m. vrijdag 4 augustus Fata Morgana 

week 6 Maandag 7 t.e.m. vrijdag 11 augustus De betoverende snoepfabriek 

week 7 Woensdag 16  t.e.m. vrijdag 18 augustus GO IV 

week 8 Maandag 21 t.e.m. woensdag 23 augustus Festivalitis 



e n k e l e 

R e i z e n 

i n   2 0 1 7  
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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 

 

*** Nog slechts 3 plaatsen vrij! ***  

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. 

 

*** Nog slechts 3 plaatsen vrij! ***  

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! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2. Schrijf in met naam en voornaam 

 - via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

 - 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



