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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 

             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 

 

 



Nieuw abonnement

 Vrijetijdskrant 

Het abonnement voor de papieren versie van de Vrijetijdskrant 

loopt mee met het schooljaar, dus van september tot en met juni. 

Dit jaar ontvang je dus in juni je laatste Vrijetijdskrant. 

 

Wil je vanaf september opnieuw onze 

Vrijetijdskrant ontvangen?  

Vraag dan een nieuw abonnement aan!  

 

Een papieren jaarabonnement kost 10 euro. In het midden van 

deze Vrijetijdskrant zit een overschrijvingsformulier. Je kan je 

abonnement via deze weg betalen. Vermeld zeker je naam en  

‘VK 16-17’ bij de overschrijving. 

 

Een digitale versie is gratis. Die kan je aanvragen via mail naar 

inschrijvingen@wvavzw.be. 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=VK%2016-17%20-%20digitaal%20abonnement
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Vervoer gezocht? 

We horen van veel leden dat het soms moeilijk is om vervoer te 

vinden om naar de activiteiten te komen. 

 

 

 

 

Heb je hulp nodig om op tijd op de activiteiten te 

geraken? Dan kun je ons bellen of mailen.  

Wij gaan samen met jou op zoek naar een 

oplossing! 

 

Je kan bellen naar 057 21 55 35 

Je mag mailen naar sien.jacques@wvavzw.be 

mailto:sien.jacques@wvavzw.be?subject=Hulp%20gezocht%20voor%20vervoer


d e  

A c t i v i t e i t e n 
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biNus op zondag 
 

 

 

 

 

 

biNus opent de deuren voor iedereen. 

 

Weet je niet wat doen op zondagnamiddag? Kom dan eens langs 

biNus! Je kan een potje koffie drinken bij een gratis stukje taart, 

je kan spelletjes spelen, een babbeltje slaan, of gewoon eens 

binnenspringen. 

Hopelijk tot dan! 

wanneer: zondag 1 mei, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: / 

extra info: neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: /  
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‘t Achternoentje 

dinsdag 3 mei 

 

 

 

Activiteitenvergadering + spelletjes 

Kostprijs? € 2,00 

 

+ 

donderdag 5 mei 

 

Geen 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 
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Atelier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 mei: GEEN ATELIER!! 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 10 mei 

 

 

 

Quiz 

Kostprijs? € 2,00 

 

 

donderdag 12 mei 

 

Wandelen Zillbekevijver 

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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Zomerfuif 
De Zomerfuif gaat voor de eerste keer door in Ieper! De 

zomerfuif gaat door in het JOC in Ieper. Het adres is Fochlaan 3. 

Op de achterkant van deze Vrijetijdskrant kun je de affiche 

bekijken. 

 

 

 

 

 

 

Net zoals vorig jaar, zijn er tal van leuke extra’s op deze fuif. 

Inschrijven is de boodschap!!! 

Er zijn twee drankjes en een hotdog in de prijs inbegrepen! 

wanneer: woensdag 11 mei, van 18:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: JOC Ieper 

prijs: € 8,00 (2 drankjes en 1 hotdog inbegrepen) 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 2 mei 
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biNus op vrijdag 

90ties Party!! 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 13 mei is Vrijetijdspunt biNus open voor iedereen als 

ontmoetingsruimte. 

Deze vrijdag organiseren we ninetiesparty! De party zelf begint 

om 19:00 uur. 

Vanaf 17:00 uur kan je 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 13 mei, van 17:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

wanneer: zaterdag 14 mei, van 14:00 uur tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 12,00 (drankje inbegrepen) 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 9 mei 

Volkssterrenwacht 

We brengen een bezoek aan de volkssterrenwacht Iris in Zillebeke. 

Komen van alles te weten over sterren en planeten!  

Helaas is deze uitstap niet rolstoeltoegankelijk! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

13 

De Spiegelstappers 
 

 

 

 

 

wanneer: zondag 15 mei, van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 11 mei 

We wandelen de Vijfwegentocht in Langemark. Het startpunt voor 

wie rechtstreeks gaat is ‘t Madointje, Klerkenstraat 128, Madonna. 

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. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

14 

‘t Achternoentje 

dinsdag 17 mei 

 

 

 

Karaoke 

Kostprijs? € 2,00 

donderdag 19 mei 

 

 

SupPORTdag Sportcentrum Ieper 

START OM 12:45 UUR 

Kostprijs? € 2,00 

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 

Brochettes maken 

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

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 7,00 (drankje inbegrepen) 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen: maandag 16 mei 

Samen met Agnes en Anja maken we brochettes van snoep         

en fruit. Ideaal om de lente te vieren! 

Laat bij inschrijving zeker weten indien je geen of niet te veel 

suiker mag eten. 
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biNus op zondag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals beloofd zenden we de Play-Off match Club Brugge - 

Anderlecht uit op groot scherm in biNus. 

Welkom vanaf 14:00 uur, de match begint om 14:30 uur! 

 

wanneer: zondag 15 mei, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis 

extra info: neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: /  

 

- 
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Boardgames 

 

 
 

 

 

We spelen boardgames, ofwel gezelschapsspelen. We hebben al-

lerhande spelen: van groepsspelen zoals Weerwolven, tot eenvou-

digere spelletjes zoals 4-op-1-rij. 

 

Doorheen de avond is er een heuse competitie reuze 4-op-1-rij. 

De winnaar krijgt een exclusieve WVA-prijs! 

 

Deze activiteit is enkel voor jongeren van 15 t.e.m. 35 jaar oud. 

 

wanneer: zaterdag 21 mei, van 18:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: gratis. Neem zeker zakgeld mee voor een drankje. 

extra info: / 

inschrijven tegen: maandag 16 mei 
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‘t Achternoentje 

dinsdag 24 mei 

 

 

 

Bib + wandelen + terrasje  

Kostprijs? € 3,50 

 

+ 

donderdag 26 mei 

 

Toneelvoorstelling ‘t Minnehuis 

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 

wanneer: zaterdag 28 mei van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: Bowling Atlantis, Posthoornstraat 8 in Ieper 

prijs: € 10,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 23 mei 

Bowlen 

 

We gaan bowlen in Ieper.  Jiehhaa!! 

Afspraak in bowling Atlantis Ieper: Posthoornstraat 8 in Ieper. 

Er is één drankje in de prijs inbegrepen. 
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We organiseren opnieuw een eigen wandeling! 

De startplaats is De Klepper, Kanteelpad 4. 

Je kan een toer doen van 6 km, van 12 km of van 18 km. Deelname kost € 1,50 

(ledenkorting: - € 0,40). 

Er is geen begeleiding voorzien tijdens deze wandeling, dit is een openbaar 

evenement.  
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Spelewijs 

DUS-dag: Bakfestijn 

 

 

 

 

 

We sluiten de reeks DUS-dagen af met een heus Bakfestijn!  

De moni’s en de kids steken samen de handen uit de mouwen, 

en scholen zich in een namiddag om tot echte koks.  

Om 16:30 uur nodigen we alle ouders uit om te komen genieten 

van de kookkunsten van hun kids bij een potje koffie en een 

zelfgemaakt stukje taart.  

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

afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98) 

prijs: € 5,00 

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

inschrijven en betalen tegen maandag 23 mei 
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Zomerwerking Spelewijs 
In de zomervakantie organiseren we speelpleinwerking Spelewijs 

voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud met een beperking. 

Wil je meer info? 

 

Spelewijs: spelewijs@wvavzw.be  

of www.spelewijs.be 

 

 

Data werking: 

week 1: maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 

week 2: maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 

week 3: maandag 18 juli t.e.m. woensdag 20 juli 

week 4: maandag 25 juli t.e.m. vrijdag 29 juli 

week 6: maandag 1 augustus t.e.m. vrijdag 5 augustus  

week 7: maandag 8 augustus t.e.m. vrijdag 12 augustus  

week 8: maandag 15 augustus t.e.m. woensdag 19 augustus KAMP 

--> Inschrijven kan per dag  

 

Dagprijs: €8,00 (€7,50 voor 2e kind en €7,00 vanaf 3e kind) 

Sociaal tarief mogelijk op aanvraag (- €1,00 per kind) 

 

Inschrijven is reeds mogelijk! 
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Zomerwerking JobiN 
In de zomervakantie organiseren we de zomerwerking van JobiN. 

We organiseren de ganse zomer activiteiten voor jongeren van 

15 t.e.m. 35 jaar oud.  

Wil je meer info? 

JobiN: jobin@wvavzw.be of 

 www.wvavzw.be/jobin 

 

Data werking: 

week 1: maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 8 juli 

week 2: maandag 11 juli t.e.m. vrijdag 15 juli 

week 3: maandag 18 juli t.e.m. woensdag 20 juli 

week 4: maandag 25 juli t.e.m. vrijdag 29 juli 

week 6: maandag 8 augustus t.e.m. vrijdag 12 augustus KAMP  

week 7: woensdag 17 augustus t.e.m. vrijdag 19 augustus  

week 8: maandag 22 augustus t.e.m. woensdag 24 augustus  

--> Inschrijven kan per dag  

 

Dagprijs: €8,00  

Sociaal tarief mogelijk op aanvraag (- €1,00 per kind) 

 

Inschrijven is reeds mogelijk! 
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Sportuurtjes 

De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 19:00 uur  
(Op vraag van de leden werd tafelvoetbal vervangen door een ander spel) 

 

biNus is elke woensdag voor iedereen geopend. 

De Sportuurtjes voor april: 

Woensdag 4 mei:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 11 mei:  

Geen sportuurtje! 

 

Woensdag 18 mei:  

Hoedje Wip 
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Zomeruitstappen 

Ook deze zomer zijn er weer zomeruitstappen! 
Het boekje wordt u per mail opgestuurd. 

 
Wil je een papieren versie?  
Laat het ons weten door te  
bellen naar 057 21 55 35 of 

te mailen naar inschrijvingen@wvavzw.be 
 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Krantje%20zomeruitstappen


 

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

Het Atelier: 

O  Volkssterrenwacht 

O  Brochettes maken 

O  Bowlen 

 

‘t Achternoentje: 

O Activiteitenvergadering + spelletjes 

O Quiz 

O Wandelen Zillebekevijver 

O Karaoke 

O Supportdag 

O Bib + terrasje 

O Toneel Minnehuis 

 

Spelewijs 

O DUS-dag  

JobiN 

O  

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 
 

De Spiegelstappers 

Vijfwegentocht Langemark 
 O Ik ga mee vanuit biNus  O Ik ga rechtstreeks 

 

O Ik kom naar de Zomerfuif! 
 O Ik heb vervoer nodig vanuit Veurne 

 

O Ik wil het krantje van de ZOMERUITSTAPPEN 

 

 

Zo kan je inschrijven: 
 

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 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! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be


 


