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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… 

… Mario!  
 
 
 
Volledige naam: Mario Laheye 

Leeftijd: 55 

Hobby's: tuinieren en toeren met de mobilhome  

Lievelingseten: steak met frietjes  

Lievelingskleur: geel 

Vrijwilliger sinds: 06-05-2011 

Soort vrijwilligerswerk: begeleiding/bar 

Je favoriete activiteit bij WVA: babbel met de gasten 

Levensmotto: genieten van kleine dingen in het leven 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
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Voetbal op groot scherm 

We tonen een aantal matchen met Club 

Brugge in Play Off 1 op groot scherm! 

 

 zondag 23 april: Anderlecht - Club Brugge om 

18:00 uur, je kan blijven na de vol-au-vent. 

 zondag 14 mei: Club Brugge - Anderlecht om 

18:00 uur, biNus open vanaf 17:30 uur. 

 zondag 21 mei: Club Brugge - AA Gent om 

14:30 uur, biNus open vanaf 14:00 uur. 
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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 3 mei 
woensdag 17 mei 
woensdag 31 mei 

 

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 + Mölkky 

Prijs: € 2,00 

Tuinproject ‘t Hofland : zie volgende pagina 

Prijs: € 2,00 

donderdag 4 mei 

dinsdag 2 mei 
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Heb je groene vingers maar heb je thuis geen plaats?  Of 
ken je niets van tuinieren maar wil je toch graag je eigen 
groenten kweken?  Dan kan je op donderdag 4 mei 2017 
om 14u00 terecht in Lokaal Dienstencentrum ’t Hofland.  
Vanaf dan kan je iedere 1stedonderdag van de maand bij 
ons terecht voor een gratis cursus ‘moestuinen voor 
beginners’, gegeven door een vrijwilliger van VELT.  

 

Met ’t achternoentje maken we gebruik van 

één grote moestuinbak!  

 

Tuinproject ‘t Hofland 
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Voetbalmatch 

wanneer: zaterdag 6 mei, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen: maandag 1 mei 

 

We gaan supporteren voor de voetbalmatch van  

Den Ommeloop! 

Meer info op de volgende pagina  

zaterdag 6 mei 
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De biNusstappers 

wanneer: zondag 7 mei, van 13:30 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 4,00 

inschrijven en betalen tegen: dinsdag 2 mei 

De Schakeltocht Roeselare, landelijke wandeling in Beitem en 

buurtgemeenten. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is in het Parochiaal 

Centrum  De Schakel, Meensesteenweg 713, Roeselare. 

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 7 mei 
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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 9 mei 

         dinsdag 23 mei 

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). 



 

 

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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Petanque 

Prijs: € 2,00 

Bezoek Stedelijk Museum Ieper 

Prijs: € 5,00 

donderdag 11 mei 

dinsdag 9 mei 
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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 volgende pagina 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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Het Ieperse Vredesfeest is een ontmoetingsdag voor alle 

gezinnen op en rond de Grote Markt in Ieper. 

Er zijn allerlei activiteiten te zien die dag en wij gaan                      

‘s namiddags aan een aantal activiteiten deelnemen. 

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

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: gratis 

inschrijven tegen maandag 8 mei 

 



 

 

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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Baknamiddag 

Prijs: € 5,00  

dinsdag 16 mei 

Buitenspelen Palingbeek 

Prijs: € 5,00 

donderdag 18 mei 
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Dos cervezasfuif biNus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom af naar onze fuif! Ambiance verzekerd! 

Bij aankoop van je eerste drankje, krijg je een tweede 
gratis! 

wanneer: vrijdag 19 mei, van 19:00 tot 22:00 uur. 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: neem wat zakgeld mee voor een drankje 

vrijdag 19 mei 
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Bowling 

wanneer: zaterdag 20 mei van 14:00 uur tot 16:30 uur. 

afspreekplaats: Atlantis Bowling Ieper: Posthoornstraat 8 

prijs: € 10,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 15 mei 

 
zaterdag 20 mei 

We gaan bowlen in Atlantis Bowling in Ieper. We spreken 

rechtstreeks af aan de bowling:  

Posthoornstraat 8 in Ieper.  

Een drankje is in de prijs inbegrepen. 

Opgepast: het einde is voorzien om 16:30! 



 

 

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 

dinsdag 23 mei 

 

 

Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 + zakgeld 

Dinsdag 30 mei 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

21 

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 27 mei, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 22 mei 

zaterdag 27 mei 
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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 3 mei  

Sjoelbak 

Woensdag 10 mei  

Vogelpik 

Woensdag 17 mei 

Hoedje Wip 
 

Woensdag 24 mei 
 

==NIEUW !!== Tafeltennis 

Woensdag 31 mei 

Extra Sjoelbak 
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Z O M E R A A N B O D 

2 0 1 7 
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Rock Voor Specials is een fantastisch muziekfestival in 

Evergem bij Gent met onder andere: 

 Milow 

 Bazart 

 Laura Tesoro 

 Hooverphonic 

 Spinvis 

We blijven overnachten in een tent.  

De prijs is: vervoer + festival + overnachting!! 

Opgelet: plaatsen zijn beperkt! 

wanneer: woensdag 28 juni 10:00 uur tot donderdag 29 juni 23:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: 50 euro + zakgeld 

extra info: neem zakgeld mee voor drank en eten! 

inschrijven en betalen tegen: maandag 12 juni 
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JobiN zomer 2017 

JobiN is een jongerenwerking voor jongeren vanaf 15 jaar.  

 Dit jaar hebben we ons programma wat aangepast, dit om 

meer op vraag te kunnen werken! 

 Er wordt samengewerkt met de zomeruitstappen, als er zo-

meruitstappen zijn, is er geen apart JobiN-aanbod, dit om-

dat JobiN ook kan aansluiten bij de zomeruitstappen. 

 De prijzen zijn afhankelijk van de activiteit. 

 Op de volgende pagina zijn er verschillende  data               

opgegeven. Dit zijn de dagen waarop er zeker activiteiten 

zijn. Dit kan nog uitgebreid worden! Voor meer informatie 

contacteer Ivo via jobin@wvavzw.be of via 0478 76 93 30 

(enkel kantooruren, niet op vrijdag)! 
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ma 3/07/2017 St-Pietersfeesten namiddag 

wo 5/07/2017 activiteit biNus volledige dag 

do 6/07/2017 activiteit biNus namiddag 

di 11/07/2017 activiteit biNus volledige dag 

wo 12/07/2017 activiteit biNus volledige dag 

do 13/07/2017 Bezoek kinderbrouwerij namiddag 

di 18/07/2017 activiteit biNus volledige dag 

wo 19/07/2017 Gentse Feesten namiddag + avond 

di 25/07/2017 Zomeruitstap Malo Les Bains - 
Duinkerke daguitstap 

wo 26/07/2017 activiteit biNus volledige dag 

do 27/07/2017 Zomeruitstap ‘t Fazantenhof namiddag 

di 1/08/2017 zomeruitstap daguitstap 

do 3/08/2017 Zomeruitstap Gent daguitstap 

vrij 4/08/2017 Festival Dranouter namiddag + avond 

wo 9/08/2017 Bellewaerde daguitstap 

do 10/08/2017 activiteit biNus volledige dag 

za 12/08/2017 Barbecue middag 

wo 16/08/2017 activiteit biNus volledige dag 

do 17/08/2017 activiteit biNus volledige dag 

di 22/08/2017 kamp De Panne vertrek 14:00 uur 

wo 23/08/2017 kamp De Panne  

do 24/08/2017 kamp De Panne  

vrij 25/08/2017 kamp De Panne aankomst 12:00 uur 
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JobiN kamp 2017 

J-Club De Panne 

 Van dinsdag 22 augustus 14:00 uur tot en met vrijdag 25 augustus 

12:00 uur 

 Voor jongeren vanaf 15 jaar 

 Veel activiteiten aan zee 

 Veel variatie in de activiteiten 

wanneer: dinsdag 22/08/2017 tot vrijdag 25/08/2017 

afspreekplaats: biNus Ieper of rechtstreeks 

prijs: € 180,00 All In 

inschrijven en betalen: voor vrijdag 28 juli 
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Zomeruitstappen 2017 

Dinsdag 25 juli: Malo les Bains/Duinkerke 

Daguitstap: Mosselen met frietjes in Malo, wandeling aan de dijk.  

Stadswandeling in Duinkerke. Bootvaartocht. 

Donderdag 27 juli: ‘t Fazantenhof 

Halve daguitstap :  Verzorgen, voederen van de dieren. Bij slecht weer 

maken we ons eigen ijsje. Degustatie. 

Dinsdag 1 augustus:  

Nog niet bepaald. 

Donderdag 3 augustus: Gent 

Daguitstap: Boottocht, Gravensteen, Het huis van Alijn. 

Vrijdag 4 augustus: Dranouter festival 

Met onder meer : Brihang, Het Zesde Metaal en Doe Maar! 

Woensdag 9 augustus: Belllewaerde 

Daguitstap naar ons favoriete pretpark. 

Zaterdag 12 augustus: BBQ 

Als afsluit van de zomeruitstappen, smullen met een lekkere barbecue. 

 

MEER INFO KOMT IN HET KRANTJE VAN JUNI!!! 
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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 



 

Dinsdag 6 juni 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 

 

*** 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! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Naam: ...........................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................     

Telefoon:  ......................................................................................................................  

e-mailadres:  .................................................................................................................  

Invulstrook 

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

‘t Achternoentje: 

O  Vergadering + molkky 

O  tuinproject 

O  petanque 

O  fazantenhof 

O  baknamiddag 

O  Palingbeek 

O  Muzikaal pak 

O  Bib + terrasje 
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Vervolg invulstrook 

O Café Chantant: zanglessen in groep 

O voetbalmatch Den Ommeloop 

O De biNusstappers: schakeltocht Roeselare 

O Zomerfuif Ieper 

O Vredesfeest Ieper 

O Bowling 

O vertelnamiddag 

O Rock Voor Specials 

Busreis Houffalize (Ardennen):  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

JobiN Kamp 2017: 

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

JobiN 2017: 

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info 

 

Spelewijs  zomervakantie 2017 

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info 
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Hallo wij zijn D.O.P (= Dienst Ondersteuningsplan) West-Vlaanderen  

Ben je op zoek naar hoe een goed leven er voor jou uitziet? Heb je omwille van jouw        

beperking nood aan ondersteuning? Wij kunnen jou in jouw zoektocht                   

ondersteunen en helpen uitzoeken welke ondersteuning het best bij je past.            

Bij de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) kan je terecht indien je een beperking of 

vermoeden van beperking hebt. 

Samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn, helpt de dop-medewerker jou 

om jouw   wensen en vragen duidelijk in kaart te brengen. Dit doen we door        

hierover te spreken samen met jou en de mensen die voor jou belangrijk zijn 

(familie, vrienden, buren, kennissen, etc.). Als resultaat krijg je een                           

ondersteuningsplan dat alle mogelijkheden van jou en jouw omgeving op een        

rijtje zet. Als blijkt dat je meer intensieve en frequente handicap specifieke             

ondersteuning nodig hebt, dan kan je daarvoor een Persoonsvolgend Budget (=PVB)         

aanvragen. De Dienst Ondersteuningsplan kan dan samen met jou een                    

ondersteuningsplan PVB opstellen. 

 Je kan bij een Dienst Ondersteuningsplan een kennismakingsgesprek aanvragen.              

Daarna beslis je zelf of je samen met ons en je netwerk over jouw toekomst wilt  

nadenken. Wij doen dit maximaal 1 jaar en volledig gratis. 

Wij hebben West-Vlaanderen opgedeeld in kleinere regio’s en elke regio heeft zijn 

eigen medewerker. Voor Ieper, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke, Langemark-

Poelkapelle en Heuvelland kan je bij Marlies terecht. In de regio hebben wij          

verschillende contactpunten en het kantoor van WVA  is hier één van. Daar kunnen 

we jou en je netwerk ontvangen. 

Wij staan klaar voor jouw toekomstvragen. 

Groetjes,  

Marlies  

Dienst Ondersteuningsplan West- Vlaanderen 

Marlies.gouwy@dop-wvl.be    0493/51.09.46 
 

mailto:Marlies.gouwy@dop-wvl.be
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Het paardenkamp tijdens de paasvakantie 

werd weer een groot succes 


