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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 
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Voorwoord 
Beste lezers 

 

Alles is in volle verandering bij WVA.  

De Spiegel wordt omgetoverd naar ‘biNus’. De vloeren zijn 

uitgebroken, het plafond is weggehaald, de oude toog, de 

toiletten en de keuken zijn verdwenen.  

Met de vernieuwde ruimte willen we er onder andere voor 

zorgen dat we een gezellige, veilige ruimte kunnen aanbieden 

aan alle leden en hun familie en vrienden. Een Vrijetijdspunt 

waar iedereen zich thuis voelt. 

Iedereen is reuze nieuwsgierig naar ‘biNus’. Wij ook trouwens! 

Wat we er al op papier van gezien hebben: het zal mooi worden! 

We hopen jou tegen  eind oktober te kunnen verwelkomen in 

ons nieuw lokaal.  

Ondertussen zijn er al enkele werkingen weer aan het opstarten 

(dagbesteding en ateliers). 

Mochten jullie nog vragen hebben, bel ons gerust op 057/21 

5535. Wij staan jullie graag te woord. 

 

Groetjes, 

Kathleen 
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Vrijetijdspunt biNus! 
De Spiegel bestaat niet meer!  

Die wordt binnenkort vervangen door 

Vrijetijdspunt biNus. 

 

 

 

 

‘biNus’ - Iepers voor ’bij ons’ - wordt een gezellige plaats om 

elkaar te ontmoeten. Ouders en begeleiders kans krijgen om 

vrijwilligers en medewerkers beter te leren kennen op een 

gemoedelijke manier. 

Zo kunnen leden, ouders en begeleiders na elke activiteit 

genieten van ons nieuwe vrijetijdspunt bij een potje koffie of een 

ander drankje. Je kan de verbouwingen volgen op Facebook. 

We willen een veilige plaats creëren voor al onze leden! 

 
Momenteel zijn we nog druk bezig met de herinrichting van biNus. De einddatum van de 

werken is nog niet gekend. In oktober zal de afspreekplaats dus steeds ergens anders zijn. 

Kijk hiervoor goed bij de activiteiten. 

Nog belangrijk: de tijdstippen van het Atelier zijn standaard van 14:00 tot 17:00 uur, 

tenzij anders vermeld bij activiteit.  
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SoCrowd 

WVA vzw vernieuwt z’n lokaal! 
 

Zoals je op voorgaande pagina kon lezen, wordt ons Vrijetijds-

punt volledig vernieuwd! 

Met biNus - ons vernieuwde lokaal - willen we bewijzen dat we 

een veilige ruimte willen aanbieden aan al onze leden én hun 

familie en begeleiders.  

Het inrichten van deze ruimte kunnen we echter niet alleen... 

Wil jij ons helpen? 

Samen met sociaal crowdfundingsplatform Socrowd willen we het geld dat nodig is   

voor  de verbouwing op een veilige en transparante manier verzamelen. 

Het systeem van Socrowd werkt als volgt: als wij er in slagen 

10.000 euro te verzamelen via het crowdfundings-platform, ver-

driedubbelt Socrowd dit bedrag en krijgen we een renteloze le-

ning van 30.000 euro. Wij betalen de lening terug en jij krijgt je 

geld binnen de 5 jaar terug. Simpel toch? 

Ik heb alvast een aandeel gekocht. Ben jij de volgende? Kijk op 

www.socrowd.be/project/westhoek-vrijetijd-anders om mee te doen. 

http://www.socrowd.be/project/westhoek-vrijetijd-anders
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16+ vernieuwt! 
De 16+ was vroeger enkel in de zomervakantie. 

Nu we binnenkort ons nieuwe Vrijetijdspunt biNus hebben, willen 

we elke 2e zaterdag van de maand een jeugdhuiswerking organise-

ren met activiteiten voor de 16-plussers. 

 

 

 

 

We willen de naam van de 16-pluswerking verande-

ren, en we rekenen hiervoor op jouw hulp!  

Heb jij een idee voor een nieuwe naam voor onze 

16-plussers?  

Wat moet je weten over de 16+? 

- zomerwerking 

- uitstappen doorheen jaar 

- maandelijks jeugdhuis 

- voor personen van 16 t.e.m. 35 jaar oud 

Je kan de naam doorgeven via de inschrijvingsstrook in deze 

krant, of via mail naar 16-plus@wvavzw.be.  
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d e  
 

A c t i v i t e i t e n 
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DUS-dagen Spelewijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wens je meer info? Mail naar spelewijs@wvavzw.be of bel naar 

057/21 55 35 en vraag naar Sien. 

Spelewijs is een speelpleinwerking voor 

kinderen met een beperking van 3 t.e.m. 15 

jaar oud 

 

Spelewijs organiseert speelpleinwerking en uitstappen 

voor kinderen met een verstandelijke beperking, ASS 

(autisme), een fysieke beperking, ADHD, leerachterstand, 

...  
 

Sinds 2014 organiseren we 

onze DUS-dagen: 

DagUitstappen Spelewijs.  

In de prijs van iedere DUS-dag zit 

inbegrepen: 

 eventueel vervoer 

 koek en drank  

 begeleiding 

 verzekering lichamelijke ongevallen 

 eventuele inkomprijs  

19 September: Boudewijn Seapark = € 30,00 

17 Oktober: Huifkartocht = € 7,00 

28 November: Bakkerijmuseum = € 15,00 

19 December: Schaatsen in Finlandia = € 15,00 
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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 herfstvakantie is dit op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november 

Er wordt niet overnacht tijdens het paardenkamp. De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur. 

Waar? 
Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge. (Ieperseweg 45) Er is vervoer mogelijk 

vanuit Ieper (aan te vragen ij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om zelf ver-

voer te voorzien.  

Kostprijs? 
120,00 euro.  

Meer info? 
Mail 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 
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Atelier 

Gallo-Romeins museum Wervik 

 

 

 

 

We leren alles kennen over de Romeinen en de Galliërs!  

Er is een museum met veel info over de tijd van toen, meer dan 

2000 jaar geleden. Maar we kunnen ook hapjes en drankjes uit 

die tijd proeven. 

We bezoeken zelfs een heus Romeins legioenkampement: dat is 

een legerkamp van in die tijd. Voor elk wat wils dus! . 

Er is één drankje ter plaatse in de prijs inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 3 oktober (03/10) 

afspreekplaats: voorkant station Ieper 

prijs: € 14,00 

extra info: / 

inschrijven en betalen tegen maandag 28 september (28/09) 
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Uitvlieger 

Arsenal: Dance! Dance! Dance! 

 

+ 

   

 

Arsenal brengt zomerse muziek voor iedereen. In hun 

voorstelling ‘Dance! Dance! Dance!’ spelen ze een zelfgemaakte 

film af terwijl ze muziek spelen. De film werd opgenomen in 

Japan.  

 Film en muziek in één: een heel speciale ervaring!  

 

wanneer: vrijdag 9 oktober (09/10) - van 20:00 tot 21:30 uur 

afspreekplaats: Het Perron 

prijs: € 6,00 

extra info: zakgeld meenemen voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen maandag 5 oktober (05/10) 
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Atelier 

Wandeling met gids 

 

 

 

 

We gaan wandelen in de Palingbeek. De wandeling heet ‘Van 

Niemandsland naar Natuurdomein’.  

Tijdens de wandeling leren we hoe het landschap is veranderd 

door de oorlog. Zo bekijken we bijvoorbeeld een grote mijnkrater 

die nu een vijver is vol vissen en andere waterdieren! 

Er is één drankje ter plaatse in de prijs inbegrepen 

 

wanneer: zaterdag 10 oktober (10/10) 

afspreekplaats: voorkant station Ieper 

prijs: € 8,00 

extra info: trek goede stapschoenen aan.  

inschrijven en betalen tegen maandag 5 oktober (05/10) 
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Vrijetijdsweekend 
We gaan opnieuw op weekend! We gaan naar De Karmel in 

Brugge.  

Dit zit in het weekend inbegrepen: 

 - vervoer 

- begeleiding 

- animatie en uitstappen 

- ontbijt, middagmaal, 4-uurtje, avondmaal en drank bij het eten  

 

Dit zit niet inbegrepen in het weekend: 

- dranken tijdens uitstappen 

We vertrekken zaterdag 10/10 om 8:00 uur aan het station 

We zijn terug op zondag 11/10 om 18:00 uur aan het station. 

Je bent best 15 minuten eerder aanwezig, zodat we tijdig kunnen 

vertrekken! 

wanneer: zaterdag 10 oktober t.e.m. zondag 11 oktober 

afspreekplaats: voorkant station Ieper 

prijs: € 95,00 

extra info: de bagagelijst wordt opgestuurd na inschrijving.  

inschrijven en betalen tegen zondag 4 oktober (04/10) 
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De Spiegelstappers 

Van Sas tot Sastocht 

 

 

 

 

We doen de ‘van Sas tot Sastocht’ van wandelclub Nooit Moe 

Boezinge. 

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, kostprijs: €12,50 

 

wanneer: zondag 11 oktober (11/10) - 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: voorkant station Ieper 

prijs: €3,00 

extra info: doe goede stapschoenen aan. 

inschrijven en betalen tegen maandag 5 oktober (05/10) 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

15 

Atelier 

Uitstap Westvleteren ‘In de vrede’ 

 

+ 

 

 

We doen een wandeling bij ‘de Paters’ van de Sint-Sixtusabdij in 

West-Vleteren. Achteraf gaan we iets drinken om te bekomen 

van de gezellige wandeling. 

Er is koffie en één drankje ter plaatse in de prijs inbegrepen. 

 

wanneer: zaterdag 17 oktober (17/10) 

afspreekplaats: voorkant station Ieper 

prijs: €8,00 

extra info: doe goede stapschoenen aan. 

inschrijven en betalen tegen maandag 12 oktober (12/10) 
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Atelier 

Bowlen 

 

 

 

 

Wat is er leuker dan gaan bowlen? Gaan bowlen met het Atelier 

natuurlijk!  

We spreken af aan de bowling zelf. Het adres is Posthoornstraat 8 

in Ieper. 

Er is één drankje ter plaatse in de prijs inbegrepen. 

 

wanneer: zaterdag 24 oktober (24/10) 

afspreekplaats: aan bowling zelf  

prijs: € 10,00 

extra info: / 

inschrijven en betalen tegen maandag 19 oktober (19/10) 
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Atelier 

Vertelnamiddag met Pol 

 

 

 

 

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. 

OPGELET: voor deze activiteit spreken we wél af bij WVA, in het 

Vrijetijdspunt biNus (Rijselstraat 98) 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 31 oktober (31/10) 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 3,50 

extra info: / 

inschrijven en betalen tegen maandag 26 oktober (26/10) 
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‘t Achternoentje 
Ook de Dagbesteding gaat dit jaar opnieuw door, maar dan wel 

onder een andere naam: ‘t Achternoentje!  

OPGELET: de afspreekplaats is nog steeds de Kersecorf! 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving. Alle 

activiteiten gaan door in de Kersecorf. De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, 

tenzij dit anders bij de activiteit staat vermeld.  

 Donderdag 1 oktober 

wat? Hoger Lager 

prijs? €  1,00 

Dinsdag 6 oktober 

wat? activiteitenvergadering + muzikaal pak 

prijs? € 1,00 

Donderdag 8 oktober 

wat? Boltra in Watou 

prijs? € 10,00  

Dinsdag 13 oktober 

wat? Quiz 

prijs? € 1,00 

Donderdag 15 oktober 

wat? Floralux 

prijs? €  5,00 + zakgeld 

Dinsdag 20 oktober 

wat? Flanders Field Museum 

prijs? € 10,00 

Donderdag 22 oktober 

wat? Tabaksmuseum Wervik 

prijs? € 8,50 

Dinsdag 27 oktober 

wat? Crea voor allerheiligen 

prijs? € 3,00 

Donderdag 29 oktober 

wat? bib + terrasje 

prijs? € 3,00 
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Sportuurtjes 

 

De Sportuurtjes blijven bestaan 

 

Ook dit jaar doen we opnieuw onze sportuurtjes. Je vindt ze 

echter nog niet terug tussen de activiteiten. Dit komt omdat de 

Sportuurtjes pas starten nadat de verbouwingen in vrijetijdspunt 

biNus voorbij zijn. Er zullen dus ten vroegste in november 

opnieuw Sportuurtjes zijn. 

De Spiegelstoters - de biljart dus - zal niet meer doorgaan. Er 

komt tafelvoetbal voor in de plaats. 

 

Dit zullen de sportuurtjes zijn dit werkjaar: 

vogelpik 

sjoelbak 

tafelvoetbal 



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

Het Atelier: 

O  Gallo-Romeins museum 

O  Wandeling met gids 

O  Uitstap Westvleteren 

O Bowlen 

O Vertelnamiddag 

 

‘t Achternoentje (nieuwe naam van De Dagbesteding) 

O Hoger Lager 

O Activiteitenvergadering + muzikaal pak 

O Boltra in Watou 

O Quiz 

O Floralux 

O Flanders Field Museum 

O Tabaksmuseum 

O Crea voor Allerheiligen 

O  Bib + terrasje 

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 

O  Van Sas tot Sastocht Boezinge 

  O Ik ga mee vanuit biNus O Ik ga rechtstreeks 

 

Uitvlieger 

O Arsenal: Dance! Dance! Dance! 

 

DUS-dagen Spelewijs 

O Boudewijn Seapark 

O Huifkartocht 

O Bakkermijmuseum 

O Schaatsen 

 

O Paardenkamp  

 O Ik vraag vervoer aan vanuit Ieper (niet voor voorzieningen). 

  

Heb je een idee voor een nieuwe naam voor de 16+? Noteer die hieronder! Onze 16-

plussers zullen je dankbaar zijn :-)  

 

idee naam:  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 



 

(geldt niet voor de dagbesteding en wandelingen) 

 

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

 

2) Schrijf in via één van de volgende manieren: 

 - via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

 - via de invulstrook (zie volgende pagina’s) 

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3) Betaal na bevestiging van inschrijving zo vlug mogelijk via 

 overschrijving. Geef als vermelding de datum en naam van de 

 activiteit, en de naam van de deelnemer(s). 

 OPGELET: De inschrijving telt pas definitief nadat er betaald 

 is. 

 Rekeningnummer WVA: BE03 4648 2101 1184 

 

4)  Bij de activiteiten staat een datum waartegen je moet 

 inschrijven. Als je niet op tijd inschrijft, kan het zijn dat je niet 

 meer kan deelnemen!  

 De boodschap is dus: op tijd inschrijven én op tijd betalen! 

 

5)  Geniet van de activiteit! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be
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Hier vind je enkele foto’s van de voorbije zomervakantie. 



 



 


