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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: € 6,00 (via overschrijving). 

             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 
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Uitslag Bowling oktober 
Op zaterdag 24 oktober gingen we gaan bowlen met het Atelier.               

Marc François was de winnaar. Proficiat! 

 Naam Score 

1. Marc François 124 punten 

2. Roos Pauwels 93 punten 

3. Annelies Vlaminck 91 punten 

4. Martin Mahieu en Ivo Braem 89 punten 

5. Dirk Roosemarijn 88 punten 

6. Nancy Clauw 87 punten 

7. Antoon Moerman 85 punten 

8. Rik Couvreur 84 punten 

9. Christelle Tancré 83 punten 

10. Sabrina Storm 82 punten 

11. Andrea Corneille 79 punten 

12. Martine Bentein en Joris Wauters 78 punten 

13. Jean-Louis Hastière 77 punten 

14. Dempsy Polley en Jos De Ryck 76 punten 

15. Danick Verdru 75 punten 

16. Emmanuel Seeuws 73 punten 

17. Carine Vanalderweireld 72 punten 

18. Anneleen Forrez 71 punten 

19. Roger Alliance 67 punten 

20. Yves Vanbeylen en Lucien Bonne 62 punten 

21. Rita Lermyte 60 punten 

22. Marie-Claude Petit 59 punten 

23. Rita Devos 53 punten 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

4 

Babbelatelier 
 

Na het atelier heb je altijd de mogelijkheid 

om nog een halfuurtje na te kaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom je je zoon/dochter/familielid afhalen, dan kan je in 

biNus nog een praatje slaan met de vrijwilligers en je 

mening geven over de activiteiten. Uiteraard kan je ook 

na het atelier genieten van een drankje.  

 



 

 

d e  
 

A c t i v i t e i t e n 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

6 

 
 

 

biNus op woensdag 

Vanaf november 2015 is het vrijetijdspunt biNus de eerste en de derde 

zondag van de maand geopend tussen 14:00 en 17:00 uur.  

In december is dit op 6 december en op 20 december. 

 bij koffie krijg je gratis gebak 

 je kan jouw breiwerk meenemen 

 gezelschapsspelletjes spelen 

 … 

 

 

 

BiNus is elke woensdag open van 17:00 tot 20:00. 

Je kan iets komen drinken, een gezelschapsspel spelen of 

gewoon gezellig samen zijn. 

Hopelijk mogen we ook jou verwelkomen! 

 

biNus op zondag 
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Uitvlieger 

Isolde et les Bens 

 

 

 

 

 

Isolde et les Bens ... een groep opgericht door Isolde Lasoen 

(bekend als drumster bij Daan, The Happy en zoveel meer), 

waarmee ze naast een aantal eigen songs, ook een eigenzinnige 

keuze covers brengt uit de Franse sixtiespop-chanson, afgewisseld 

met enkele Engelstalige pareltjes van vroeger en nu.           

Isolde zingt en drumt, en wordt begeleid door een paar van haar 

lievelingsmuzikanten, "toevallig" allemaal met de naam Ben.   

wanneer: vrijdag 4 december om 20:00 uur 

afspreekplaats: ingang ‘t Perron  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: vrijdag 28 november 
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biNus op vrijdag 

Het vrijetijdspunt is open! 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 4 december houden we voor de allereerste keer het 

vernieuwde vrijetijdspunt open voor alle leden! 

Je kan langskomen biNus om iets te drinken, om met je vrienden 

af te spreken, voor de gezelligheid, of gewoon om de nieuwe 

ruimte te komen bekijken. Tot dan! 

 

wanneer: vrijdag 4 december van 17:00 tot 22:00 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Filmnamiddag 

 

                                                                  

 

 

wanneer: zaterdag 5 december van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: €5,00 

inschrijven en betalen tegen vrijdag 27 november 

        

 

We toveren biNus om in een ware cinema!!  

Kom genieten van een mooie film met popcorn! 
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Atelier 

wanneer: zaterdag 12 december van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

Afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 5,00 + zakgeld 

extra info: 

inschrijven en betalen tegen: vrijdag 4 december 

 

Kerstmarkt 

Met kerstmis in zicht wordt de Grote Markt van Ieper    

omgetoverd tot een mooie kerstmarkt. We brengen de     

kerstmarkt een bezoekje. Neem zeker zakgeld mee! 
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Hutsepot 

wanneer: zondag 13 december vanaf 11:30 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: volwassene: € 13 , -12 jaar: € 6 

inschrijven en betalen tegen: vrijdag 4 december 

 

Je bent welkom in biNus om te genieten van lekkere     

hutsepot! Met casselrib en worst! 

 

Geef ons zeker bij inschrijving het aantal kinderen          

en volwassen die zullen blijven eten! 
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Atelier 

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 19 december van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 5,00 

inschrijven en betalen tegen: maandag 14 december 
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Karaoke 

 

 

 

 

 

 

De tweede activiteit voor de jongeren van JobiN (de vroegere 16+ 

werking) is … karaoke!!! 

Geef gerust op voorhand door welke liedjes je graag wilt zingen. 

Inschrijven is verplicht! 

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

wanneer: zaterdag 19 december van 18:00 tot 22:00 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen: woensdag 10 december 

JobiN 
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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 December: Schaatsen in Finlandia = € 15,00 
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De Spiegelstappers 

wandeling in Ieper  

+ afsluit van de Spiegelstappers 

 

 

 

 

 

De wandeling zelf is van 13:30 tot 15:30 uur.  

Nadien vieren we de afsluit van het Spiegelstappersjaar met een 

potje koffie, lekkere koffie en een leuke tombola! 

 

wanneer: zondag 20 december van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info: doe goede stapschoenen aan. 

inschrijven tegen: woensdag 16 december 
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Uitvlieger 

wanneer: zondag 20 december, van 12:30 tot 18:30 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: 25,00 euro 

extra info: warme kledij en zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 16 december 

Voetbalmatch Club Brugge - Anderlecht 

 

 

 

 

We gaan opnieuw naar Club Brugge voor de topmatch  

Club Brugge-Anderlecht! 

Doordat dit zo’n topmatch is, zijn de tickets iets duurder  

dan normaal.  
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Spelewijs 

wanneer: 22-30-29-30 december 

afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4 

extra info:  6 euro per kind per dag. 

inschrijven tegen: zo vlug mogelijk! 

meer info?: mail naar spelewijs@wvavzw.be of vraag naar Sien 

Kerstvakantie 

 

 

 

In de kerstvakantie is er ook speelpleinwerking. 

Dit is op:  

dinsdag 22 en woensdag 23 december 

dinsdag 29 en woensdag 30 december 

Je brengt je kind(eren) tussen 8:00 en 9:00 uur, en pikt hen terug 

op tussen 16:00 en 17:00 uur. 

Middagmaal: eigen picknick meenemen. Soep inbegrepen. 
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Oudejaarsavond 

 

wanneer: donderdag 31 december vanaf 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 27 (Inbegrepen: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, 

koffie, glas champagne) + zakgeld voor dranken 

inschrijven en betalen tegen maandag 21 december 

Kom oudejaar vieren in biNus en kom genieten van: 

Fuif m
et D

J 

M
iddernacht 

Cham
pagne!! 

Koffie en 

desse
rt 

Warm  

hoofdgerecht 

Aperiti
ef 

Voorgerecht 
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Minivoetbal 
 

Leden gezocht 
 

 

 

 

 

Wil jij graag deelnemen aan onze competitie minivoetbal? 

Schrijf je dan nu in! Er is ongeveer 1 match per maand, tel-

kens ‘s avonds tijdens de week. Je hoeft niet supergoed te 

kunnen voetballen om deel te nemen. 

 

Wil je meer info? Dat kan!  

Vraag naar Sien, zij geeft je alle nodige info. 
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‘t Achternoentje 
Ook de Dagbesteding gaat dit jaar opnieuw door, maar dan wel 

onder een andere naam: ‘t Achternoentje!  

AFSPRAAK TERUG biNus, Rijselstraat 98 in Ieper!! 

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.  

Dinsdag 1 december 

wat? Activiteitenvergadering + muzikaal pak 

prijs? € 1,00 

Donderdag 3 december 

wat? Zwemmen 

prijs? € 3,00 

Dinsdag 8 december 

wat? Kerstknutselen 

prijs? € 5,00 

Donderdag 10 december 

wat? Kerstmarkt 

prijs? € 1,00  + zakgeld 

Dinsdag 15 december 

wat? Bib + iets drinken 

prijs? € 3 

Donderdag 17 december 

wat? Bingo 

prijs? €  1,00 

Dinsdag 22 december 

wat? Bowling 

prijs? € 7,00 

Donderdag 24 december 

GEEN ACHTERNOENTJE 

Dinsdag 29 december 

GEEN ACHTERNOENTJE 
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Sportuurtjes 

De Spiegelstoters - de biljart dus - zal niet meer 

doorgaan. Er komt tafelvoetbal voor in de plaats. 

Sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 20:00 uur. 

biNus is elke woensdag voor iedereen geopend! 

De Sportuurtjes voor december: 

Woensdag 2 december:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 9 december:  

Vogelpik 

 

Woensdag 16 december:  

Tafelvoetbal 
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Als er één ding belangrijk is in WVA, dan zijn het wel  

de vrijwilligers! 

 

Wat doen de vrijwilligers van WVA zoal: 

 begeleiden bij superleuke activiteiten 

 activiteiten uitwerken 

 logistiek: boodschappen, afwassen, … . 

 chauffeur bij activiteiten 

 moni op het speelplein 

Je kan één, meerdere of alle mogelijk taken op jou 

nemen, dat beslis je volledig zelf! 

 

We voorzien vormingen voor de vrijwilligers. Voor sommige 

activiteiten wordt een vergoeding voorzien.  

 

Hulp gezocht! 



 

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

Het Atelier: 

O  Filmnamiddag 

O  Kerstmarkt 

O  Vertelnamiddag 

 

  

‘t Achternoentje: 

O Activiteitenvergadering + muzikaal pak 

O zwemmen 

O kerstknutselen 

O kerstmarkt 

O Bib + iets drinken 

O Bingo 

O Bowling 

 

 

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   

  O Ik ga mee vanuit biNus O Ik ga rechtstreeks 

 

Uitvlieger 

O Isolde & Les Bens 

 

O Hutsepot                       met …. Volwassenen en …. –12-jarigen 

O Oudejaarsavond 

 

DUS-dagen Spelewijs 

O Schaatsen 

 

Sportuurtjes 

O sjoelbak 

O tafelvoetbal 

O vogelpik 

 

JobiN 

o Karaoke 

 



(geldt niet voor de Achternoentjes en de Spiegelstappers) 
 

 

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

 

1. 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! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be


Kerstwoordzoeker 
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