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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 

 

 



d e  
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Geen atelier 
 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 januari is 

er geen atelierwerking. 

wanneer: zaterdag 2 januari 2016 

afspreekplaats: / 

prijs: / 

extra info: / 
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biNus op vrijdag 

Het vrijetijdspunt is open! 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 8 januari houden we ontmoetingsruimte/vrijetijdspunt 

biNus opnieuw open! OPGEPAST: de tijdstippen zijn veranderd! 

Je kan 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 8 januari van 17:00 tot 20:00 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Wafelbak 

 

 

 

 

 

 

 

We zetten het nieuwe jaar in met een leuke wafelbak. 

Kok Ivo zal jullie stap voor stap uitleggen hoe je bloem, 

eieren en melk omtovert tot een lekkere wafel! 

 

wanneer: zaterdag 9 januari 2016, van 14:00 tot 17:00 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 6,00 

extra info: je neemt best een schort mee 

inschrijven en betalen tegen: maandag 4 januari  
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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 10 januari 2016, van 14:00 tot 17:00 

afspreekplaats: biNus  

prijs: / 

extra info: neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: /  
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Atelier 

Schrijfatelier 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger Agnes leert jullie schrijven met grote bewegingen. Je 

maakt kennis met ons nieuw groot krijtbord en leert je spieren te 

ontspannen en zeer mooie letters vormen. 

Personen die naar het vorige schrijfatelier kwamen, brengen best 

hun schriftje mee. 

 

wanneer: zaterdag 16 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info: doe gemakkelijke kledij aan en neem je schriftje mee 

inschrijven en betalen tegen maandag 11 januari 
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Galabal for Specials 

wanneer: donderdag 21 januari, vanaf 14:00 tot 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 17,00 

extra info:  galakledij is aangeraden 

inschrijven en betalen tegen maandag 11 januari 

Duinhelm organiseert een heus galabal! 

Voor de kostprijs krijg je vervoer, 2 boterkoeken, een ijsje een glas 

bubbels aangeboden! 

We kunnen genieten van een optreden van  discobar Nillies, DJ 

Fortry, Mr Brightside EN de enige echte SAM GOORIS! 

 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt! 
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Atelier 

bezoek aan Chocolaterie 

 

 

 

 

 

 

 

We bezoeken een professionele chocolatier Van Nevel in 

Diksmuide. We krijgen een rondleiding en mogen ook proeven! 

Koffie is in de prijs inbegrepen. 

 

 

wanneer: zaterdag 23 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 15,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 18 januari 
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Spelewijs 

DUS-dag: circustechnieken! 

 

 

 

 

 

 

Met de kids van Spelewijs leren we hoe je een echte circusartiest 

kunt worden! De acrobaten van Woesh leren ons allerhande 

trucjes aan.  

Deze activiteit is voor de kids van Spelewijs, dus voor kinderen 

van 3 t.e.m. 15 jaar. 

 

wanneer: zaterdag 23 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 16,00 

extra info:  doe gemakkelijke kledij aan! 

inschrijven en betalen tegen maandag 18 januari 
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Nieuwjaarsdrink 

 

 

 

 

 
 

In januari nodigen we de JobiN’ers graag uit naar biNus om 

samen het nieuwe jaar te vieren! 

We draaien leuke muziek en er zijn hapjes en drankjes! 

Bovendien krijgen alle aanwezigen een gratis alcoholvrije 

cocktail!  

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

wanneer: zaterdag 23 januari, van 18:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: gratis! 

extra info: trek je figuurlijke feestschoenen maar aan! 

inschrijven tegen maandag 18 januari 
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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 24 januari 2016, van 14:00 tot 17:00 

afspreekplaats: biNus  

prijs: / 

extra info: neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: /  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

15 

De Spiegelstappers 

Gaperstocht 

 

 

 

 

 

We doen de Gaperstocht in Geluwe. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is ‘Jongensschool de 

Graankorrel, Beselarestraat 33’. 

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. 

wanneer: zondag 24 januari 2016 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 20 januari  
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Atelier 

Jukebox Museum 

wanneer: zaterdag 30 januari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 17 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 20 januari 

We brengen de oude muziek weer tot leven en brengen een be-

zoek aan het Jukebox Museum in Menen. Een professionele gids 

leidt ons rond in het museum. 

Koffie en streekgebak à volonté inbegrepen!! 
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Nieuwjaarsetentje 

wanneer: zondag 31 januari, van 12:00 tot 16:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 28,00 

extra info:  neem zakgeld mee voor drankjes 

inschrijven en betalen tegen maandag 20 januari 

Zoals elk jaar houden we met WVA een Nieuwjaarsetentje om het 

begin van het nieuwe jaar in stijl te vieren.  

Dit jaar gaat het door in biNus. Alle leden zijn welkom met hun  

familie! 

Het menu is zeker de moeite, dus schrijf tijdig in!:  

Voorgerecht: zeevruchtenbootje 

Hoofdschotel: gegrilde Parelhoenfilet met boschampignons, garnituur en 

Gratin Dauphinois 

Dessert: dessertbord en koffie 
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Zorgvakantie 
We gaan een midweek op zorgvakantie naar “Ter Duinen” in Nieuwpoort. 

De vakantie gaat door van dinsdag 5 april t.e.m. vrijdag 8 april. 

Voor € 135,00 krijg je volgende zaken aangeboden: 

 volpension, met dranken bij de maaltijden inbegrepen 

 badkamer met wastafel, douche en toilet 

 telefoon en tv op de kamer  

 kamers van 2 personen, met eenpersoonsbedden 

 verschillende uitstappen en animatie 

 elke namiddag rijdt een treintje naar de zeedijk 

 er is verplegend personeel aanwezig voor verzorging 

 

Zorgbehoevende personen hebben voorrang bij inschrijving! We organiseren deze 

midweek speciaal voor personen die niet kunnen deelnemen aan onze andere reizen 

omdat ze extra verzorging nodig hebben. 

 

Vertrek en terugkomst aan “biNus” Rijselstraat 98, Ieper. Exacte uur wordt doorgegeven na 

inschrijving. 

INSCHRIJVEN? 

inschrijvingen@wvavzw.be of 057/21 55 35 
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Vliegvakantie Kreta 
Dit jaar gaan we met het vliegtuig naar Kreta. 

We gaan naar het viersterrenhotel Sentido Pearl Beach 

 onmiddellijk aan strand en Boulevard met winkeltjes en    

restaurantjes 

 van 30 april t.e.m. 7 mei 2016 

 begeleide vakantie 

 2-persoonskamers met bad of douche, balkon of terras met zicht op zee! 

 binnen- en buitenzwembad. Ligbedden en parasols aan het strand, kluisje in de kamer. 

 all Inclusive:  alle maaltijden en dranken inbegrepen!! 

 sport en ontspanning, wifi 

 vervoer van en naar de luchthaven van Zaventem. 

 prijs: €1250 (mogelijkheid om in schijven te betalen). 

 we vertrekken en komen terug aan biNus, Rijselstraat 98, Ieper. Het exacte uur wordt 

later in de brief vermeld 

INSCHRIJVEN? 

inschrijvingen@wvavzw.be of 057/21 55 35 
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Emile zoekt een lief! 

Ik ben Emile, een jongeman van 25 jaar. Sinds  

augustus ben ik terug vrijgezel, ik zoek een lief! 

Mijn grote passie is tv kijken, dat zou ik wel heel de 

dag kunnen doen. Daarnaast hou ik ook van alles wat 

met toneel te maken heeft en ga graag wandelen, iets 

gaan drinken. Ik hou niet van drukte en sla snel in  

paniek als er zaken niet duidelijk zijn. 

 

 

Wat ik zoek in een meisje?  Een rustig, lief meisje om 

af en toe mee af te spreken.  Zelf ben ik wel geen   

grote romanticus en je moet wel tegen een duwtje 

kunnen want ik neem geen blad voor de mond!  

In het weekend woon ik bij mijn moeder in Bissegem  

en in de week woon ik in de Poorterij te Ieper, een 

leefgroep van de Lovie.  

 

Heb je interesse om eens met mij af te spreken, dan kan je bij de Poorterij 

terecht.  

Contactgegevens Poorterij:  

057/36 62 20  

de.poorterij5b@delovie.be 

Zoekertjes 
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Rudy zoekt een partner! 

Over Rudy: 

Rudy is 61 jaar oud. Hij houdt van dieren, vooral van 

paarden en honden. Hij heeft zelf enkele vogels als 

huisdier. Hij gaat graag zwemmen. Rudy woont in Ieper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudy zoekt een leuke vrouw als vriendin. Leeftijd speelt 

geen rol. Het is belangrijk dat je ook van dieren houdt.  

 

Zou je graag eens afspreken met Rudy? Laat dit dan 

weten via inschrijvingen@wvavzw.be of via 057/21 55 35. 
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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 5 januari 

wat? Nieuwjaarsreceptie + vergadering 

prijs? € 1,00 

Donderdag 7 januari 

wat? Driekoningentaart bakken 

prijs? € 3,00 

Dinsdag 12 januari 

wat? Filmnamiddag 

prijs? € 3,00 

Donderdag 14 januari 

wat? Uitstap Kortrijk 

prijs? € 5,00  + zakgeld 

Dinsdag 19 januari 

wat? Goede voornemens knutselen 

prijs? € 1,00 

Donderdag 21 januari 

wat? Galabal For Specials met Sam Gooris 

prijs? € 17,00 (zie p. 10) 

OPGELET: VAN 14U TOT 19U!! 

Dinsdag 26 januari 

wat? Bib + iets drinken 

prijs? € 3,50 

Donderdag 28 januari 

Wat? Decoratie maken opening Vondels 

Prijs? € 1,00 
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Sportuurtjes 

De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 19:00 uur 

(opgepast, tijdstip is veranderd!) 

 

biNus is elke woensdag voor iedereen geopend. 

De Sportuurtjes voor januari: 

Woensdag 6 januari:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 13 januari:  

Vogelpik 

 

Woensdag 20 januari:  

Tafelvoetbal 



 

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

Het Atelier: 

O  Wafelenbak  

O  Schrijfatelier 

O  Chocolatier                                                                                                                                              

O  Jukeboxmuseum 

 

  

‘t Achternoentje: 

O Nieuwjaarsreceptie + vergadering 

O Driekoningtaart bakken 

O Filmnamiddag 

O Uitstap Kortrijk 

O Galabal for Specials (zie ook pagina 10) 

O Bib + iets drinken 

O Knutselen opening Vondels 

 

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 
Uitvlieger 

O Galabal for specials 

 

Spelewijs 
O  DUS-dag Circustechnieken 

 

JobiN 

O Nieuwjaarsdrink 

 

De Spiegelstappers 

O  Gaperstocht in Geluwe 

  O Ik ga mee vanuit biNus O Ik ga rechtstreeks 

 

Nieuwjaarsreceptie (17/01) 

O Ik kom met ……….. personen 

 

Nieuwjaarsetentje (31/01) 

O Ik kom met ……….. personen 

 

O Zorgvakantie 

 

O Vliegreis naar Kreta 

 

Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Tafelvoetbal 

O Vogelpik 



(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


Nieuwjaarsbrief 

Beste WVA-leden 

 

 

Dat het nieuwe jaar  
rijk mag zijn aan 

mooie dagen 
En veel liefde, voorspoed 

en geluk mag dragen 

Een nieuw jaar: 
bruisend en sprankelend, 
stralend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 
zorgeloos en prachtig 

Het nieuwe jaar komt eraan, 
een fonkelend begin, 

in elke ster, 
een sprankel liefde en geluk 
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