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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 

E-mail: info@wvavzw.be 

 

 



d e  

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

Sixties-Party!!! 

 

 

Op vrijdag 5 februari is Vrijetijdspunt biNus open voor iedereen 

als ontmoetingsruimte. 

We houden een thema-avond: de Sixties! Dat wil zeggen dat we 

muziek draaien van de jaren ‘60. 

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 5 februari van 17:00 tot 20:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Bloemschikken 

 

 

 

 

 

 

 

We maken helemaal zelf een prachtig bloemstukje. Als je 

wil, is dit er één voor je geliefde om te geven op 

Valentijn! 

 

wanneer: zaterdag 6 februari 2016, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 10,00 

extra info: / 

inschrijven en betalen tegen: maandag 1 februari  
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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 7 februari 2016, 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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Spelewijs 

Krokusvakantie 

 

 

 

 
Ook in de krokusvakantie is er speelpleinwerking! 

 

Onthaal ochtend: tussen 8:00 en 9:00 

Onthaal avond: tussen 16:00 en 17:00 

Dagprijs: € 7,00 

Inbegrepen: soep - drank en koek - begeleiding (picknick zelf 

meenemen!) 

wanneer: dinsdag 9 februari en woensdag 10 februari 

afspreekplaats: De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper) 

prijs: € 7,00 per dag 

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

inschrijven en betalen tegen maandag 1 februari 2016 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

8 

Atelier 

Vliegveld Wevelgem 

 

 

 

 

 

 

We brengen een bezoek aan het vliegveld van Wevelgem-

Kortrijk. We maken kennis met de luchtvaartgeschiedenis van 

West-Vlaanderen en zien de vliegtuigen van dichtbij landen en 

opstijgen.  

Drankje in de prijs inbegrepen.  

Opgelet: andere uren!! 

wanneer: zaterdag 13 februari, van 13:30 uur tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 15,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 8 februari 
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Spelewijs 

DUS-dag: Bowlen 

 

 

 

 

De moni’s en kinderen van Spelewijs gaan bowlen in Ieper! 
 

We spelen elk 2 spelletjes. Iedereen krijgt bovendien een drankje 
én een smakelijke pannenkoek. 

Kan je kind niet goed bowlen? Geen probleem: er zijn voldoende 
moni’s mee. Er wordt ook een baan voorzien met ‘goten’, zo kan 
je bowlingbal niet van de baan geraken. 

 

wanneer: zaterdag 20 februari, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: Station Ieper 

prijs: € 15,00 

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

inschrijven en betalen tegen maandag 15 februari 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

10 

Atelier 

Circus Pepino 

wanneer: zaterdag 20 februari, van 15:00 tot 18:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 11 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 15 februari 

We bezoeken het echte circus Pepino, ze komen een voorstelling 

geven in Elverdinge! 

 

Opgelet: andere uren!!! 
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Carnavalsfuif 

 

 

 
 

 

 

We vieren carnaval met de JobiN’ers!  

Kom je verkleed? Dan krijg je een gratis cocktail!!! 

Nodig gerust je vrienden uit om samen te komen chillen biNus. 

 

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

 

 

wanneer: zaterdag 20 februari, van 18:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus 

prijs: gratis! 

extra info: Ben je verkleed? Dan krijg je een cocktail! 

inschrijven tegen maandag 15 februari 
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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 21 februari 2016, 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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De Spiegelstappers 

Warme Wijntocht  

 

 

 

 

wanneer: zondag 21 februari 2016, van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag  

We wandelen de Warme Wijntocht in Zonnebeke. Het startpunt 

voor wie rechtstreeks gaat is OC ‘t Zonnerad, Tresoriestraat 5. 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 

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

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 5,00 

extra info:  / 

inschrijven en betalen tegen maandag 22 februari 
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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 paasvakantie is dit van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april. 

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? 
200,00 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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Vakantie aan zee! 
We gaan een midweek op vakantie naar “Ter Duinen” in Nieuwpoort. 

De vakantie gaat door van dinsdag 5 april t.e.m. vrijdag 8 april 2016. 
 

Voor 135,00 euro 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.  

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 

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

 onmiddellijk aan strand en Boulevard met winkeltjes en restaurantjes 

 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: 1250,00 euro (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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Fietsvakantie 2016 

Met veel plezier kunnen we al de fietsvakantie voor 2016    

aankondigen! 

 

 van maandag 18 juli tot vrijdag 22 juli 2016 

 We trekken dit jaar naar Goes, een stadje in Nederland, in de pro-

vincie Zeeland. 

 We verblijven in hotel Terminus*** 

 Vanuit het hotel fietsen we dagelijks ongeveer 60 kilometer. 

 Deelnameprijs: 470,00 euro ALLES INBEGREPEN 

           —> busvervoer, overzetboot, overnachtingen, maaltijden, picknick                 

           en drank onderweg… 

 Klein beetje zakgeld meenemen. 

INSCHRIJVEN? 

inschrijvingen@wvavzw.be of 057/21 55 35 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 16. 
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‘t Achternoentje 
Ook de Dagbesteding gaat dit jaar opnieuw door, maar dan wel 

onder een andere naam: ‘t Achternoentje!  

AFSPRAAK in 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 2 februari 

wat? vergadering + hoger lager 

prijs? € 1,00 

Donderdag 4 februari 

wat? Boltra Watou 

prijs? € 10,00 

Dinsdag 9 februari 

wat? Muzikaal pak 

prijs? € 1,00 

Donderdag 11 februari 

wat? Valentijnsknutselen 

prijs? 3,00 

Dinsdag 16 februari 

wat? Bib + winterwandeling + iets drinken 

in de Kazematten. 

prijs? € 3,50 

Donderdag 18 februari 

wat? Bezoek Kringwinkel 

prijs? € 2,00 + zakgeld 

 

Dinsdag 23 februari 

wat? Wellness  

prijs? € 7,00 

Donderdag 25 februari 

Wat? Quiz 

Prijs? € 1,00 
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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 januari: 

Woensdag 3 februari:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 10 februari:  

Vogelpik 

 

Woensdag 17 februari:  

Hoedje Wip 

***Nieuw spel!*** 



 

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

Het Atelier: 

O  Bloemschikken  

O  Vliegveld Wevelgem 

O  Circus Pepino                                                                                                                                           

O  Vertelnamiddag 

 

  

‘t Achternoentje: 

O Vergadering + hoger lager 

O Boltra in Watou 

O Muzikaal pak 

O Valentijnsknutselen 

O Bib + winterwandeling + iets drinken in de Kazematten 

O Bezoek aan de Kringwinkel 

O Welness 

O Quiz 

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 
Spelewijs 

O DUS-dag bowlen 

O Spelewijs in de krokusvakantie 
 O dinsdag 9 februari O woensdag 10 februari 

 

JobiN 

O Carnavalsfuif 

 

De Spiegelstappers 

O  Warme Wijntocht Zonnebeke 

  O Ik ga mee vanuit biNus O Ik ga rechtstreeks 

 

O Paardenkamp in de paasvakantie 

 O Ik ga mee met vervoer vanuit biNus 

 

O Vakantie aan zee 

 

O Vliegreis naar Kreta 

 

O Fietsvakantie 

 

Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Vogelpik 

O Hoedje wip (*** nieuw spel ***) 



(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


In januari namen we afscheid van een groot artiest: 

David Bowie 

 

David Bowie had heel veel alter ego’s. ‘Alter ego’ is Latijn voor ‘andere ik’.  

David Bowie speelde dus soms dat hij iemand anders was.  

In de cartoon maken ze daar een grapje over. In plaats van één David Bowie 

die naar de hemel gaat, staan al zijn alter ego’s samen bij Sint-Pieter aan de 

Hemelpoort. 


