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Lidkaart 

Het is vanaf 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 

site: www.wvavzw.be  

 

 

Voeg BiNus - WVA vzw 

toe op Facebook! 

http://www.wvavzw.be/
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Amaai en bye-bye  2017 

Zonder dat ik het goed besef, is 2017 voorbijgevlogen. 

Voor mij een jaar waarin ik als nieuwe coördinator heel veel 

nieuwe mensen leerde kennen binnen WVA: heel wat 

enthousiaste kinderen, jongeren en volwassenen binnen de 

verschillende deelwerkingen, ons dynamisch team, de vele 

enthousiaste monitoren en geëngageerde vrijwilligers en diverse 

partnerorganisaties. 

2017 en zeker de voorbije novembermaand was superdruk.  

Met heel wat overuren en resterend verlof voor ons personeel tot 

gevolg. Vandaar dat er in december een beetje minder activiteiten 

zullen doorgaan én er af en toe niemand op bureau zal zijn. 

Niettemin zullen jullie zich niet vervelen én zijn er ook een paar 

interessante nieuwigheden in ons krantje van december. 

Vlug lezen, kiezen en reserveren is ook nu weer de boodschap! 

Patrick Masson 

Voorwoord 
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Gratis VrijetijdsTrajectBegeleiding (VTB) 

Individuele vrije tijd 

Wij organiseren zelf veel activiteiten bij WVA. Meestal gaan die activiteiten door in 

groep, en zijn er wel altijd leden die je al kent. We doen héél veel verschillende 

dingen! Maar toch kan het zijn dat jij toch liever nóg iets anders doet. Ook daarbij 

kunnen wij je helpen! Door een Vrijetijdstrajectbegeleiding (VTB) op te starten. 

Bij VTB gaat een medewerker van WVA - een trajectbegeleider heet dat - samen 

met jou op zoek naar jóuw ideale vrije tijd. Dit kan van alles en nog wat zijn, zolang 

het jou maar interesseert.  

Hoe gaat het in z’n werk? De trajectbegeleider zoekt samen met jou naar je 

interesses. Samen pluizen we uit waar je dit kan doen, hoe je er kan geraken, 

hoeveel het kost, enzovoort. De trajectbegeleider maakt samen met jou een 

afspraak. Als dat nodig is, gaat de trajectbegeleider zelfs mee naar de eerste 

activiteit van je nieuwe hobby! 

Ben jij dus nog op zoek naar invulling voor je vrije tijd? Vraag dan nu de 

opstart van je VTB aan! Zelfs als je twijfelt of dit iets voor jou is, kun je dit 

doen: je bent nergens toe verplicht, gewoon info vragen kan ook. 

Hoe start je een VTB op? Dat kan op verschillende manieren: 

 Je belt ons op 057/21 55 35 en vraagt naar Sien, Ivo of Carine. 

 Je surft naar www.wvavzw.be/vtb en vult het formuliertje in. 

 Je mailt naar inschrijvingen@wvavzw.be en vraagt naar VTB. 

Kennismaken Interesses 

Zoektocht 

naar een 

vereniging 

Samen naar 

een activiteit 
Evaluatie 

http://www.wvavzw.be/vtb/
mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=aanvraag%20VTB
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Is een activiteit voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen, 

of voor iedereen? Dat is niet altijd duidelijk. 

Vanaf nu zetten we bij iedere activiteit picto’s. Deze picto’s 

helpen je om de activiteit te vinden die bij jou past. De picto’s 

staan telkens links, onder de titel van de activiteit. 

De picto’s zijn ter indicatie, ze zijn niet sluitend. Als je twijfelt, kun 

je ons nog steeds vragen of jij kan deelnemen aan een bepaalde 

activiteit. 

Picto beertje: voor kinderen 

Picto pet: voor jongeren 

Picto mensen: voor volwassenen 

Picto’s samen: voor iedereen! 

* Picto’s * 



de  

Activiteiten 
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koekjesverkoop 

Spelewijs 

wanneer - bestellen tot en met woensdag 29/11/2017 - tot 23:59 uur 

waar - www.spelewijs.be/koekjesverkoop 

prijs - € 6,00 per doos 

extra info - je kan ophalen vanaf 11 december, info volgt na bestelling. 

Frangipane, ‘geleitartjes’, boterwafels: Spelewijs verkoopt koekjes! 

Koop één (of meer!) dozen koekjes, en dankzij jou kunnen nog 

meer kinderen mee op zomerkamp. 

Bestellen kan tot en met woensdag 29 november. Dat doe je via 

de link in het kader hieronder, of bij een medewerker van WVA. 

 

Smakelijk! 

vanaf nu, tot 29/11! 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/
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Kerstshopping Keulen 

wanneer - zaterdag 2 december van 5:45 uur tot 22:30 uur 

afspreekplaats - goederenstation (niet aan het station) 

prijs - € 49,00  

extra info - neem zakgeld en/of picknick mee 

We gaan shoppen in Keulen! 

Verzamelen doen we om 05:45 uur aan het goederenstation in 

Ieper (niet aan het station).  Het goederenstation bevindt zich aan 

de andere kant van de Dikkebusseweg.  

We zijn rond 22:30 uur terug aan het goederenstation.   

Kostprijs: € 49,00. Inbegrepen: vervoer, begeleiding, verzekering. 

Maaltijden en dranken zijn niet inbegrepen. 

Neem  zakgeld en/of picknick mee. 

zaterdag 2 december 
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zaterdag 2 december 

ONTmoetingscafé + fuif 

wanneer - zaterdag 02/12/2017 - van 16:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven is enkel nodig voor het ONTmoetingscafé, tegen zondag 26/11 

extra info - Neem zakgeld mee voor een drankje. 

Na een succesvolle eerste keer, gaan we verder met deze 

formule. Onder begeleiding van Didier en Evelien van vzw Onze 

Nieuwe Toekomst, gaan we vanaf 16 uur gezellig rond tafel zitten.  

We praten over dromen, relaties, armoede en ondersteuning. 

Vanaf 19 uur is er fuif! We draaien mooie plaatjes, en er zijn 

lekkere drankjes en croque monsieurs voor iedereen.  

Iedereen is welkom!  

Na het café is er aansluitend fuif voor iedereen. 



 

 

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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dinsdag 5 december 

donderdag 7 december 

Activiteitenvergadering + pannenkoeken bakken 

Prijs: € 5,00 

Boltra 

Prijs: € 5,00 
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Try-out dansen 

wanneer - zaterdag 09/12/2017 - van 14:00 tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen -  zo vlug mogelijk 

extra info - doe gepaste kledij aan en neem zakgeld mee voor een drankje. 

Bronte, een collega van Faye, leert ons dansen! 

Deze try-out is geschikt voor iedereen die graag wil leren dansen. 

Je hoeft geen ervaring te hebben. Deze activiteit is voor jongeren 

vanaf 13 jaar tot +- 30 jaar. 

De dansles is gratis, maar je neemt best wat zakgeld mee voor 

een drankje. 

zaterdag 9 december 
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biNus op zondag 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag!  

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 10 december 

wanneer - zondag 10/12/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 
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Wandeling + afsluit wandeljaar  

de biNusstappers 

wanneer - zondag 10/12/2017 van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen dinsdag 5 december 

We sluiten ons wandeljaar af op de gebruikelijke manier! 

Een mooie wandeling door Ieper, gevolgd door een 

afsluitfeestje met koffiekoeken en koffie! 

 

Als bedanking krijgen alle biNusstappers een mooi 

geschenk. 

zondag 10 december 



 

 

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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dinsdag 12 december 

donderdag 14 december 

Kerstkaartjes maken 

Prijs: € 5,00 

Bezoek kerststallen Voormezele 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 
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DUS-dag: 

kasteel Beauvoorde 

wanneer - zaterdag 16/12/2017 - van 13:30 uur tot 17:30 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen - zaterdag 2 december 

extra info - chauffeurs gezocht! 

We bezoeken het kasteel van Beauvoorde. 

We krijgen een interactieve rondleiding doorheen het 

kasteel. Daarna mogen we ons eigen wapenschild 

beschilderen! 

zaterdag 16 december 
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Kerst met Agnes 

wanneer - zaterdag 16/12/2017 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 13,00 

inschrijven tegen -  maandag 11 december 

extra info - iedereen gaat naar huis met kerstattributen 

We maken opnieuw iets moois met Agnes, ditmaal 

rond het thema Kerst. 

Iedereen neemt z’n eigen creatie mee naar huis! 

zaterdag 16 december 
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WVA for Life! 

Samen met enkele Ieperse verenigingen organiseren we een  

pop-up bar voor de Warmste Week! 

Kom op zondag 17 december tussen 11 en 18 uur naar de Menenstraat! 

Geniet van muziek van o.a. Vos en Wezel, bij een lekker potje koffie, een 

beker warme chocomelk of een tas verse soep met een broodje, of een 

ander drankje.  

Wil jij je talenten tonen op het vrij podium? Laat dit dan weten! 

zondag 17 december 

wanneer - zondag 17/12/2017- van 11:00 tot 18:00 uur 

waar - Menenstraat 27, Ieper. 

prijs - gratis! Neem zakgeld mee voor een drankje 

extra info - Wil je zelf je talenten tonen? Laat het weten! Vrij podium. 



 

 

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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dinsdag 19 december 

donderdag 21 december 

Bib + kerstmarkt Ieper 

Prijs: € 5,00 

Floralux Dadizele 

Prijs: € 6,00 + zakgeld 
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Veilig stappen en trappen voor voetgangers en fietsers.  

Met presentatie en demonstratie op de openbare weg. 

In samenwerking met PZ Arro Ieper en de Trapleer. 

wanneer - woensdag 20/12/2017 - van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - woensdag 13 december 

Verkeersveilige les 

woensdag 20 december 
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Spelewijs Kerstvakantie 

Ook in de Kerstvakantie is er Spelewijs! In beide weken is dit op woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

Er is activiteit van 9 tot 16 uur. Opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

Dagprijs: 7 euro (korting voor meerdere kinderen uit één gezin). 

 

Je brengt zelf een picknick mee. Soep bij het middagmaal, 10-uurtje en 4-

uurtje is in de prijs inbegrepen. Het programma kun je binnenkort zien op 

het Facbook-evenement “Kerstvakantie Spelewijs 2017-2018” en op de 

website van Spelewijs. 

27-28-29 december en 3-4-5 januari 

wanneer - 27-28-29/12/2017 en 3-4-5/01/2018 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 17 december 

https://www.spelewijs.be/
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zondag 31 december 

Oudejaarsavond 

wanneer - zondag 31/12/2017 van 18:30 tot 02:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 29,00 + zakgeld voor drankjes 

inschrijven tegen maandag 18 december 

Vier de overgang van oud naar nieuw biNus! We maken er 
opnieuw een spetterend feest van. Bekijk hier alvast het menu: 
  

Aperitief met hapjes 
Witloofroomsoep met garnalen 
Mosterdgebraad in honigsaus en zijn garnituur 
Verassingsdessert met koffie 
Om middernacht een glaasje bubbels 

 
DJ Taco en Dylan zorgen opnieuw voor ambiance op de dansvloer! 
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Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan niet meer door op de grote koer van De Klepper, in de 

winter gaan ze door in het zaaltje van Immaculata tegenover biNus.  Doe 

sportieve kledij aan! We bereiden ons voor op de competitie, daarom vragen 

we een bijdrage van 2,00 euro per training of match. Als er in die week een 

match is, vervalt de training. 

We verzamelen samen in biNus om 17:00 uur. 

 

We trainen dit jaar nog één keer op dinsdag 28 november. 

 

Op donderdag 14 december van 21:00 uur tot 22:00 uur is er een 

competitiematch in Deerlijk. 

 

wanneer - dinsdag 28/11/2017 - van 17:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan binnen door. 
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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 deze maand: 
 

woensdag 6 december 

Sjoelbak 
 

woensdag 13 december 

Vogelpik 
 

woensdag 20 december 

Hoedje Wip 
 

geen tafeltennis in december 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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Café Chantant is een zangkoor in samenwerking met De 

Academie van Ieper. Eva Storme van de Academie geeft les 

samen met Pieter Lonneville. Je betaalt lidgeld om een gans 

werkjaar te kunnen deelnemen.  

Café Chantant gaat iedere woensdag door biNus van 13:30 uur 

tot 15:30 uur. Er is geen repetitie in schoolvakanties! 
 

 

 

Café Chantant 

woensdag 6 december 

woensdag 13 december 

woensdag 20 december 

Komende Café Chantants: 
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 Nieuwjaarscafé JobiN 
woensdag 3 januari 

wanneer - woensdag 03/01/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis, enkel zakgeld voor een drankje! 

inschrijven tegen - vrijdag 22 december 

Alle jongeren tussen 15 en 30 jaar zijn welkom om 

gezellig iets te drinken op het nieuwe jaar. Er is ook 

muziek, karaoké, vogelpik, pingpong…  

Kom af voor veel leute en plezier. Het eerst drankje 

is gratis! 
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 Kortfilmfestival 
vrijdag 19 januari 

wanneer - vrijdag 19/01/2018 - vanaf 19:30 uur 

waar - Perron Ieper 

prijs - € 3,00 + zakgeld voor een drankje of een hapje 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk! 

Jong CD&V Ieper organiseert een kortfilmfestival. Er is die avond een 

vertoning van 3 kortfilms: Schijn van de Maan en Zondvloed. De derde film is 

‘Downside Up’  een film die vertelt over hoe het aanvoelt om ‘anders’ te zijn. 

Geregisseerd door Ieperling Peter Ghesquière. 

Deze avond wordt georganiseerd ten voordele van WVA! Het is dus 

belangrijk dat ook jíj en je familie hierop aanwezig zijn! 

Dit evenement is in samenwerking met Filmuniversiteit Ieper. 
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Alliance Roger 3/12/1982   Dewulf Gert-Jan 21/12/1988 

Barremaeker Daniël 28/12/1947   Dieryck Kevin 9/12/1987 

Bekaert Jacqueline 25/12/1940   Doolaeghe Goran 14/12/2008 

Blin Heidi 21/12/2011   Galloo Shauny 7/12/1997 

Bulteel Leopold 29/12/1949   Goethals Michel 14/12/1960 

Callens Marc 10/12/1960   Hollebeke Louise 2/12/1994 

Casteleyn Geert 3/12/1962   Kerkaert Romy 27/12/1997 

Clauw Willy 1/12/1957   Leroy Dries 23/12/1990 

Dae Allysia 22/12/1998   Lievens Yara 16/12/1991 

De Maet Tiziano 4/12/2007   Logghe Joseph 22/12/1947 

Debusschere Mike 28/12/1971   Nevejan Ludwig 4/12/1969 

Decoene Marc 31/12/1958   Petit Marie-Claude 2/12/1954 

Degraeve Sabrina 10/12/1989   Vanbeveren Lieselot 5/12/1997 

Degryse Renzo 26/12/2005   Vanhoorne Zoë 2/12/2000 

Dekervel Sam 13/12/1991   Verbeke Kyjana 18/12/2006 

Deley Milan 31/12/2008   Verhelst Maxime 10/12/2002 

Deryckere Geert 5/12/1954   Wicke Femke 21/12/2001 

Dewispelaere Josephine 5/12/1987     

Verjaardagen in december 

Deze maand wensen we een gelukkige verjaardag aan 

deze leden en vrijwilligers. Proficiat!!! 
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1. Kies de activiteit(en) waaraan je wilt deelnemen 

 

2. Schrijf in met naam en voornaam 

- via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be (tenzij anders 

vermeld) 

 - via de website: www.wvavzw.be/inschrijven  

 - 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?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/

