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Colofon  
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Verantwoordelijke uitgever: Patrick Masson 
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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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Op jouw gezondheid! 

 
Graag nodigen wij iedereen uit om te komen toasten op 

een gezond en gezellig 2018 op zondag 14 januari vanaf 

11 uur. Ook op vrijdagavond 19 januari in het Perron 

durven we rekenen op een vol huis! Ondertussen waren 

we ook actief in De Warmste Week: 567 dozen koekjes 

vlogen hier de deur uit én het Pop-Up café in de 

Menenstraat was een topper. Heel veel solidariteit en 

extra centjes om onze werking verder uit te bouwen. 

Nieuwe projecten staan op stapel en ons 40-jarig 

knalfeest zal doorgaan op zaterdag 20 oktober. 

En naast alle komende feestjes lees je hier ook vanalles 

over onze komende en heel diverse activiteiten in januari 

2018.  

Doei!! 

Voorwoord 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat… 

… Pol 

Volledige naam: Pol Debaene 

Leeftijd: 74 jaar 

Hobby's: schilderen en boetseren 

Lievelingseten: Steak friet met 

mayonaise 

Lievelingskleur: groen 

Vrijwilliger bij WVA sinds: begin jaren ‘90 

Soort vrijwilligerswerk: onder andere in Okra, RVT, 

vogelvrienden en natuurlijk de vertelnamiddag in 

WVA. 

Je favoriete activiteit bij WVA: de vertelnamiddag  

natuurlijk! 
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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


de  

Activiteiten 
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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 - donderdag 28 december 

Alle jongeren tussen 15 en 30 jaar zijn welkom om 

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

muziek, karaoke, vogelpik, pingpong…  

Kom af voor veel leute en plezier. Het eerst drankje 

is gratis! 



 

 

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 9 januari 

donderdag 11 januari 

Activiteitenvergadering + driekoningentaart bakken 

Prijs: € 4,00 

Nieuwjaarsquiz 

Prijs: € 2,00 
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wanneer - zondag 14/01/2018 - vanaf 11:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

extra info - iedereen is welkom!!! 

Inschrijven tegen - maandag 8 januari, zo kunnen we voldoende hapjes en 

drankjes voorzien! 

 

 

 Nieuwjaarsreceptie 
biNus 

zondag 14 januari 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 14/01/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen vrijdag 5 januari 

We wandelen de 31ste Gaperstocht in Geluwe. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is aan de 

vrijebasisschool De Graankorrel, Beselarestraat 33, 

Geluwe. We komen daar aan omstreeks 13:45 uur en 

vertrekken er omstreeks 16:45 uur. Indien je rechtstreeks 

gaat, geef dit dan door bij inschrijving. 

zondag 14 januari 



 

 

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 16 januari 

donderdag 18 januari 

Boltra Dikkebus 

Prijs: € 5,00 

Bezoek Jules Destrooper 

Prijs: € 10,00 
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Kortfilmfestival t.v.v. 
biNus!!! 

wanneer - vrijdag 19/01/2018 - vanaf 20:00 uur 

waar - Het Perron 

prijs - € 5,00, één drankje inbegrepen 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! 

extra info - WVA voorziet géén begeleiding 

Jong CD&V Ieper organiseert een Kortfilmfestival ten voordele van 

onze werking! Ze tonen o.a. de film Downside Up, die gaat over 

personen met het syndroom van Down. 

Een deel van de inkomsten gaat naar WVA vzw. We moeten dus 

met zoveel mogelijk personen aanwezig zijn op deze avond! Nodig 

dus al je vrienden, familie, begeleiders, … uit! De affiche staat op 

de achterkant van dit krantje. WVA voorziet géén begeleiding 

tijdens deze activiteit! 

vrijdag 19 januari 
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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 21 januari 

wanneer - zondag 21/01/2018 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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DUS-dag: 

Theatergoochelshow 

wanneer - zaterdag 27/01/2018 - van 15:00 tot 18:15 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 12,00 

inschrijven tegen - zaterdag 20 januari 

extra info - chauffeurs gezocht! 

We gaan kijken naar een heus Goochelverhaal! 

 

De theatershow is geschikt 

voor kinderen vanaf 3 jaar.  

Drankje en vervoer in de 

prijs inbegrepen. 

 

 

zaterdag 27 januari 
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wanneer - zaterdag 27/01/2018 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 13 november 

 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. 

Vertelnamiddag 
zaterdag 27 januari 



 

 

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 23 januari 

donderdag 25 januari 

Muzikaal pak 

Prijs: € 2,00 

Wandelen in Poperinge met Geert! + Iets drinken in 

‘t Jagershof 

Prijs: € 6,00 + zakgeld 



 

 

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 30 januari 

Bib + iets drinken in ‘t Ganzeke 

Prijs: € 3,50 
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wanneer - zondag 04/02/2018 - van 11:30 tot 15:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 22,00 

inschrijven tegen - maandag 29 januari 

We tafelen opnieuw gezellig samen biNus ter ere van het 

nieuwe jaar. Deze keer genieten we van een koud buffet. 

In de prijs zit ook de aperitief en dessert met koffie 

inbegrepen. 

 

Nieuwjaarsetentje 
zondag 4 februari 
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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. 

De trainingen in januari gaan door op: 

 

Dinsdag 16 januari 

 

Dinsdag 30 januari 

 

wanneer - dinsdag 16 en 30/01 - 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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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 10 januari 

woensdag 17 januari 

woensdag 24 januari 

woensdag 31 januari 

Komende Café Chantants: 
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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 10 januari 

Sjoelbak 
 

woensdag 17 januari 

Vogelpik 
 

woensdag 24 januari 

Hoedje Wip 
 

woensdag 31 januari 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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de  

Reizen 
 

 

Nog niet alle reizen staan in dit krantje! We maken 

binnenkort nog drie busreizen bekend. Hou onze 

volgend krantjes dus goed in de gaten! 

Ook het kamp van JobiN en het kamp van Spelewijs 

worden binnenkort bekend gemaakt. 
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Zorgmidweek Ter Duinen 
Deze reis is voor personen die net iets meer zorg nodig hebben. 

 

 

 

 

 

Tijdens deze midweek naar Nieuwpoort kan je andere mensen 

ontmoeten, een terrasje doen, een wandeling maken, lekker eten, een 

babbeltje slaan, … . Je kan simpelweg genieten van een gezellige week! 

De begeleiding gebeurt door ervaren vrijwilligers. We zijn met 

maximum 10 deelnemers en 5 begeleiders. 

Deelnameprijzen en drankjes bij uitstappen zijn niet in de prijs 

inbegrepen.  Verder zijn er geen bijkomende kosten. 

We organiseren 2 midweken in 2018: 

 van 6 tot en met 9 maart 2018 

 Van 16 tot en met 19 oktober 2018 

afspreekplaats: biNus (voorzieningen: ter plaatse) 

prijs: € 195,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen voor de midweek van maart tegen 5/02, voor de 

midweek van oktober tegen 10/09. 
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 Vliegvakantie Djerba 

Van 15 t.e.m. 22 mei 2018  

 

wanneer - dinsdag  15/05/2018 - dinsdag 22/05/2018 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 1195  

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

We vliegen dit jaar naar het prachtige Tunesië, we verblijven 7 nachten in het  

Sentido Djerba Beach hotel **** in Djerba. Een zeer verzorgd luxehotel, 

gelegen aan een prachtig zandstrand. 

Dit is een all-in vliegvakantie. Vervoer naar de luchthaven is inbegrepen. We 

vertrekken op dinsdag 15 mei en zijn terug op dinsdag 22 mei.  Prijs: € 1195  

Dit is een reis voor een kleinere groep, ongeveer 8 deelnemers. Er gaan 2 

begeleiders mee.   



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

25 

Fietsvakantie 

Van 23 t.e.m. 27 juli 2018 

wanneer - maandag 23/07 t.e.m. vrijdag 27/07/2018 

waar -  station Ieper 

prijs - € 530,00 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

Dit jaar trekken we naar hotel 

Limburgia in Riemst, Belgisch 

Limburg. We fietsen 65 kilometer 

per dag! 

In de prijs inbegrepen: 

- treinreis en fietsvervoer 

- vier overnachtingen in het hotel 

- dagelijks 3-gangenmenu + picknick 

- drank en versnaperingen voor onderweg 

- verzekering en begeleiding 

 

Er kunnen 16 personen 

deelnemen.  
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Verjaardagen in januari 

Huysentruyt Caisey 2/01/2005  Van De Kerckhoven Sasha 18/01/2007 

Delattre Emilio 3/01/2014  Vercouillie Sepp 18/01/1989 

Vanuxem Bernard 3/01/1967  Decaestecker Betty 18/01/1983 

Demeulenaere Lies 4/01/1994  Selschotter Tine 18/01/1980 

Fivez Diana 4/01/1948  Verrijdt Brigitte 18/01/1959 

Segier Lyana 5/01/2012  Persoone Jolien 19/01/1998 

Naert Jolien 5/01/2005  Denuwelaere Laura 20/01/1992 

Watteyne Ileen 6/01/2013  Cottyn Lukas 20/01/1990 

Van De Kerckhoven Matthew 6/01/2004  Werbrouck Mildred 21/01/1981 

Debeuf Laura 6/01/1999  Vanbecelaere Elizabeth 22/01/2001 

Bentein Martine 6/01/1958  Allemeersch Lieselot 23/01/1992 

Brabant Thomas 6/01/1958  Vanthourenhout Jochen 23/01/1980 

Penninck Michael 7/01/1989  Hillewaert Maria 23/01/1959 

Bourgeois Petra 7/01/1970  Buyse Louise 24/01/1996 

Berat Paul 8/01/1964  Bogaert Dorine 24/01/1966 

Segier Selina 9/01/2009  Bogaert Dorine 24/01/1966 

Trappeniers Danny 10/01/1952  Rosseel Rita 25/01/1955 

D'Alleine Viktor 12/01/2009  Exter Annie 27/01/1951 

Verstraete Ilyano 12/01/2009  Gouwy Emma 28/01/2000 

Hoebink Tessa 13/01/2010  VanLaere Thomas 28/01/1962 

Versaevel Margot 13/01/1998  Lamaire Tracey 30/01/1998 

Rosseel Cynthia 13/01/1994  Timmerman Arne 30/01/1984 

Brysbaert An-Sofie 14/01/1992  Smagge Marleen 30/01/1967 

Wyffels Sandy 14/01/1969  Melis Tiebe 31/01/2006 

Termote Jitse 15/01/2010  Storm Michaël 31/01/2000 

Devos Danny 15/01/1957  Degryse Vanessa 31/01/1989 

Mollez Gilles 17/01/2006  Debreuck Laurens 31/01/1981 

Hubrecht Liliane 17/01/1963    
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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/
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