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Colofon  
De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd Anders vzw. 

 

Jaarabonnement: Papieren krantje: € 12,00 (via overschrijving). 

             Digitaal krantje: gratis. 

Een jaarabonnement loopt van september t.e.m. augustus 

Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Masson 

Met de steun van: 

 

 

 

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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Kom uit je kot! 

Een paar dagen geleden kon ik in de mooie kerk van Roesbrugge 
genieten van een prachtig concert van Jan De Wilde en zijn 

vrienden. Mooie muziek met prachtige teksten, zoals ‘De eerste 
sneeuw’, ‘Walter’, ‘Joke’ en ‘Daar is de lente’. 

Zijn liedjes zijn perfect voor de tijd van het jaar: nog een beetje 
winter met dikke truien, regenjassen en paraplu’s, maar ook al 

langere dagen, een streepje zon en goesting om uit je kot te 
komen. 

Nu is het ook het moment om een zomerreis of -kamp te boeken 
en te verlangen naar warme stranden, leuke uitstappen en 

nieuwe vriendschappen. 

In ons krantje van februari vind je zeker jouw goesting! 

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

Het WVA-team. 

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

… Steffi! 

Volledige naam: Steffi Martine 

Titeca 

Leeftijd: 26 jaar 

Hobby's: Spelewijs en carnaval 

Lievelingseten: spaghetti bolog-

naise 

Lievelingskleur: Spelewijs-blauw 

Vrijwilliger bij WVA sinds: al 9 zomers bij Spelewijs! 

Soort vrijwilligerswerk: Spelewijs! En boodschappen 

doen met Sien :-D 

Je favoriete activiteit bij WVA: Een hele Spelewijs-

dag is mijn superfavoriete activiteit! 

Je levensmotto: “Hoe zotter, hoe beter!” 



de  

Activiteiten 

Oudejaarsavond biNus 
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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 - zo vlug mogelijk! 

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 



 

 

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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donderdag 1 februari 

Moestuinnamiddag 

Prijs: € 2,00 

Er zijn heel wat klusjes te doen in 

onze nieuwe Kleppertuin! 

Wij zorgen voor materiaal, en goeie 

sfeer en een drankje. Kom jij ook 

meehelpen? 
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wanneer - vrijdag  02/02/2018 - van 19:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - niet nodig 

Groot feest, want we vieren Carnaval!!! 

Iedereen die verkleed is, krijgt een superlekker drankje. 

Gratis en voor niets! 

Carnavalsfuif 
vrijdag 2 februari 
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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 de aperitief en dessert met koffie 

inbegrepen. 

 

Nieuwjaarsetentje 
zondag 4 februari 
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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! 

 

Wie wil, kan achteraf blijven 

kijken naar het WK veldrijden. 

zondag 4 februari 

wanneer - zondag 04/02/2018 - van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 



 

 

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 

Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

‘t Achternoentje 

11 

dinsdag 6 februari 

donderdag 8 februari 

Activiteitenvergadering + Valentijnsknutselen 

Prijs: € 5,00 

Spelletjeswinkel De Speelplekke in Poperinge 

Prijs: € 7,00 
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Merghelynckmuseum 

Zaterdag 10 februari 

wanneer - dag 10/02/2018  - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen - maandag 5 februari 

 

We brengen een bezoek aan het 

Merghelynckmuseum in Ieper. We volgen ook 

een opleiding tot lakei of dienstmeid! 



 

 

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 13 februari 

donderdag 15 februari 

Carnavalsfeest in Huize Zonnelied 

Prijs: € 2,00 + zakgeld 

Bezoek Oude kaasmakerij 

Prijs: € 10,00 
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Spelewijs krokusvakantie 

Ook in de herfstvakantie is er Spelewijs! Dit op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Ja hoor, opnieuw drie dagen! 

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 “herfstvakantie Spelewijs 2018” en op de website 

van Spelewijs. 

13-14-15 februari 2018 

wanneer - 13-14-15/02/2018 -  van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 4 februari 

https://www.spelewijs.be/
https://www.spelewijs.be/
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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 18 februari 

wanneer - zondag 17/02/2018 van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 



 

 

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 20 februari 

donderdag 22 februari 

Wellnessnamiddag 

Prijs: € 5,00 

Boltra 

Prijs: € 5,00 
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Volksspelen 

zaterdag 24 februari 

wanneer - dag 24/02/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 7,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - maandag 19 februari 

We spelen verschillende volksspelen in Café Het Mysterie 

in Poperinge! Neem zakgeld mee voor een drankje! 
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DUS-dag: 

Filmnamiddag 

zaterdag 24 februari 

wanneer - zaterdag 24/02/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 5,00 (drankje en popcorn inbegrepen) 

inschrijven tegen - maandag 19 februari 

We kijken naar een leuke film! De jongste groep kijkt naar de 

nieuwe ‘Peter en de Draak’ (Pete’s Dragon, 2016). De oudere 

kinderen kunnen de dag zelf een film kiezen uit een selectie. 

Tussendoor maken we samen popcorn en een magisch Spelewijs-

drankje voor iedereen! 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 25/02/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen maandag 19 februari 

We wandelen de Geuzetocht in Nieuwkerke. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is aan OC ‘t 

Seultje, Seulestraat 47, Nieuwkerke. We komen daar aan 

omstreeks 13:45 uur en vertrekken er omstreeks 16:15 

uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij 

inschrijving. 

zondag 25 februari 



 

 

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 27 februari 

Bib + iets drinken  

Prijs: € 3,50 

 

Los deze rebus op! 
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Naar Club Brugge 

We gaan kijken naar de match Club Brugge tegen KV Kortrijk!  

Dit is de laatste thuismatch vóór de Play-Offs. 

We vertrekken om 18 uur biNus. We zijn terug omstreeks 

middernacht. Er is één drankje in de prijs inbegrepen.  

zaterdag 3 maart 

wanneer - zaterdag 03/03/2018 - van 18:00 uur tot middernacht 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 20,00 (drankje inbegrepen) 

inschrijven tegen - maandag 19 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 februari gaan door op: 

 

Dinsdag 13 februari 

Dinsdag 27 februari 

 

wanneer - dinsdag 13 en 27/02 - 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 7 februari 

woensdag 21 februari 

woensdag 28 februari 

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 7 februari 

Sjoelbak 
 

woensdag 14 februari 

Vogelpik 
 

woensdag 21 februari 

Hoedje Wip 
 

woensdag 28 februari 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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Spelewijs paasvakantie 

Ook in de Paasvakantie is er Spelewijs! Dit op dinsdag, woensdag en 

donderdag. Ja hoor, opnieuw 2 x 3 dagen! 

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

Dagprijs: €7,00 (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 Facebook-evenement “herfstvakantie Spelewijs 2018” en op de website 

van Spelewijs. 

3-4-5 en 10-11-12 april 2018 

wanneer - 3-4-5 en 10-11-12/04/2018 -  van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 25 maart 

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

reizen 
 

en 

kampen 
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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 twee 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. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

28 

 Vliegvakantie Djerba 

van 15 t.e.m. 22 mei 2018  

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

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 1195,00 (een voorschot van € 795,00 + € 400,00 restbedrag) 

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.   
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Volze
t! 

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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Busreis Spanje  

van 27 juli t.e.m. 5 augustus 2018  

We gaan dit jaar met de bus naar Lloret De Mar in Spanje. 

Hotel Annabel**** volpension,  we vertrekken op vrijdag 27 juli en komen 

terug op zondag 5 augustus. Kostprijs: €895,00 

Er kunnen slechts 12 personen ingeschreven worden. Deze reis is geschikt 

voor rolstoelgebruikers. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer - vrijdag 27/07/2018 - zondag 05/08/2018 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 895,00 (voorschot van € 595,00 + € 300,00 restbedrag) 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 
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Busreis Slovenië  

van 1 t.e.m. 9 augustus 2018 

We gaan dit jaar met de bus Izola in Slovenië! 

We verblijven in hotel Haliaetum in Izola, één van de mooiste kustplaatsjes in 

Slovenië. Dit verblijf is ALL IN.  We vertrekken op woensdag 1 augustus aan 

Radio 2, Doorniksesteenweg in Kortrijk. We komen terug op donderdag 9 

augustus.  Deze reis is enkel geschikt voor personen die minstens een korte 

afstand zelfstandig kunnen wandelen.  

Er kunnen 10 personen ingeschreven worden. Kostprijs: €960,00 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer - woensdag 1/08/2018 t.e.m. donderdag 9/08/2018 

waar -  Radio 2 West-Vlaanderen, Doorniksesteenweg, Kortrijk 

prijs - € 960,00 (voorschot van € 600,00 + € 395,00 restbedrag) 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

32 

 Busreis Duitsland 

van 5 t.e.m. 10 augustus 2018  

wanneer - van zondag 05/08/2018 t.e.m. vrijdag 10/08/2018 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 745,00 (voorschot van € 445,00 + € 300,00 restbedrag) 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

We gaan op romantische busreis 

naar Bad Mergentheim in Duitsland, 

aan de superbekende ‘Romantische 

Strasse’. Iedere dag maken we 

vanuit ons hotel een uitgebreide 

daguitstap. 

Alle excursies, ontbijt en avondmaal 

zitten in de prijs inbegrepen. Het 

middagmaal is niet inbegrepen, net 

als drankjes bij uitstappen.  

Deze reis is enkel geschikt voor 

personen die minstens een korte 

afstand zelfstandig kunnen 

wandelen.  

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  
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 Kamp JobiN 

van 21 t.e.m. 24 augustus 2018 

wanneer - dinsdag 21 augustus  tot en met vrijdag 24 augustus 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 180,00 

inschrijven tegen - maandag 6 augustus 

 naar De Schorre in Nieuwpoort 

 zelf koken 

 Activiteiten aan zee 

 Vervoer vanuit Ieper op aanvraag. 

 Meer info en programma wordt later bekend gemaakt! 

 Inschrijven reeds mogelijk. 
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 Kamp Spelewijs 
van vrijdag 27 juli t.e.m. maandag 30 juli 

wanneer - vrijdag 27/07 t.e.m. maandag 30/07  

waar - de Warande in Heule (Kortrijk) 

prijs - € 120,00 

inschrijven tegen - 1 mei. Er wordt een wachtlijst opgemaakt indien nodig. 

We gaan naar de Warande in Heule!  Dit van vrijdagochtend tot 

maandagavond. Het kamp is voor kinderen vanaf 6 jaar. Er is vervoer 

mogelijk op aanvraag, maar we zijn je dankbaar om zelf te rijden. Inschrijven 

is reeds mogelijk. 

Opgelet: er is geen Spelewijs tijdens 

het kamp (ook de dag ervoor en erna 

is er geen Spelewijs!).  

De moni’s zijn reeds volop bezig met 

het kamp voor de zomer van 2019! 

Heb je voorstellen, bvb rond de 

datum? Geef die dan zeker door!!! 
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Verjaardagen in februari 

Vanwildemeersch Eddy 1/02/1956  Verhee Sarah 12/02/2009 

Careye Regis 1/02/1963  Debaene Pol 13/02/1943 

Seys Lindsey 1/02/1982  Verschoore Stijn 14/02/1986 

Haedens Gino 1/02/1986  Verbrugghe Maud 14/02/2000 

Veramme Tijs 2/02/1995  Verfaillie Elke 15/02/2000 

Terryn Aglaja 2/02/1996  Gezelle Alexandra 16/02/2002 

Galloo Angel 2/02/2000  Huysentruyt Macey 17/02/2004 

Cools Suzy 3/02/1961  Verbeke Ibe 18/02/2000 

Delie Kathleen 5/02/1969  Verbeke Greet 19/02/1978 

Devreker Dominique 6/02/1965  Vandenabeele Eric 20/02/1956 

Siassia Victoria 6/02/2013  Vanderstraeten Jens 20/02/1992 

David Stefaan 8/02/1957  Riem Jan 22/02/1972 

Duward Marc 8/02/1958  Coussens Eddy 26/02/1958 

Vereecke Franky 10/02/1965  Lutin Alisia 26/02/1993 

Depraîtere Martine 11/02/1956  Petit Daniël 27/02/1956 

Woets Stefanie 11/02/1987  Catry Joren 28/02/1984 

Praet Sylvia 11/02/2005  Verrie Damon 28/02/2013 

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! 
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