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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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Voorwoord 

Groeien en bloeien 

 
Onze vrijetijdszorgorganisatie groeit en bloeit. We verwelkomen 
nieuwe leden, meer en meer kinderen komen naar Spelewijs en 
nieuwe vrijwilligers engageren zich voor diverse taken binnen de 
WVA. 

Ondertussen zet ons team volop in op nieuwe samenwerkingen 
die zowel kwaliteit als kwantiteit van onze werking bevorderen. 

Om deze gezonde groei haalbaar én betaalbaar te houden, moet 
onze financiële basis de komende jaren versterkt worden. 

We kijken hiervoor vooral naar onze structurele subsidiegevers die 
deze groei moeten faciliteren. Her en der worden op dit moment 
partijprogramma’s en beleidsnota’s geschreven. We hopen én 
vragen dat onze prachtige werking op ieders prioriteitenlijstje 
staat! 

Ondertussen kunt U volop verder lezen en genieten van ons 
superdivers aanbod voor april en de komende maanden. 

Tot binnenkort! 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat een wel héél bijzondere vrijwilliger, namelijk… 

Filip… ! 

Volledige naam: Filip Leopold 

Lodewijk Maria  

Leeftijd: 58 jaar 

Hobby's: Theepotten verzamelen 

en Mathilde 

Lievelingseten: Tartaar van zalm 

Lievelingskleur: zwart, geel en rood 

Vrijwilliger bij WVA sinds: 1 april 2018 

Soort vrijwilligerswerk: Gewichtig aanwezig zijn en 

mooi wuiven 

Je favoriete activiteit bij WVA: Hoedje Wip 

Je levensmotto: “Wat ons bindt is zoveel sterker dan 

wat ons scheidt, het is een troef die we in handen 

hebben.”  
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Trooper: steun ons 

financieel zonder zelf 

een eurocent te 

verliezen 

Huh? Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat? 

Wel dat kan via de Trooperpagina van WVA vzw óf van Spelewijs. 
Voor je je bankkaart bovenhaalt, is het belangrijk om te weten 
hoe Trooper precies in elkaar zit.  

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina.  

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van WVA vzw of van 
Spelewijs naar de webshop surft, weet de shop welke 
vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je 
normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar 
WVA vzw óf naar Spelewijs. Iedereen blij! 

6. Op de volgende pagina’s staat extra uitleg met enkele 
afbeeldingen om het superduidelijk te maken. 
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1. Je gaat naar www.trooper.be en klik op ‘zoek jouw vereniging’ 

 

 

 

 

 

 

2. Typ Westhoek Vrijetijd Anders of Spelewijs Speelpleinwerking, en klik op het logo. 

 

 

 

 

 

 

3. Typ de naam van de winkel in de zoekbalk, klik op het logo dat tevoorschijn komt. Je krijgt 

de vraag om je naam en mailadres in te vullen, maar dit kan je ook gewoon niet doen. Klik 

dan op ‘Ga door naar (naam van winkel naar keuze)”. Doe je boodschappen nu online zoals 

je gewoon bent.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Voilà, dat was het! Nu heb je ons een financieel duwtje in de rug gegeven, zonder zelf een 

cent meer uit te geven! Dankjewel daarvoor! Op de volgende pagina geven we een lijst van 

de winkels die lid zijn van Trooper. Er komen er geregeld nog bij! 



1 Day Fly 
5CC 
A.S. Adventure 
Alamo 
Alensa 
Ali Express 
Alka 
Allcamps 
Alle Kabels BE 
Alles Voor BBQ 
Apotheek Online 
Aqualibi 
Ardennen Relais 
Ardennen-Online 
Athleteshop 
Avantisport 
Babista 
Barbecueplanet 
Bartsmit 
Basic Travel 
Bastiaans 
Bax Shop 
Bellatio 
Bellewaerde 
Belvilla BE 
Bloembollenshop 
Blokker 
Booking.com 
Bookspot 
Boudewijn Seapark 
Brantano 
Bristol 
Brouwland 
Brunotti 
Bumba Show 
Bureaustoel24 
Cadeaus.be 
Chalet.nu 
Cheaptickets 
CKS 
Collect&Go 
Collishop 
Connections 
Coolblue Belgium 
Coolblue Nederland 
Coolgift 
De Babykraam 

De Bijenkorft 
De Koffieboon 
Desigual 
Djoser 
Domino’s Pizza 
Drogisterij.net 
Druk zo 
Drukland 
E5 Mode 
Eliza was here 
Etam 
Eurocamp 
Europcar 
Expedia 
Farmaline 
Feestartikelen 
Flyer.be 
Fred & Ginger 
Fujifilmeshop 
Fun 
Fun & Feest 
Go 4 Camp 
Greetz 
Haarboetiek 
Hans Anders 
Happy Home 
HBB24 
Hema 
Holiday Suites 
Home Haves 
Hond & Bed 
Hotel Specials 
Hotels Click 
Hotels.com 
Hunkemöller 
Ici Paris XL 
Indoor Skydive 
Inktwereld 
Interhome 
Jack & Jones 
JBC 
JBL 
JD Sports 
JM-Bruneau 
Junarose 
K3 Show 
Kaartenhuis 

Kleren.com 
Krefel 
L’Occitane 
La redoute 
Lamp Direct 
Lamp en licht 
Lampdirect.be 
Lampen 24 
Leenbakker 
Loungeset 
Madeleine 
Maison-lab 
Mamalicious 
Mamzel 
Matrabike 
Maxitoys 
Medpets 
Mini horse shop 
Mokken-
bedrukken.nl 
Morres 
My Nametags 
Name it 
Nisbets 
Noisy May 
Oasis Parcs 
Olivier Strelli 
Online Drogist 
Only 
Only & Sons 
Otel.com 
Parking Zaventem 
Parkos 
Pharos Reizen 
Pieces 
Pierre & vacances 
Pizza Hut 
Plopsaland 
Plopshow 
Printbirdie 
Proxis 
Reclameland 
Rentalcars.com 
Roompot 
Sandaya 
Sarenza 
Sawadee 

Schaefer-shop 
Selexion 
Skidome 
Skikot 
SmartGlobe 
Sneakersstores 
Snow Blend 
Spartoo 
Strellson 
Studio 100 Webshop 
Suitable 
Suncamps 
Sunparks 
Sunweb AUTO 
Sunweb Ski 
Sunweb Zon 
The Hut.com 
Thuiszorg Webshop 
Ticketbar 
Tictac Photo 
To Be Dressed 
Tonershop 
Topbloemen 
Torfs 
Travelbird 
United Brands 
Urban Outfitters 
Van Eyck Sport 
Verbaudet 
Vero Moda 
Viata 
Vila 
Villa XL 
Vitazita 
Vivara 
Voetbalshop 
VT Wonen 
Vueling 
Walibi 
Wijnmarkt 
Y.A.S 
Your Underwear 
Store 
Zeb 
Zooplus 

 

De Trooperwinkels 



de  

Activiteiten 
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zaterdag 31 maart 

ONTmoetingscafé + fuif 

wanneer - zaterdag 31/03/2018 - van 16:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven is enkel nodig voor het ONTmoetingscafé, tegen maandag 26/03 

extra info - Neem zakgeld mee voor een drankje. 

Onder begeleiding van Didier en Evelien van vzw Onze Nieuwe 

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

We praten over dromen, 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. 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 01/04/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen maandag 26 maart 

We wandelen Dwars door de Frontstreek van de 

Wandelclub Nooit Mooi in Boezinge. 
 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is aan het VTI in Ieper, 

Augustijnestraat 58. 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 1 april 



 

 

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 5 april 

Moestuinnamiddag in De Klepper 

Prijs: € 2,00 
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De gevleugelde stad is een straattheaterfestival in Ieper. We gaan 

naar verschillende locaties en genieten van de voorstellingen. 

Deze activiteit is helaas niet rolstoeltoegankelijk. 

Gevleugelde stad 

wanneer - zaterdag 7 april 2018 van 14:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - € 8,00 - drankje inbegrepen 

inschrijven tegen dinsdag 3 april 

zaterdag 7 april 
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Voetbal op groot scherm 

wanneer - 02/04 - 08/04 - 06/05 - 20/05 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis - neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen telkens de week voordien 

Play offs van Club Brugge 

Kom kijken biNus op groot scherm. Ambiance verzekerd! 

 

Maandag 2 april 

Tegen Genk, om 18:00 uur 

 

Zondag 8 april 

Tegen Gent, om 18:00 uur  

 

Zondag 6 mei 

Tegen Anderlecht, om 14:30 uur 

 

Zondag 20 mei 

Tegen Gent, om 18:00 uur  



 

 

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 12 april 

Activiteitenvergadering + Mölkky 

Prijs: € 2,00 

Huifkartocht op Paardenkamp 

Prijs: € 5,00 

dinsdag 10 april 
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Deejay Fuif 

Kom zélf plaatjes draaien.  

Je kan je eigen muziek kiezen of aanvragen! 

vrijdag 13 april 

wanneer - vrijdag 13 april 2018  - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis, breng 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 17 april 

donderdag 19 april 

Fotozoektocht in Ieper 

Prijs: € 5,00 

Boltra in Poelkapelle 

Prijs: € 5,00 
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Rode Neuzen Dag Actie 

Feesten voor het goede doel! 

We gaan naar de Rode Neuzen Dag Actie in feestzaal Den Engel. 

We doen mee met de karaoke, genieten van een optreden van 

Zanger Fré en dansen op de beats van DJ Casio 

Er is één drankje inbegrepen in de prijs. 

wanneer - zaterdag 21 april - van 19:00 uur tot 22:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 10,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - maandag 16 april 

zaterdag 21 april 
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Life on Wheels 

Eenmaal per maand organiseren we met Life on Wheels een 

sportnamiddag voor rolstoelgebruikers. We spreken af in Sporthal 

1 (zelfde ingang als het zwembad). 

De sporten in april zijn badminton en tafeltennis. Een ervaren 

rolstoelbadmintonster komt uitleg geven.  

Noteer alvast ook deze Life On Wheels momenten in je agenda: 

 22 mei: basket en Boccia 

 5 juni: tennis en Kubb 

wanneer - dinsdag 24 april - van 15:00 tot 16:30 uur 

waar - Sporthal 1 (ingang via zwembad, Leopold III-laan 18) 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - maandag 16 april 

dinsdag 24 april 



 

 

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 24 april 

donderdag 26 april 

Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 

BAD festival 

Zie volgende pagina 
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BAD festival 2018 

We gaan vieren in De Panne! Voor 20 euro krijg je: 

 inkom 

 vervoer 

 frieten 

 een drankje bij de maaltijd. 

 

Neem extra zakgeld en een picknick mee voor ‘s middags. 

wanneer - donderdag 26 april van 11:00 uur tot 20:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen donderdag 19 april 

donderdag 26 april 
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We gaan bowlen in Bowling Atlantis in Ieper. 

Afspraak rechtstreeks aan de bowling: Posthoornstraat 8 

in Ieper. 

Een spelletje en een drankje is inbegrepen in de prijs. 

Bowling 

wanneer - zaterdag 28/04/2018- van 14:00 uur tot 16:30 uur 

waar - Bowling Atlantis (Posthoornstraat 8 in Ieper) 

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen maandag 23 april 

zaterdag 28 april 
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Zomerfuif 2018 

woensdag 13 juni 

wanneer -  woensdag 13/06/2018 - van 16:30 tot 22:00 uur 

waar - Parochiezaal Watou (Blauwhuisstraat 5, Watou) 

prijs - € 4,00 

De Zomerfuif vindt dit jaar ietsje later plaats dan andere jaren: 

dichter bij de zomer én dus meer kans op mooi weer. 

Dit jaar trekken we naar de parochiezaal in Watou.  

De artiesten worden binnenkort bekend gemaakt, maar stip alvast 

deze datum aan in je agenda! Ook de hotdogs, fotohoek, karaoke 

en liedjes aanvragen zullen opnieuw van de partij zijn! 

Zomerfuif 2018 

http://www.parochiezaalwatou.be/
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Rock voor Specials 

27 en 28 (en 29) juni 2018 

wanneer -  van woensdagochtend 27/06 t.e.m. vrijdagmiddag 29/06/2018 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 75,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk 

We gaan opnieuw naar Rock voor Specials! Deze groepen zijn al 

bekend gemaakt: Kraantje Pappie, Skyblasters en Arsenal. 

We gaan twee dagen én twee nachten! We vertrekken 

woensdagvoormiddag, en zijn terug thuis vrijdag rond de middag.  
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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 april gaan door op 

 

Dinsdag 24 april 

 

 

wanneer - 24/04 - 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 18 april 

woensdag 25 april 

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 4 april 

Sjoelbak 
 

woensdag 11 april 

Vogelpik 
 

woensdag 18 april 

Hoedje Wip 
 

woensdag 25 april 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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DUS-dag: 

Zoo Rijsel 

zaterdag 21 april 

wanneer - zaterdag 21/04/2018 - van 13:00 tot 18:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 9,00 

inschrijven tegen - zaterdag 14 april 

We gaan tal van dieren bekijken in de mooie Dierentuin van Rijsel. 

Op het einde van de wandeling door de Zoo, gaan we naar een 

heus minipretpark! Voldoende entertainment voor jong en oud! 
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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 “paasvakantie 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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 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 april 

Depuydt Guido 2/04/1959  Bruyer Igor 13/04/1965 

Laevens Branco 2/04/1999  Techel Shania 13/04/2003 

Riem Senne 2/04/2002  Vansteenkiste Stefaan 13/04/1970 

Verwichte Fergie 3/04/2007  Brutin Jeroen 14/04/1976 

Deschrijver Isabelle 4/04/1974  Depoorter José 16/04/1951 

Quintyn Geert 4/04/1968  Sohier Mateo 16/04/2004 

Van De Kerckhoven Dylan 4/04/2008  Everaert Melissa 17/04/1989 

Bruynooghe Karel 5/04/1982  Bekaert Frieda 18/04/1961 

Dejonghe Francky 5/04/1965  Winne Melissa 18/04/2002 

Tolpe Deacon 5/04/2005  Bouten Kristel 20/04/1977 

Busschaert Ella 8/04/2006  Vandekerkhove Kiara 20/04/1999 

Verbeke Delphine 8/04/1994  Nuyttens Johan 21/04/1953 

Ghesquière Julie 9/04/1996  Vandamme Eveline 21/04/1988 

Bryon Gerda 10/04/1955  Vandyck Kiani 21/04/2011 

Callewaert Aticya 10/04/2012  Wicke Tybo 21/04/2010 

Feys Mathilde 10/04/1996  Devriendt Luc 23/04/1965 

Durant Thaisa 11/04/2006  Hanseeuw Liam 23/04/2012 

Gantin Marie-Louise 11/04/1998  Noyelle Carine 23/04/1965 

Huysentruyt Jaimey 12/04/2001  Decuypere Germain 24/04/1958 
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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/


Dit jaar viert WVA vzw z’n 40e verjaardag. Het programma 
maken we mondjesmaat bekend, onder andere via deze 
Vrijetijdskrant.  

Keep the date: hou deze datum alvast vrij in je agenda! 
 

 

zaterdag  

20 oktober 

WVA viert feest 


