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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 - Rijselstraat 98 - 8900 Ieper 

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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Voorwoord 

Leef volop, leef buiten! 

In dit krantje vind je de activiteiten van juni, en ook al heel wat 
van juli en augustus. Voor elk wat wils! 

In juni begint de zomer echt en kunnen we volop buiten leven: 
wandelen, fietsen, tuinieren, op uitstap en op reis gaan. Geniet 

van al deze mooie momenten. 

Ook over onze grote Zomerfuif en andere festiviteiten kun je in dit 
krantje vanalles lezen. 

En om af te kicken van al dit feestgedruis, voorzien we ook heel 
wat sportieve activiteiten in juni. 

En als het regent, kun je uiteraard ook bij ons terecht. Dan is het 
ook het moment om je abonnement op dit krantje te vernieuwen. 

In de zomer doen we heel veel uitstappen. Er is dus niet altijd 
iemand op bureau. Je kan altijd een berichtje inspreken of een 
mailtje sturen. En onze GSM-nummers staan op onze website 

www.wvavzw.be. 

http://www.wvavzw.be
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Verleng NU je abonnement van de Vrijetijdskrant! 

Nieuw abonnement! 

Je ontvangt je papieren krantje nog tot 

en met deze zomer.  

Vanaf september heb je een nieuw 

abonnement nodig. Dit abonnement is 

geldig voor een heel jaar.  

 

Hoe vraag je het aan? 

Je schrijft 12 euro over naar BE03 4648 2101 1184 met 

vermelding ‘VK’. 

Of je komt dit bedrag betalen op bureau. 

Je doet dit tegen 1 augustus ten laatste. 

 

Zo eenvoudig is het! 
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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… 

… Yesim ! 

Volledige naam: Yesim 

Yilmaz  

Leeftijd: 43 jaar 

Hobby's: Vogelpik, 

muziek en dansen 

Lievelingseten: Mosselen 

en ijsjes 

Lievelingskleur: Rood 

Vrijwilliger bij WVA sinds: februari dit jaar 

Soort vrijwilligerswerk: Dansen en vogelpik 

Je favoriete activiteit bij WVA: Dansen! 

Je levensmotto: “Live, love, laugh” (“Leef, heb lief, 

lach”) 



de  

Activiteiten 

Onze Middeleeuwse Burgers en onze Musti’s van 

Spelewijs deden mee in de Kattenstoet. Goed gedaan! 
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zaterdag 2 juni 

Supporteren voetbalmatch 

wanneer - zaterdag 02/06/2018 - van 14:30 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 + zakgeld 

inschrijven tegen maandag 28 mei 

Onze minivoetbalploeg speelt 

een echte match! We gaan 

supporteren. 

Er is één drankje in de prijs 

inbegrepen.  
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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 juni zijn Tennis en Kubb. Een ervaren trainer 

is aanwezig. 

wanneer - dinsdag 05/06/2018 - van 15:00 tot 16:30 uur 

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

prijs - gratis 

dinsdag 5 juni 
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Opmerking: wij organiseren deze wandeling, maar voorzien geen begeleiding voor de 
deelnemende wandelaars tijdens de wandeltocht. 



 

 

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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Smoothies maken + zomerreceptie 

Prijs: € 2,00 

 

dinsdag 5 juni 

donderdag 7 juni 

Moestuin De Klepper 

Prijs: € 2,00 
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“Wij zijn de beste van het land!” 

En ook de grappigste! Kom meegenieten van deze topfilm 

in ‘cinema biNus’. 

Popcorn en een drankje inbegrepen in de prijs. 

zaterdag 9 juni 

Film: De Kampioenen Forever 

wanneer - zaterdag 09/06/2018 - van 14:00 tot 17:00 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen maandag 4 juni 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 10/06/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen maandag 4 juni 

We wandelen de Pompeschittertocht in Dadizele. 
 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is zaal PC Den 

Ommeganck, Ridder-Janlaan 3 in Dadizele.  

We komen daar aan omstreeks 13:50 uur en vertrekken er 

omstreeks 16:10 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan 

door bij inschrijving. 

zondag 10 juni 



 

 

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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Zonnegloed 

Prijs: € 12,00 + zakgeld 

 

dinsdag 12 juni 

donderdag 14 juni 

Volksspelencafé Het Mysterie 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 
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wanneer - zaterdag 16/06/2018- van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - € 5,00. Hapje en drankje inbegrepen. 

zaterdag 16 juni 

Karaoké @ biNus 

Kom je de longen uit het lijf zingen op deze superdeluxe 

Karoakénamiddag! 

Alle zangers en zangeressen kunnen een hapje en een 

drankje nuttigen tussen het zingen door. 
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Supportdag 
dinsdag 19 juni 



 

 

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 juni 

donderdag 21 juni 

Supportdag  (zie pagina hiernaast) 

Prijs: € 2,00 

Wandelen Heuvelland + ijsje 

Prijs: € 5,00 + 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 26 juni 

 

Bib + terrasje 

Prijs: € 3,50 

Extra: Fietsvakantie! 

Er zijn onverwacht twee plaatsen vrijgekomen voor onze 

Fietsvakantie. Hieronder de belangrijkste info: 

 Van 23 t.e.m. 27 juli 2018, naar hotel Limburgia in Riemst. 
 Dagelijks een fietstocht van +- 65 km. 
 € 530,00. Inbegrepen in de prijs: vervoer, overnachting, alle 

maaltijden en dranken en versnaperingen voor tijdens de 
ritten. 

Interesse? Bel of mail ons! 
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Clubviering 

 

Wie wint de medaille van de Sportuurtjes?  

Alle deelnemers van de Sjoelbak, de Vogelpik en de Hoedjewip 

worden vriendelijk uitgenodigd op dit feest.  

De winnaars van iedere competitie krijgen een beker! 

 

Er zijn twee hotdogs en een drankje in de prijs inbegrepen. 

wanneer: woensdag 27 juni - van 17:00 tot 20:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 (twee hotdogs en een drankje inbegrepen) 

inschrijven en betalen tegen woensdag 20 juni 

woensdag 27 juni 
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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. 

Er is nog één plaatsje vrij!!  
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Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. De trainingen weer door 

op de grote koer van De Klepper.  

 

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

vragen we een bijdrage van 2,00 euro per training of match.  

We verzamelen samen in biNus om 17:00 uur. De trainingen gaan deze 

maand door op: 

dinsdag 12 juni 

dinsdag 26 juni 

 

Woensdag 20 juni spelen we een match op het veld van 

KVK Westhoek om 19 uur. Supporters zijn welkom! 

 

wanneer - 12/06 - 26/06  van 17:30 uur tot 19:00 uur, en 20/06 om 19 uur  

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door. 
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Café Chantant is een zangkoor in samenwerking met De 

Academie van Ieper. Eva Storme van de Academie geeft les.  

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 juni 
woensdag 13 juni 
woensdag 20 juni 

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 6 juni 

Sjoelbak 
 

woensdag 13 juni 

Geen sportuurtje wegens Zomerfuif 
 

woensdag 20 juni 

Vogelpik 
 

woensdag 27 juni 

Clubviering! 

Sportuurtjes 
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Zomeractiviteiten 

JobiN, Spelewijs en Zomeruitstappen 
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Sint-Pietersfeesten 

wanneer -  maandag 2 juli 2018 - van 15:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 5,00 euro - Neem zakgeld mee voor drankjes 

inschrijven tegen - maandag 25 juni 

maandag 2 juli 

We gaan naar de Sint-Pietersfeesten op het Zaalhof in Ieper.  

Met om 16:30 uur een optreden van Laura Lynn. 

Ambiance verzekerd! 
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Beste ouder, beste begeleider 

 

De zomervakantie van Spelewijs is er bijna! Deadline om in te schrijven is 

vrijdag 22 juni. 

 

Alle belangrijke info werd opgesomd in de Vrijetijdskrant van mei*. In dit 

krantje vermelden we enkel bijkomende info, of zaken die gewijzigd zijn. 

Wens je toch nog extra info? Je kan Sien bereiken op één van deze manieren: 

Via www.spelewijs.be 

Via een mail naar spelewijs@wvavzw.be. 

Telefonisch naar 057/21 55 35 of 0479/555 949 

 

Dit is veranderd sinds de Vrijetijdskrant van mei: 

 

 

Op donderdag 12 juli gaan we met z’n allen naar Sea Life. Deze uitstap is niet 

gratis! Je betaalt 25 euro per kind. Er is géén opvang in De Klepper die dag 

voor kinderen die niet meegaan op uitstap. 

 

Het kamp is reeds volzet! Je kan je kind inschrijven op de reservelijst. 

 

* Krantje van mei kwijt? Download het op www.wvavzw.be/vrijetijdskrant 

Uitstappen 

Zomervakantie 
Spelewijs 

Kamp 

http://www.spelewijs.be/
mailto:spelewijs@wvavzw.be
http://www.wvavzw.be/wp-content/uploads/2018/04/9-Vrijetijdskrant-mei-2018-2.pdf


Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

27 

JobiN is onze jongerenwerking voor jongeren van 

15 tot 30 jaar. 

Op de volgende bladzijden staan de activiteiten die 

gepland zijn voor komende zomer. Inschrijven is 

reeds mogelijk via inschrijvingen@wvavzw.be of 

bellen naar 057/21 55 35 of 0478/76 93 30.  

Voor activiteiten die een ganse dag duren, breng je 

een picknick mee. 

Veel plezier en tot deze zomer! 

 

Ivo 
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Dinsdag 3 juli 

Kermis Poperinge 

Van 14:00 uur tot 17:00 uur 

€ 5,00 + zakgeld 

 

Woensdag 4 juli 

Sporttrack Paintball 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 15,00 

Verse kledij meenemen 

 

Donderdag 5 juli  

Moestuin De Klepper + kubb 

Van 9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 5,00 + picknick 
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Dinsdag 10 juli 

Activiteit biNus + zwemmen Ieper 

Van 9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 8,00 + picknick meenemen! 

 

Woensdag 11 juli 

Activiteit biNus + Dansworkshop 

Van 9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 5,00 + picknick meenemen! 

 

Donderdag 12 juli  

Zonnegloed 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 15,00 
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Dinsdag 17 juli 

Bowlen Ieper 

Van 14:00 uur tot 17:00 uur 

€ 10,00 + zakgeld 

 

Woensdag 18 juli 

Gentse Feesten 

Van 14:45 uur tot 23:45 uur 

€ 25,00 + zakgeld 

Afspraak aan Station Ieper 

 

Donderdag 19 juli 

Moestuin De Klepper 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 5,00 
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Dinsdag 24 juli 

Buitenspelen/waterspelen 

Van 9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 8,00 + zakgeld + picknick meenenemen!! 

 

Donderdag 26 juli 

Zuid-Bellegoed boerderijbezoek + ijs 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 10,00 
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Dinsdag 31 juli 

Uitwisseling Speelplein Poelkapelle 

Word moni voor één dag! 

Van 9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 5,00 

 

Woensdag 1 augustus 

Circusactiviteit 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 10,00 

 

Dinsdag 7 augustus 

Creatief in de moestuin!! 

Van 9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 5,00 
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Maandag 13 augustus 

Avonturenparcours @ Sporttrack 

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 15,00 

 

Dinsdag 14 augustus 

Daguitstap Brugge 

9:00 uur tot 16:00 uur 

€ 25,00 + zakgeld + picknick 

 

Donderdag 16 augustus 

Escaperoom  

Van 13:00 uur tot 16:00 uur 

€ 10,00 
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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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Zomeruitstappen 
We sommen de Zomeruitstappen hier al kort op. In de komende 

krantjes worden telkens meer details bekend gemaakt. 

1 - Shoppen in Wijnegem Shopping Center, Antwerpen 

 zaterdag 7 juli, van 8:00 tot ongeveer 20:00 uur 

 € 28,00. Voorzie nog zakgeld voor eventuele aankopen, drankjes en een 
 lunch. Je kan ook je eigen lunchpakket meenemen van thuis uit. 

 Wijnegem Shopping Center is een overdekt winkelparadijs met maar liefst 
 250 winkels. Het aanbod is heel divers, waardoor we er gemakkelijk een 
 ganse dag kunnen doorbrengen! 

We vertrekken vanaf het goederenstation in Ieper. 

  

2 - Avondmarkt Lombardsijde 

 woensdag 25 juli, van 16:30 tot 22:00 uur 

 € 8,00 + zakgeld voor eventuele aankopen of een drankje. 

Gezien het grote succes gaan we ook dit jaar naar de avondmarkt in 
Lombardsijde. 

We vertrekken vanuit biNus. 

 
 

3 - Dranouter Festival 

 zaterdag 4 augustus, van 17:00 tot 02:00 uur 

 € 25,00 + zakgeld 

Met o.a. Willem Vermandere, Absynthe Minded, Zap Mama, Selah Sue, Frank 
Vanderlinden, en nog zoveel meer! 

We vertrekken vanuit biNus. 
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4 - De Efteling 

 zaterdag 4 augustus, van 07:00 tot ongeveer 22:00 uur 

 € 60,00 + zakgeld voor drankjes en lunch. Je kan ook je eigen 
 lunchpakket meenemen van thuis uit.   

We vertrekken vanuit het goederenstation in Ieper. 

5 - Ontdekking op eigen streek 

 woensdag 8 augustus, van 10:00 tot 18:00 uur 

 € 32,00 + zakgeld voor een drankje. 

Een gevarieerde uitstap met etentje in de prijs inbegrepen. 

We vertrekken vanuit biNus.  

 

 

6 - Fietstocht: volksverhalenroute 

 zaterdag 11 augustus, van 13:00 tot 18:00 uur. 

 € 8,00 + zakgeld voor een drankje. 

We fietsen langs het kanaal naar Langemark. We doen de 
Volksverhalenroute. We stoppen 2 keer aan een brasserie om iets te 
drinken. We fietsen een 35-tal kilometer in totaal. 

We vertrekken vanuit biNus. 

 

7 - Afsluit Zomeruitstappen met een BBQ 

zondag 9 september. Aperitief vanaf 11 uur, barbecue rond 12 uur. 

 € 15,00 + zakgeld voor een drankje. 

We sluiten de zomer opnieuw af met een smakelijke barbecue! Deze gaat 
door in De Klepper, Kanteelpad 4 te Ieper. 

Zomeruitstappen: vervolg 



Verjaardagen in juni 

Fonteyne Agnes 1/06/1950   Bondue Margot 14/06/2001 

Spenninck Jana 1/06/1995   Bollein Michaël 15/06/1993 

Blin Suzie 2/06/2004   Manzi Jessi 15/06/2001 

Cornelis Leen 2/06/1985   Sanders Peter 15/06/1990 

Decraene Emile 2/06/1991   Verwichte Aisha 15/06/2005 

Verhee Lotte 2/06/2010   Landuyt Colette 17/06/1955 

Devos Cathy 3/06/1969   Melis Wout 17/06/2004 

Haddad Elias 3/06/2010   Vanraes Laura 17/06/2011 

Deschrevel Sibe 4/06/2008   Alleweireld Paulien 18/06/2001 

Nichelson Melissa 4/06/1995   Verhelst Justine 18/06/1996 

Yilmaz Yesim 4/06/1974   Samyn Alexander 19/06/1988 

Barbry Kristine 6/06/1959   Saelens Josiane 20/06/1960 

Deboosere Tristan 6/06/2007   Sintobin Freddy 20/06/1957 

Spilstyns Joren 6/06/2012   Gruwé Nand 21/06/2013 

Casaert Els 9/06/1973   Meulemans Prissilia 21/06/2004 

Casaert Els 9/06/1973   Vissers Milan 22/06/2010 

Lonneville Pieter 9/06/1976   Dumolein Lore 23/06/2016 

Verfaille Kris 9/06/1971   Thoma Francky 23/06/1959 

Verfaillie Kris 9/06/1971   Vanderstraeten Niels 23/06/1994 

Verfaillie Kris 9/06/1971   Depypere Nicole 25/06/1943 

Verfaillie Kris 9/06/1971   Platteeuw Reini 25/06/1993 

Nuyten Gina 10/06/1971   Foulon Jolien 26/06/2001 

Pattyn Soraya 10/06/2000   Pottillius Winona 27/06/1996 

Peperstraete Emma 10/06/1994  Bekaert Emiel 29/06/1998 

Soetaert Eric 10/06/1951  Vandommele Patrick 29/06/1963 

Vandenbroucke Jenka 10/06/1997  Vanhonsebrouck Willy 29/06/1961 

Goethals Liesbeth 11/06/1987  Winne Harley 29/06/1999 

Lahoutte Delfien 11/06/1993  Hofkens Ayfer 30/06/2012 

Vanbeylen Yves 11/06/1979  Lagache Robin 30/06/2003 

Beernaert Bieke 12/06/1998  Maselis Evy 30/06/2001 

Stouffs Ewout 13/06/1999    
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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/


WVA viert feest 

Dit jaar viert WVA vzw z’n 40e verjaardag + 30 jaar 

Spelewijs op zaterdag 20 oktober in OC Den Elver in 

Elverdinge. Het programma krijgt al meer en meer vorm. 

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

 

 

  
 

Met o.a. Café Chantant o.l.v. Pieter Lonneville, anekdotes over 

vroeger door Daniel Moeyaert, diverse workshops, 

aperitiefconcert met Il Sogno en de biNussingers, een lekker 

middagmaal, volksspelen, koffie met taart, DJ-sets en Bal 

Populaire. 

 

Niet te missen!!! 

zaterdag 20 oktober 




