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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 

Purple Rain 

De zomer van 2018 zal er eentje zijn om niet vlug te vergeten: Spelewijs op 

volle toeren, heel wat toffe Jobin-activiteiten en Zomeruitstappen om van te 

smullen. Je leest er alles over in dit zomerkrantje. 

Wie we ook niet zullen vergeten, is ons lid Fabien Depuydt, die heel plots en 

veel te vroeg overleed op donderdag 7 juni. Fabien was graag gezien binnen 

WVA en vond er als het ware zijn tweede thuis. We kennen en herdenken 

Fabien als biNusstapper, als keeper van onze minivoetbalploeg, als zanger in 

ons koor, als deelnemer aan verschillende reizen en genietend van de vele 

fuiven en eetfeestjes. 

Fabien was ook een muziekkenner en hij verzamelde een mooie CD-collectie. 

Hij was onder andere fan van de ook veel te vroeg overleden Prince. Speciaal 

voor Fabien zullen we regelmatig ‘Purple Rain’ draaien in biNus, een heel 

mooi nummer… 

Voor de komende zomer hopen we natuurlijk op vele mooie en warme 

dagen, maar zonder regen is er geen leven. Misschien regent het wel 

regelmatig ’s nachts, zodat onze Kleppermoestuin in volle bloei kan komen. 

In het midden van dit krantje lees en zie je alles over dit mooie project. We 

houden eraan ook nog eens alle sponsors, vrijwilligers en deelnemers te 

bedanken voor hun steun en inzet! 

En op ons groot verjaardagsfeest op zaterdag 20 oktober gaan we o.a. 

smullen van onze eigen groentjes. Ook hiervoor kun je nu al inschrijven. 

Doen! 
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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… 

… Marleen ! 

Volledige naam: Marleen 

Vanderper  

Leeftijd: 61 jaar 

Hobby's: de boel doen draaien 

Lievelingseten: steak met friet 

Lievelingskleur: blauw 

Vrijwilliger bij WVA sinds: mei 2018 

Soort vrijwilligerswerk: begeleiden van de reizen 

Je favoriete activiteit bij WVA: Ik ben graag bij de 

mensen 

Je levensmotto: “Een dag niemand geplaagd, is een 

dag niet geleefd.” 
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de  

Activiteiten 

Reis naar Djerba, mei 2018 

Ter info: de activiteiten in dit krantje staan per 

deelwerking, en dus niet chronologisch. 
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Rode Duivels op groot scherm 

Ook wij willen supporteren 

voor onze Rode Duivels op 

het WK! 

Jammer genoeg weten we nu 

nog niet wanneer onze 

mannen spelen. 

 

Hou daarom onze Facebook-pagina in de gaten: daarop 

posten we wanneer we de matchen 

van de Rode Duivels uitzenden. 

 

De Facebookpagina heet: biNus - 

WVA vzw.  

wanneer - data nog niet gekend 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

datum nog niet gekend 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

8 

Life on Wheels 

Eenmaal per maand organiseren we met Life on Wheels een sportnamiddag 

voor rolstoelgebruikers. We spreken af aan De Klepper om 14:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdagnamiddag 7 juli doen we een rustige 

fietstocht in de omgeving van Ieper. 

wanneer - 07/07/2018 - van 14:00 tot 16:30 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper) 

prijs - € 5,00 (drankje inbegrepen) 
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Life on Wheels 

Eenmaal per maand organiseren we met Life on Wheels een sportnamiddag 

voor rolstoelgebruikers. We spreken af aan De Klepper om 14:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdagnamiddag 18 augustus doen we een 

schuttersparcours! 

wanneer - 18/08/2018 - van 14:00 tot 16:30 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper) 

prijs - € 15,00 
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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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Sportdag VOT 

wanneer -  donderdag 09/08/2018 - van 09:30 tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 7,00 

inschrijven tegen - vrijdag 27 juli 

Donderdag 9 augustus 

 

 

De meisjes van Vereniging Ons Tehuis organiseren speciaal voor 

ons een sportdag! 

Met toegankelijke spelletjes en sporten, willen ze ons een leuke 

dag aanbieden. 

Alle deelnemers krijgen een mooie drinkfles als aandenken! Doe 

sportieve kledij aan, die dag. Neem een picknick mee. 
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Sexy Summertimefuif 

Geniet van zwoele muziek en opzwepende beats! 

Kom zomers gekleed en je krijgt een gratis 

cocktail!! 

vrijdag 10 augustus 

wanneer - vrijdag 10 augustus 2018  - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis, breng zakgeld mee voor een drankje 
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4-daagse van de IJzer 

We doen mee met de wandeling van 8 kilometer van de 

beroemde 4-daagse van de IJzer! 

We spreken af om 8:00 uur biNus.  

Opgepast! Inschrijven tegen vrijdag 27 juli, anders is de deelname 

duurder! 

vrijdag 24 augustus 

wanneer -  vrijdag 24/08/2018 - van 08:00 uur tot 12:00 uur (ongeveer) 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 6,00 euro - Neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen - vrijdag 27 juli 
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40 jaar WVA! 
30 jaar Spelewijs! 

WVA bestaat 40 jaar, Spelewijs viert z’n 30e 

verjaardag. 

Dat vieren we een ganse dag! 

 

In de voormiddag zijn er workshops, muzikale 

momenten en gespreksmomenten. 

‘s Middags kun je genieten van een warm buffet voor slechts  

€ 22,00 (-12 jaar: €11,00). Schrijf hiervoor in tegen vrijdag 5 oktober! 

In de namiddag zetten we het feest verder met sketches en workshops, 

en een koffie met taart moment.  

 

We sluiten de dag feestelijk af met een  

“Bal Populaire”. Je kan de ganse dag door 

aansluiten op het feest, op eender welk moment. 

Meer details in onze volgende krantjes! 

zaterdag 20 oktober 

wanneer -  zaterdag 20/10/2018  

waar - OC Den Elver (Vlamertingestraat 36 b, Elverdinge) 

inschrijven tegen - voor warm buffet: vrijdag 05/10/2018 
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Beste ouder, beste begeleider 

 

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

vrijdag 22 juni. 

 

Controleer vanaf dinsdag 26 juni zeker je brievenbus! Vanaf dan mag je een 

persoonlijke brief verwachten met nog eens alle details over deze zomer: 

daarin staat onder andere:  

 wanneer jouw kind of kinderen zijn ingeschreven 

 details over eventueel vervoer dat werd aangevraagd 

 een samenvatting van de uitstappen deze zomer 

 info die je zal moeten controleren, zoals: 

 of je kinderen warme maaltijd aangevraagd heb  

 of ik een nieuwe medische fiche van je kind nodig heb 

 medicatie en andere details die misschien veranderd zijn sinds de 

vorige vakantie 

 algemene contactgegevens 

Op de volgende pagina staan alvast nog enkele belangrijke data voor deze 

zomer. 

Zomervakantie 
Spelewijs 
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Uitstappen 
Opgepast: enkele zwemmomenten zijn veranderd! 

De uitstap naar Sea Life op donderdag 12 juli kost € 25,00. Alle andere 
uitstappen zijn gratis. Er is geen werking tijdens de uitstappen: je kind gaat 
dus sowieso mee op uitstap met z’n groep. 

Er is géén werking op deze dagen: 
 ma 2 juli - di 3 juli - woe 4 juli 
 woe 25 juli - do 26 juli - vr 27 juli - ma 30 juli - di 31 juli (wegens kamp) 
 ma 6 augustus 
 woe 15 augustus 
 

Grizzly’s bij de JobiN (jongerenwerking) 
Zit jouw kind bij de Grizzly’s? Dan mag hij of zij deelnemen aan de activiteiten 
van JobiN! Er is mogelijkheid om op die dagen in te schrijven op Spelewijs 
voor een halve dag, wij zorgen dat de Grizzly’s ter plaatse geraken voor de 
activiteit. De activiteiten staan op de volgende pagina’s in dit krantje. 
Schrijf je tijdig in, de plaatsen zijn beperkt! Meer info? Bel of mail naar Sien 
van Spelewijs of Ivo van JobiN: 057/21 55 35. 

Datum? Wat? Uur? Groep? 

do 12 juli Sea Life ganse dag P + K + G 

vr 13 juli zwemmen 8:30 uur P + K 

vr 13 juli Kid Rock ganse dag G 

woe 18 juli zwemmen 8:30 uur P + K + G 

do 19 juli theater of film namiddag P + K + G 

woe 1 augustus zwemmen 8:30 uur P + K + G 

do 2 augustus circus workshop namiddag K + G 

woe 8 augustus zwemmen 8:30 uur P + K + G 

do 9 augustus kinderboerderij namiddag P 

do 16 augustus escape room namiddag G 

vr 17 augustus zwemmen 8:30 uur P + K + G 

woe 22 augustus zwemmen 8:30 uur P + K + G 

vr 24 augustus zwemmen 8:30 uur P 

vr 24 augustus 4-daagse van de IJzer voormiddag K + G 
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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 13:30 uur tot 17:00 uur 

€ 15,00 
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De WVA-moestuin aan De Klepper 

Natuurbeleving en gezond tuinieren is ook bij vzw WVA een belangrijk   

aandachtspunt. Sinds enkele maanden nemen we met onze deelnemers deel 

aan het Volkstuinproject van Dienstencentrum ’t Hofland. We gaan er 

regelmatig naar toe om onze WVA-moestuinbak te onderhouden. In de 

zomer van 2017 gaan we hierop verder, en met toestemming van Stad    

Ieper en KSA Stormklokke, willen we het stuk grond naast de garage van  De 

Klepper, Kanteelpad 4 8900 Ieper omvormen van een overgroeide wildernis 

tot een gezellige en inclusieve ‘welzijnstuin’. 

De Stedelijke groendienst maait eind juni 2017 de 

netels weg, verhakselt de boomstronken en freest 

de kurkdroge harde grond.  

De gekregen compost wordt ingewerkt om de grond 

te verbeteren en met gemalen houtsnippers wordt 

een tuinpad aangelegd.  

In samenwerking met Dirk van vzw Velt-Westland 

wordt een ecologisch inrichtingsplan opgesteld en 

stilaan uitgevoerd. We starten met het schrijven van 

een subsidiedossier. 

Als zomeractiviteit plannen we er 

een drietal werkdagen met de 

oudste kinderen (de Grizzly’s) van 

speelpleinwerking Spelewijs en met 

onze Jobin-jongeren. Met gekregen 

paletten wordt een verticale 

kruidenmuur gebouwd. 
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Dankzij de firma Dewulf uit Boezinge kunnen een aantal aanplantingen 

gebeuren en ook Ieperplant zorgt voor preiplantjes en Facelia-zaaigoed.  

 

Via de firma Mc Bride zullen we ter plekke 

regenwater kunnen opvangen en waar en 

wanneer nodig goedkoop en gezond sproeien.  

In afwachting van een goedgekeurd VLM-

dossier met Vlaamse subsidies via de 

projectoproep ‘Volkstuinen 2017’, krijgen we 

in juli een mooie sponsoring van 1.500 Euro 

van ondernemer Chris Bevernage naar 

aanleiding van de opening van zijn nieuwe 

horecazaak Dépot, om ons tuinproject verder 

uit te bouwen. 

Rond de jaarwisseling krijgen we negatief 

nieuws van de Vlaamse Land Maatschappij: 

ons subsidiedossier is niet weerhouden! Dit 

betekent dat we tijd verliezen in dit mooie 

project en dat we andere kanalen moeten 

aanspreken om hier investeringen te kunnen 

doen. Toch zetten we door en stap voor stap 

werken we verder aan dit project. 

In de winter bemesten we de grond met 

gratis paardenmest van Stal Leon uit 

Poperinge en ezelsmest van Het Ezelpad uit 

Poperinge. Samen met onze gasten Rik, 

Ruben, Philippe, Jana, Dominique en Eddy en maken we hier een gezellige 

en nuttige activiteit van. 
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In de lente mag de ervaren Alexander (foto) 

i.s.m. Milieuboerderij Vondels onze grond 

komen  frezen  en plantklaar maken.  Om een 

serre en pergola te kunnen plaatsen en een 

pakket werkmateriaal te kunnen aankopen, 

bewandelen we verschillende pistes.  

 

Samen investeren in welvaart en welzijn 

 

 

Bij Cera en Rotary Ieper-Poperinge leggen we 

contacten, en bij Houthandel Decadt uit Proven 

krijgen we een oude pergola. 

In april krijgen we een pakket bio-plantpatatjes 

Vita Bella van ’t Zilverleen uit Alveringem en wat 

later wordt alles geplant, met veel hulp van 

Dominique. 

 

 

In mei-juni plaatsen we onze 

pergola met hulp van handige 

vrijwilligers en met steun van het 

CAW-mannenopvang. 
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Cera maakt hun slogan ‘samen investeren in welvaart en welzijn’ helemaal 

waar door 2000 Euro te schenken voor het plaatsen van onze     serre.  

 

 

 

 

 

 

Ondertussen groeien de patatjes welig en zal onze inclusieve welzijnstuin in 

de zomer van 2018 volop kunnen gebruikt worden door de kinderen van 

speelpleinwerking Spelewijs, onze JobiN-jongeren en andere deelnemers en 

vrijwilligers. Op zaterdag 20 oktober zal iedereen kunnen proeven van onze 

eigen groentjes op ons groot feest naar aanleiding van 30 jaar Spelewijs/40 

jaar WVA. Smakelijk!  

Dank aan alle sponsors en sympathisanten van dit mooie project! 
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Dinsdag 17 juli 

Bowlen Ieper 

Van 14:00 uur tot 17:00 uur 

€ 10,00 + zakgeld 

Afspraak: Bowling Atlantis, 

Posthoornstraat 8 in Ieper. 

 

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 

We pimpen de Pergola! Met vrijwilliger Elodie! 

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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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 
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Bootsea Festival 

wanneer - donderdag 13/09/2018 - 12:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 20,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - woensdag 22 augustus 

13 september 2018 

Just Dance For Specials! 
 

Dancefestival in Oostende met onder andere: 
DJ Regi 

DJ Pat Krimson 
DJ Dimaro 

DJ Yolotanker 
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Vrijetijdsweekend 

wanneer -  van vrijdag 14 t.e.m. zondag 16/09/2018 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 135,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - woensdag 22 augustus 

14-15-16 september 2018 

We gaan op weekend naar De Karmel in Brugge! 
 
In de prijzen zijn inbegrepen: Vervoer, begeleiding, animatie en uitstappen. 
Ontbijt, middagmaal, 4-uurtje, avondmaal en drank bij het eten. 
(eerste maaltijd op vrijdag is het avondmaal, laatste maaltijd de zondag is het 
middagmaal). 
Niet inbegrepen: Dranken op uitstap 
 
We vertrekken op vrijdag 14 september om 17:30u. aan biNus. 
We komen terug op zondag 16 september rond 17:00u. aan biNus 
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Oldtimerrit 

wanneer -  zaterdag 22/09/2018 - van 13:00 tot 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! Maar 30 plaatsen! 

zaterdag 22 september 

We organiseren onze jaarlijkse oldtimerrit. 

We maken een leuke toer met heel wat speciale auto’s. Er is een 

stop voorzien in Wulpen, één drankje is voorzien (gratis). Terug in 

biNus zijn er broodjes en twee drankjes inbegrepen in de prijs. 

Indien je niet gemakkelijk in en uit een té lage wagen kan stappen, 

laat het ons weten bij je inschrijving!!! 



Verjaardagen juli 
Knockaert Joris 1/07/1989   Noyez Eddy 13/07/1968 

Vanoverbeke Ann 1/07/1963   Vantrois Mathieu 13/07/1984 

Debruyne Angelina 2/07/1995   Verhaeghe Mathieu 13/07/1986 

Mwiza Nicky 2/07/1999   Verhaeghe Mathieu 13/07/1986 

Storm Sabrina 2/07/1996   Leleu Lucas 14/07/2009 

Deceuninck Paul 3/07/1981   Papegaey Niels 14/07/1990 

Samyn Tom 3/07/2006   Brunnin Charlotte 15/07/2011 

Gistelinck Laura 4/07/2006   Tommelin Lina 15/07/2003 

Laleman Dylan 4/07/1993   Wauters Joris 15/07/1956 

Matthieu 4/07/2007   Deckers Ken 16/07/1969 

Herman Nicole 6/07/1948   Decoene Joachim 17/07/1994 

Hofkens Ilyana 6/07/2006   Goemaere Joeri 17/07/1991 

Homey Lorelai 6/07/2003   Van De Kerckhoven Alex 17/07/2007 

Biskri Severine 7/07/2012   Parrein Philip 18/07/1959 

Laheye Mario 7/07/1961   Stouffs Amber 18/07/2000 

Sigiez Germain 7/07/1952   Kesteloot Amand 19/07/2001 

Verheye Tatiana 7/07/1992   Dejaegher Natasja 20/07/1969 

Tommelin Julie 8/07/2005   Vandamme Ludo 20/07/1956 

Christiaens Alexander 9/07/1973   Libbrecht Nele 21/07/1962 

Dumolein Eve 9/07/1998   Caes Laurents 22/07/1982 

Aurélia 10/07/2012   Dewindt Tori 22/07/1995 

Bourgeois Sylvia 10/07/1980   Debeir Kjinta 23/07/2009 

Bourgois Sylvia 10/07/1980   Verstraete Brian 24/07/2010 

Coopman Johan 10/07/1955  Coppens Saskia 25/07/1980 

DeKock Ludo 10/07/1956  Sintobin Iris 25/07/2003 

Seeuws Emmanuel 10/07/1953  Vanalderweireldt Carine 25/07/1957 

Coene Liza 11/07/1997  Decorte Guillaume 26/07/1998 

De Ridder Els 11/07/1988  Clauw Nancy 27/07/1986 

Deridder Els 11/07/1988  Verstraete Dario 27/07/2011 

Keustermans Christiane 11/07/1952  Dufour Kelmin 28/07/2006 

Alliance Frédéric 12/07/1980  Jonckheere Maxine 28/07/2004 

Bervoet Rhune 12/07/2001  Lioen Jean-Pierre 28/07/1958 

Huyghe Bjorn 12/07/1984  Slosse Kathleen 28/07/1956 

Debeuf Dylan 13/07/2007  Vandeputte Monique 29/07/1944 

Declercq Eddy 13/07/1960  Vanfleteren Mare 29/07/2009 
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Verjaardagen augustus 

Bogaert Elien 1/08/1993   Lagache Victoria 17/08/2002 

Coghe Dieter 3/08/1979   Mende Bram 17/08/1988 

Hussein Abed 3/08/2007   Beele Silke 18/08/1994 

Trioen Sarah 4/08/1993   Mahieu Stephanie 18/08/1989 

Moerman Antoon 5/08/1952   Arek 19/08/2010 

Mortier Arne 5/08/1992   Carton Axel 19/08/1993 

Vandenberghe Dieter 5/08/1988   Couvreur Rik 19/08/1965 

Aernout Philippe 6/08/1951   Detrez Iluna 19/08/2008 

Gauwberg Luna 6/08/2017   Vandewalle Rune 19/08/2008 

Luypaert Nils 6/08/2002   Verhaeghe Els 19/08/1968 

Luypaert Tim 6/08/2002   Lutin Thalisia 20/08/1995 

VanDenBroeck Yo 6/08/1959   Moerman Jens 20/08/1987 

Boeykens Anja 8/08/1969   Techel Guillano 20/08/2008 

Debruyne Angela 9/08/1996   Stevens Axelle 21/08/2001 

Casteleyn Inge 10/08/1987   Vandewalle Yorre 21/08/2012 

Depypere Dirk 10/08/1969   Quaghebeur Davy 23/08/1990 

Lamerant Elke 10/08/2002   Titeca Steffi 23/08/1991 

Haerens Heleen 11/08/1987   Watteyne Laure 23/08/2009 

Haerens Heleen 11/08/1987   Demuynck Ernest 24/08/1979 

Vanhaverbeke Johan 11/08/1964   Storme Jarno 25/08/2009 

Mende Marino 12/08/2004   Storme Jelle 25/08/2009 

Samyn Robin 12/08/1996   Meuleman Pedro 27/08/1974 

Dieryck Kenny 13/08/1992   Verstraete Dario 27/07/2011 

Egels Filip 13/08/1969  Laridon Wim 28/08/1965 

Hoste Emile 13/08/2001  Shah Victor 28/08/2013 

Van Goethem Alejandro 13/08/2010  Dufour Kelmin 28/07/2006 

Verbrugghe Lien 13/08/1998  Jonckheere Maxine 28/07/2004 

Polley Dempsey 14/08/1987  Lioen Jean-Pierre 28/07/1958 

VanHende Joyce 14/08/1997  Slosse Kathleen 28/07/1956 

Verhaeghe Rik 14/08/1975  Alllet Dylaan 29/08/2004 

VanTroye Anne-Marie 15/08/1959  Derijck Jos 29/08/1958 

Declercq Kynai 17/08/2007      
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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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Winnaars fotoshoot Zomerfuif 

Gekste begeleider 

Gekste groep 

Gekste vrouw 

Gekste man 

Gekste koppel 


