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Vrijetijdskrant 

WVA 
 

September 2018 



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 

...T’is weer voorbij die mooie zomer… 
De zomer van 2018 zullen we niet snel vergeten : vele warme en 

lange dagen, waardoor heel wat activiteiten en organisaties in de 

buitenlucht een succes waren : fietstochten, sportdagen voor 

kinderen en jongeren, festivals en uitstappen en nog zoveel meer 

om van te genieten. In dit krantje een aantal foto’s hiervan. 

Wat jullie zeker niet mogen vergeten, is jullie abonnement op dit 

krantje te vernieuwen (zie overschrijvingsformulier). 

En dan natuurlijk vlug kijken naar de verschillende activiteiten die 

in september (en ook oktober) zullen doorgaan. Er is weer een 

enorm aanbod van diverse toffe activiteiten op komst. Kies, 

schrijf in en geniet ervan is onze boodschap! Tot op één van onze 

activiteiten. 

WVA is ook gekend voor de vele toffe feestjes! Daarom graag nog 

wat reclame voor onze Zomerbarbecue op zondag 9 september 

(zie blz 10) en vooral voor ons GROOT VERJAARDAGSFEEST op 

zaterdag 20 oktober (zie blz 28). Niet te missen, zou ik zeggen! 

Tot slot willen we ook graag de mensen uit regio Diksmuide warm 

maken voor onze gezellige PLAYBACK- EN KARAOKE-namiddag op 

donderdagnamiddag 4 oktober in 4AD (zie blz 23) Be there! 
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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… 

… Melissa ! 

Volledige naam: Melissa Hollevoet 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby's: lopen, weggaan met 

vrienden en lezen 

Lievelingseten: sushi 

Lievelingskleur: rood 

Vrijwilliger bij WVA sinds: juli 2017 

Soort vrijwilligerswerk: JobiN en Spelewijs 

Je favoriete activiteit bij WVA: het kamp :-D 

Je levensmotto: Geniet van de kleine dingen. 
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de  

Activiteiten 
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DUS-dag: 

 

In september is er geen DUS-dag. Jullie zijn wel allen welkom op 

de barbecue in De Klepper op zondag 9 september! (zie p.10) 

De data van de DUS-dagen van het werkjaar 2018-2019 worden 

in het volgende krantje bekendgemaakt!  

We stemmen ook af met de AKABE-werking van De Iris. 



 

 

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 4 september 

Activiteitenvergadering + smoothies 

Prijs: € 4,00 

donderdag 6 september 

Moestuinnamiddag 

Prijs: € 2,00 
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Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan 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. Als er in die 

week een match is, vervalt de training. 

We verzamelen samen in biNus om 17:00 uur. 

De trainingen in september gaan door op: 

 

Dinsdag 4 september  

Dinsdag 18 september 

 

wanneer - 04/09 en 18/09 - van 17:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door. 
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Afsluit-van-de-zomer BBQ 

wanneer - zondag 9 september 2018, 11:00 uur aperitief 

waar - De Klepper - Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 15,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - woensdag 22 augustus 

9 september 2018 

We sluiten de zomer af met een smakelijke barbecue!  

Om 11:00 uur is er aperitief én opening van de tuin. 

En rond 12:00 uur kan je aanschuiven voor de barbecue. 

Allen welkom in de Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper. 



 

 

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 11 september 

Paters West-Vleteren + ijsje 

Prijs: € 6,00 

donderdag 13 september 

Bootsea: zie volgende pagina 
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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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Muziekateljee 

wanneer - elke vrijdag  13:30 uur tot 15:30 uur 

waar - De Academie - Weverijstraat 3 in Ieper 

prijs - gratis 

inschrijven tegen -  

14 september 

Vorig schooljaar hebben we samen met de academie van Ieper en              

Eva Storme intensief samengewerkt voor de zanglessen in biNus.  

Ook dit schooljaar zetten we deze samenwerking verder met we-

kelijkse zanglessen in de academie. 

Van harte welkom in ons muziekateljee in de Weverijstraat 3 in   

Ieper wekelijks van 13:30 uur tot 15:30 uur.  

Op 14 september organiseren we onze eerste proefles! Kom af 

en breng andere geïnteresseerden mee! Je krijgt ook verdere info 

over de inschrijving! 
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zaterdag 15 september 

ONTmoetingscafé 

wanneer - zaterdag 15/09/2018 - van 16:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis inkom 

inschrijven  tegen maandag 10/09 

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 spelen het “beleidsparticipatiespel” waarin ze je 

volledig klaarstomen voor de verkiezingen die er aan 

komen! 

 

Nadien genieten we van een lekkere hap en een feestje! 
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Back 2 schoolparty 

wanneer - zaterdag 15 september van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

prijs - Gratis inkom! Je neemt best wel wat zakgeld mee voor een drankje. 

inschrijven is niet nodig 

Feestje!  

Kom naar de back 2 schoolparty en verlos je van alle 

vakantiestress!! 

zaterdag 15 september 



 

 

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 18 september 

Dorpspunt Beveren 

Prijs: € 5,00 

donderdag 20 september 

De Panne 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 
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Life on Wheels 

Life on Wheels steekt een tandje bij en vanaf september komen we 

tweewekelijks samen op donderdagavond in de Sporthal van Ieper voor 

diverse sportinitiaties.  

 

 

 

 

 

 

6 september van 18:30 tot 20:00 uur : ping-pong en 

badminton 

20 september van 18:30 tot 20:00 uur 

 

wanneer - 06/09/2018 - van 18:30 tot 20:00 uur 

waar - Sporthal Ieper 

prijs - € 2 
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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!!! 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 23/09/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen maandag 5 maart 

We wandelen in Wervik De 42ste Tabakstocht. 

We vertrekken aan de biNus om 13:30u. En zijn terug rond 16:30. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is aan De Graankorrel, 

Magdalenastraat 29, Wervik. 

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

omstreeks 16:15 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan 

door bij inschrijving. 

zondag  23 september 



 

 

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 25 september 

Bib + iets drinken  

Prijs: € 3,50 

donderdag 27 september 

Boltra  

Prijs: € 8,00 
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Musical 

wanneer - zaterdag 29/09/2018 - van 14 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 15,00 (ticket + vervoer) 

inschrijven tegen maandag 17 september 

In Kerckstede hebben ze lang gerepeteerd voor de 

musical “Lucies valies”.  

We gaan kijken naar de voorstelling in het SWOK in 

Staden. De voorstelling begint om 15:00 uur, we 

verzamelen in biNus om 14:00 uur.  

zaterdag 29 september 
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Play Back & Karaoké 

wanneer - donderdag 4 oktober - van 14 uur tot 16:00 uur 

waar - 4AD, Kleine Dijk 57 in Diksmuide  

prijs - gratis! 

inschrijven tegen maandag 1 oktober 

 

Welkom op de Playback & karaoké-namiddag 

We gaan zingen, playbacken en ons vet amuseren! 

 

Dit gaat door in 4AD in Diksmuide 

donderdag 4 oktober 
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Passie voor DJ 

wanneer - zie boven 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 24,00 voor alle sessies - je schrijft in voor het ganse traject!! 

inschrijven tegen maandag 17 september 

 

Ben je geïnteresseerd in muziek? Wil je graag leren muziek draaien op fui-
ven? Of kun je al een beetje draaien en wil je bijleren? 

In deze cursus vertrekken we van de nummers die je zelf leuk vindt. Je oefent 
met een draaitafel en leert nummers aan elkaar mixen. 

 woensdag 03/10 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

 woensdag 10/10 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

 zaterdag 20/10 showcase op het feest van WVA van 14:00 
uur tot 17:00 uur 

 Cursus begeleiding: Ilke van der Geest 

https://konekt.be/nl/team/ilke-van-der-geest
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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 5 september 

Sjoelbak 

woensdag 12 september 

Vogelpik 

 

woensdag 19 september 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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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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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 


