
 

Vrijetijdskrant 

WVA 
 

december 2018 

k w a l i t i j d   

Maandelijks tijdschrift - jaargang 19 nr. 11 - P708031                               

Afgiftekantoor: 8900 IEPER Esplanade 

 

 



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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Koekjesverkoop  

Frangipane, ‘geleitartjes’, boterwafels: Spelewijs verkoopt koekjes! 
Koop één (of meer!) dozen koekjes, en dankzij jou kunnen nog 
meer kinderen mee op zomerkamp! Bestellen kan tot en met 
donderdag 21 november.  

Je kan bestellen via de website (spelewijs.be/koekjesverkoop), via 
het bestelformulier op de voorlaatste pagina van dit krantje, of 
door op de knop hieronder te klikken (digitaal krantje).  

Ook de moni’s en medewerkers van WVA zetten zich in als 
verkoper. 

Een doos koekjes kost 6 euro.  

Smakelijk! 

Vanaf nu, tot 21/11! 

Ik wil koekjes kopen! 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/
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WVA is een goed doel voor de Warmste Week.  

Ook jij kan een actie organiseren zelf een actie voor onze vzw!  

Klik op onderstaande knop, en registreer jouw actie voor Westhoek Vrijetijd 

Anders! Wil je liever iets organiseren voor Spelewijs? Dan doe je dit ook via 

deze knop! Spelewijs heeft geen aparte account, en valt dus onder WVA vzw. 

 

Hulp nodig bij het registreren van je actie? Geef ons een seintje, wij helpen je 

hier graag bij! 

Registreer een actie! 

De Warmste WVA! 

https://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/actie/nieuw/3448
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de  

activiteiten 
voor  

kinderen 

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. 

De DUS-dagen betaal je op voorhand met overschrijving naar BE03 4648 2101 1184. De 

vakanties van Spelewijs betaal je telkens de dag zelf aan de onthaalmoni’s. 
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Iedere mutualiteit betaalt een deeltje terug van 

het deelnamegeld van Spelewijs. Je krijgt hier 

ieder jaar automatisch een attest van 

opgestuurd met de post. Dit is eind januari, 

samen met het attest dat je bij je belastingen 

kan indienen. 

Wil je liever niet wachten tot eind januari, en wil je je attest voor het 

ziekenfonds nu al krijgen? Laat dat dan weten aan Sien! Dit gaat over 

deelname aan Spelewijs in de krokus-, paas- en zomervakantie en de DUS-

dagen van 2018. 

Hoe vraag je dit aan? 
Je belt of mailt naar Sien en je geeft volgende info door: 

 voor welke kinderen je een attest wil 
 bij welke mutualiteit het kind is aangesloten 
 naar welk adres of emailadres het attest opgestuurd mag worden 
 
Je mag dit doorbellen naar 057/21 55 35 of op mail zetten naar 
spelewijs@wvavzw.be. 

 

Teruggave deelname 
Spelewijs door mutualiteit 

mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=aanvraag%20terugbetaling%20door%20mutualiteiten


Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

7 

DUS-dag: 
 indoor Conquesta 

Ballenbad, springkasteel, trampoline, klimmen en klauteren en gek doen: dat 

is indoorpretpark Conquesta! We voorzien oordopjes voor kinderen die niet 

goed tegen lawaai kunnen. 

Laat weten of je kind meegaat met vervoer vanuit De Klepper, of als je 

rechtstreeks naar Conquesta gaat. We spreken daar af van 14:10 uur tot 

17:00 uur. 

Er zijn 2 drankjes en een ijsje in de prijs inbegrepen. 

wanneer - zaterdag 15/12/2018 - van 14:00 tot 17:10 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper) OF Conquesta (Oostkaai 80) 

prijs  - € 8,00 

inschrijven tegen - zaterdag 8 december 

extra info - Doe sokken zonder gaten aan :-). De activiteit geschikt voor 

kinderen tot 12 jaar. 

zaterdag 15 december 
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Kerstvakantie 
donderdag 27 en vrijdag 28 december 

donderdag 3 en vrijdag 4 januari 

Ook in de Kerstvakantie is er Spelewijs! 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 middagmaal, 

10-uurtje en 4-uurtje is in de prijs inbegrepen.  

 

Op donderdag 27/12 gaan de Grizzly’s (de oudste groep) gaan 

wandelen. Zorg voor stevige schoenen! 

Op vrijdag 28/12 gaan we schaatsen. Zorg dat je kind 

handschoenen mee heeft! Geef sowieso stevige schoenen, een 

dikke trui en een winterjas mee tijdens de Kerstvakantie! 

Inschrijven tegen maandag 19 december 2018.  

wanneer - 27/12, 28/12, 03/01, 04/01 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - maandag 19 december, kan ook via www.spelewijs.be 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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de  

Activiteiten 

40 jaar WVA - 30 jaar Spelewijs 
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Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door IN DE SPORTHAL VAN IMMACULATA. 

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 december gaan door op: 

dinsdag  11 december 

 

dinsdag 11 december 

wanneer - dinsdag 11/12/2018 - van 17:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan weer binnen door. 
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Life on Wheels 

Ook in december komen we weer 2 keer samen voor diverse 

sportactiviteiten!! 

 

 

 

 

 

 

In december is er werking op deze dagen: 

donderdag 6 december: zitvolleybal in de sporthal van Ieper 

Van 18:30 tot 20:00 uur. 

zaterdag 15 december: boksen in Poperinge van 14:00 tot 

16:00 uur. 

wanneer - donderdag 08/11/2018 van 18:30 tot 20:00 uur 

waar - Sporthal Ieper en De Klepper 

prijs - € 2,00 

6 en 15 december 
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wanneer -  zondag 2/12/2018 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

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 2 december 



 

 

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 december 

Prijs: € 2,00 + zakgeld 

donderdag 6 december 

Bezoek Milieuboerderij 

Prijs: € 5,00 
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Comedy-avond! 

Een hilarische avond voor het goede doel! Of beter nog: voor 
8 goede doelen :-O! 
 
Met Piv Huvluv, Ygor Uit Poperinge, Jan-Bart De Muelenaere, 
Patrick & Geert (Kartje Kilo), Steven Mahieu en mentalist Gili 
Muzikale omkadering zorgt voor een leuke sfeer, en natuurlijk 
kan de dorst gelest worden aan de bar tijdens de pauze. 
 
De deuren gaan open om 19:30 uur, de eerste comedian 
begint om 20 uur.  Tickets kosten 18 euro, die koop je aan via 
de website van het perron: hetperron.be/te-gast/de-
warmste-lach. 

 woensdag 5 december 

https://www.facebook.com/piv.huvluv
https://www.facebook.com/ygor.uitpoperinge.9
https://www.facebook.com/janbartdemuelenaere
https://www.facebook.com/kartjekilo.be/
https://www.facebook.com/comedian.Steven.Mahieu/
https://www.facebook.com/MentalistGili/
https://hetperron.be/te-gast/de-warmste-lach
https://hetperron.be/te-gast/de-warmste-lach
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Kerstfuif 

wanneer - 07/12/2018 - van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus - Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - gratis 

extra info - zakgeld voor een drankje 

 

Kom feesten op ons vroeg kerstfeestje!! 

Wie weet vind je de kerstman achter den toog!! 

Vrijdag 7 december 
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ID-café Diksmuide 

De vorige activiteit in Diksmuide was superplezant! Vanaf 2019 
willen we graag meer activiteiten in Diksmuide organiseren. 

We hebben al heel wat ideeën voor volgende activiteiten, maar 
we willen graag weten wat JIJ wil doen! 

Om jouw mening te vragen, organiseren we een 
activiteitenvergadering. Vrijwilligers, leden én begeleiders zijn 
hierop welkom. Sien leidt alles in goede banen, zodat iedereen 
evenveel kans heeft om zijn mening te zeggen! 

Dit gaat door in muziekclub 4AD. 

 zaterdag 8 december 

wanneer - zaterdag 08/12/2018 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - 4AD (Kleine Dijk 57, Diksmuide)  

prijs - gratis. Er wordt een klein hapje en drankje voorzien. 

inschrijven tegen - maandag 3 december 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 8/12/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 3 december 

zaterdag 8 december 

Pol komt langs om een nieuw verhaal te vertellen. Hij neemt je 

mee naar zijn fantasiewereld. Hij vertelt een prachtig verhaal dat 

wordt opgefleurd met geluiden en veel verschillende personages. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 
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Wandeling + afsluit wandeljaar  

de biNusstappers 

wanneer - zondag 09/12/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - dinsdag 4 december 

We sluiten ons wandeljaar af op de gebruikelijke manier! 

Een mooie wandeling door Ieper, gevolgd door een 

afsluitfeestje met koffiekoeken en koffie! 

 

Als bedanking krijgen alle biNusstappers een geschenkje. 

zondag 9 december 



 

 

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 december 

Zelf Kerstkaartjes maken 

Prijs: € 5 

 donderdag 13 december 

Kerstmarkt + attracties 

Prijs: € 3,50 + zakgeld 

 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

20 

wanneer -  zondag 16/12/2018 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 15,00  

inschrijven - tegen maandag 10 december 

Kerstknutselen 
zaterdag 15 december 

Kom knutselen met Agnes en de andere vrijwilligers! 

We maken een mooie gezellige kerstplek aan de 

kersttafel!  

Tussenin verwennen we jullie ook met lekkers! 
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wanneer -  zondag 16/12/2018 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

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 16 december 
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Kerstmarkt Gent 

 
We gaan de Kerstsfeer gaan opsnuiven op de kerstmarkt 
in Gent! 
 
We gaan met de trein. Je neemt zakgeld mee voor een 
drankje en een hapje, dat zit niet in de prijs inbegrepen. 
We spreken af aan het station in Ieper. 

zaterdag 22 december 

wanneer - zaterdag 22/12/2018 - van 14:00 uur tot 20:45 uur 

waar - station Ieper  

prijs - € 18,00 + zakgeld voor drankjes en hapje, of picknick 

inschrijven tegen - maandag 26/11/2018 
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maandag 31 december 

Oudejaarsavond 

wanneer - maandag 31/12/2018 - van 18:30 tot 02:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 31,00 + zakgeld voor drankjes 

inschrijven tegen maandag 17 december 

Vier de overgang van oud naar nieuw biNus! We maken er 

opnieuw een spetterend feest van. Bekijk hier alvast het menu: 
 

Aperitief met hapjes 
Koninginnenhapje 
Varkenshaasje gemarineerd met picon, wijnperen en zijn 
garnituur 
Verassingsdessert met koffie 
Om middernacht een glaasje bubbels 

 

DJ Taco en Dylan zorgen opnieuw voor ambiance op de dansvloer! 
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wanneer - zondag 13/01/2019 - vanaf 11:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

extra info - iedereen is welkom!!! 

Inschrijven tegen - maandag 7 januari, zo kunnen we voldoende hapjes en 

drankjes voorzien! 

 

 

 Nieuwjaarsreceptie 

zondag 13 januari 

Voor àlle leden en vrijwilligers (dus ook Spelewijs!) en hun 

familie en vrienden. 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/
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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 december 

Sjoelbak 

 

woensdag 12 december 

Vogelpik 

 

woensdag 19 december 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Verjaardagen in december 

Deze maand wensen we een gelukkige verjaardag aan 

deze leden en vrijwilligers. Proficiat!!! 

Clauw Willy 1/12/1957 

Petit Marie-Claude 2/12/1954 

Vanhoorne Zoë 2/12/2000 

Alliance Roger 3/12/1982 

Beutler Jolien 3/12/2001 

Casteleyn Geert 3/12/1962 

Callens Marc 10/12/1960 

Degraeve Sabrina 10/12/1989 

Smagge Katelijn 12/12/1968 

Goethals Michel 14/12/1960 

Dewulf Gert-Jan 21/12/1988 

Wicke Femke 21/12/2001 

Logghe Joseph 22/12/1947 

Sampers Charlotte 22/12/1982 

Leroy Dries 23/12/1990 

Van Assche Nico 23/12/1974 

Bekaert Jacqueline 25/12/1940 

Monkerhey Silke 25/12/2002 

Debusschere Mike 28/12/1971 

Vandenabeele Nicky 28/12/1992 

Vandevyvere Tim 29/12/1984 

Huyghe Steffi 30/12/2002 
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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! 

Schrijf je in! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/
http://www.wvavzw.be/inschrijven/
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Bestelformulier koekjes 

Soort aantal dozen 

Frangitarte   

Popiroll   

Carré confituur   

Assortiment snacks   

Assortiment koffie   

Assortiment kokos   

Brownies   

Frambooscake   

Zachte vanillewafel   

Zachte vanillewafel met chocolade   

Gevulde wafeltjes   

Boterwafeltjes   

Zweedse haverkoekjes   

  

TOTAAL ____ x 6 euro = 

Stuur dit formulier op naar WVA vzw - Rijselstraat 98 - 8900 Ieper. Zodra we je bestelling 

ontvangen hebben, contacteren we je via mail of telefoon om dit te bevestigen.  

Je bestelling is pas definitief na overschrijving. Schrijf het gepaste bedrag over naar BE03 

4648 2101 1184 met vermelding ‘koekjes 2018’. 

Jouw gegevens 
 
Naam en voornaam: __________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

Jouw bestelling: 

Iedere doos kost 6 euro.  
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