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Colofon  
De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd Anders vzw. 
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             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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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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DUS-dagen 2019 

wanneer - 1 x per maand op zaterdagnamiddag 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper)  

prijs - is anders voor iedere DUS-dag 

inschrijven tegen - telkens twee weken voordien 

extra info kun je steeds volgen via de facebook-evenementen! 

De data van de DUS-dagen voor 2019 zijn jammer genoeg nog niet gekend. 

In januari is er alvast géén DUS-dag. Dit omdat er al onze nieuwjaarsreceptie 

is op zondag 13 januari. 

Wanneer de DUS-dagen zijn kunnen we nog niét vertellen, maar hier wel al 

een greep uit de komende DUS-dagen voor 2019! Nieuwe ideeën voor 

uitstappen zijn trouwens steeds welkom! ;-) 

Creatief knutselen bij ‘t Wilgenteentje in Poelkapelle  

 Indoor minigolf in Harelbeke 

  Struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte in Tielt 

   Het indoorpretpark van Akabé De Iris 

    Aquapark Bellewaerde 

     … en nog zoveel meer!!! 
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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 

We vieren samen het nieuwe jaar! 

Opvang voor kinderen wordt niet voorzien, maar kan 

aangevraagd worden,  dit tegen vrijdag 4 januari ten 

laatste. 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/
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Komende tussentijdse 
vakanties Spelewijs 

wanneer - krokus- en paasvakantie, telkens op di - woe - do 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4, Ieper)  

dagprijs - € 7,00 per kind 

inschrijven tegen - telkens twee weken voordien 

extra info kun je steeds volgen via de facebook-evenementen! 

We maken hier al de data voor de komende vakanties bekend! In de krantjes 

van de komende maanden worden die nog eens herhaald. Inschrijven is 

mogelijk vanaf maandag 14 januari 2019. 

 

Krokusvakantie 2019: 

dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 maart 

 

Paasvakantie 2019: 

dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 april 

dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april 

 

Telkens van 9 tot 16 uur, met opvang vanaf 8 en tot 17 uur. Inschrijven doe je 

via spelewijs@wvavzw.be, of via www.spelewijs.be vanaf 14/01/2019. 

mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=inschrijven%20vakantie
http://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1
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15-16-17 april 2019 

Verandering in het aanbod. Toegankelijk voor iedereen! 

Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die interesse 

hebben in paarden en paardrijden.  Je hebt de keuze:  

 de paarden  verzorgen, voederen, … zonder paardrijden 

 de paarden  verzorgen, voederen, … … met paardrijden 

 

De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur. Maak je gebruik van het vervoer van de 

WVA, dan is de afspraak om 8.40 uur vanuit biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. We zijn terug 

aan biNus om 16.30 uur. 

Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge (Ieperseweg 45). Er is vervoer moge-

lijk vanuit Ieper (aan te vragen bij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om 

zelf vervoer te voorzien.  

 

 maandag: gewoon schema. 

 dinsdag: NM huifkar tocht, nadien pannenkoeken met koffie. 

 woensdag: NM demo les, familie en vrienden zijn welkom, nadien koffie. 

 

Kostprijs? 

Met rijles: 130 euro.  Zonder rijles: 65 euro. Hierin inbegrepen: 

 verse soep (zelf picknick voorzien!) 

 drankjes en tussendoortjes 

 rijlessen en begeleiding  

 vervoer en verzekering 

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

                             Voor voorzieningen, Stal Leon: Ieperseweg 45, Poperinge 

prijs: € 130,00 met rijlessen. € 65,00 zonder rijlessen 

inschrijven en betalen - tegen 22 maart 2019 

3-daags paardenkamp Paasvakantie 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Paardenkamp%20Paasvakantie
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de  

Activiteiten 

Kerstatelier met Agnes 

(activiteit van 15 december 2018) 
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Training minivoetbal 

We trainen opnieuw samen met Robby, 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 januari gaan door op: 

dinsdag 8 januari 2019 

dinsdag 22 januari 2019 

 

dinsdag 8 en 22 januari 

wanneer - dinsdag 8 en 22 januari 2019 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 januari 2019 komen we opnieuw 2 keer samen voor 

diverse sportactiviteiten!! 

 

 

 

 

 

In januari is er werking op deze dagen: 

zaterdag 12 januari: rolstoelbowling in De Goe Smete bij 

zwembad Poperinge, van 14:00 tot 16:00 uur. 

donderdag 24 januari: rolstoeltennis in sporthal Ieper, van 

18:30 tot 20:00 uur. 

wanneer - zaterdag 12/01/2019 en donderdag 24/01/2019 

waar - Bowling Poperinge en Sporthal Ieper  

prijs - € 2,00 per activiteit 

12 en 24 januari 



 

 

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 8 januari 

Feestelijke activiteitenvergadering + muzikale pak 

Prijs: € 2,00 

donderdag 10 januari 

Boltra 

Prijs: € 10,00 
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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/


 

 

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 15 januari 

Bib + iets drinken 

Prijs: € 4,00 

 donderdag 17 januari 

Wafelbak + karaoké 

Prijs: € 3,00 
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Cinema @ biNus 

wanneer - zaterdag 19/01/2019 - van 14:00 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 14 januari 

zaterdag 19 januari 

We bekijken de Vlaamse versie van Alice in Wonderland! 

Met popcorn en één drankje in de prijs inbegrepen! 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 20/01/2019 - van 13:15 uur tot 16:45 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - maandag 14 januari 

We wandelen de 17de Brandweertocht in Diksmuide. We 

vertrekken van uit biNus om 13:15 en zijn terug om 16:45 uur. We 

komen daar aan omstreeks 14:00 uur en vertrekken er omstreeks 

16:00 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij 

inschrijving. 

Startlocatie: 
Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide 

 

Wil je de dag zelf iemand bereiken van WVA? Bel dan naar 

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  20 januari 
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wanneer -  zondag 20/01/2019 - 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 20 januari 



 

 

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 22 januari 

Bezoek Ieperplant 

Prijs: € 7,00 

Zwemmen Menen 

Prijs: € 6,00 

donderdag 24 januari 
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We tafelen opnieuw gezellig samen biNus ter ere van het nieuwe 

jaar. We genieten van een luxe buffet. 

In de prijs zit ook de aperitief en dessert met koffie inbegrepen. 

wanneer - zaterdag 26/01/2019 - van 11:30 tot 15:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 26,00 

inschrijven tegen - maandag 21 januari 2019 

 

Nieuwjaarsetentje 

Zaterdag 26 januari 2019 



 

 

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 29 januari 

Kaasfabriek Passendale 

Prijs: € 8,00 

filmnamiddag 

Prijs: € 2,00 

donderdag 31 januari 
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Diksmuide: 

Stadswandeling en 

ontmoetingsnamiddag 

wanneer - zaterdag 02/02/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - appartement van 4AD (Kleine Dijk 57, langs straatkant)  

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 28 januari 

Koekjes bakken en wandelen: dé ideale activiteit om andere 

mensen te ontmoeten! 

We starten de namiddag aan het appartement van 4AD in Diksmuide: daar 

bakken we koekjes. Terwijl de koekjes afkoelen, doen we een rustige 

wandeling (+- 2 km) doorheen het centrum van Diksmuide. Daarna keren we 

terug naar 4AD om de namiddag af te sluiten met een drankje en onze 

zelfgebakken koekjes terwijl we wat bijpraten of een gezelschapsspelletje 

spelen. Iedereen is welkom! 

zaterdag 2 februari 
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de  

reizen 
 

en 

kampen 
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Deze reis is voor personen die net iets meer zorg nodig hebben. 

Tijdens deze midweek naar Nieuwpoort kan je andere mensen 

ontmoeten, een terrasje doen, een wandeling maken, lekker eten, een 

babbeltje slaan, … . Je kan simpelweg genieten van een gezellige week! 

De begeleiding gebeurt door ervaren vrijwilligers. We zijn met 

maximum 10 deelnemers en 4à5 begeleiders. 

Drankjes bij uitstappen en persoonlijke aankopen vb postkaartjes zijn 

niet in de prijs inbegrepen.  

We organiseren twee midweken in 2019 

 van 9 tot en met 12 april 2019 

 Van 1 tot en met 4 oktober 2019 

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

Zorgmidweek Ter Duinen 

afspreekplaats: biNus (voorzieningen: ter plaatse) 

prijs: € 225,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen: voor de midweek van april tegen 10/02, voor de 

midweek van oktober tegen 02/09. 

 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Zorgmidweek%20Ter%20Duinen
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15-16-17 april 2019 

Verandering in het aanbod. Toegankelijk voor iedereen! 

Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die interesse 

hebben in paarden en paardrijden.  Je hebt de keuze:  

 de paarden  verzorgen, voederen, … zonder paardrijden 

 de paarden  verzorgen, voederen, … … met paardrijden 

  

De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur. Maak je gebruik van het vervoer van de 

WVA, dan is de afspraak om 8.40 uur vanuit biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. We zijn terug 

aan biNus om 16.30 uur. 

Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge (Ieperseweg 45). Er is vervoer moge-

lijk vanuit Ieper (aan te vragen bij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om 

zelf vervoer te voorzien.  

 

 maandag: gewoon schema. 

 dinsdag: NM huifkar tocht, nadien pannenkoeken met koffie. 

 woensdag: NM demo les, familie en vrienden zijn welkom, nadien koffie. 

 

Kostprijs? 

Met rijles: 130 euro.  Zonder rijles: 65 euro. Hierin inbegrepen: 

 verse soep (zelf picknick voorzien!) 

 drankjes en tussendoortjes 

 rijlessen en begeleiding  

 vervoer en verzekering 

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

                             Voor voorzieningen, Stal Leon: Ieperseweg 45, Poperinge 

prijs: € 130,00 met rijlessen. € 65,00 zonder rijlessen 

inschrijven en betalen: tegen 22 maart 2019 

3-daags Paardenkamp Paasvakantie 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Paardenkamp%20Paasvakantie
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Dit jaar trekken we naar hotel Van der Valk in Nederland. We 

fietsen 45 à 55 kilometer per dag! 

In de prijs inbegrepen: € 530,00 

- vervoer 

- vier overnachtingen in het hotel 

- dagelijks 3-gangenmenu + picknick 

- drank en versnaperingen voor onderweg 

- verzekering en begeleiding 

Fietsvakantie 

wanneer - maandag 22/07 t.e.m. vrijdag 26/07/2019 

waar -  Station, Ieper 

prijs - € 530,00 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

22 juli tem 26 juli 2019 
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Busreis Lloret de Mar 

We gaan  met de bus naar Lloret De Mar in Spanje. 

Hotel Annabel**** volpension. 

Er kunnen slechts 12 personen ingeschreven worden. Deze reis is geschikt 

voor rolstoelgebruikers. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer - vrijdag 26/07/2019- zondag 04/08/2019 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 990,00 (voorschot van € 590,00 + € 400,00 restbedrag) 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

26 juli tot 4 augustus 2019 
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Busreis Salou  

We reizen met de bus naar Salou, de gouden kust van Spanje 

Hotel California Garden**** volpension,  we vertrekken op dinsdag 30 juli 

en komen terug op donderdag 8 augustus. Kostprijs: €990,00 

Er kunnen slechts 12 personen ingeschreven worden. Deze reis is geschikt 

voor rolstoelgebruikers. 

Heb je interesse en wens je meer info, vraag de folder aan. Dit kan via mail 

naar carine.leire@wvavzw.be.  

wanneer - dinsdag 30/07/2019 - donderdag 08/08/2019 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 990,00 (voorschot van € 590,00 + € 400,00 restbedrag) 

inschrijven tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

30 juli tem 8 augustus 
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Dit attractieve strandhotel ligt op 10 minuten lopen van het centrum van 

Playa del Inglés en is ongeveer 150 m van de uitnodigende baai verwijderd. 

Het complex is slechts enkele stappen lopen van het bruisende toeristische 

centrum vandaan. In de directe omgeving vindt u veelzijdige mogelijkheden 

om te winkelen, restaurants, bars en een discotheek Het hoofdstrand ligt op 

ongeveer 1 km van het hotel en is gemakkelijk te voet bereikbaar. 

In de meeste kamers biedt het balkon een mooi uitzicht. Er is internettoe-

gang, een telefoon, een televisie, een radio, een stereo-installatie en wifi. De 

badkamers zijn uitgerust met een douche en een bad.  

Meer info via: carine.leire@wvavzw.be  

wanneer - vrijdag 2 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 1395 (voorschot van € 700 + € 695 restbedrag) 

inschrijven tegen 4 februari, plaatsen zijn beperkt. 

Gran Canaria 

all-in vliegreis 

2 t.e.m. 9 augustus 2019 
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We gaan op weekend naar de vakantiehoeve  

Het Spieckerhof in Keiem 

In de prijzen zijn inbegrepen: Alle maaltijden en frisdranken tijdens de maal-

tijden, van vrijdag avond tem zondagmiddag, vervoer, begeleiding, animatie 

en uitstappen. 

Niet inbegrepen: Dranken op uitstap en buiten de maaltijden. Persoonlijke 

aankopen. 

We vertrekken op vrijdag 13 september om 17:30 uur aan biNus. 

We komen terug op zondag 15 september rond 17:00 uur aan biNus 

wanneer -  van vrijdag 13/09/2019 t.e.m. zondag 15/09/2019 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 145,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - vrijdag 2 augustus 2019 

Vrijetijdsweekend 
13 t.e.m. 15 september 2019 
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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 9 januari 

Sjoelbak 

 

woensdag 16 januari 

Vogelpik 

 

woensdag 23 januari 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Verjaardagen in januari 

Deze maand wensen we een gelukkige verjaardag aan 

deze leden en vrijwilligers. Proficiat!!! 
Huysentruyt Caisey 2/01/2005   Mollez Gilles 17/01/2006 

Delattre Emilio 3/01/2014   Decaestecker Betty 18/01/1983 

Vanuxem Bernard 3/01/1967   Selschotter Tine 18/01/1980 

Demeulenaere Lies 4/01/1994   Van De Kerckhoven Sasha 18/01/2007 

Fivez Diana 4/01/1948   Vercouillie Sepp 18/01/1989 

Naert Jolien 5/01/2005   Verrijdt Brigitte 18/01/1959 

Segier Lyana 5/01/2012   Persoone Jolien 19/01/1998 

Bentein Martine 6/01/1958   Cottyn Lukas 20/01/1990 

Brabant Thomas 6/01/1958   Denuwelaere Laura 20/01/1992 

Claeys Luca 6/01/2010   Werbrouck Mildred 21/01/1981 

Debeuf Laura 6/01/1999   Vanbecelaere Elizabeth 22/01/2001 

Van De Kerckhoven Matthew 6/01/2004   Allemeersch Lieselot 23/01/1992 

Watteyne Ileen 6/01/2013   Hillewaert Maria 23/01/1959 

Bourgeois Petra 7/01/1970   Vanthourenhout Jochen 23/01/1980 

Penninck Michael 7/01/1989   Bogaert Dorine 24/01/1966 

Berat Paul 8/01/1964   Bogaert Dorine 24/01/1966 

Regemortels Yari 9/01/2006   Buyse Louise 24/01/1996 

Segier Selina 9/01/2009   Rosseel Rita 25/01/1955 

Trappeniers Danny 10/01/1952   Exter Annie 27/01/1951 

D'Alleine Viktor 12/01/2009   Gouwy Emma 28/01/2000 

Verstraete Ilyano 12/01/2009   VanLaere Thomas 28/01/1962 

Hoebink Tessa 13/01/2010   Braem Céline 29/01/2009 

Rosseel Cynthia 13/01/1994   Lamaire Tracey 30/01/1998 

Versaevel Margot 13/01/1998  Smagge Marleen 30/01/1967 

Brysbaert An-Sofie 14/01/1992  Timmerman Arne 30/01/1984 

Wyffels Sandy 14/01/1969  Debreuck Laurens 31/01/1981 

Devos Danny 15/01/1957  Degryse Vanessa 31/01/1989 

Termote Jitse 15/01/2010  Melis Tiebe 31/01/2006 

Odent Marvin 16/01/1983  Storm Michaël 31/01/2000 

Hubrecht Liliane 17/01/1963      
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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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