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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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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 hoofdmoni’s. 
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Kerstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de Kerstvakantie is er werking van Spelewijs op donderdag 

26 december en vrijdag 27 december en op donderdag 2 januari 

en vrijdag 3 januari. Telkens vanaf 7u30 tot 17u00. 

Op vrijdag gaan we zwemmen. Graag om 8u30 aanwezig zijn. 

Wanneer: 26 december, 27 december, 2 januari & 3 januari 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be of via www.spelewijs.be 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een Spelewijs dag 

7 euro. Gelieve dit per dag aan het onthaal te betalen. In de 

dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. 

Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens de tussentijdse vakanties.  

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via de 

website: www.spelewijs.be —> kind inschrijven. Of door een 

mailtje te sturen naar spelewijs@wvavzw.be 
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Dusdag: waterpret 

Zaterdag 18 januari: Waterpret 

Wanneer: zaterdag 18 januari  van 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen vanaf 4 jaar 

Wat?:  Op zaterdag 18 januari gaan we met Spelewijs naar het 

spiksplinternieuwe zwembad Lago weide in Kortrijk. Met maar 

liefst 5 adembenemende waterglijbanen en 1 eindeloze wildwa-

terbaan beleef je hier het meeste glijbaanplezier in België! Voor 

wie het liever wat rustiger aandoet is er een groot massage-

bubbelbad.  

Prijs? 12 euro 

 

Wanneer: zaterdag 18 januari 2020 van 14u tot 17u00 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Krokusvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de krokusvakantie is er werking van Spelewijs op dinsdag 

25 februari, woensdag 26 februari en donderdag 27 februari. 

Telkens vanaf 7u30 tot 17u00. Op woensdag  gaan we zwemmen. 

Graag om 8u30 aanwezig zijn dan! 

Wanneer: 25, 26 & 27 februari 2020 vanaf 7u30 tot 17u00 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be of via www.spelewijs.be 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een Spelewijs dag 

7 euro. Gelieve dit per dag aan het onthaal te betalen. In de 

dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. 

Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens de tussentijdse vakanties.  

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via de 

website: www.spelewijs.be —> kind inschrijven. Of door een 

mailtje te sturen naar spelewijs@wvavzw.be 
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Dusdag: indoorpretpark 

Zondag 1 maart: indoorpretpark akabé de Iris 

Wanneer: zondag 1 maart van 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen vanaf 4 jaar 

Wat?:  Op zondag 1 maart gaan we met Spelewijs naar het in-

doorpretpark van Akabé de Iris.  De hele zaal wordt ingericht met 

schitterende springkastelen, waar je je naar hartenlust kan uitle-

ven. In de beautyfarm kun je een knotsgek kapsel laten zeten, je 

gezichtje omtoveren tot een enge draak of betoverende prinses, 

maar ook een coole tattoo laten zetten! Voor de rustige kindjes is 

er een snoezelhoek voorzien, met speciaal snoezelmateriaal.   

Prijs? 10 euro 

 

 

Wanneer: zondag 1 maart  2020 van 14u00 tot 17u00 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Kamp 2020 

In de zomervakantie van 2020 gaan we opnieuw 

op kamp met Spelewijs. Dit jaar trekken we naar 

Oostende van zondag 23 augustus tot donderdag 

27 augustus. Hou deze periode dus alvast vrij! Het 

kamp kost 120 euro, 100 euro voor sociaal tarief. 

Meer info volgt binnenkort! 

 

 

 

 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

9 

 Activiteiten 

Prachtige Kerstverlichting in Oostende!! 
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Oudejaarsavond 

Ook dit jaar vieren we opnieuw de overgang van oud naar nieuw 

biNus! 

Menu 

Aperitief met hapjes 

Tomatensoep met balletjes 

Kalkoenfilet met archiducsaus of pepersaus 

IJstaart 

Om Middernacht: bubbels! 

DJ Joerie zorgt voor de ambiance! 

 dinsdag 31 december 

wanneer - dinsdag 31 december van 18:30 uur tot 02:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 35,00 + zakgeld voor drankjes 

inschrijven tegen:  woensdag 18 december 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 7 en 21 januari 2020 

We trainen opnieuw samen met Robby, Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door in de splinternieuwe sporthal Minneplein. 

Doe sportieve kledij aan! Als er een match doorgaat, vervalt er een training 

en worden de spelers verwittigd door de trainers. 

 

De trainingen in januari gaan door op: 

dinsdag 7 januari en dinsdag 21 januari. 

 

wanneer - dinsdag 7 en 21 januari van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - sporthal Minneplein Ieper 

prijs - € 3,00 per training of match 

 



 

 

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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donderdag 9 januari 

Driekoningentaart bakken 

Prijs: € 5,00 

dinsdag 7 januari 

Activiteitenvergadering + receptie met 

nieuwjaarsbrief 

Prijs: € 4,00 
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Driekoningen 

Woensdag 8 januari 

wanneer - woensdag 8 Januari van 14u tot 17u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 2 euro, warme drank, koffie of chocomelk inbegrepen 

We gaan op stap in de Rijselstraat om Driekoningen 

te zingen, we verkleden ons en zingen ons warm. 

Afspraak om 14u in de biNus. 
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Autosalon 

Wanneer - zaterdag 11 januari 8:00 uur tot 18:45 uur 

Waar -  Station Ieper 

prijs - 40,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 8 januari 

Zaterdag 11 januari 

We gaan met de trein én de metro naar het autosalon op 

de Heizel in Brussel. 

Neem zeker je picknick mee en zakgeld voor een drankje. 

Afspraak om 8:00 uur aan het station van Ieper. Terug-

komst om 18:45 uur in Ieper Station. 
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Nieuwjaarsreceptie 

Ook dit jaar willen we samen met jullie het nieuwe 

jaar vieren. Op zondag 12 januari zijn jullie 

allemaal van harte uitgenodigd om samen met ons 

te klinken op het nieuwe jaar. Start om 11u00 in 

biNus. Heel graag tot dan! 
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biNusstappers 

wanneer - zondag 12 januari 2020 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 (nieuwe prijs!) 

inschrijven tegen - woensdag 8 januari 

zondag 12 januari 

We wandelen de Gaperstocht in Geluwe van de Wervikse Wandel-

sportvereniging. We vertrekken van uit biNus stipt om 13:30 en 

zijn terug om 17:00 uur. We komen daar aan omstreeks 14:00 uur 

en vertrekken er omstreeks 16:15uur. Indien je rechtstreeks gaat, 

geef dit dan door bij inschrijving. 

Startlocatie: Vrije Basisschool De Graankorrel, Beselarestraat 33 in 
Geluwe. 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 15 januari van  14:00 uur tot 16:30 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper of rechtstreeks Haiglaan 31E Ieper 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  13 januari 

Woensdag 15 januari 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Pieter en zijn accordeon. 

We gaan zingen bij trefpunt 4,  

We spreken af  in biNus, of rechtstreeks trefpunt 4 



 

 

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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donderdag 16 januari 

 

dinsdag 14 januari 

Bezoek Mariënstede 

Prijs: € 8,00 

Volksspelen het Mysterie 

Prijs: € 7,00 
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Life on Wheels 

 

 

 

 

 

Ook in januari 2020 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer doen we rolstoelhockey 

wanneer - donderdag 16 januari  18:30 uur tot 20:00 uur 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 16 januari 
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Middelste pagina’s 

Eind  oktober gingen we kennismaken met GEM’sa, een vereniging voor 

personen met ASS in Rijsel. Op 12 december kwamen ze met een groep 

naar hier om kennis te maken!  WVA verovert Europa!! 

De prijs voor de meest verkochte koekjes 

gaat naar de familie Verhee! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

21 

 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan onze middelste pagina’s door middel van een tekstje, 

een anekdote, een foto… Laat ons dit gerust weten tegen 15 januari! 

Middelste pagina’s 
In hogere sferen 

op de kerstmarkt 

van Ieper met ‘t 

Achternoentje. 

De artiesten van de Warmste lach, bezorgden ons ook écht                   

een warme lach! 

Bedankt aan alle artiesten en vrijwilligers om zo geld                          

binnen te brengen voor de 8 Ieperse verenigingen. 
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wanneer -  zondag 19/01/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis + zakgeld voor een drankje en pannenkoeken 

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! 

Welkom vanaf 14:00 uur!! 

zondag 19 januari 
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Techniekacademie 

Woensdag 22 januari 

wanneer -  woensdag 22/01 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 8,00 

inschrijven - tegen maandag 20 januari 

 

Techniekacademie komt naar biNus en we werken met textiel! 

Je zal je eindresultaat naar huis kunnen mee nemen! 

In samenwerking met Hogeschool Vives 

—> Samen/apart zijn activiteiten voor kinderen en jongeren met autisme. 



 

 

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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donderdag 23 januari 

 

dinsdag 21 januari 

Bowling Poperinge 

Prijs: € 10,00 

Skipiste Komen 

Prijs: € 7,00 
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Nieuwjaarsfuif 

Vrijdag 24 januari 

wanneer - vrijdag 24 januari van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - GRATIS - neem geld mee voor een drankje 

Kom Nieuwjaar vieren in biNus!  

Wij zorgen voor alcoholvrije bubbels!! 

Er zijn ook croques te krijgen! 
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Karaoke Diksmuide 

We zingen de longen uit ons lijf in de Noortpoorte in 

Diksmuide, kies je favoriete lied en zing mee met de 

muziek. Opgepast de beste zanger(es) wordt beloond! 

               Afspraak om 14u in de Noortpoorte, 

                Oostendestraat 7, 8600 Diksmuide. 

wanneer -  zaterdag 25 januari - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - Noortpoorte, oostendelaan 7 Diksmuide 

prijs - 5 euro met gratis drankje,+ wat zakgeld 

inschrijven - voor donderdag 23 januari 

                    Zaterdag 25 januari 
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Vertelnamiddag 

Wanneer - zaterdag 25 januari 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen:  maandag  20 januari 

Zaterdag 25 januari 

Daniël Vannieuwenhuysse leest nu verhalen voor en neemt       

hiermee de fakkel van Pol over. 

Bedankt Pol voor uw jarenlange inzet!!  

 

Daniël neemt je voortaan mee in een spannende fantasiewereld 

en neemt je op sleeptouw voor een boeiend verhaal!! 



 

 

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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donderdag 30 januari 

 

dinsdag 28/01 

Bib + iets drinken 

Prijs: € 4,00 

Schilderen op doek 

Prijs: € 5,00 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 29 januari van 14:00 uur tot 16:30 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper of rechtstreeks Haiglaan 31E Ieper 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  27 januari 

Woensdag 29 januari 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Pieter en zijn accordeon. 

We spreken af  in biNus. 
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Nieuwjaarsetentje 

Wanneer - zaterdag 1 februari 11:30 uur tot 15:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 29,00 euro 

inschrijven tegen:  maandag  27 januari 

Zaterdag 1 februari 

Aperitief met hapjes 

Huisgemaakte garnaalkroketten 

Parelhoenfilet in druivenroomsaus /  

gratin aardappelen en groenten 

Gebak met koffie 
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Reizen en 

Kampen 
Meer reizen en kampen worden in het krantje van februari 2020 bekend gemaakt! 
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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.  

Meer info: carine.leire@wvavzw.be 

Zorgmidweek Ter Duinen 

afspreekplaats: biNus (voorzieningen: ter plaatse) 

prijs: € 245,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen: tegen 07/02 

 31 maart tot 3 april 2020 

mailto:carine.leire@wvavzw.be?subject=Zorgmidweek%20Ter%20Duinen
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Vliegreis Mallorca 

wanneer - 12-19 mei 2020 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

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

inschrijven tegen 4 februari, plaatsen zijn beperkt. 

12-19 mei 2020 

 ALL-IN vliegreis naar Mallorca 

 Hotal HM Gran Fiesta ligt aan het strand van                           

Palma de Mallorca, de hoofdstad. 

 Zwembad 

 Ruime, klassevolle kamers met badkamer. 

 Prijs: €1395 

 Voor meer info: carine.leire@wvavzw.be 
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Zwemuurtje zwembad Ieper 

Zaterdagmiddag  van 13u30 tot 14u30 wordt er in het zwem-
bad van Ieper een uurtje gereserveerd voor mensen met een 
beperking, G-sporters zoals we ze noemen.  (fysiek, psychisch, 
mentaal, visueel,  auditief, autisme) 
De redders voorzien dan ook alle mogelijkheden om iedereen 
in het water te brengen. 
Het zwembad staat dan ter beschikking exclusief voor deze 
doelgroep. Rustiger moment, lift ter beschikking, rolstoel voor 
in het zwembad,… 
Gezinsleden en begeleiders van een andersvalide zijn dan ook 
welgekomen om mee te zwemmen. 
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Vrijetijdstrajectbegeleiding 

Wil je graag lid worden van een sportclub, een muziekensemble of een 

jeugdbeweging? Je vind het moeilijk om je weg te vinden in het grote aan-

bod? 

WVA vzw helpt je op weg door VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING.  

 

We luisteren naar wat je graag wil doen en leggen dan contacten met vereni-

gingen, sportclubs om zo aansluiting te maken. Dit kan gaan over verenigin-

gen die speciaal werken voor personen met een beperking, maar we kunnen 

ook gewone verenigingen warm maken om zich open te stellen voor perso-

nen met een beperking. We willen er voor zorgen dat jij je amuseert! 

 

Heb je een vraag over hoe je jouw vrije tijd wil invullen? Contacteer dan WVA 

vzw via info@wvavzw.be of bel naar 057 21 55 35. 
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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 8 januari 

Sjoelbak 

 

woensdag 15 januari 

Vogelpik 

 

woensdag 22 januari 

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) 

 - 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/
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