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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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CORONA 

• Mondmasker is in onze binnenruimtes          
verplicht!! 

• Afstand in de binnenruimtes bewaren. 

• INSCHRIJVEN IS VOOR ELKE ACTIVITEIT         
VERPLICHT!!! 

• Indien CST verplicht is bij een activiteit dan 
staat deze afbeelding erbij :  

 

 

Graag zetten we nog een aantal aandachtspunten over 
Corona op een rij! 
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Bomen planten 27 november 2021 
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Coderdojo: Workshop Scratch 

Zaterdag 22 januari 2022 

Geschikt voor: iedereen vanaf 8 jaar 

Wat?:  Op zaterdag 22 januari organiseert Coderdojo een workshop 

Scratch.  Scratch is een programma waarmee je op een eenvoudige 

manier kan programmeren. Het bijzondere aan het programma is 

dat het werkt met blokjes i.p.v. tekst. Dit maakt het programmeren 

een stuk eenvoudiger. Op deze workshop leren we hoe je 

eenvoudige spelletjes en animaties kan maken via Scratch. 

 

Afspraak JOC Ieper, Fochlaan 3 om 9u45 tot 12u00 

 

Wanneer: zaterdag 22 januari 2022 van 9u45 tot 12u00. 

Waar: JOC Ieper, Fochlaan 3. 

Prijs: Gratis  
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DUS-dag: Boswandeling 

Waar: Kanteelpad 4, de Klepper  

Wanneer:   29 januari 2022 (van 14u00 tot 16u30) 

Wie: de kinderen van Spelewijs 

Prijs: €5 , warm drankje inbegrepen 

via overschrijving: BE03 4648 2101 1184 (mededeling: Dusdag+ 

naam kind), Cash: aan Ewout ter plaatse  

Doe maar jouw vuile schoenen en wanten aan, want Spelewijs gaat 

naar het bos! Warm kledij is aangeraden. 

We verzamelen aan de Klepper. 

Zaterdag 29 januari 2022 
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ACTIVITEITEN 

Bezoek milieuboerderij 2 december 2021 
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In januari zijn er 3 Sportuurtjes. 

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 12 januari 2022 

Sjoelbak 

woensdag 19 januari 2022 

Vogelpik 

 

woensdag 26 januari 2022 

Hoedje Wip 

 

Sportuurtjes 
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Troevertjeskoffer 

          Op reis vanuit de huiskamer 

WVA vzw heeft goed nieuws!! 

Heb je zin om een reisje te maken deze winter? Wel zoek 

niet verder, WVA brengt je de “Troevertjeskoffer” en nodigt 

je uit om op reis te gaan in eigen streek vanuit je eigen li-

ving. Via 3D, een VR-bril, filmpjes, knutselen, spelletjes en 

proeven, verkennen  jullie onze prachtige streek. Je kunt 

kiezen uit 2 bestemmingen :    Heuvelland of Bachten de 

kupe. 

De Troevertjeskoffer is gratis voor iedereen. 

Reserveer uw koffer via: pieter.lonneville@wvavzw.be 
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Diksmuide 

land van Vlierbos 

 

wanneer: zaterdag 8 januari 2022 van 10u tot 12 u 

waar : 10u het land van vlierbos. IJzerdijk 41, Diksmuide  

Prijs: 4 euro, drankje incl. 

inschrijven tegen:  woensdag 5 januari 2022 

We gaan naar de IJzerboomgaard hoeve waar we de 

dieren verzorgen.  We geven ze eten en mesten de    

stallen uit. 

We genieten van een lekker drankje. 

We halen u ook op in Diksmuide op afspraak. 

                Zaterdag 8 januari 2022 
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Diksmuide 

Zaterdag 8 januari 2022 

 

wanneer: zaterdag 8 januari 2022 van 14u00 uur tot 16u00 uur 

waar: 14u  Heernisse 1, 8600 Diksmuide                                                                                          

prijs: 10 euro drankje incl. 

inschrijven tegen:  woensdag 5 januari 2022 

We trotseren de koude en rijden met onze grote           

go-cart langs de Ijzer, we gaan op zoek naar de verschil-

lende vogelsoorten die er vertoeven en genieten van de 

natuur. We maken een tussenstop en drinken een  

drankje. We halen u ook op in Diksmuide op afspraak.  

         Met de go-cart langs de IJzer 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

12 

wanneer: zondag 9 januari 2022 van 13u30 uur tot 16u30uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 5 januari 2022 

Winterwandeling 

In Ieper 

We maken een mooie stadswandeling  in  Ieper  en 

sluiten of met een winterterrasje.  

 

Zondag 9 januari 2022 
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Veurne 
           Van 11 tot 20 januari 2022                    

                 ritje met de fietstaxi  

Wie gaat er mee op stap met de fietstaxi? 

We doen een ritje langs de oude haven en de Veurnevaart, we 

verkennen leuke plekjes in de stad. Deze toeristische rit duurt   

ongeveer 1 a 2 uur ( 2 pers/rit),  prijs 4 euro per persoon met    

drankje inbegrepen. Vertrek aan OC de Zonnebloem te Veurne. 

Je kan een ritje aanvragen en reserveren via :                                                 

pieter.lonneville@wvavzw.be  

Opgepast : er is geen vervoer naar Veurne voorzien door WVA. 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 11 en 25 januari 2022 

We trainen opnieuw samen met Steven. 

De trainingen gaan door in de zaal aan het Minneplein! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in januari gaan door op: 

dinsdag  11 januari 2022 

dinsdag  25 januari  2022 

 

wanneer: dinsdag 11 en 25 januari 2022 van 17u30 tot 18u30 uur 

waar: Minneplein Ieper. 

prijs:  € 3,00 per training 
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Lekker Italiaans koken 

wanneer: woensdag 12 januari 2022 van 14u tot 17u 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs:  7 euro, drankje inbegrepen 

inschrijven tegen:  vrijdag 7 januari  

 

Woensdag 12 januari 2022 

Samen met STEVEN MIRACOLI maken we een lekkere  

spaghetti. 

Na de maaltijd spelen we een korte quiz en genieten we 

van wat Italiaanse muziek en daarna eten we de spaghetti 

op.  

Inschrijven verplicht!  
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Winterduinwandeling + bezoek 

bezoekerscentrum Duinpanne 

wanneer: zaterdag 15 januari 2022 van 13u00 uur tot 17u30 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper. Vervoer regio Diksmuide en Veurne op 

aanvraag!! 

prijs: 5 euro, drankje inbegrepen 

inschrijven tegen:  vrijdag 14 januari 

Buitenkans Proevertje! 

We gaan wandelen in de prachtige duinen van De Panne en         

brengen een bezoek aan het interessante                                          

bezoekerscentrum Duinpanne. 

Doe aangepaste kledij en schoeisel aan! 

Buitenkans is een nieuw project van WVA vzw voor  

jongeren tot 30 jaar. 

In de volgende Vrijetijdskrant lees je er alles over! 

Zaterdag 15 januari 2022 
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Life on Wheels 

wanneer: woensdag 19 januari 2022 van 14u00 uur tot 17u00 uur 

 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper. 

                      

prijs: € 2,00 per activiteit 

 

We komen samen voor een nieuwjaarsdrankje en spelen 

gezellige volksspelen in biNus! 

Let op: Enkel voor leden van Life On Wheels! 

          Woensdag 19 januari 2022 
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Nutteloze borden wandeling 

Donderdag 20 januari 2022 

 

wanneer: donderdag 20 januari 2022 van 13u tot 16u  

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs: 5 euro 

inschrijven tegen:  maandag 17 januari 2022  

We gaan wandelen in Ieper en zoeken de nutteloze 

borden die verspreid zijn over de stad.  

Dit is een wandeling van 5 km. Tijdens de wande-

ling stoppen we voor een drankje in Marktcafé    

Les halles.  

Inschrijven verplicht! 
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IJzerboomgaard 

wanneer: vrijdag 21 januari 2022 van 14u tot 17u 

waar: Ijzerboomgaard, IJzerdijk 41, 8600 Diksmuide  

Prijs: 5 euro 

Inschrijven voor woensdag 19 januari 2022 

We trekken naar de IJzerboomgaard in Diksmuide voor 

een bezoek aan de boerderij. Onze Franse vrienden van 

Gem’sa komen ook mee!  

Inschrijven verplicht!  

Vrijdag 21 januari 2022 
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Nieuwjaar caféavond in biNus 

wanneer: vrijdag 21 januari 2022 van 19u tot 22u 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven voor woensdag 19 januari 2022 

Vrijdag 21 januari 2022 

We zetten het nieuwe jaar in met onze eerste           

caféavond van 2022! Wij zorgen voor de bubbels! 

 

Inschrijven verplicht! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

23 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

24 

       Zondag 23 januari 

biNus op zondag  

biNus is opnieuw open op zondag! Kom gezellig iets 

drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen: 2 pannenkoeken + 

koffie of warme chocomelk voor slechts € 2,50!  

Inschrijven verplicht!  

Binnen is het dragen van een mondmasker verplicht! 

wanneer: zondag 23 januari van 15u tot 17u 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs: gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 19 januari 
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Café chantant 

Woensdag 26 januari 2022 

Beste vrienden, we gaan er terug tegenaan!!!!! 

Als de regels van het moment het ons toelaten,  

zingen we alle zorgen weg en beleven we een leuke 

namiddag.  Opgelet : max 10 personen. 

Inschrijven verplicht!  

wanneer - woensdag 26 januari 2022 van 14u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 2 euro ,  koffie en water incl 

inschrijven tegen:  maandag 24 januari 2022 
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Workshop koken  

Donderdag 27 januari 2022 

wanneer - donderdag 27 januari 2022, van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 10 euro 

inschrijven tegen:  maandag 24 januari 2022  

Wil jij graag lekkere gerechtjes koken?  

Op donderdag 27 januari gaan we aan de slag met 2      

gerechtjes:  

Groentequiche en mascarpone mousse met cuberdon. 

Inschrijven verplicht! Neem een potje mee voor de      

gerechtjes die je hebt gemaakt! En een keukenschort! 
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Nieuwjaarsetentje 

wanneer - zondag 30 januari 2022 van 11u30 tot 16u 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Inschrijven voor woensdag 26 januari 2022 

Zondag 30 januari 2022 

We genieten samen van een luxebuffet , 

klinken met ons glas  dat het nieuwe jaar 

weer  mag zijn zoals  het vroeger was. 

Prijs: €29 

Inbegrepen: aperitief, buffet, koffie en dessert. 

Niet inbegrepen: dranken 
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Speeddate-diner 

Zaterdag 5 februari 2022 

wanneer - Zaterdag 5 februari 2022 van 17u45 tot  20u 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

Prijs:  15 euro per persoon  voor eten, voor drankjes neem je  zakgeld mee!  

Inschrijven voor woensdag 26 januari 2022 

Op zaterdag 5 februari 2022 organiseren we een speeddate-diner.  

Een speeddate-diner is een etentje waarbij je met 2 aan tafel zit. Om het 

halfuur moet je doorschuiven naar de plaats naast je zo 

leer je iedereen kennen.   

Eerste halfuur: hapje en eerste speeddate 

Tweede halfuur: hoofdgerecht en tweede speeddate 

Derde halfuur: dessert en derde speeddate 

Eten is inbegrepen in de prijs van 15 euro, drankjes niet.  

Inschrijven verplicht!  

Nog vragen? Contacteer Axelle via axelle@wvavzw.be of 0473 64 43 74 
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Kwissen met Alexander 

Ditmaal staan we even stil bij bekende mannen 

die dit jaar zijn overleden. 

Link het juiste beroep aan de juiste persoon. 

De 10 beroepen waaruit je kan kiezen zijn:  

1 Wilfried Van Moer (76-Belg) 

2 Leopold Lippens (79 Belg) 

3 Roger Deberdt (91-Belg) 

4 Jacques Rogge (79-Belg) 

5 Pieter Aspe (68-Belg) 

6 Lange Jojo (85-Belg) 

7 Frederik Willem De Klerk (85-Z. Afrika) 

8 Jean-Paul Belmondo (88-Fransman) 

9 Philip (99-brit) 

10 John Miles (72-Brit) 

Antwoorden op laatste pagina 
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Zin om deel te nemen aan de Kattenstoet? Schrijf je  zeker in!!! 

We hebben 2 groepen die deelnemen:  

de Middeleeuwse Burgers en de  Musti’s. 

Voor wie deelneemt aan de groep van de Middeleeuwse Burgers, ontvang 

je een formulier die moet worden ingevuld .Dit dient voor het maken van 

de kostuums.  

Er volgen voor elke groep 2 repetities. De data zijn nog niet bekend.  

Voor verdere vragen kan je mailen naar carine.leire@wvavzw.be of bellen 

naar 0471 21 00 63.  
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Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemidde-
lingskantoor voor mensen met een beperkt   

budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij 
een sociale organisatie en de stap zetten naar zo 

een organisatie is soms te groot. Net daarom 
bestaat Rap op Stap.  

Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen af-
spraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen!  

 
Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als 
sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in 

een Rap op Stapkantoor. De medewerkers       
helpen ook met het samenstellen van een      

budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.  
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WVA is een Rap Op Stap-Kantoor! 

In januari werken wij enkel op afspraak.  

 

Dit kan via:  

057 21 55 35 of rapopstap@wvavzw.be 

 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag 

van 9u30 tot 12u 

Van 12u30 tot 16u 
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Vrijetijdstrajectbegeleiding 

Zoek je een leuke activiteit voor in je vrije uurtjes, maar vind je 
niet wat je wil?  Dan kan je bij ons je vraag stellen. We gaan sa-
men aan de slag met jouw vragen.  

Heb je interesse in een nieuwe hobby, sportclub,                                 
activiteitenaanbod... en vind je zelf de weg niet? 

We staan voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan naar 
een nieuwe hobby. Advies en begeleiding is gratis. 

Voor wie? 
Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) 
een beperking. VAPH erkenning is niet nodig. 

Neem contact op! 

Ivo: ivo.braem@wvavzw.be 

Axelle: axelle@wvavzw.be 

Pieter: pieter.lonneville@wvavzw.be 

Carine: carine.leire@wvavzw.be 

Ewout: ewout.stouffs@wvavzw.be 

Hier kan je terecht met je vrijetijdsvragen! 
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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! 

1 voetballer, 2 burgemeester, 3 gerechtspsychiater, 4 olympisch voor-

zitter, 5 schrijver, 6 zanger, 7 president, 8 acteur, 9 prins, 10 pianist/

zanger 

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