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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 oktober t.e.m. augustus 

Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Masson 

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 
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De wind vanachter 

 

De dagen, weken en maanden vlogen en vliegen voorbij. Ons krantje voor de 
herfstmaand oktober vliegt hier ook alweer de deur uit. 

WVA heeft duidelijk ‘de wind vanachter’; een boordevol krantje met leuke en 
diverse activiteiten en uitstappen voor jullie, zowel voor kinderen, jongeren en 

volwassenen. 

Tijdens de week en in het weekend kun je bij ons terecht voor jullie boeiende 
vrijetijd. Heel wat ‘klassiekers’ in ons oktoberaanbod en ook wat nieuwigheden. 

Lees vlug verder over een match in Club Brugge, soep met babbeltjes, Buren bij 
Kunstenaars, het paardenkamp, speelpleinwerking én ons eerste Balbal Sportkamp 

in De Lovie. Genieten en tijdig inschrijven, de plaatsen zijn beperkt. 

De tropische stormen zoals Irma domineren de laatste weken het nieuws en het 
leven van veel mensen uit de Caraïbische regio. Hopelijk blijven wij in onze mooie 
Westhoek van dergelijke natuurrampen gespaard. Hoog tijd om met zijn allen wat 

groener en duurzamer te leven. Vandaar ons moestuinproject en ook de oproep op 
pagina 8 om jullie Spelewijskledij te komen afhalen. 

Veel leesplezier en tot op één van onze activiteiten! 

 

Het team en de vrijwilligers van WVA vzw 

Voorwoord 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat… 

… Franky!  

Volledige naam: Franky Vereecke 

Leeftijd: 52 jaar 

Hobby's: Fotografie 

Lievelingseten: Spaghetti  

Lievelingskleur: blauw-zwart 

Vrijwilliger bij WVA sinds: 2016 

Soort vrijwilligerswerk: ondersteuning in biNus waar 

ik maar kan 

Je favoriete activiteit 

bij WVA: sportuurtjes 

op woensdagavond 

Levensmotto: “Vergeet 

niet te leven.” 
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Is een activiteit voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen, 

of voor iedereen? Dat is niet altijd duidelijk. 

Vanaf nu zetten we bij iedere activiteit picto’s. Deze picto’s 

helpen je om de activiteit te vinden die bij jou past. De picto’s 

staan telkens links, onder de titel van de activiteit. 

De picto’s zijn ter indicatie, ze zijn niet sluitend. Als je twijfelt, kun 

je ons nog steeds vragen of jij kan deelnemen aan een bepaalde 

activiteit. 

Picto beertje: voor kinderen 

Picto pet: voor jongeren 

Picto mensen: voor volwassenen 

Picto’s samen: voor iedereen! 

* Picto’s * 
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Verloren kledij Spelewijs 
Er bleef heel wat kledij achter in Spelewijs na de 

zomerwerking. Van sokken tot t-shirts tot dikke jassen. 

Van elk stuk kledij werd een foto op Facebook geplaatst.  

Zit er iets van jouw kind tussen? Laat weten aan Sien wanneer je 

erom zou komen! Dit kan nog tot eind september. Daarna wordt 

de kledij geschonken aan vzw ‘t Spoor. 

 

Alle kledij ligt in biNus, Rijselstraat 98. Maak een afspraak via 

057/21 55 35 of via spelewijs@wvavzw.be. 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
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DUS-dagen Spelewijs 

wanneer - derde zaterdag van de maand - telkens in de namiddag 

waar - afspraak meestal aan De Klepper 

prijs - afhankelijk van de activiteit 

inschrijven tegen - telkens twee weken op voorhand 

extra info - Doe een bundelinschrijving! 

De DUS-dagen zijn terug!  

Eenmaal per maand op zaterdagnamiddag gaan we op uitstap 

met de kinderen van Spelewijs. De DUS-dagen worden iedere 

maand apart in de Vrijetijdskrant voorgesteld. Hier zie je al 

een kort overzicht: 

21/10: Oude Kaasmakerij Passendale - € 9,50 

18/11: Zwemmen in Poperinge - € 12,00 

16/12: Kasteel Beauvoorde - € 10,00  

Aangezien weinig moni’s een rijbewijs hebben, komen we geregeld chauffeurs 

tekort voor de DUS-dagen. Kun jij met één van onze busjes of eigen wagen 

meerijden? Laat dit dan weten bij inschrijving! De kilometers naar en van de uitstap 

worden vergoed. 

3e zaterdag van de maand 

Bundelinschrijving: 
Schrijf je in één keer in voor al deze DUS-dagen, en betaal ze samen. Je 
betaalt iets minder voor de activiteiten (28 i.p.v. 31,50 euro) en wij 
kunnen een betere begeleiding aanbieden op deze manier! 



 

 

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 3 oktober 

donderdag 5 oktober 

vergadering + gezelschapsspelen 

Prijs: € 7,50 

moestuin + tuinbezoek Dirk in Reningelst 

Prijs: € 2,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

10 

Training minivoetbal 

wanneer - dinsdag 03/10 én 17/10/2017- van 17:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door 

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. 

We vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

Je kan ook rechtstreeks naar De Klepper gaan. Daar zijn we om 

17:15 uur. 

dinsdag 3 oktober 
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Mexicaanse fuif 

wanneer - vrijdag 06/10/2017- van 19:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis inkom! 

inschrijven - is niet nodig 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje 

Hola! Na de siesta, is er deze vrijdag een fiesta biNus! 

 

Zet je Mexicaanse hoed op, en kom dansen op ons Mexicaans 

feest.  

Nacho’s met dipsaus voor iedereen! Olé! 

vrijdag 6 oktober 
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Merghelynckmuseum 

wanneer - zaterdag 07/10/2017- van 10:00 tot 12:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 12,00 

inschrijven tegen - maandag 2 oktober 

 

Het Merghelynckmuseum bevindt zich in een herenhuis dat werd 

ingericht naar de mode van het jaar 1774. 

In het herenhuis zien we hoe de familie Merghelynck uit Ieper 

leefde in de 18e eeuw.  

We volgen een rondleiding met een leuke gids, en leren hoe 

mensen vroeger alles deden zonder elektriciteit. 

Deze uitstap gaat door in de voormiddag. 

zaterdag 7 oktober 
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We wandelen de Sas tot Sastocht van Wandelclub Nooit Moe 

Boezinge. 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is OC Ten Vrielande,  

Brugstraat 27 in Boezinge. 

We komen daar toe omstreeks 13:45 uur en vertrekken er 

omstreeks 16:45 uur. Indien je rechtstreeks gaat, geef dit dan door 

bij inschrijving. 

wanneer - zondag 08/10/2017 - van 13:30 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 4,00 

inschrijven en betalen tegen - maandag 2 oktober 

zondag 8 oktober 

de biNusstappers 
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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 8 oktober 

wanneer - zondag 08/10/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 



 

 

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 10 oktober 

donderdag 12 oktober 

Bezoek Lotte + activiteit @ De Lovie 

Prijs: € 5,00 

Cinema @ biNus 

Prijs: € 4,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

16 

Soep met babbeltjes 

De Soepmobiel komt langs met gratis soep! 

 

Heb je zin in een tas soep, én een gezellige babbel? Kom dan naar 

het Zaalhof! Je brengt zelf je tas mee. 

Naast een warme tas soep drinken, kun je ook Kubb of petanque 

spelen op ‘t Zaalhof. 

Er wordt een tent voorzien bij regenweer. 

wanneer - woensdag  11/10/2017- tussen 10:30 uur en 12:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) of het Zaalhof 

prijs - gratis! 

extra info - neem zelf je  tas mee!!! 

woensdag 11 oktober 
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Filmnamiddag 

Cinema biNus 

 

We kijken naar de animatiefilm Moana. 

De film is Nederlands gesproken. 

Er worden chips voorzien tijdens de film. 

wanneer - zaterdag 14/10/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 

extra info - chips en één drankje in de prijs inbegrepen 

zaterdag 14 oktober 
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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. 

We vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

Je kan ook rechtstreeks naar De Klepper gaan. Daar zijn we 

aanwezig vanaf 17:15 uur. 

dinsdag 17 oktober 

wanneer - dinsdag 03/10 én 17/10/2017- van 17:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door 



 

 

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 17 oktober 

donderdag 19 oktober 

Halloweenpompoen uithollen + soep maken 

Prijs: € 5,00 

Boltra Cafe America Dikkebus 

Prijs: € 5,00 
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DUS-dag: 

Oude Kaasmakerij 

wanneer - zaterdag 21/10/2017 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 9,50 (bundelinschrijving =€ 28,00 voor 3 DUS-dagen! Zie p. 8) 

inschrijven tegen - zaterdag 7 oktober 

extra info - chauffeurs gezocht! 

 

Voor de eerste DUS-dag van dit jaar trekken we naar Passendale! 

Tijdens een rondleiding leren we alles wat er maar te 

leren valt over kaas. Als toppunt van de uitstap, 

maken we elk onze eigen kaas! Helemaal zelf! 

Deze activiteit is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.  

zaterdag 21 oktober 
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Buren bij kunstenaars 

wanneer - zaterdag 21/10/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen - maandag 16 oktober 

extra info - niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

We gaan kunstwerken van lokale artiesten bekijken. 

We zien ook de werken van Pol van de vertelnamiddag! 

 

De locatie is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

zaterdag 21 oktober 
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Halloweenfuif 

wanneer - zaterdag 21/10/2017- van 19:00 tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis inkom! 

inschrijven - is niet nodig 

extra info - neem zakgeld mee voor een drankje 

Iedereen is welkom op deze fuif! 

DJ Taco en Dylan zorgen voor de muziek 

 

Kom griezelen biNus, als je durft... 

Moehahahahaha! 

zaterdag 21 oktober 
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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 22 oktober 

wanneer - zondag 22/10/2017- van 14:00 tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - gratis! 

extra info - neem wat zakgeld mee voor een drankje 



 

 

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 24 oktober 

donderdag 26 oktober 

Baknamiddag 

Prijs: € 5,00 

Paters West-Vleteren 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 
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Zorgmidweek  Ter Duinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zorgmidweek is voor personen die iets meer ondersteuning en 

verzorging nodig hebben. 

Deze zorgmidweek is reeds volzet!  

Wegens het grote succes, organiseren we in het voorjaar van 

2018 nog een zorgmidweek. 

dinsdag 24 t.e.m. vrijdag 27 oktober 
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Naar Club Brugge 

We gaan kijken naar de match Club Brugge tegen Sint-Truiden! 

De datum en de prijs maakt Club Brugge pas bekend op 

donderdag 28 september. 

Datum en prijs kunnen we dus nog niet vertellen, maar je kan nu 

reeds inschrijven onder voorbehoud! 

De details van de match worden bekend gemaakt via Facebook. 

Heb je je ingeschreven? Dan geven we de info door via mail of 

bellen we je op. 

weekend van 27-29 oktober 

wanneer - 27, 28 OF 29 oktober, tijdstip nog niet gekend 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - nog niet gekend 

extra info - vanaf donderdag 28 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 31 oktober 

Bib + iets drinken 

Prijs: € 3,50 
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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. 

We vertrekken samen biNus om 17:00 uur. 

Je kan ook rechtstreeks naar De Klepper gaan. Daar zijn we om 

17:15 uur. 

dinsdag 31 oktober 

wanneer - dinsdag 31/10/2017- van 17:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) of De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

30 

Paardenkamp herfstvakantie 

Een 3-daags paardenkamp zonder overnachting. 

Voor personen vanaf 7 jaar oud, ook voor volwassenen. 
 

We leren paardrijden, en leren de dieren verzorgen, telkens van 9 

tot 16 uur. We werken in drie niveaugroepen.  
 

Dit gaat door in Stal Léon, Poperinge (vervoer vanuit biNus 

mogelijk op aanvraag). De begeleiders vanuit Stal Léon en onze 

eigen vrijwilligers houden rekening met de capaciteiten van iedere 

deelnemer. 
 

Je brengt zelf een picknick mee. 

Soep bij het middagmaal en 

tussendoortjes zijn in de prijs 

inbegrepen. 

maandag 30 oktober t.e.m. woensdag 1 november 

wanneer - 30/10, 31/10 en 01/11 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - Stal Léon (Ieperseweg 45, Poperinge) 

prijs - € 130,00. Soep bij middagmaal en tussendoortjes inbegrepen. 

extra info - doe gepaste kledij aan en rubberlaarzen aan! 
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Balbal spel- en sport 
tweedaagse 

Kristof Mortier van de bekende balbalschool 

organiseert samen met ons een 2-daags 

sportkamp zonder overnachting. 

Dit is voor kinderen met en zonder beperking, 

leeftijd tussen 6 en 13 jaar oud. 

 

Samen met trainers van de balbalschool en de G-club van Poperinge 

beleven we 2 dagen vol voetbal, spel en beweging. Dit gaat door op de 

terreinen van de Lovie in Poperinge. 

De tijdstippen zijn zoals Spelewijs: het sportkamp is van 9 tot 16 uur, 

met opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

 

Heb je liever meer info vooraleer je inschrijft? Contacteer ons dan 

zeker! Je kan hiervoor terecht bij het algemeen nummer van WVA 

(057/21 55 35), of bij Sien van Spelewijs. 

maandag 30 en dinsdag 31 oktober 

wanneer - maandag 30/10 en dinsdag 31/10/2017- van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - de Lovie, Krombeekseweg 82 Poperinge 

prijs - € 16,00 voor 2 dagen sportkamp (gelijk aan Spelewijstarief) 

extra info - bel, mail, of kom langs biNus voor meer info! 

http://www.balbalschool.be/nieuw/index.php?page_id=1
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Spelewijs herfstvakantie 

Spelewijs is back! 
Ben je klaar voor 2 dagen vol avontuur en spel in thema Halloween? :-D 

 

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. Het programma kun je binnenkort zien op het 

Facbook-evenement “Spelewijs herfstvakantie 2017”. 

donderdag 2 en vrijdag 3 november 

wanneer - 02/11 en 03/11/2017 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - zondag 22 oktober, kan via de website. 

extra info - thema = Halloween! 

https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven/
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zondag 13 mei 2018 

Kattenstoet 2018 

wanneer - zondag 13/05 + repetities 

waar - Ieper 

prijs - verloning in natura voor alle deelnemers! 

inschrijven tegen eind oktober  

extra info - volgt na inschrijving 

In 2018 is er opnieuw Kattenstoet in Ieper. Zoals altijd, lopen wij 
mee in de stoet met twee groepen: de Musti’s (moni’s van 
Spelewijs) en de Middeleeuwse Burgers (leden en vrijwilligers 
volwassenwerking/jobiN) 
 
Er zijn enkele repetities in april en mei. Op de dag van de 
Kattenstoet zelf zijn wij de ganse dag aanwezig. 
Deelnemers krijgen drankbonnetjes en een vergoeding in natura 
vanuit stad Ieper (in het verleden was dit een ticket van 
Bellewaerde). 
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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 4 oktober 

Sjoelbak 
 

Woensdag 11 oktober 

Vogelpik 
 

Woensdag 18 oktober 

Hoedje Wip 
 

Woensdag 25 oktober 

Tafeltennis 

Sportuurtjes 
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Café Chantant is een zangkoor in samenwerking met De 

Academie van Ieper. Eva Storme van de Academie geeft les 

samen met Pieter Lonneville. Je betaalt lidgeld om een gans 

werkjaar te kunnen deelnemen.  

Café Chantant gaat iedere woensdag door biNus van 13:30 uur 

tot 15:30 uur. 

 

 

 

Komende Café Chantants 

Café Chantant 

woensdag 27 september 

woensdag 4 oktober 

woensdag 11 oktober 

woensdag 18 oktober 

woensdag 25 oktober 
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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/

