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Colofon  
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Met de steun van: 

 

 

 

Lidkaart 

Het is vanaf september 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 
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SoCrowd 
 

 

Aan iedereen een welgemeende                         

DANKJEWEL!                                         

Ons streefdoel was om 10.000 euro   

te verzamelen.                                           

We zijn daar de volle 122 procent        

in geslaagd!                                                                

Dankjewel aan iedereen die een      

aandeel kocht! 
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biNus 

Vanaf november 2015 is het vrijetijdspunt biNus de eerste en de 

derde zondag van de maand geopend tussen 14:00 en 17:00 uur.  

In november start deze werking 15 november. 

 

 bij koffie krijg je gratis gebak 

 je kan jouw breiwerk meenemen 

 gezelschapsspelletjes spelen 

 ... 

 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

5 

DUS-dagen Spelewijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens je meer info? Mail naar spelewijs@wvavzw.be of bel naar 

057/21 55 35 en vraag naar Sien. 

Spelewijs is een speelpleinwerking voor 

kinderen met een beperking van 3 t.e.m. 15 

jaar oud 

 

Spelewijs organiseert speelpleinwerking en uitstappen 

voor kinderen met een verstandelijke beperking, ASS 

(autisme), een fysieke beperking, ADHD, leerachterstand, 

...  
 

Sinds 2014 organiseren we 

onze DUS-dagen: 

DagUitstappen Spelewijs.  

In de prijs van iedere DUS-dag zit 

inbegrepen: 

 eventueel vervoer 

 koek en drank  

 begeleiding 

 verzekering lichamelijke ongevallen 

 eventuele inkomprijs  

28 November: Bakkerijmuseum = € 15,00 

19 December: Schaatsen in Finlandia = € 15,00 
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Paardenkamp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 
Het paardenkamp is voor alle personen met een beperking vanaf 7 jaar oud die in interesse  

hebben in paarden en paardrijden.  

Wanneer? 
WVA organiseert paardenkampen in de herfst- en  

paasvakantie. In de herfstvakantie is dit op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november 

Er wordt niet overnacht tijdens het paardenkamp. De dag begint om 9 uur, en loopt af om 16 uur. 

Waar? 
Dit gaat door in ruitervereniging Stal Leon te Poperinge. (Ieperseweg 45) Er is vervoer mogelijk 

vanuit Ieper (aan te vragen ij inschrijving). Opgelet: aan voorzieningen vragen we om zelf ver-

voer te voorzien.  

Kostprijs? 
120,00 euro.  

Meer info? 
Mail naar  

carine.leire@wvavzw.be 

 

Tijdens het paardenkamp komen verschillende zaken aan 

bod: paardrijden - opzadelen van de paarden - voederen - 

verzorgen van de paarden - stallen uitmesten. 

Alle lessen worden door een professionele lesgever gegeven. 

Niveau van paardrijden? 
Er wordt gewerkt in drie groepen: 

- beginners 

- half gevorderden 

- gevorderden 

 

Ervaren vrijwilligers staan in voor de begeleiding.  Voor wie dat 

nodig heeft, wordt er individuele begeleiding aangeboden.  

Op die manier kunnen we voor iedere deelnemer een paarden-

kamp op maat aanbieden. 

Begeleiding op maat 
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Babbelatelier 
 

Na het atelier heb je altijd de mogelijkheid 

om nog een halfuurtje na te kaarten. Kom je 

je zoon/dochter/familielid afhalen, dan kan je 

in biNus nog een praatje slaan met de 

vrijwilligers en je mening geven over de 

activiteiten. Uiteraard kan je ook na het 

atelier genieten van een drankje.  
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Atelier 

De Oude Kaasmakerij 

 

 

                                                                  

 

wanneer: zaterdag 7 november van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 10,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 26 oktober 

       + 

We brengen een bezoek aan de kaasmakerij in 

Passendale. We komen te weten hoe kaas wordt 

gemaakt en leren het volledige proces van koe tot kaas. 

Nadien kunnen  we genieten van een ware 

Kaasdegustatie. 
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De Spiegelstappers 

Hellegattocht 

 

 

 

 

We doen de “Hellegattocht” van de Heuvellandstappers.         

Start in O.C. De Fontein, Dikkebusstraat, Heuvelland. 

Alle wandelingen van de Spiegelstappers zijn rolstoeltoegankelijk. 

Om aan de wandeling te kunnen deelnemen, heb je verplicht een 

lidkaart van De Spiegelstappers nodig. Deze lidkaart is geldig van 

januari t.e.m. december, kostprijs: €12,50 

 

wanneer: zondag 8 november van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: 13:30 biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 3,00 

extra info: doe goede stapschoenen aan. 

inschrijven en betalen tegen maandag 26 oktober 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

11 

Atelier 

Kasteel de Blankaart 

 

   

 

 

 

We bezoeken het Kasteel van de Blankaart in Woumen                 

en maken kennis met de verschillende elementen van de natuur.               

We maken ook een wandeling in het park. Je krijgt een 

rondleiding met gids! 

Er is één drankje in de prijs inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 14 november van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 12,00 

extra info:  stevige schoenen aandoen! 

inschrijven en betalen tegen maandag 2 november 

+ 
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Instuif 
 

 

 

 

 

JobiN is een nieuwe deelwerking voor                    

jongeren van 15 tot en met 35 jaar.  

JobiN is een jeugdhuiswerking die éénmaal per 

maand plaatsvindt in biNus. 

De zomerwerking is een deel van JobiN. 

Graag nodigen we iedereen tussen 15 en 35 jaar uit 

voor onze instuif! 

wordt  

wanneer: zaterdag 14 november van 19 uur tot 23 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

extra info:  voor iedereen van 15 tot en met 35  jaar 

inschrijven niet noodzakelijk, breng je identiteitskaart mee 

geen paspoort = geen toegang 
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Atelier 

Schoonschrijven 

Schrijf-aerobic 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger Agnes leert jullie schrijven met grote bewegingen. Je 

maakt kennis met ons nieuw groot krijtbord en leert je spieren te 

ontspannen en zeer mooie letters vormen. 

wanneer: zaterdag 21 november van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

Afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 5,00 

extra info: doe gemakkelijke kledij aan 

inschrijven en betalen tegen maandag 9 november 

+ 
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Uitvlieger 

Percossa 

 

 

 

 

 

Vier mannen, acht vuisten op tafel met een 

spiksplinternieuw spektakel! Een nieuwe 

theatervoorstelling met inspiratie uit persoonlijke 

ervaringen. 

Eén ding is zeker: het is een knettergekke show vol 

bizarre acts en steengoede muziek. 

wanneer: zaterdag 21 november om 20:00 uur 

afspreekplaats: ingang ‘t Perron  

prijs: € 3,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: maandag 9 november 
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Atelier 

Spaghetti Maken 

 

 

 

 

 

 

We kuisen en snijden de groenten, we koken spaghetti 

en bakken het vlees. We maken spaghetti voor iedereen 

die komt naar de grote spaghettiavond van biNus!! 

 

wanneer: zaterdag 28 november van 14:00 uur tot 17:00 uur (tot 17:30 

uur atelierbabbel) 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 2,00 

extra info: breng je keukenschort mee 

inschrijven en betalen tegen: maandag 16 november 
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Gratis spaghettiavond 

 

 

 

 

 

Vanaf 18:00 zijn jullie welkom op de grote 

spaghettiavond voor alle leden van WVA!! We bieden 

gratis spaghetti aan en maken kennis met het nieuwe 

vrijetijdscentrum van WVA: biNus. De spaghetti is gratis, 

de dranken zijn betalend. 

 

wanneer: zaterdag 28 november vanaf 18:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: spaghetti is GRATIS, drank te betalen 

extra info:  breng zeker jouw lidkaart mee 

inschrijven en betalen tegen maandag 16 november 
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Hutsepot 

wanneer: zondag 13 december vanaf 11:30 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: volwassene: € 13 , -12 jaar: € 6 

inschrijven en betalen tegen: vrijdag 4 december 

 

Je bent welkom in biNus om te genieten van lekkere     

hutsepot! Met casselrib en worst! 

 

Geef ons zeker bij inschrijving het aantal kinderen          

en volwassen die zullen blijven eten! 
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Oudejaarsavond 

 

wanneer: donderdag 31 december vanaf 19:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs: € 27 (Inbegrepen: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, 

dessert, koffie, glas champagne) + zakgeld voor dranken 

inschrijven en betalen tegen maandag 21 december 

Kom oudejaar vieren in biNus en kom genieten van: 

Fuif m
et D

J 

M
iddernacht 

Cham
pagne!! 

Koffie en 

desse
rt 

Warm  

hoofdgerecht 

Aperiti
ef 

Voorgerecht 
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‘t Achternoentje 
Ook de Dagbesteding gaat dit jaar opnieuw door, maar dan wel 

onder een andere naam: ‘t Achternoentje!  

AFSPRAAK TERUG biNus, Rijselstraat 98 in Ieper!! 

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.  

Dinsdag 3 november 

wat? activiteitenvergadering + mölky 

prijs? € 1,00 

Donderdag 5 november 

wat? Wandelen Kemmel 

prijs? €  5,00 + zakgeld 

Dinsdag 10 november 

wat? Marsepein Maken Sint-Maarten 

prijs? € 5,00 

Donderdag 12 november 

wat? Gezelschapsspelen 

prijs? € 1,00  

Dinsdag 17 oktober 

wat? Bizarre Beestjes 

prijs? € 8,00 

Donderdag 19 november 

wat? Beiaard Nieuwkerke 

prijs? €  4,00 + zakgeld 

Dinsdag 24 november 

wat? Bib + iets drinken 

prijs? € 3,00 

Donderdag 26 november 

wat? Memorial Museum Zonnebeke 

prijs? € 10,00 
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Sportuurtjes 
 

De Spiegelstoters - de biljart dus - zal niet meer 

doorgaan. Er komt tafelvoetbal voor in de plaats. 

Sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 20:00 uur. 

De Sportuurtjes voor november: 

Woensdag 4 november:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 18 november:  

Tafelvoetbal 

 

Woensdag 25 november:  

Vogelpik (i.p.v. 11/11)         



Ik neem deel aan volgende activiteiten (kleur het bolletje): 

Het Atelier: 

O  Kaasmakerij 

O  De Blankaart 

O  Schrijven en bewegen 

O Spaghetti maken 

  

‘t Achternoentje: 

O Activiteitenvergadering + mölky 

O Wandelen Kemmel 

O Marsepein maken 

O Gezelschapsspelletjes 

O Bizarre Beestjes 

O Beiaard Nieuwkerke 

O Bib + iets drinken 

O Memorial Museum Zonnebeke 

 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Naam:  ...........................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................     

Telefoon:  ......................................................................................................................  

e-mailadres:  .................................................................................................................  

Invulstrook 



Vervolg invulstrook 
De Spiegelstappers 

O  Heuvelland 

  O Ik ga mee vanuit biNus O Ik ga rechtstreeks 

 

Uitvlieger 

O Percossa 

 

O Spaghettiavond 

O Hutsepot                       met …. Volwassenen en …. –12-jarigen 

O Oudejaarsavond 

 

DUS-dagen Spelewijs 

O Bakkermijmuseum 

O Schaatsen 

 

O Paardenkamp  

 O Ik vraag vervoer aan vanuit Ieper (niet voor voorzieningen). 

 

Sportuurtjes 

O sjoelbak 

O tafelvoetbal 

O vogelpik 

 

 



 

(geldt niet voor de Achternoentjes en Spiegelstappers) 

 

1) Kies de activiteit(en) waaraan je wilt deelnemen. 

 

2) Schrijf in via één van de volgende manieren: 

 - via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

 - via de invulstrook (zie volgende pagina’s) 

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3) Betaal na bevestiging van inschrijving zo vlug mogelijk via 

 overschrijving. Geef als vermelding de datum en naam van de 

 activiteit, en de naam van de deelnemer(s). 

 OPGELET: De inschrijving telt pas definitief nadat er betaald 

 is. 

 Rekeningnummer WVA: BE03 4648 2101 1184 

 

4)  Bij de activiteiten staat een datum waartegen je moet 

 inschrijven. Als je niet op tijd inschrijft, kan het zijn dat je niet 

 meer kan deelnemen!  

 De boodschap is dus: op tijd inschrijven én op tijd betalen! 

 

5)  Geniet van de activiteit! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be


 


