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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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Foto’s afgelopen activiteiten 

Bedankt!!
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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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DUS-dagen 2019 
Bekijk hier de daguitstappen voor het voorjaar van 2019. In iedere uitstap is 

vervoer, begeleiding, en koek en drank inbegrepen. 

We vertrekken soms vanuit De Klepper, soms vanuit biNus. Gelieve rekening 

te houden met de leeftijdsaanduidingen. Hopelijk tot binnenkort! 

zaterdag 20 april: indoorpetpark Akabé de Iris 

Geschikt voor: kinderen tot en met 12 jaar 

Wat?: Akabé de Iris - scouts voor kinderen met een beperking uit Poperinge - 
organiseren hun jaarlijks indoorpretpark! 

Prijs: € 8,00 (op voorhand overschrijven) 

Tijdstip en afspreekplaats: Van 14 tot 17 uur aan De Klepper (Kanteelpad 4) 

Extra info: Ambiance verzekerd! 

Wanneer: zaterdag 20 april, van 14u tot 17u 

Waar: Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 

0479/555 949 

Graag tegen 15 april 
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DUS-dagen 2019 

 

zaterdag 18 mei: minigolf Harelbeke 

Geschikt voor: alle leeftijden 

Wat?: Minigolf!!! 

Prijs: € 7,50 

Tijdstip en afspreekplaats: Van 14 tot 17 uur aan De Klepper 
(Kanteelpad 4) 

Extra info: Doe gemakkelijke schoenen aan, en eventueel een 
regenjas bij regenweer. 

In juni is er géén DUS-dag omdat de 

moni’s dan moeten studeren  

Wanneer: zaterdag 18 mei, 14u tot 17u 

Waar: Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 

0479/555 949 
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DUS-dagen 2019 

zaterdag  28 september: Dusdag: Astrolab 

Geschikt voor: kinderen en jongeren 

Wat?:   
Ben je geïnteresseerd in de sterrenhemel, ben je nieuwsgierig naar 
al die hemelobjecten? Wil je wel eens weten wat sterren nu 
precies zijn, welke plaats onze aarde en ons zonnestelsel innemen 
in het universum?  Dan moet je zeker deelnemen aan deze 
activiteit! We trekken naar het astrolab in de Palingbeek. 

Prijs: 10 euro 

Tijdstip en afspreekplaats: Van 14 tot 17 uur aan De Klepper 
(Kanteelpad 4) 

Extra info: Graag sportieve schoenen en een regenjas 
meebrengen. 

Wanneer: zaterdag 28 september, 14u tot 17u 

Waar: Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 

0479/555 949 
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Buitenspeeldag 
Woensdag 24 april    

Op woensdag 24 april zetten we alle tv’s, computers, laptops uit, want de 

buitenspeeldag is er terug.  Net zoals vorige jaren wordt het terrein van de 

Fenix omgetoverd tot een heus speel paradijs voor kinderen 

Spelewijs voorziet een reuze twister, een blote voetenpad, gekke kapsels, 

een gekke fotostand en macramé.  

Afkomen is dus de boodschap!  Ouders en grootouders zijn ook welkom. Er 

zal een bar zijn waar je verschillende drankjes en ijsjes kan krijgen en er is 

een dessertbuffet. Blijf dus gerust plakken en geniet samen met je kinderen 

van een leuke namiddag! Wie een zelfgemaakt dessertje meeneemt, krijgt 

gratis drankbonnetjes.  

wanneer - woensdag 24 april van 13u tot 17u 

waar - de Fenix 

prijs - Gratis 

inschrijven is niet nodig 
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Een festival met extra aandacht voor mensen met 

Autismespectrumstoornis 

Een leuk pre-zomers samenzijn vol 

muziek, lekkers en ambiance! Voor wie even wil 

ontsnappen aan de drukte is er een prikkelarme 

ruimte! 

Rock Sterre 

Wanneer—vrijdag 26 april van 16u tot 22u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 15 euro (inkompprijs + avondmaal) 

inschrijven tegen maandag 22 april 
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Spelewijs tijdens de 

zomervakantie 

Het is alweer uitkijken naar een zomervakantie vol spelewijsfun! Inschrijven 

kan online via de website: www.spelewijs.be. 

De startdag is op donderdag 4 juli, vanaf dan is er telkens werking van 

maandag tot vrijdag,. De laatste dag is vrijdag 23 augustus. 

De deur opent telkens om 7u30. ‘s avonds kan je jou kind terug komen op-

halen tussen 16u00 en 17u00. 

Tijdens het kamp is er geen gewone werking van Spelewijs. 

De dagprijs voor de zomervakantie is  8 euro (7.5 voor het tweede kind, 

7,00 voor het derde kind). 

Sociaal tarief is  mogelijk, meer informatie hierover kan je verkrijgen bij Jas-

mien. 

Er zullen opnieuw warme maaltijden besteld kunnen worden. Dit aan €3.70 

per maaltijd. Graag al vermelden bij inschrijving of er al dan niet een warme 

maaltijd gewenst is.  
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Spelewijs zomervakantie 

belangrijke data 

4 juli: startdag spelewijs 

Iedere woensdag gaan we zwemmen. 

Iedere donderdag komen de jongeren JobiN op bezoek. 

Vrijdag 19 juli van 14u tot 16u: ouderdag voor de Pimpampoentjes 

Vrijdag 26 juli van 14u tot 16u: ouderdag voor de Koala’s 

Vrijdag 2 augustus van 14u tot 16u: ouderdag voor de Grizzly’s 

 op de ouderdag worden de ouders van de groep uitgenodigd om 

samen met hun kind een activiteit op de Vestingen mee te volgen. 

12 t.e.m. 16  augustus: kamp spelewijs 

23 augustus: Laatste dag Spelewijs: afsluitfeest met koffietafel voor de 

ouders vanaf 15uur. 
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Spelewijs zomervakantie 

uitstappen 

Tijdens de zomervakantie trekken we soms eens buiten de muren van Spelewijs voor 

een uitstap.  

Voor een activiteit wordt 3 euro deelname prijs gevraagd. Met deze 3 euro bekosti-

gen wij dan het vervoer, de ingangsprijs... dit bedrag komt dan bovenop de dagprijs 

(8 euro) van Spelewijs, dus op een “uitstap-dag” betaal je dan 11 euro.  

Een greep uit het aanbod van de uitstappen voor komende zomervakantie: bezoek 

aan het ezelpad, springkastelendag, Kid-Rock met de Grizzly’s, op wieltjes, bezoek 

aan de palingbeek, een festivaldag, naar de zee…. 

Het definitieve programma wordt tijdig bekend gemaakt! 
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 Kamp Spelewijs 
van maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 augustus 

We gaan naar het Ravenhof in Vlamertinge!  Dit van maandagochtend tot 

vrijdagnamiddag. Het kamp is voor alle kinderen vanaf 6 jaar. Er is vervoer 

mogelijk op aanvraag, maar we zijn je dankbaar om zelf te rijden. Inschrijven 

is reeds mogelijk. Het thema van het kamp is: Speelse Helden. 

Opgelet: er is geen gewone werking van Spelewijs tijdens het kamp. 

Het kamp kost € 120,00 per persoon (sociaal tarief mogelijk op aanvraag). 

Het thema en de activiteiten en uitstappen zijn nog niét gekend, maar die 

worden natuurlijk tijdig bekend gemaakt. 

Deadline om in te schrijven is zondag 2 juni 2019. Kinderen die ook naast het 

kamp naar speelpleinwerking Spelewijs komen, krijgen voorrang op niet-

leden. 

Concrete afspraken: 

 De kinderen kunnen aankomen op de kampplaats op maandagochtend 

12 augustus tussen 8 uur en 9 uur. 

 De kinderen kunnen afgehaald worden op vrijdagnamiddag 16 

augustus tussen 16uur en 17uur.  
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de  

Activiteiten 

Veel sfeer tijdens het Paasatelier!! 
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Rock Sterre 

Een festival met extra aandacht voor mensen met 

Autismespectrumstoornis 

Een leuk pre-zomers samenzijn vol 

muziek, lekkers en ambiance! Voor wie even wil 

ontsnappen aan de drukte zal er een prikkelvrije 

ruimte zijn 

wanneer - vrijdag 26 april van 16u00 tot 22u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 15,00 

inschrijven tegen - maandag 22/04/2019 

vrijdag 26 april 
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Voetbal op groot scherm 

wanneer - 05/05 - 12/05 - 19/05 vanaf 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis - neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen telkens de week voordien 

Play offs van Club Brugge 

Kom kijken biNus op groot scherm. Ambiance verzekerd! 

 

Zondag 5 mei 

Tegen AA Gent, om 18:00 uur 

 

Zondag 12 mei 

Tegen Racing Genk, om 18:00 uur  

 

Zondag 19 mei 

Tegen Antwerp, om 18:00 uur 
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 minivoetbal De biNussjotters 

We trainen opnieuw samen met Robby, Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan opnieuw BUITEN door op 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.  

 

De trainingen in mei gaan door op: 

dinsdag 14 en 28 mei 2019 

 

Dinsdag 14 en 28 mei 

wanneer - dinsdag 14 en 28 mei 2019 van 17:30 tot 19:00 uur 

waar - De Klepper, Kanteelpad 8 8900 Ieper 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan in mei buiten door. 
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Life on Wheels 

Ook in mei 2019 komen we opnieuw 2 keer samen voor diverse 

sportactiviteiten!! 

 

 

 

 

 

In mei is er werking op deze dagen: 

 Op zaterdag 11 mei is er judo; meer info op de FB-pagina 

‘Life on Wheels Ieper’ 

 Donderdag 23 mei: rollerbal in sporthal Ieper van 18:30 tot 

20 uur. 

wanneer -  donderdag 23/05/2019 - van 18:30 tot 20:00 uur 

waar -  Sporthal Ieper  

prijs - € 2,00 per activiteit 

11 en 23 mei 



 

 

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 2 mei 

Moestuinnamiddag 

Prijs: € 2,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

20 

Diksmuide: 

  Kakelend Kippenmuseum 

wanneer - zaterdag 04/05/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - afspraak  voor het stadhuis van Diksmuide om 14.00u 

prijs -  € 8 ( drankje inbegrepen) 

inschrijven  voor donderdag 2mei,  opgepast  max 16 plaatsen in bus. 

Wie was er eerst : de kip of het ei? 

Ga mee op ontdekking naar kippen in alle vormen en kleuren, 

konijnen en een hoop andere boerderijdieren.  

Maximaal 16 plaatsen in de bus, als je rechtstreeks kan komen, 

afspraak om 14:15 uur aan het kippenmuseum. Laat bij 

inschrijving weten of je rechtsreek komt. 

zaterdag 4 mei 



 

 

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 7 mei 

 activiteitenvergadering + bib + terrasje 

Prijs: € 4,00 

donderdag 9 mei 

Boltra 

Prijs: € 10,00 
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Zomerfuif! 

wanneer - woensdag 08/05/2019 - van 16:00 uur tot 21:30 uur 

waar - 4AD, Kleine Dijk 4, Diksmuide 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 6 mei 

woensdag 8 mei 
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Bowlen Ieper 

Zaterdag 11 mei 

wanneer - zaterdag 11 mei 2019 van 14:00 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 10,00 euro + zakgeld 

Inschrijven tegen - maandag 6 mei 

We gaan bowlen in Bowling Atlantis in Ieper. 

 

Afspraak rechtstreeks aan de Bowling Atlantis, Posthoornstraat 8 

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. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 14 mei 

Stal Leon paarden verzorgen 

Prijs: € 3,00 + zakgeld 

donderdag 16 mei 

Bezoek Beukelaere molen  

Prijs: € 8,00 
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Onbeperkt Wild 

Welkom op deze dag vol aangepaste sporten! 

Dit gaat door in de Gavers in Harelbeke! 

Je kan proeven van een zeer gevarieerd sportaanbod met 
onder andere: 

 huifkar 

 zwaardvechten 

 paintball 

 kano 

wanneer -  woensdag  15 mei van 9:00 uur tot  16:30 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 10 euro + picknick meebrengen 

inschrijven - voor maandag 4 mei 

woensdag 15 mei 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

26 

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

waar - om 14u bij het beeld van jette vis op de vismarkt  te Diksmuide 

prijs - 4 euro 

inschrijven - voor maandag 13 mei 

Diksmuide 
Woensdag 15 mei   

      Op zoek naar de schat van ‘t manneke mane 

Ga mee op zoek naar de schat van het diksmuidse  “manneke 

mane”, samen met een knotsgekke gids die je  met zijn  

vertellementen op spoor zet om de  verborgen schat te vinden! 

Parcour:  1 km, drankje en verrassing inbegrepen. 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 18/05/2019 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 13 mei 

zaterdag 18 mei 

Pol komt langs om een nieuw verhaal te vertellen. Hij neemt je 

mee naar zijn fantasiewereld. Hij vertelt een prachtig verhaal dat 

wordt opgefleurd met geluiden en veel verschillende personages. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 19/05/2019 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - 13 mei 

Vijfwegentocht in Langemark, wijk Madonna. 

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: Zaal ‘t Madointje, Klerkenstraat 128, Langemark 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  19 mei 



 

 

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 21 mei 

wandelen + ijsje 

Prijs: € 2,00 + zakgeld 

donderdag 23 mei 

Baknamiddag 

Prijs: € 3,00 
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Diksmuide 

wanneer - woensdag 22 mei- van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - Het atelier, Ijzerlaan 17 Diksmuide 

prijs - € 3, drankje inbegrepen 

inschrijven tegen - maandag  20 mei 

woensdag 22 mei 

 
                           ZEBRAFOLIE 

Heb je al ooit een echte zebra gezien? Wel op deze knutselnamiddag 

gaan we een levensgrote zebra maken, we werken met diverse 

materialen. Hopelijk krijg je geen jeuk van wol, want daar kleden we  

het beest mee aan! 
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Samen-Apart @ De Klepper 

woensdag 22 mei 

Welkom op de Klepper voor een namiddag vol plezier  

 go carts 

 buitenspelen 

 moestuinactiviteit 

 Speciaal voor kinderen en jongeren met ASS 

wanneer - woensdag 22 mei- van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper - Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 3, drankje inbegrepen 

inschrijven tegen - maandag  20 mei 
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ONTmoetingscafé 

wanneer - zaterdag 25/05/2019 - van 15:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - Gratis - neem zakgeld mee voor een drankje! 

inschrijven tegen - maandag 20 mei 

zaterdag 25 mei 

Onder begeleiding van vzw Onze Nieuwe Toekomst, gaan 

we vanaf 15 uur gezellig rond tafel zitten.  

We praten over het thema armoede. Armoede is meer 

dan het tekort aan geld, het gaat om het kunnen 

deelnemen aan het leven, het krijgen van kansen en het 

overwinnen van drempels. 

Nadien genieten we van een lekkere hap! 

  



 

 

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 28 mei 

Dierenasiel Poezewoef Poperinge 

Prijs: € 5,00 
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Binussingers 

Dit schooljaar hebben we met onze zangers en zangeressen veel gerepeteerd 

in de inclusieklas van dé Academie.  

In juni halen we de Binussingers terug naar biNus en repeteren we op   

woensdagavond van 16:00 uur tot 18:00 uur.  

Omdat er gerust nog extra zangers én zangeressen mogen deelnemen,            

is iedereen op de repetities welkom! 

 

De repetities vinden plaats in biNus van 16:00 uur tot 18:00 uur op deze data: 

 woensdag 5 juni 

 woensdag 12 juni 

 woensdag 19 juni 

wanneer - woensdag 5, 12 en 19 juni van 16:00 uur tot 18:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - gratis, breng eventueel wat zakgeld mee 

IEDEREEN WELKOM!! 
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Wereldfeest 

wanneer - zondag 18 augustus , 12u tot 16u 

Waar — We spreken af aan biNus, Rijselstraat 98 

prijs - gratis, breng eventueel wat zakgeld mee 

inschrijven tegen:  1 augustus 2019 

Op zondag 18 augustus gaat het wereldfeest door op het binnenplein van 

het museumcafé op de grote markt in Ieper. Op dit wereldfeest worden 

gerechten van verschillende culturen aangeboden en zijn er concerten. De 

WVA voorziet de kinderanimatie . We zullen een reuzetwister, blotevoeten-

pad, gekke kapsels...meebrengen. 

Wie wil komen helpen om de kinderen een leuke namiddag te bezorgen én 

om mee te genieten van de sfeer!  
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dinsdag 02/07 

 Kermis Poperinge 

 13:00 uur tot 17:00 uur 

 € 5,00 

woensdag 03/07 

 Activiteit biNus Kubb - Molkky - buitenspelen 

 9:00 uur tot 16:00 uur 

 € 8,00 

donderdag 04/07 

 Uitstap De Boot Merkem - picknicken - kajak - varen 

 van 9:00 tot 16:00 uur 

 € 15,00 

maandag 8/07 

 Sint-Pietersfeesten 

 van 14:00 tot 17:00 uur 

 € 7,00 

woensdag 10/07 

 Adventure @ Sporttrack Dikkebusvijver 

 13:00 uur tot 16:00 uur 

 € 11,00 

JobiN is onze jongerenwerking voor jongeren van 15 tot 30 jaar. 

Hieronder staan de activiteiten die gepland zijn voor komende zomer. 
Inschrijven is reeds mogelijk via inschrijvingen@wvavzw.be of bellen naar 
057 21 55 35 of 0478 76 93 30.  

Voor activiteiten die een ganse dag duren breng je best picknick mee. 

Veel plezier en tot deze zomer! 

Ivo 
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donderdag 11/07 

 Activiteit De Klepper + Moestuinnamiddag 

 van 9:00 tot 16:00 uur 

 € 8,00 

vrijdag 12/07 

 Kid Rock 

 van 9:00 tot 20:00 uur 

 € 11,00 + zakgeld 

dinsdag 16/07 

 Fotozoektocht Ieper 

 van 9:00 tot 16:00 uur 

 € 8,00 + zakgeld 

woensdag 17/07 

 Zwemmen Poperinge 

 van 13:00 uur tot 16:00 uur  

 € 10,00 

donderdag 18/07 

 Activiteit De Klepper + Moestuinnamiddag 

  van 9:00 uur tot 16:00 uur 

  € 8,00 

zaterdag 20/07 

  Gentse Feesten 

 van 15:00 uur tot 23:45 - afspraak station Ieper 

 20 euro + zakgeld 

 

van 22/07 tot 26/07 KAMP, het kamp is reeds VOLZET! 
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woensdag 31/07 

  Wordt zelf moni - Uitwisseling! 

  van  9:00 uur tot 16:00 uur 

  € 8,00 

donderdag 1/08 

 Moestuinnamiddag 

 van 13:00 uur tot 16:00 uur 

 € 5,00 euro 

donderdag 8/08 

 Activiteit De Klepper + Moestuinnamiddag 

 van 9:00 uur tot 16:00 uur 

 8,00 euro 

vrijdag 9/08 

 Festival De Klepper 

  9:00 uur tot 16:00 uur 

  € 8,00 

dinsdag 13/08 

 Adventure@sporttrack 

 13:00 uur tot 16:00 uur  

 €  11,00 

woensdag 14/08 

 Activiteit biNus + Ijssalon  

  9:00 uur tot 16:00 uur 

 € 11,00 + zakgeld 
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dinsdag 20/08 

  Daguitstap Kortrijk 

  van  9:00 uur tot 16:00 uur 

  € 20,00  

woensdag 21/08 

 Bowlen Poperinge 

 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

 € 8,00 euro 

donderdag 22/08 

 Activiteit De Klepper + Moestuinnamiddag 

 van 9:00 uur tot 16:00 uur 

 8,00 euro 

dinsdag 27/08 

 Afsluitfeestje voorbereiden + FEEST!!! 

 9:00 uur tot 16:00 uur  

 8,00 euro 

 

zondag 1/09 

BBQ —> zie verder in het boekje!! 
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Kamp Autisme Westhoek/Samen Apart 

wanneer - vrijdag 12 juli t.e.m. maandag 15 juli 2019 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 125,00 kinderen/jongeren ASS - € 150,00 ouders 

inschrijven tegen 30 juni 2019 

12 juli t.e.m. 15 juli 2019 

 Prachtige vakantiewoning in Kruishoutem  in de Vlaamse 

Ardennen 

 Kamp voor kinderen en jongeren met ASS 

 Programma wordt vooraf bekendgemaakt 

 Verwarmd buitenzwembad 

 Vervoer vanuit biNus in de prijs, maar moet wel 

aangevraagd worden bij inschrijving. 
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Dinsdag 23 juli 

ZOO Planckendael is een dierentuin in Muizen, nabij Mechelen . 

De dierentuin is opgedeeld in verschillende continenten en per werelddeel is 
er een ambassadeur aangesteld, een dier dat in het wild met uitsterven be-
dreigd is. Zo is er een Europagedeelte (ooievaar), 
een Afrikagedeelte (bonobo), een Oceaniëgedeelte (koala), 
een Aziëgedeelte (Indische leeuw) en 
een Amerikagedeelte (goudkopleeuwaapje). 

We komen samen aan het station in Ieper om 7:00 uur. We nemen de trein 
naar Mechelen. Dan nemen we de bus tot aan de zoo. 

We zijn terug aan het station in Ieper om 20:45 uur. 

Neem je picknick en /of zakgeld mee. 

Zoo Planckendael 

 

wanneer - dinsdag 23 juli van 7:00 uur tot 20:45 uur 

waar -  Station Ieper 

prijs - € 32,00 + zakgeld 

inschrijven + betalen tegen 14 juli 2019 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierentuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muizen_(Mechelen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mechelen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perzische_leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerika_(continent)
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Volksspelen - zee - etentje 

We vertrekken met busjes van uit Ieper aan biNus om 11 uur. Sa-

men gaan we naar Diksmuide  naar De Speelman  vaar we genieten 

van een lekkere  spaghetti en spelen we gezellige volksspelen. Dan 

rijden we tot aan zee. We maken een leuke wandeling en doen een 

terrasje.   

Donderdag 1 augustus 

wanneer - donderdag 1 augustus van 11:00 uur tot 18:00 uur 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 22,00 + zakgeld 

inschrijven + betalen tegen 16 juli 2019 
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We gaan naar Festival Dranouter!! Eind uur wordt nog 

bekendgemaakt. Kom de volgende artiesten live bekijken: 

 Jan De Wilde 

 SX 

 Wannes Capelle 

Dranouter festival 

wanneer - zaterdag 3 augustus van 15:00 uur tot …. uur 

waar -  biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - € 20,00 + zakgeld 

inschrijven + betalen tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

Zaterdag 3 augustus 
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Bobbejaanland 

dinsdag 6 augustus 

Bobbejaanland is een pretpark in Lichtaart, gelegen tus-

sen Herentals en Kasterlee in België, en is genoemd naar zijn oprich-

ter Bobbejaan Schoepen. Het pretpark is gelegen in een moerassig gebied 

in de vallei van de Kleine Nete.  

Enkele voorbeelden van attracties, 

Aztek Express · Banana Battle · Big Bang · Bob Express · Bootvaart · Convoy 

Trucks · Dino Ride · Dreamcatcher · El Paso · El Rio · Flying Orka · Horse Peda-

lo · Indiana River · Kettingmolen · Kinderland · King 

Kong · Monorail · Mount Mara · Naga Bay · Nightmare Motel · Oki Do-

ki · Ponyride · Revolution · Reuzenrad · Sledge Hammer · Speedy Bob · The 

For-

wanneer - dinsdag 6 augustus 2019 van 7:00 uur tot 20:45 uur 

waar -  Station Ieper 

prijs - € 37,00 + zakgeld 

inschrijven + betalen tegen 20 juli 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Attractiepark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herentals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasterlee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobbejaan_Schoepen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Nete
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aztek_Express
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Convoy_Trucks&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dino_Ride&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Convoy_Trucks&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dino_Ride&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horse_Pedalo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horse_Pedalo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indiana_River
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweefmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderland
https://nl.wikipedia.org/wiki/King_Kong_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/King_Kong_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monorail_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Mara
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naga_Bay
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nightmare_Motel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oki_Doki
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oki_Doki
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pony_Ride_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Revolution_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenrad_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sledge_Hammer_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speedy_Bob
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Forbidden_Caves
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Forbidden_Caves
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Zeeland en Cadzand 

wanneer - zaterdag 10 augustus 2019 van 8:00 uur tot 20:00 uur 

waar -  Goederenstation Ieper 

prijs - € 35 + zakgeld 

inschrijven + betalen tegen zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt. 

zaterdag 10 augustus 

We rijden en bezoeken de mooiste streek van onze Noorderburen: Zeeland. Onze 

stopplaats even voor de middag is Zierikzee, gelegen op het eiland Schouwen-Duiveland, en 

heel mooi te bereiken via de prachtige Zeelandbrug. Eerst bezoeken we deze plaats vol 

monumenten en daarna is er tijd voor vrij middagmaal. Een korte rit brengt ons naar het 

noorden van Zeeland: Brouwershaven aan het Grevelingenmeer, gekneld tussen 

Zeeland en het eiland Goeree-Overflakkee. Via Neeltje Jans en de Deltawerken naar 

Cadzand, de meest zuidelijke badplaats van Nederland,.  

We vertrekken rond 8 uur en zijn rond 20 uur terug, geen stops onderweg.  Exacter uur 

wordt nog meegedeeld.  

Afspraak aan het goederenstation  in Ieper.  Het goederenstation ligt op de hoek van de 

zuiderring en de Dikkebusseweg, Vlak voor de Steinerschool. 

Uren zijn indicatief, definitieve uren zullen in het krantje van juni staan. 
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BBQ 

wanneer - zondag 1 september 2019 vanaf 11:00 uur apero 

waar -  De Klepper - Kanteelpad 4, Ieper  

prijs - € 15,00  (-12 jaar: € 8,00) 

inschrijven tegen 20 augustus 

Zondag 1 september 

Blokkeer zondag 1 september al maar in jou agenda, want: 

als afsluit van een zomervakantie vol reizen, uitstappen en 

fun. Geven wij op zondag 1 september onze jaarlijkse afsluit-

barbecue. Op deze barbecue is iedereen welkom! Kom dus 

zeker genieten van een lekker stukje vlees, een fris drankje 

en een heleboel sfeer! 
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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 

Rolstoeltoegankelijk 

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 15 mei 

Sjoelbak 

 

woensdag 22 mei 

Vogelpik 

 

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) 

 - 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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