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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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Verleng NU je abonnement van de Vrijetijdskrant! 

Nieuw abonnement! 

Je ontvangt je papieren krantje nog tot 

en met deze zomer.  

Vanaf september heb je een nieuw 

abonnement nodig. Dit abonnement is 

geldig voor een heel jaar.  

 

Hoe vraag je het aan? 

Je schrijft 12 euro over naar BE03 4648 2101 1184 met 

vermelding ‘VK’. 

Of je komt dit bedrag betalen op bureau. 

Je doet dit tegen 1 september ten laatste. 

 

Zo eenvoudig is het! 
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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 

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 

 

Bekijk hier de daguitstappen voor het najaar van 2019. In iedere uitstap is 

vervoer, begeleiding, koek en drank inbegrepen. 

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

te houden met de leeftijdsaanduidingen. Hopelijk tot binnenkort! 
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DUS-dagen 2019 

Zaterdag 19 oktober 2019: Bowling Ieper 

Wanner: zaterdag 19 oktober van 14u tot 17u, afspraak in biNus 

Geschikt voor: kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar 

Wat?:  We gaan naar de bowling in Ieper. We spelen er 2 

spelletjes bowling. We sluiten de namiddag af met een lekkere 

pannenkoek. 

Prijs: 7 euro 

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 14u tot 17u 

Waar: biNus: Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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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 maan-

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

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

ophalen tussen 16u00 en 17u00. 

Tijdens het kamp is er geen gewone werking van Spelewijs. 

De dagprijs voor de zomervakantie is  8 euro (7,50 euro voor het tweede 

kind, 7,00 euro voor het derde kind). 

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

Jasmien. 

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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Werking tijdens de 

zomervakantie 

Week 1 Donderdag 4 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 

Week 2 Maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 

Week 3 Maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli 

Week 4 Maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli 

Week 5 Maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 

Week 6 Maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 

KAMP! * Maandag 12 augustus t.e.m. vrijdag 16 augustus 

Week 8 Maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 

Hieronder vinden jullie nog eens een overzicht van de dagen waarop er wer-

king is tijdens de zomervakantie.  

Tijdens het kamp is er geen gewone werking van spelewijs!  

Je kan jouw kind inschrijven voor onze zomerwerking bij Jasmien: 

 mail naar spelewijs@wvavzw.be 

 via de website https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/  

 bel naar 057/21 55 35 

 Bel/sms naar 0479/55 59 49 

mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=inschrijven%20als%20moni%20voor%20activiteiten
https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-1/
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Spelewijs zomervakantie belangrijke 

data 

 

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.  

9 juli Palingbeek met de Koala’s 

11 juli Springkastelendag voor de Pimpampoentjes 

12 juli Kid Rock met de Grizzly’s 

15 juli Ezelpad met de Pimpampoentjes 

16 juli Fotozoektocht met de Grizzly’s 

17 juli Op wieltjes voor de Koala’s  

19 juli Ouderdag voor de Pimpampoentjes van 14u tot 16u 

26 juli  Ouderdag voor de Koala’s van 14u tot 16u 

29 juli Naar zee met de Grizzly’s 

2 augustus Ouderdag voor de Grizzly’s van 14u tot 16u 

9 augustus Festivaldag iedereen 

19 augustus Kampioenen 3D @Oostende  

23 augustus Vierdaagse van de ijzer iedereen + koffietafel voor de ouders 

! Activiteiten die er bijgekomen zijn: ! 

 18 juli & 22 augustus: ICT workshop op spelewijs 

 8 augustus: sportdag georganiseerd door jez11, een leefgroep uit ons te-

huis, de Grizzly’s gaan hier naartoe 

 Op 19 Augustus gaan we naar de kampioenen 3D  in Oostende i.p.v. naar 

sporttrack 
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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 nog steeds 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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Wat? 

Wat eten we vandaag? Spaghetti! Spaghetti! Spaghetti!...Dit jaar pakken we 

het eens anders aan! Om wat extra geld in te zamelen voor Spelewijs organi-

seren we een spaghettiavond! 

Waar en wanneer? 

Zet dus zeker allemaal zaterdag 7 september vast in jullie agenda om Spa-

ghetti te komen eten in de Klepper (Kanteelpad 4, Ieper).  

Affiches en flyers volgen later nog! 

 

 

Inschrijven kan al bij Jasmien! 

 mailen naar: spelewijs@wvavzw.be 

 bellen naar 057/21 55 35  

 

 

Spaghettiavond  

wanneer - zaterdag 7 september vanaf 18u 

waar - De Klepper, Kanteelpad 8 8900 Ieper 

prijs - € 12 euro voor volwassenen, € 8 voor kinderen (-12 jaar) 

extra info - spaghetti à volonté 
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 Activiteiten 

De tuinmannen 

van Diksmuide,  

een koffietje en 

picknick na het 

zware werk. 

Rik is een echte WVA– hippie 

op deze  foto. 
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Zonnebrilfuif 

Vrijdag 2 augustus 

 

wanneer - vrijdag 2 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus - Rijselstraat 98 

prijs - Gratis - zakgeld voor een drankje!! 

Joepie!! 

Zomer!! 

Feest!! 

Doe allemaal je zonnebril aan!! 

Iedereen kan genieten van een heerlijke mocktail! 
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Diksmuide: park op stelten. 

                   Donderdag 15 augustus 

wanneer - Donderdag 15 augustus- van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar -  afspraak voor het stadhuis Diksmuide 

prijs - gratis + voldoende zakgeld voor drank en ijsje 

inschrijven tegen - woensdag 14 augustus 

 

In het prachtig groene decor van het stadspark van Diksmuide 

serveren we u in één keer alle ingrediënten voor een heerlijke 

zomerse ontspannende dag.  Straat- en poppentheaterartiesten 

leven zich met hart en ziel uit tijdens grappige, acrobatische of 

ontroerende voorstellingen. 
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Diksmuide: Groene vingers 

wanneer - zaterdag 17 en 31 augustus - van  10u30 uur tot 12:00 uur 

waar - vertrek met de bus aan het stadhuis van Diksmuide 

prijs - gratis + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen - vrijdag 16 of 30 augustus 

Zaterdag 17 en 31 augustus 

 Wie werkt er graag in de tuin, planten en zaaien? En dan alles 

lekker opeten wat je zelf kweekt is zalig! 

In Diksmuide is er een tuin waar iedereen welkom is om samen 

met leuke mensen te tuinieren, iedere zaterdag voormiddag. 

We oogsten en geven water aan de groente, daarna maken we 

een slaatje en eten  we in de tuin. 
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Wereldfeest 

wanneer - zondag 18 augustus , 13u00 tot 17u00! 

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!  

Zondag 18 augustus 
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Samen/Apart  

Moestuin & ICT 

wanneer - donderdag  22 augustus van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag  19 augustus 

Samen/apart is een project voor vrije tijd voor 

kinderen en jongere met ASS 

Donderdag 22 augustus 
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WVA goes at 4-daagse IJzer 

wanneer - vrijdag 23 augustus , 9u00 tot 13u00! 

Waar -  We spreken af aan de Klepper - Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - gratis, breng eventueel wat zakgeld mee 

inschrijven tegen:  vrijdag 16 augustus 2019 

We wandelen de 8 kilometer in Ieper van de 4-daagse. 

Afspraak De Klepper! 

Picknick meebrengen! 

Vrijdag 23 augustus 
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Bekeruitreiking minivoetbal 

   Dinsdag 27 augustus 

wanneer - Dinsdag  27 augustus 18:00 tot 21:00 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5 euro : apero, 2 braadworsten en een drankje incl. 

inschrijven tegen:  maandag 19 augustus 

We nodigen je graag uit op de bekeruitreiking en afscheidsdrink 

van de minivoetbal competitie 2018-2019. 

We maken er een groot feest van. Iedereen welkom, spelers, 

supporters, sympathisanten! 

Onze eerste training van het nieuwe seizoen is op 

Dinsdag 3 september in onze nieuwe zaal aan het minneplein. 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 28 augustus  14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - gratis, breng eventueel wat zakgeld mee 

inschrijven tegen:  maandag 26 augustus 

Woensdag 28 augustus 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

Pieter en zijn accordeon. 
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Bellewaerde 

wanneer - donderdag 29 augustus  

Waar - 9:00  uur - Stadhuis Diksmuide, of om 9:30 uur biNus. 

prijs - 10,00 euro 

inschrijven tegen:  22 augustus 2019 

We gaan naar Bellewaerde! 

Ook vervoer vanuit Diksmuide voorzien! 

Afspraak 9:00 uur Stadhuis Diksmuide of 9:30 uur biNus. 

Breng voldoende zakgeld mee voor hapje of drankje of breng je 

picknick mee! 

Donderdag 29 augustus 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

23 

Oldtimerrit  

Zaterdag 21 september 

We organiseren onze jaarlijkse oldtimerrit. 

We maken een leuke toer met heel wat speciale auto’s. Er is een 

stop voorzien in Westouter  in een retro camping één drankje is 

voorzien (gratis). Terug in biNus zijn er broodjes en twee drankjes 

inbegrepen in de prijs. 

Indien je niet gemakkelijk in en uit een té lage wagen kan stappen, 

laat het ons weten bij je inschrijving!!! 

wanneer -  zaterdag 21 september - van 13:00 tot 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! Maar 30 plaatsen! 
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Onze grizzly’s van 

spelewijs op één van  

de gevaarlijke 

attracties van Kidrock 

Op rock for specials 

was de sfeer in  

camping compot  

allerbest. 
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Wordt zelf moni! 

wanneer - woensdag 31 juli van 9:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - 8,00 euro 

inschrijven tegen - vrijdag 26 juli 

 

We organiseren zelf een activiteit die we dan geven aan             

de kleinste kinderen van Spelewijs! 

 

Picknick meebrengen! 

Woensdag 31 juli 
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Moestuinnamiddag 

wanneer - donderdag 1 augustus van 13:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen - dinsdag 30 juli 2019 

 

We planten, oogsten,  ravotten…  in de moestuin op de 

Klepper! 

Afspraak rechtstreeks aan De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Donderdag 1 augustus 
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Sportdag Jez11 in Ons Tehuis 

wanneer - donderdag 8 augustus van 9:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 8,00 euro 

inschrijven tegen - Donderdag 1 augustus 

We gaan naar de sportdag georganiseerd door Ons Tehuis 

Breng je picknick mee! 

Afspraak rechtstreeks aan De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Donderdag 8 augustus 
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Festival De Klepper 

wanneer - vrijdag 9 augustus van 9:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 8,00 euro 

inschrijven tegen - maandag  5 augustus 

 

We organiseren samen met Spelewijs zelf een festival! 

Met Vlaamse kermis, artiesten vrij podium! 

Alle ideeën zijn welkom!! 

 Vrijdag 9 augustus 
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wanneer - dinsdag 13 augustus van 13:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 11,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 5 augustus 

We gaan op avonturentocht aan Dikkebusvijver! 

Touwklimmen, met een vlot oversteken… 

Het wordt een fantastische namiddag!! 

Dinsdag 13 augustus 

Adventure @ Sporttrack 
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biNus + ijs!! 

wanneer - woensdag 14 augustus van 9:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 11,00 euro + zakgeld 

inschrijven tegen - maandag 12 augustus 

We doen een creatieve activiteit in biNus en ‘s namiddags gaan 

we naar een ijssalon!! 

Breng je picknick mee 

 

Woensdag 14 augustus 
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Kampioenen 3D @ Oostende 

wanneer - maandag 19 augustus van 9:00 uur tot 16:00 uur. 

Waar -  We spreken af aan de Klepper - Kanteelpad 4 in Ieper     

                Of  voor het Stadhuis van Diksmuide om 9:45 uur                                                         

prijs - 11,00 euro 

inschrijven tegen:  maandag 12 augustus  

We gaan naar de expo Kampioenen 3D in Oostende 

We nemen een kijkje voor de schermen van                                 

FC De Kampioenen. 

Er vertrekt ook een busje van ons aan het stadhuis van 

Diksmuide om 9:45 uur 

Maandag 19 augustus 
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Citytrip Kortrijk 

wanneer - dinsdag 20 augustus van 9:00 uur tot 15:45 uur 

waar - Station Ieper 

prijs - 20,00 euro + zakgeld 

inschrijven tegen - maandag 12 augustus 

We gaan op citytrip dicht bij huis! We verkennen de verborgen 

kantjes van Kortrijk, gaan ergens lunchen en gaan naar Texture, 

een museum over de geschiedenis van de lakennijverheid! 

Afspraak aan station Ieper 

Dinsdag 20 augustus 
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Bowlen Poperinge 

wanneer - woensdag 21 augustus van13:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 8,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 12 augustus 

 

We gaan bowlen in Poperinge!! 

Afspraak 13:00 uur in biNus, 

afspraak 13:30 uur rechtstreeks! 

Woensdag 21 augustus 
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Afsluitparty!! 

wanneer - dinsdag 27 augustus van 12:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 - Ieper 

prijs - 8,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 19 augustus 

We bereiden zelf ons afsluitfeestje voor en om 

14:00 uur vliegen we er volledig in! 

Met hapjes en drankjes!! 

Dinsdag 27 augustus 
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Bootsea Festival 

wanneer - donderdag 12/09/2019 - 12:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 22,00 + zakgeld 

inschrijven tegen - maandag 2 september 

12 september 2019 

Just Dance For Specials! 

Dancefestival in Oostende met onder andere: 

DJ Regi 

Peter Van de Veire 

Guga Baùl 

Neem voldoende zakgeld mee voor een drankje en om iets te eten. Je kan 

ook voor ‘s middags picknick meebrengen. 
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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  waar 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 -  donderdag 25 juli 
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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 

 Geike 

 Tourist Le MC 

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 Ma-

ra · Naga Bay · Nightmare Motel · Oki Do-

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

bidden 

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

waar -  Station Ieper 

prijs - € 37,00 + zakgeld 

inschrijven + betalen tegen -  Donderdag 1 augustus 

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/Monorail_(Bobbejaanland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Mara
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 8:10 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 naar 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 8:10 uur en zijn rond 20 uur terug, geen stops onderweg. Afspraak aan het 

goederenstation  in Ieper.  Het goederenstation ligt op de hoek van de zuiderring en de 

Dikkebusseweg, Vlak voor de Steinerschool. 
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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 jouw agenda: als af-

sluit van een zomervakantie vol reizen, uitstappen en fun,  

geven wij op zondag 1 september onze jaarlijkse                    

afsluitbarbecue.  

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 

maaltijden, van vrijdagavond t.e.m. zondagmiddag, vervoer, begeleiding, ani-

matie 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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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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