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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 

Wanneer: 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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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 

In onze bureau kregen 

we een handje 

toegestoken van een 

knappe kop. 

Onze Niels!! 

Maar onze lieve collega 

Ivo kon het tempo niet 

aan en is de wanhoop 

nabij!!! 
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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! 



 

 

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 5 september 

Moestuin 

Prijs: € 2,00 

dinsdag 3 september 

Activiteitenvergadering + feestelijke apero + hoger 

lager 

Prijs: € 3,00 



 

 

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 

Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

‘t Achternoentje 

11 

donderdag 12 september 

 

Zie pagina: 14 

dinsdag 10 september 

Zonnegloed 

Prijs: € 18,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

12 

 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 3 en 17 september 

We trainen opnieuw samen met Robby, Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door in de splinternieuwe sporthal Minneplein. 

Doe sportieve kledij aan! We bereiden ons voor op de competitie, daarom 

vragen we een bijdrage van 3,00 euro per training of match.  

 

De trainingen in september gaan door op: 

dinsdag 3 en 17 september. 

 

wanneer - dinsdag 3 en 17 september 2019 van 17:30 tot 19:00 uur 

waar - sporthal Minneplein Ieper 

prijs - € 3,00 per training of match 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 11 september  14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - gratis, breng eventueel wat zakgeld mee 

inschrijven tegen:  maandag  9 september 

Woensdag 11 en 25 september 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

Pieter en zijn accordeon. 
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Bootsea Festival 

wanneer - donderdag 12/09/2018 - 12:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 22,00 + zakgeld 

inschrijven tegen -  vrijdag 30 augustus 

12 september 2018 

Just Dance For Specials! 

Dancefestival in Oostende met onder andere: 

DJ Regi 

Peter Van de Veire 

Guga Baùl 
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G-Loop Lat mie moar lopen 

wanneer - vrijdag 13 september , van 17u! 

Waar -  We spreken af aan Binus Ieper 17u en stadhuis diksmuide 17u45 

prijs - 12 euro 

inschrijven tegen:  vrijdag 7 september 

We doen mee aan een stratenloop in het centrum van Veurne. 

De G-loop bedraagt een afstand van 3,4 km. 

Wie deze meeloopt maakt kans op een mooie geldprijs. 

Vertrek uit Ieper BiNus om 17u,  

uit Diksmuide ( aan het stadhuis) om 17u45. 

Vrijdag 13 september 
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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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Diksmuide: Groene vingers 

wanneer - zaterdag 15 september - 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 - woensdag 12 september 

Zaterdag 14 september 

 

 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 groenten, daarna maken 

we een slaatje en eten  we in de tuin.  

Er is een gratis picknick voorzien! 
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Bowling Diksmuide 

wanneer - zaterdag 15 september , 14:00tot 17u00! 

Waar — We spreken af aan het stadhuis van Diksmuide om 14u 

prijs - 12 euro, 2 spelletjes en een drankje inbegrepen. 

inschrijven tegen:  woensdag 11 september 

 

We gaan bowlen in de goe smete in Koekelare. 

Vertrek van het stadhuis Diksmuide om 14u 

Of rechtstreeks tegen 14u30. 

Zaterdag 14 september 
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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 19 september 

Jan Ypermanziekenhuis achter de schermen 

Prijs: € 4,00  i.s.m.      

dinsdag 17 september 

Baknamiddag + gezelschapsspelletjes 

Prijs: € 5,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

21 

Life on Wheels 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in september 2019 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we Tag Rugby! 

Tag Rugby is een contactloze teamgame, veilig en uitdagend. 

 

wanneer -  dinsdag 19 september  17u30 tot 19u 

 

waar -  19/09: Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 19 september 
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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! 



 

 

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 september 

Bib + terrasje 

Prijs: € 4,00 

donderdag 26 september 

Milieuboerderij 

Prijs: €4,00 
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Vertrek vanuit Diksmuide 

Citytrip Oostende 

  Zaterdag 28 september 

wanneer - zaterdag 28 september  10:30 tot 18:00 

Waar -  afspraak voor het stadhuis van Diksmuide om 10:30u 

prijs - 15 euro, boottocht, ijsje en visje inbegrepen + wat zakgeld  

Inschrijven -  voor dinsdag 24 september 

We gaan naar Oostende, we doen een wandeling op de dijk, bezoeken 

het aquarium met zijn zoutwatervissen. 

Er staat ook een rondvaart op het programma met een  

Overzetboot en natuurlijk een lekker visje aan de vismijn . 

Een lekker ijsje hoort er ook altijd bij in de namiddag. 

Je brengt een eigen picknick en een regenjasje mee! 
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Samen/Apart  

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

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 10,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 23 september 

Samen/apart is een project voor vrije tijd voor 

kinderen en jongeren met ASS 

Zaterdag 28 september 

Maak kennis met de sterren en planeten. Je kan 

ook kijken door een gigantische stereenkijker. 
 

Vertrekken van bij De Klepper 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 29/09/2019 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - 31 maart 

We wandelen de Stadenbergtocht. 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 De Nestel 
Vijfwegenstraat 19 
8840 Westrozebeke  
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  29 september 
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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 september 

Sjoelbak 

 

woensdag 11 september 

Vogelpik 

 

woensdag 18 september 

Hoedje Wip 

 

 

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) 

 - 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/

