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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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Voorwoord 

WEDDEN  DAT… 

  
Jullie dit oktoberkrantje allemaal 10 keer zullen lezen! 

Jullie allemaal aftellen naar ons groot verjaardagsfeest! 

Jullie allemaal aanwezig zullen zijn op 20 oktober in Elverdinge! 

Mathieu en Patrick iedereen aan het lachen zullen brengen! 

Pieter Lonneville heel de zaal zal doen meezingen! 

Stichter Daniel Moeyaert speciale anekdotes zal vertellen! 

De aanwezige kinderen de dag van hun leven zullen beleven! 

Het aperitiefconcert iedereen zal bij maken! 

De Kleppergroentjes en het middagmaal super zullen smaken! 

Er mooi weer besteld werd voor de volksspelen! 

Er ook een paar heel serieuze mensen zullen debatteren! 

We supergoeie koffie met taart zullen maken voor U! 

We zullen genieten van verschillende DJ’s! 

Zanger Fré in topvorm zal zijn! 

We jullie allemaal op de dansvloer willen krijgen! 

Iedereen op zondag moe maar content zal zijn... 
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Laatste kans om je 

abonnement voor de 

Vrijetijdskrant te 

vernieuwen 

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 5 oktober ten laatste. 

 

Zo eenvoudig is het! 
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Maak kennis met... 
Iedere maand stellen we een vrijwilliger aan jou voor.                  
Deze maand is dat een wel héél bijzondere vrijwilliger, namelijk… 

… Corine! 

Volledige naam: Corine 

VandeKerckhove 

Leeftijd: 51 jaar 

Hobby's: bloemschikken en 

dansen  

Lievelingseten: vis 

Lievelingskleur: appelblauwzeegroen 

Vrijwilliger bij WVA sinds: 2017 

Soort vrijwilligerswerk: vanalles en nog wat 

Je favoriete activiteit bij WVA: Ik help het liefst bij 

grote activiteiten. 

Je levensmotto: “Gezondheid is de grootste schat.” 
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Koekjesverkoop  

wanneer - tot donderdag 22/11/2018- tot 23:59 uur 

waar - www.spelewijs.be/koekjesverkoop 

prijs - € 6,00 per doos 

extra info - Je komt je koekjes zelf ophalen na afspraak tussen 11 en 21 

december biNus, of tijdens de Kerstvakantie van Spelewijs. 

Frangipane, ‘geleitartjes’, boterwafels: Spelewijs verkoopt koekjes! 
Koop één (of meer!) dozen koekjes, en dankzij jou kunnen nog 
meer kinderen mee op zomerkamp! Bestellen kan tot en met 
donderdag 21 november.  

Je kan bestellen via de website (spelewijs.be/koekjesverkoop), of 
via het bestelformulier op de laatste pagina van dit krantje. Ook 
de moni’s en medewerkers van WVA zetten zich in als ‘verkoper’. 

Een doos koekjes kost 6 euro.  

Smakelijk! 

Vanaf nu, tot 21/11! 

https://www.spelewijs.be/koekjesverkoop/
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de  

Activiteiten 

 

Opening moestuin De Klepper 
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DUS-dagen najaar 2018 

 

We maken hier graag de DUS-dagen van dit 

najaar bekend! 

 

20 oktober: feest WVA en Spelewijs  

WVA en Spelewijs vieren hun verjaardag! Meer info op pagina 22 

van dit krantje.  

 

24 november: zwemmen Poperinge (€ 10,00) 

We gaan zwemmen in Klimaatzwembad De Kouter in Poperinge. 

De uitstap kost 10 euro, 4-uurtje en vervoer inbegrepen. Deze 

uitstap is geschikt voor alle Spelewijs-kids. Geef door of je kind 

kan zwemmen. 

 

15 december: indoorpretpark Conquesta (€ 8,00) 

Slecht weer? Geen probleem, dan spelen we binnen! Deze DUS-

dag is geschikt voor kinderen tot 12 jaar. We krijgen zelfs 2 

drankjes en een ijsje!  
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Muziekateljee 

wanneer - elke vrijdag - van 13:30 tot 15:30 uur 

waar - De Academie (Weverijstraat 3 in Ieper) 

prijs - op aanvraag 

inschrijven tegen - zo snel mogelijk 

elke vrijdag 

Elke vrijdag repeteren de biNussingers in de Academie. 

Nog zin om aan te sluiten en mee te zingen? Geef een 

seintje via 057/21 55 35 of inschrijvingen@wvavzw.be 
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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. Als er in die 

week een match is, vervalt de training. 

We verzamelen samen in biNus om 17:00 uur. 

De trainingen in oktober gaan door op: 

Dinsdag 2 oktober 

Dinsdag 16 oktober 

Dinsdag 30 oktober 

 

 

wanneer - 02/10 en 16/10 en 30/10 - van 17:30 uur tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 2,00 per training of match 

extra info - de trainingen gaan buiten door. 
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Passie voor DJ 

wanneer - zie boven 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 24,00 voor alle sessies - je schrijft in voor het ganse traject!! 

inschrijven tegen maandag 17 september 

 

Ben je geïnteresseerd in muziek? Wil je graag leren muziek draaien op fui-
ven? Of kun je al een beetje draaien en wil je bijleren? 

In deze cursus vertrekken we van de nummers die je zelf leuk vindt. Je oefent 
met een draaitafel en leert nummers aan elkaar mixen. 

 woensdag 03/10 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

 woensdag 10/10 van 14:00 uur tot 17:00 uur 

 zaterdag 20/10 showcase op het feest van WVA van 14:00 uur 
tot 17:00 uur 

 Cursus begeleiding: Ilke van der Geest 

https://konekt.be/nl/team/ilke-van-der-geest
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Life on Wheels 

Life on Wheels steekt een tandje bij en vanaf september komen 

we tweewekelijks samen op donderdagavond in de Sporthal van 

Ieper voor diverse sportinitiaties.  

 

 

 

 

 

In oktober is er werking op deze dagen: 

Donderdag 4 oktober: sportinitiatie in de sporthal. Van 18:30 

tot 20:00 uur. 

Vrijdag 26 oktober: rolstoeldans in De Klepper. Van 19:30 tot 

21:00 uur. 

wanneer - 04/10 van 18:30 tot 20:00 uur; 26/10 van 19:30 tot 21:00 uur 

waar - Sporthal Ieper en De Klepper 

prijs - € 2,00 
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Dromen over reizen 

Droom mee over jouw ideale bestemming. 

Met mijn hoofd in de wolken over reizen.  

Nieuwsgierig naar de vakantiefoto’s van 

mijn vrienden. Dat zou ik ook wel eens 

willen.  

Hoe begin ik er aan om een leuke dagtrip 

of een meerdaagse vakantie te plannen? 

 

Tijdens drie gratis workshops maken wij van je droom iets wat je 

ook echte kan uitvoeren. We zoeken uit wat je leuk vindt en wat 

haalbaar is. We maken samen met jou een reisplan. 

Hiervoor komen we 3 keer samen met een groep reisdromers! 

Deze reisdromers zijn een vaste groep van 4 tot 12 personen.  

Deze workshops gaan door i.s.m. het Vrijetijdspunt Oranje Brugge. 

Zorg ervoor dat je op alle 3 de workshops aanwezig kan zijn. 

wanneer - 11/10, 18/10 en 25/10 - van 17:00 tot 19:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98, Ieper) 

prijs - gratis 

 



 

 

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 2 oktober 

Activiteitenvergadering + film 

Prijs: € 2,00 

donderdag 4 oktober 

Karaoké & Playback @ 4AD Diksmuide 

Prijs: € 5,00 voor vervoer 
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Play Back & Karaoké 

wanneer - donderdag 4 oktober - van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - 4AD (Kleine Dijk 57 in Diksmuide) 

prijs - gratis! 

inschrijven tegen - maandag 1 oktober 

 

Welkom op de Playback & karaoké-namiddag 

We gaan zingen, playbacken en ons vet amuseren! 

 

Dit gaat door in 4AD in Diksmuide. 

donderdag 4 oktober 
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Soep met babbeltjes 

wanneer - dinsdag 09/10/2018 - van 10:00 tot 11:30 uur 

waar - het Zaalhof 

prijs - gratis 

inschrijven tegen - niet nodig 

dinsdag 9 oktober 

Zin in een tas soep en een goed gesprek? Kom op dinsdag 9 

oktober tussen 10 en 11:30 uur naar het Zaalhof! 

Wij staan er met een standje met een gratis tas soep, en we 

nemen onze Kubb- en Petanqueset mee! 



 

 

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  9 oktober 

Soep maken met groentjes uit de moestuin + 

knutselen 

Prijs: € 2,00 

 donderdag 11 oktober 

Moestuinnamiddag in onze Kleppertuin 

Prijs: € 2,00 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 13/10/2018 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - maandag 1 oktober 

zaterdag 13 oktober 

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 14/10/2018 - van 13:30 uur tot 16:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - maandag 8 oktober 

We wandelen de van Sas tot Sastocht van wandelclub 

Nooit Moe Boezinge. 

 

Het startpunt voor wie rechtstreeks gaat is zaal OC Ten Vrielande 

Brugstraat 27, 8904 Boezinge. We komen daar aan omstreeks 

13:45 uur en vertrekken er omstreeks 16:15 uur. Indien je 

rechtstreeks gaat, geef dit dan door bij inschrijving. 

zondag 14 oktober 



 

 

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 16 oktober 

Wandelen vesten + iets drinken 

Prijs: € 3,50 

donderdag 18 oktober 

Zwemmen in Menen 

Prijs: € 6,00 
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zaterdag 20 oktober 

wanneer -  zaterdag 20/10/2018  

waar - OC Den Elver (Vlamertingestraat 36 b, Elverdinge) 

inschrijven tegen - voor warm buffet: vrijdag 05/10/2018 

WVA viert feest! 

WVA en Spelewijs vieren feest! 

Je kan inschrijven voor 3 dagdelen: de voormiddag, het warm buffet, en de 

namiddag. Je kan voor 1, voor 2 of voor de 3 dagdelen inschrijven. 

Voor de voor- en namiddag vragen we geen inkom, het middagmaal kost 22 

euro (11 euro voor kinderen tot 12 jaar).  

Er is voor elk wat wils tijdens het feest! Iedereen is welkom!  



 

 

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 23 oktober 

donderdag 25 oktober 

Speelplekke Poperinge 

Prijs: € 5,00 + zakgeld 

Geen Achternoentje 
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Bowlen Poperinge 

wanneer -  zaterdag 27/10/2018 - van 13:30 tot 17:00 uur - 14:00 uur tot 

16:00 uur bowlen! 

waar - Bowling De Goe Smete (Bruggestraat 44 in Poperinge) 

prijs - € 10,00 

inschrijven tegen - maandag 15 oktober 

zaterdag 27 oktober 

We gaan bowlen in Bowling De Goe Smete in Poperinge. Dit is de 

gloednieuwe bowling van Poperinge, aan het zwembad. 

 

Afspraak rechtstreeks aan de bowling om 14:00 uur 

Bruggestraat 44 in Poperinge.  

Vervoer vanuit biNus mogelijk, afspraak om 13:30 uur aan biNus, 

laat bij inschrijving weten als je vervoer uit Ieper wenst. 



 

 

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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Bib + iets drinken  

Prijs: € 3,50 

dinsdag 30 oktober 

Geen Achternoentje 

donderdag 1 november 
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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 

maandag 29 en dinsdag 30 oktober 

wanneer - maandag 29/10 en dinsdag 30/10/2018- 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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Paardenkamp herfstvakantie 

Een 3-daags paardenkamp zonder overnachting. 

Voor personen vanaf 8 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. 

 

maandag 29 oktober t.e.m. woensdag 31 oktober 

wanneer - 29/10, 30/10 en 31/10 - 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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Spelewijs Kerstvakantie 

Spelewijs is back! 

Ben je klaar voor 2 dagen vol avontuur en spel? :-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 2018”. 

Alvast deze info: In de Kerstvakantie is er werking op 27-28/12 en 3-4/01. 

dinsdag 30 en woensdag 31 oktober 

wanneer - 30/10 en 31/10/2018 - van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - De Klepper (Kanteelpad 4) 

prijs - € 7,00 per dag 

inschrijven tegen - maandag 22 oktober, kan ook via www.spelewijs.be 
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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 3 oktober 

Sjoelbak 

 

woensdag 10 oktober 

Vogelpik 

 

woensdag 17 oktober 

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) 

 - 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/
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Bestelformulier koekjes 

Soort aantal dozen 

Frangitarte   

Popiroll   

Carré confituur   

Assortiment snacks   

Assortiment koffie   

Assortiment kokos   

Brownies   

Frambooscake   

Zachte vanillewafel   

Zachte vanillewafel met chocolade   

Gevulde wafeltjes   

Boterwafeltjes   

Zweedse haverkoekjes   

  

TOTAAL 

____ x 6 euro = 

______ euro 

Stuur dit formulier op naar WVA vzw - Rijselstraat 98 - 8900 Ieper. Zodra we je bestelling 

ontvangen hebben, contacteren we je via mail of telefoon om dit te bevestigen.  

Je bestelling is pas definitief na overschrijving. Schrijf het gepaste bedrag over naar BE03 

4648 2101 1184 met vermelding ‘koekjes 2018’. 

Jouw gegevens 
 
Naam en voornaam: __________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

 

Jouw bestelling: 

Iedere doos kost 6 euro.  


