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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 uiterlijk tegen 1 oktober. Indien niet betaald, 

heb je geen boekje op papier! 

 

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 2019: Astrolab de Iris 

Wanneer: zaterdag 28 september van 14u tot 17u, afspraak in de 

klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

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 

Extra info: graag sportieve schoenen + regenjas 

meebrengen. Koek & drank wordt door ons voorzien. 

Wanneer: zaterdag 28 september, 14u tot 17u 

Waar: de Klepper: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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DUS-dagen 2019 

Zaterdag 19 oktober 2019: Bowling Ieper 

Wanneer: zaterdag 19 oktober van 14u tot 17u, afspraak aan 

bowling Atlantis, Posthoornstraat 8 in Ieper.  

Geschikt voor: iedereen 

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

spelletjes bowling. We sluiten de namiddag af met een lekkere 

pannenkoek. 

Wanneer: zaterdag 19 oktober, 14u tot 17u 

Waar: biNus: Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 

Zaterdag 19 oktober 2019: Bowling Ieper 
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          Medialabo 

Woensdag 23 oktober 2019 : medialabo 

Wanneer: woensdag 23 oktober 13u30 tot 16u00 

Waar: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 

Wanneer: woensdag 23 oktober van 13u30 tot 16u00 

Afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen vanaf 8 jaar 

Wat?:  Kom langs in ons Medialabo. Alles is aanwezig. Van 

tablets, laptops, en smartphones en 3D printers tot virtual rea-

lity, augmented reality, games, 360° camera en robots. Je kan 

alles uitproberen. Je moet geen voorkennis hebben. Wij zor-

gen voor materiaal en begeleiding van het labo. Dit labo is 

voor iedereen die nieuwsgierig is naar mediawijze technologie.  

Prijs: 10,00 euro 
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Herfstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de  herfstvakantie is er werking van Spelewijs op dinsdag 

29, woensdag 30 en donderdag 31 oktober. Het speelplein zal 

telkens geopend zijn vanaf 7u30 tot 17u00. 

Op donderdag gaan we zwemmen. 

Wanneer: dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 oktober. Vanaf 7u30 

tot 17u00. 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be of via www.spelewijs.be 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een spelewijs dag 

8 euro. Gelieve dit per dag aan het onthaal te betalen. In de 

dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. 

Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens de tussentijdse vakanties.  

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via de 

website: www.spelewijs.be —> kind inschrijven. Of door een 

mailtje te sturen naar spelewijs@wvavzw.be 
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   Sint-Maartensfeest 

Woensdag 6 november 2019 : Sint-Maartensfeest 

Wanneer: woensdag 6 november van 14u tot 20u 

Afspreekplaats: de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen 

Wat?:  Op woensdag 6 november houden we met WVA vzw een 

groot Sint-Maartensfeest waarop iedereen welkom is. Afkomen is 

de boodschap want wie weet brengt de Sint wel iets lekkers mee 

voor jou.  

Prijs: 5 euro 

 

Wanneer: woensdag 6 november 2019 van 14u tot 20u 

Waar: de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Dusdagen 2019 

Zaterdag 16 november: gezellige baknamiddag  

Wanneer: zaterdag 16 november van 14u00 tot 17u00 

Afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen 

Wat?:  Op zaterdag 16 november houden we een gezellige bak-

namiddag. Terwijl onze creaties in de oven zitten spelen we gezel-

schapsspelletjes. Afsluiten doen we met een heus dessertbuffet 

waarbij we ons zelfgemaakt gebak proeven.  

Ben je een zoetemond of een bakfanaat? Twijfel dan niet om je in 

te schrijven voor deze activiteit. 

Prijs? 5 euro 

 

Wanneer: zaterdag 16 november 2019 van 14u tot 17u00 

Waar: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Workshop Scratch 

Woensdag 20 november 2019 : workshop Scratch 

Wanneer: woensdag 20 november van 14u00 tot 16u00 

Afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen vanaf 8 jaar 

Wat?:  Op woensdag 20 november houden we een workshop 

Scratch in biNus.  Scratch is een programma waarmee je op een 

eenvoudige manier kan programmeren. Het bijzondere aan het 

programma is dat het werkt met blokjes i.p.v. tekst. Dit maakt het 

programmeren een stuk eenvoudiger. Op deze workshop leren we 

hoe je eenvoudige spelletjes en animaties kan maken via Scratch. 

Prijs: 5 euro 

 

Wanneer: woensdag 20 november 2019 van 14u tot 16u 

Waar: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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 Activiteiten 

We kregen het nieuws 

dat één van onze trouwe 

leden een nieuw poes 

kocht via internet. 

Bij de levering bleek die 

nogal groot uit te vallen! 

 

Na een grote knuffel van 

Kareltje zweefde Thalisia 

vrolijk door het Ieperse  

luchtruim. 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 1 en 15 oktober 

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 oktober gaan door op: 

dinsdag 1 en 15 oktober. 

 

wanneer - dinsdag 1 en 15 oktober 2019 van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - sporthal Minneplein Ieper 

prijs - € 3,00 per training of match 

 



 

 

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 3 oktober 

Moestuin : we zullen deze namiddag mulchen in 

onze Kleppertuin. Veel hulp gevraagd! 

Prijs: € 2,00 

dinsdag 1 oktober 

Activiteitenvergadering + crea met Anna 

Prijs: € 5,00 
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Oktoberfest @ biNus 

Vrijdag 4 oktober 

wanneer - vrijdag 4 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - GRATIS - neem geld mee voor een drankje 

Kom naar het oktoberfest in biNus! 

Party gegarandeerd! 

Andy  zorgt voor de bijpassende muziek. 

Kom in thema-kledij en krijg een gratis NA pils! 



 

 

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 10 oktober 

Boltra 

Prijs: € 10,00 

dinsdag 8 oktober 

Wellness 

Prijs: € 3,00 
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Middelste pagina’s 

Wist je dat je ook dit jaar zelf een actie kan organiseren 

en registreren voor de Warmste Week? Én waarom dan 

niet kiezen voor WVA vzw als uitstekend goed doel!! 

Dit droevig nieuws willen we graag meedelen. 

Frankie Logie, jarenlang vrijwilliger bij de 
fietsvakantie is overleden. 

Onze gedachten gaan uit naar                                
de familie van Frankie. 

Bootseaverslagje van onze       

vrijwilliger ter plaatse: 

Met de bus naar Oostende 

Sjoekesjoeke tuut Want voor de 

trein was er geen tijd Sjoeke 

Sjoeke tuut tuut Met een hele leu-

ke bende Sjoeke Sjoeke tuut tuut 

Gingen wij naar boootseaaa… 

Een warm dagje in de zomer In 

Oostende bij het strand Gingen we 

samen Regi kijken En van de Veire 

was er ook. Dansen, zingen, tatoe-

ages We hadden samen veel plezier 

Het was een dagje uit de 1000 We 

komen zeker terug naar hier!!  

M.H. 
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Op 16 september kregen we bezoek van een internationale          

delegatie van professionelen uit Servië, Italië en Bulgarije! 

Na met ons kennis te maken, hopen ze elk op zich om zelf een 

“WVA’tje” te kunnen opstarten! 

Onze nieuwe kopieermachine zorgd 

ervoor dat we nu zonder bleod 

zweet en tranen én zonder fuoten 

ons boekje kunnen laten drucken! 

 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan onze middelste pagina’s door middel van een tekstje, 

een anekdote, een foto… Laat ons dit gerust weten tegen 15 oktober! 

Middelste pagina’s 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 16 en 30 oktober  14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  14 oktober 

Woensdag 16 en 30 oktober 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Ivo of Pieter en zijn accordeon. 
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Ypermuseum 

wanneer - zaterdag 12 oktober , 14:00 tot 17u00! 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 9 oktober 

We brengen een bezoek aan het Ypermuseum in, je 

raad het nooit… Ieper!! 

Je ontdekt er een unieke collectie insignes, kaarten, ar-

cheologische vondsten, munten, kant- en handwerk en 

nog zoveel meer. Je neemt letterlijk plaats middenin het 

middeleeuwse Ieper dankzij de reuzegrote maquette van 

de stad.  

Zaterdag 12 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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donderdag 17 oktober 

Fotozoektocht 

Prijs: € 2,00 

dinsdag 15 oktober 

Bib + terrasje 

Prijs: € 4,00 
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Bowling  

wanneer - zaterdag 19 oktober , 14:00 tot 17u00! 

Waar — Bowling Atlantis, Posthoornstraat 8 in Ieper 

prijs - 10 euro, pannenkoek inbegrepen. 

inschrijven tegen:  woensdag 16 oktober 

We gaan bowlen in Bowling Atlantis in Ieper. 

 

Afpsraak rechtstreeks om 14:00, posthoornstraat 8 in 

Ieper. 

Zaterdag 19 oktober 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 20/10/2019 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - 14  oktober 

We wandelen de 2e Rondom Kaasdorp Passendale van 

wandelclub De Drevestappers. 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: PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7 in Passendale. 
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  20 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 22 oktober 

donderdag 24 oktober 

Pompoen uithollen + soep maken 

Prijs: € 5,00 

GEEN ACHTERNOENTJE 
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Medialabo 

Woensdag 23 oktober 

Alles is aanwezig. Van tablets, laptops, en smartphones en 3D-
printers tot virtual reality, augmented reality, games,                

360° camera en robots.  

Je kan alles uitproberen. Je moet geen voorkennis hebben.         
Wij zorgen voor materiaal en begeleiding van het labo.                  

Dit labo is voor iedereen die nieuwsgierig is naar                             
mediawijze technologie.  

Voor volwassenen: van 10:00 uur tot 12:30 uur 

Voor kinderen/jongeren vanaf 8 jaar: van 13:30 uur               

tot 16:00 uur 

Prijs: 10,00 euro 

Locatie: biNus: Rijselstraat 98, Ieper 
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Life on Wheels 

 

 

 

 

 

Ook in oktober 2019 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we Tschoukbal. 

 

wanneer - donderdag 24 oktober  17u30 tot 19u 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 24 oktober 
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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. 

Met speciale aandacht voor kinderen met ASS. 

Samen met trainers van de balbalschool 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 

zeker! Je kan hiervoor terecht bij het algemeen nummer van  WVA: 

057 21 55 35 of inschrijvingen@wvavzw.be. 

maandag 28 en dinsdag 29 oktober 

wanneer - maandag 28/10 en dinsdag 29/10/2019- van 09:00 tot 16:00 uur 

waar - de Lovie, Krombeekseweg 82 Poperinge 

prijs - € 16,00 voor 2 dagen sportkamp 

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 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 28 oktober t.e.m. woensdag 30 oktober 

wanneer - 28/10, 29/10 en 30/10 - 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! 



 

 

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 31 oktober 

Bloemstuk Halloween maken 

Prijs: € 5,00 

dinsdag 29 oktober 

Bezoek Paardenkamp Stal Leon 

Prijs: € 5,00 
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 Behekst Diksmuide 

wanneer - Donderdag 31 oktober - van  16u30 uur tot 21 uur 

waar - afspraak aan het stadshuis van Diksmuide 

prijs - 5 euro  

inschrijven tegen - maandag  28 oktober 

Donderdag 31 oktober 

 

 

 

Wanneer de bladeren knisperen onder je voeten, de mist mys-
terieuze slierten trekt doorheen het landschap en de schadu-
wen steeds langer worden dan is het weer tijd voor Behekst 
Diksmuide.  

We gaan op tocht door het park en de straten  en we komen al-
lemaal vreemde figuren tegen die ons betoveren. Hopelijk ben 
je geen bangerik, anders blijf je beter knus thuis!!!!!!!!! 

 We spreken af om 16u30 aan het stadhuis van Diksmuide. 
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Sint-Maartensfeest 

Wanneer: woensdag 6 november 2019 van 14u tot 20u 

Waar: de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Prijs: 5,00 euro 

Woensdag 6 november 

Iedereen, leden, ouders, vrijwilligers is welkom op          

6 november in De Klepper voor het groot                    

WVA Sint-Maartensfeest! 

 

Kom af voor een spetterend feest met muziek en plezier! 

Én wie weet brengt de Sint nog een verrassing mee! 
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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 2 oktober 

Sjoelbak 

 

woensdag 9 oktober 

Vogelpik 

 

woensdag 16 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) 

 - 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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Samen-apart is de auti-

werking van WVA 


