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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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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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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 

7 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 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

5 

   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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Dusdagen 2019 

Zaterdag 21 december: kerstmarkt + schaatsen 

Wanneer: zaterdag 21 december  van 14u00 tot 16u30 

Afspreekplaats: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: iedereen 

Wat?:  Op zaterdag 21 december bezoeken we de kerstmarkt in 

Ieper. Eerst verkennen we de schaatsbaan. Als afsluit drinken we 

een warme chocolademelk.  

Prijs? 10 euro 

 

Wanneer: zaterdag 21 december 2019 van 14u tot 16u30 

Waar: biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) 

Inschrijven kan bij Jasmien: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Kerstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de Kerstvakantie is er werking van Spelewijs op donderdag 

26 december en vrijdag 27 december en op donderdag 2 januari 

en vrijdag 3 januari. Telkens vanaf 7u30 tot 17u00. 

Op vrijdag gaan we zwemmen. Graag om 8u30 aanwezig zijn. 

Wanneer: 26 december, 27 december, 2 januari & 3 januari 

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 

7 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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Koekjesverkoop 

 

 

6 euro voor 1 doos!  

Bestellen via Jasmien: spelewijs@wvavzw.be 
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Enquête Spelewijs 

Lieve ouders, begeleiders,... 

Met Spelewijs proberen we onze werking steeds zo goed mogelijk 
bij te sturen. Daarom stelden we een enquête op waarin we willen 
polsen naar jullie mening/bevindingen/gevoelens/... over onze 
werking. Uw mening is dus zeer belangrijk. De antwoorden blijven 
anoniem en zullen enkel intern gebruikt worden. 

 

Je kunt de enquête vinden via onderstaande link: 

Alvast merci om hier even tijd voor vrij te maken! 

 

https://www.survio.com/survey/d/C7Y5E6O5H8A9P2O6I 

https://www.survio.com/survey/d/C7Y5E6O5H8A9P2O6I?fbclid=IwAR1fAcAHFqfr6aJsELHF2QJtCXkjlHw7mI3fr8HpyxXghOCrvV4H4FXS8VA
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 Activiteiten 

Topsfeer tijdens de oldtimerrit!! 
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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 

Dit is een activiteit met speciale aandacht 
voor kinderen en jongeren met ASS. 

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! 
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Club Brugge - KV Kortrijk 

Zaterdag 2 november 

wanneer - zaterdag 2 november 2019 van 18:00 uur tot 00:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 in Ieper. 

prijs - € 30,00 - drankje inbegrepen. 

 

We gaan naar de match Club Brugge - KV Kortrijk gaan 

kijken in het Jan Breydelstadion. 

 

Afspraak om 18:00 uur in biNus,  

de match begint om 20:30 uur! 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 5 en 19 november 

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 november gaan door op: 

dinsdag 5 en 19 november. 

 

wanneer - dinsdag 5 en 19 november van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - sporthal Minneplein Ieper 

prijs - € 3,00 per training of match 
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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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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 vreemde wezen 

kwamen we tegen in 

de Palingbeek… 

Misschien kwam hij 

ook kijken naar de 

planeten in de        

Sterrenwacht... 

Op 14 oktober mochten we twee 

nieuwe stagiairs verwelkomen! 

Bij deze: welkom Anaïs en 

Alec!! 
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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 

Over the top - run and bike  

was fantastisch! 

Bedankt voor de mooie         

organisatie en de sponsoring 

voor onze werking! 

 
BELANGRIJK 

NIEUWS!! 

ER ZIJN OP 6 NO-

VEMBER 

GROENE PIETEN OP 

KOMST! 

ZE ZULLEN STROOIEN 

MET GEZONDE      

SAPPIGE APPELTJES!! 



 

 

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 7 november 

Sint-Maartenskoeken bakken + film 

Prijs: € 5,00 

dinsdag 5 november 

Activiteitenvergadering + karaoké 

Prijs: € 2,00 
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Picknickenfuif 

Zaterdag 9 november 

wanneer - zaterdag 9 november van 18:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - GRATIS - neem geld mee voor een drankje 

Kom feesten in biNus, Sint en Piet zijn in het land en ze 

strooien graag met lekkers!! 

Party!! 

Er zijn ook crocques te krijgen! 



 

 

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 14 november 

Bezoek in de Vrede - Westvleteren 

Prijs: € 8,00 

dinsdag 12 november 

Quiz 

Prijs: € 2,00 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 13 en 27 november  14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  11 november 

Woensdag 13 en 27 november 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Pieter en zijn accordeon. 
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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. 

Dit is een activiteit met speciale aandacht voor                             
kinderen en jongeren met ASS 

wanneer - woensdag 20 november van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen:  maandag 18 november 



 

 

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 19 november 

Bezoek vzw Mathijs 

Prijs: € 3,00 

donderdag 21 november 

Boltra 

Prijs: € 10,00 
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Life on Wheels 

 

 

 

 

 

Ook in november 2019 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer doen we rolstoelbasket! 

wanneer - donderdag 21 november  18:30 uur tot 20:00 uur 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 21 november 
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Cityscoop 

wanneer - zaterdag 23 november van 13:00 uur tot 17:30 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper of Grote Markt Diksmuide 

prijs - 15 euro - neem zakgeld mee voor een eventueel drankje of hapje 

inschrijven tegen:  woensdag 20 november 

 

Zaterdag 23 november 

We gaan naar de Cityscoop in Roeselare naar de                            

film van 14:15 uur.  

De programmatie van die namiddag is pas 2 weken 

op voorhand bekend.  

Houdt de facebookpagina van biNus - wva vzw in de gaten!! 

Er is ook vervoer vanuit Diksmuide!! Graag doorgeven bij           

inschrijving van waaruit je wil vertrekken! 
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de biNusstappers 

wanneer - zondag 24 november 2019 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 4,00 

inschrijven tegen - 20 november 

We wandelen de Gluhweintocht in Geluveld 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 16:15 uur. Indien je rechtstreeks gaat, 

geef dit dan door bij inschrijving. 

Startlocatie: OC 't Gelevelt, Geluveldplaats 15 in Geluveld. 
 
Wil je de dag zelf iemand bereiken van WVA? Bel dan naar 
vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

zondag  24 november 
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wanneer -  zondag 24/11/2019 - van 15:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - gratis 

inschrijven - is niet nodig 

biNus op zondag 

 
 

biNus is opnieuw open op zondag! Kom 

gezellig iets drinken biNus. Er zijn 

pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

 

zondag 24 november 



 

 

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 28 november 

Bezoek tabaksmuseum Wervik 

Prijs: € 7,00 

dinsdag 26 november 

Bib + terrasje 

Prijs: € 4,00 
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Ontmoetingscafé 

wanneer - zaterdag 30 november van 15:00 uur tot 19:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - Gratis, neem geld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 25 november 

 

Zaterdag 30 november 

ONT komt terug met een Ontmoetingscafé!                    

Thema: relaties 

Op het ONTmoetingscafé krijg je de kans om aan de hand 

van een spel te praten over liefde, relaties… 

Afsluiten doen we met een hapje en een drankje! 

wanneer - zaterdag 30 november van 15:00 uur tot 19:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - Gratis, neem geld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 25 november 
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Oudejaarsavond 

Ook dit jaar vieren we opnieuw de overgang van 

oud naar nieuw biNus! 

 

De menu wordt in het volgende krantje 

bekendgemaakt! 

Prijs: €35,00 aperitief en menu inbegrepen. 

 dinsdag 31 december 
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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 13 november 

Sjoelbak 

 

woensdag 20 november  

Vogelpik 

 

woensdag 27 november 

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/

