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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 oktober ten laatste. 

 

Zo eenvoudig is het! 
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EEN  ZOMER  OM  NOOIT  TE  VERGETEN! 

Met heel veel creativiteit én aandacht voor ieders ge-

zondheid, is deze zomer toch voor velen onvergetelijk ge-

weest. Een aantal foto’s in dit boekje en de vele Face-

book-posts getuigen hiervan. 

Een hele dikke merci aan medewerkers, monitoren, vrij-

willigers en jobstudentes om dit allemaal mogelijk te 

maken! 

Ook in september vliegen we er weer in met heel diverse 

activiteiten. Voor elk wat wils en steeds meer is WVA 

grensoverschrijdend...tot in Frankrijk. 

Voor onze slanke lijn en gezondheid nemen we ook weer 

de sportieve draad op met Life on Wheels, sportuurtjes, 

minivoetbal en wandelingen. 

Ook ontmoeting en relaties krijgen volop aandacht en 

plaats in september! 

Hou het gezond en vergeet niet in te schrijven voor jouw 

favoriete WVA-activiteiten. 

Het team en de vrijwilligers. 
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Fietsvakantie 

Opgepast, hier een ge-

val van “Fiets-dolheid” 

Zomerse beelden van WVA!! 

We veroveren de 

Kastelenroute! 

Avonturenreis naar “D’Ardennen” 2020 

Onze Kenny 

sloot vriend-

schap met     

Tanne één van 

onze leuke     

buren op de 

camping. 
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Spelewijs Ieper 

Ook zij zijn op kamp!! 

Het is daar dikke leute!! 

Ook onze nieuwe speelpleinwerking SpeleWest       

in Slype-Middelkerke mag hier natuurlijk                   

niet ontbreken!! 
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Ook gingen we op JobiNkamp… 

… en op Samen/Apart kamp… 
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… en deden we verschillende uitstappen en 

activiteiten!! 

Heel erg bedankt aan  

alle moni’s en               

vrijwilligers en natuurlijk 

de deelnemers!!! 
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 Activiteiten 

Vanaf nu gaan we op activiteit met onze nieuwe bus!!!!! 

Dankzij Rotary Poperinge, Soroptimist Ieper en garage 

Lagrou zijn wij nog mobieler voor jou. 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 1 en 15 september 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Laurens. 

De trainingen gaan door in de Klepper! 

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 september 2020. 

 

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

waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

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

           Woensdag 2 September 

We zingen mee met de accordeon, een vrolijke boel!!!! 

Bij mooi weer doen we deze activiteit buiten, bij slecht 

weer in onze zaal de Klepper. 

Afspraak om 13u30 aan de Binus (vervoer naar de klep-

per) of vanaf 14 u in zaal de Klepper kanteelpad 4.  

Vermeld bij je inschrijving of je met het busje meegaat. 

wanneer - woensdag 2 september om 14u 

Waar - De Klepper kanteelpad 4, 8900 Ieper 

prijs - 2 euro 

Inschrijven – tegen dinsdag  1 september 
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Groene vingers Diksmuide 

               Zaterdag 5 september 

We gaan terug tuinieren in het Land van Vlierbos in  

Diksmuide. We verzorgen ook de dieren op de boerderij. 

Afspraak aan het stadhuis van Diksmuide om 10u30 

wanneer - zaterdag 5 september om 10:30 uur 

Waar - stadhuis Diksmuide 

prijs - 3 euro + zakgeld 

Inschrijven - tegen woensdag 2 september 
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Op ZONDAG 13 SEPTEMBER van 6u ’s morgens tot 18u ’s avonds 

bent U van harte welkom op onze eerste grensoverschrijdende 

rommelmarkt ten voordele van vzw WVA en het project L’Île de 

Bambecque. 

Koopjes, animatie en ambiance verzekerd! 

Adres : 10, Route d’Oost-Cappel  59046 Bambecque  in Frankrijk 

Graag carpoolen en fietsen. Vervoer uit Ieper op aanvraag! 

VIDE GRENIER à la ferme de 

Bambecque/ROMMELMARKT op de 

boerderij in Bambeke 
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BBQ 

wanneer - zondag 6 september 2020 vanaf 11:00 uur apero 

waar -  De Klepper - Kanteelpad 4, Ieper  

prijs - € 15,00  (-12 jaar: € 8,00) 

inschrijven tegen  2 september 

Zondag 6 september 

Blokkeer zondag 6 september al maar in jouw agenda: 

als afsluit van een zomervakantie vol reizen, uitstappen, 

spelewijs en fun,  geven wij onze jaarlijkse                      

afsluitbarbecue.  

Iedereen is welkom!! 

 Kom dus zeker genieten van een lekker stukje vlees, 

een fris drankje en een heleboel sfeer! 
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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 9 september van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 7 september 

We planten samen bloemen in de Klepper, we 

kunnen misschien ook al groenten oogsten! 

We pimpen ook de Pergola en maken er een 

gezellige dag van!! 

Breng zeker je picknick mee! 

Woensdag 9 september 
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Feniks 2020 @ Reningelst 

 

wanneer - donderdag 10 september van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 10,00 euro 

Inschrijven: tegen maandag 7 september 

Donderdag 10 september 

We gaan op bezoek in de “kinderbrouwerij” in        

Reningelst waar het verhaal van de heropbouw na 

de oorlog wordt verteld.  

We sluiten af met een ijsje op de Rode Berg!! 
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11-12-13 september 2020 

We vertrekken op vrijdag 11 september naar Middelkerke. We  verzamelen 

aan biNus, Rijselstraat 98, Ieper  om 17 uur.   

We komen terug op zondag 13 september om 17 uur aan biNus in Ieper. (uur 

van terugkomst kan nog wijzigen) 

Personen uit regio Diksmuide-Veurne worden opgehaald aan het stadshuis in 

Diksmuide. Of rechtstreeks naar Middelkerke, Lombardsijdelaan 235. 

De Zeekameel is een vakantieverblijf in Middelkerke, op de rand van duin en 

polder en op een boogscheut van de zee en de jachthaven. Het is voorzien 

van comfortabele kamers om er een gezellig weekend door te brengen. 

Inbegrepen:  

Alle maaltijden, dranken, begeleiding, activiteiten, vervoer, verzekering.  

Niet inbegrepen: 

Drank en eigen uitgaven bij uitstappen. 

Prijs: € 165 

wanneer - 11-12-13 september 2020 

Waar - vertrek biNus  of stadhuis van Diksmuide. 

prijs -  165 euro + zakgeld 

Inschrijven – tegen dinsdag 25 augustus 

Vrijetijdsweekend  De Zeekameel 
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Café chantant  

           Woensdag 16 september 

We zingen mee met de accordeon, een vrolijke boel!!!! 

Bij mooi weer doen we deze activiteit buiten, bij slecht 

weer in onze zaal de Klepper. 

Afspraak om 13u30 aan de Binus (vervoer naar de klep-

per) of vanaf 14 u in zaal de Klepper Kanteelpad 4. 

Vermeld bij je inschrijving of je met het busje meegaat. 

wanneer - woensdag 16 september 14u 

Waar - De Klepper kanteelpad 4, 8900 Ieper 

prijs - 2 euro 

Inschrijven – tegen dinsdag 15 september 
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Uitstap De Blankaart 

 

wanneer - donderdag 17 september van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 8,00 euro 

Inschrijven: tegen maandag 14 september 

Donderdag 17 september 

We gaan wandelen in de Blankaart!   

Koning Artul zou vermist zijn! Wij gaan op zoek! 

Afsluiten doen we met een drankje. 
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Life on Wheels 

 

 

 

 

 

Ook in september 2020 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we badminton en tafeltennis 

 

wanneer - donderdag 17 september van 18u30 tot 20u 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag 17 september 
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Caféavond de Klepper 

 

wanneer - vrijdag 18 september 2020 van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - Gratis, neem zakgeld mee voor en drankje 

Inschrijven - tegen woensdag  16 september 

Vrijdag 18 september 

Kom op de Klepper vieren dat we allemaal uit ons kot   

mogen!  

DJ Joeri verzorgt de muziek en we zorgen voor een         

zomerse cocktail! 

Het café gaat buiten door, met voldoende afstand tussen 

de tafels! Social distance gegarandeerd! Ambiance ook!! 
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Oldtimerrit  

Zaterdag 19 september 

We organiseren onze jaarlijkse oldtimerrit.  

We maken een leuke toer met oldtimers en sportieve auto’s. Er is 

een verassingsstop voorzien in Bambecque (Frankrijk), we voorzien 

een drankje. Terug in biNus zijn er broodjes en twee drankjes inbe-

grepen 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 19 september - van 13:15tot 17:15 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 20,00 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! Maar 30 plaatsen! 
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Bezoek Palingbeek 

 

wanneer - donderdag 24 september van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 8,00 euro 

Inschrijven: tegen maandag 21 september 

Donderdag 24 september 

We brengen een bezoek aan het prachtige    

gebied “De Palingbeek” en gaan ook langs bij 

de milieuboerderij. We sluiten af met een 

drankje! 
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biNusstappers 

Zondag 18 oktober  

We wandelen op zondag 18 oktober in Passendale de herfsttocht. 

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, Kraaieveldstraat 7, Passendale.  
 

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

vrijwilliger Nathalie op 0479/98 30 46. 

wanneer - zondag  18 oktober 2020 - van stipt 13:30 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 (nieuwe prijs!) 

inschrijven tegen - woensdag  14 oktober 2020 
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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. 

OPGELET!!! VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT!!! 

De Sportuurtjes deze maand: 
 

 woensdag 9 september 

 Sjoelbak 

 

 woensdag 16 september 

 Vogelpik 

 

 woensdag 23 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! 

Antwoorden quiz. 

1. Dana Winner, Jo Vally, Luc Steeno, Raymond Van het Groenewoud, Isabelle A, 

Ann Christy, Will Ferdy, Luc Devos, Luc Steeno, Johan Verminnen, Bart Kaël, Laura 

Lynn. 

2. Leterme. 

3. WV—Brugge, Luik—Luik, Antwerpen—Antwerpen, Henegouwen—Mons, OV—

Gent, Namen –Namen, Luxemburg– Luxemburg, Luik—Luik. 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be?subject=Inschrijven%20activiteiten
http://www.wvavzw.be/inschrijven/

