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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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REIZEN  IN  VERTROUWEN 

Reizen in 2020 was moeilijk en frustrerend voor velen. 

Uiteindelijk moesten wij alle buitenlandse reizen annule-

ren. WVA zal echter eerstdaags alle betaalde bijdragen 

terugstorten! 

Het Corona-virus verplichtte ons om mooie plekjes in ei-

gen land te verkennen en ook in 2021 zullen we dit ver-

der doen. We beloven alvast een nieuw en verrassend 

reisaanbod om van te smullen. Binnenkort meer hier-

over! 

Jasmien reisde het voorbije anderhalf jaar door onze or-

ganisatie, maar besloot onlangs andere oorden op te 

zoeken. We verwelkomen met trots en vertrouwen Me-

lissa om onze kinderwerkingen te coördineren. 

Vergeet zeker je abonnement op ons krantje niet te ver-

nieuwen, zodat je elke maand kunt reizen en grasduinen 

in ons diverse aanbod van activiteiten. 

Hou het gezond en vergeet niet in te schrijven voor jouw 

favoriete WVA-activiteiten. 

Het team en de vrijwilligers. 
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Komen en gaan 

Hallo lieve vrienden 

Met pijn in mijn hart maakte ik een eindje   
geleden de beslissing om te stoppen als    
verantwoordelijke op Spelewijs. Al een tijdje 
voelde ik dat grote baas van Spelewijs zijn 
toch niet volledig op mijn lijf geschreven 
stond. Iets vroeger dan verwacht kwam ik 
een nieuwe uitdaging tegen. Eind augustus 
mocht ik starten in een kinderopvang in 
Poperinge. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de fijne 
tijd die jullie me gaven op Spelewijs en in de 
WVA. Ik zal jullie stuk voor stuk heel hard 

Vele zoenen (of in deze tijden, corona-elleboogjes. 

Jasmien 

Hoi piepeloi 

Als nieuwe coördinator van Spelewijs en SpeleWest 

stel ik mezelf kort even voor. Ik ben Melissa    

Hollevoet, 24 jaar.  

Enkelen van jullie kennen mij al 

doordat ik al enkele jaren (vooral 

in de zomermaanden) actief ben    

binnen de WVA. Ik hielp vorige jaren 

in de JobiN en deze zomer vond je 

mij vooral terug in de Speelplein-

werking van SpeleWest.  

Ik ben klaar om vol enthousiasme deze job op mij te 

nemen!! Tot snel!  
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 Activiteiten 

Dikke fun met Café Chantant op de Klepper!! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

9 

de  

activiteiten 

voor  

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-dag Bowling 

Zaterdag 10 oktober 2020 

Wanneer: zaterdag 10 oktober van 13u30 tot 17u, afspraak in de 

k 

Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: Iedereen vanaf 6 jaar 

Wat?:  We gaan bowlen in Poperinge. Er zijn 2 spelletjes + een 

drankje in de prijs inbegrepen. Deze activiteit is toegankelijk voor 

jong en oud met respect voor de corona/leeftijd bubbels.  

Prijs: 10 euro + (evt. zakgeld voor een extra drankje) 

Tijdstipafspreekplaats: Om 13u30 afspreken aan de klepper. Voor 

de mensen die rechtstreeks gaan spreken we om 14u af aan de 

bowling in Poperinge (Bruggestraat 44 8970 Poperinge). Om 17 

uur zijn we terug in de Klepper. 

Wanneer: zaterdag 10 oktober, 14u tot 17u 

Waar: de Klepper: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa tot 7 oktober: 

spelewijs@wvavzw.be 
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Herfstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de  herfstvakantie is er werking van Spelewijs op dinsdag 

3, woensdag 4 en donderdag 5 november. Het speelplein zal 

telkens geopend zijn vanaf 7u30 tot 17u00. 

Op donderdag gaan we zwemmen. 

Wanneer: dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november. Vanaf 7u30 tot 

17u00. 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa!! 

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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Zeenamiddag De Panne 

 

wanneer - donderdag 1 oktober van 13:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 12,00 euro 

Inschrijven: tegen maandag 28 september 

Donderdag 1 oktober 

We gaan wandelen in De Panne. We genieten ook 

van een pannenkoek en een drankje!! 

Pannenkoek en drankje inbegrepen.  
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Fotozoektocht Koksijde 

wanneer - zaterdag 3 okt 2020 vertrek om 12u Ieper, 13u Veurne tot 18 u 

waar -  BiNus en  Markt Veurne 

prijs - € 7,00 euro 

inschrijven tegen  Donderdag 1 oktober, 

Zaterdag 3 oktober 

We gaan op stap samen met Tandem West vzw, en we 

zoeken de oplossingen van de fotozoektocht. 

We komen op verborgen plaatsjes in Koksijde waar we 

het bestaan niet van wisten. 

Zalig genieten van een wandeling, tof gezelschap en een 

drankje. 

Vertrek vanuit Ieper (BiNus) of Veurne (De markt) 

Opgepast beperkte plaatsen, coronaveilig.  
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Café chantant  

           Woensdag 7 oktober 

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 7 oktober om 14u 

Waar - De Klepper kanteelpad 4, 8900 Ieper 

prijs - 2 euro 

Inschrijven – tegen dinsdag  6 oktober 
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Zoektocht Westouter 

 

wanneer - donderdag 8 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 8,00 euro 

Inschrijven: tegen dinsdag 6 oktober 

Donderdag 8 oktober 

We gaan wandelen en speuren met de boswachter 

op de Rode Berg! 

We sluiten af met een drankje! 
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Bowling Poperinge 

 

wanneer - zaterdag 10 oktober van 13:30 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 10,00 euro 

Inschrijven: tegen donderdag 8 oktober 

Zaterdag 10 oktober 

We gaan bowlen in Poperinge 

Afspraak aan bowling de Goe Smete in Poperinge 

om 14:00 uur. Bruggestraat 44 in Poperinge. 

Afspraak om 13:30 uur in biNus!! 

Deze activiteit is voor iedereen vanaf 6 jaar! 

1 drankje inbegrepen! 
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Groene vingers Diksmuide 

           Zaterdag 10 en 31  oktober 

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 10 en 31 oktober om 10:30 uur 

Waar - stadhuis Diksmuide 

prijs - 3 euro + zakgeld 

Inschrijven - tegen woensdag 7 en 28  oktober 
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 Minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 13 en 27 oktober 

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 2,00 euro per training of match.  

 

De trainingen in oktober gaan door op: 

dinsdag 13 en 27 oktober 2020. 

 

wanneer - dinsdag 13 en 27 oktober 2019 van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 2,00 per training of match 
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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 14 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 12 oktober 

We planten samen bloemen in de Klepper, we 

maken de tuin winterklaar! 

We maken er een gezellige namiddag van!! 

Woensdag 14 oktober 
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Boltra Watou 

 

wanneer - donderdag 15 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 

prijs - 10,00 euro 

Inschrijven: tegen dinsdag 13 oktober 

Donderdag 15 oktober 

We spelen een spel boltra en genieten na van een 

drankje! 
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Life on Wheels 

Ook in oktober 2020 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we rolstoeltennis 

wanneer - donderdag 15 oktober van 18u30 tot 20u 

 

waar -  Sporthal  Ieper 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

donderdag  15 oktober 
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Vertelnamiddag 
Zaterdag 17 oktober  

wanneer - zaterdag  17 oktober 2020 - van 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 5,00 

inschrijven tegen - woensdag  14 oktober 2020 

Onze vrijwilliger Daniël vertelt een levendig verhaal!! 

 

Hij neemt je mee naar een fantasiewereld en laat je beto-

veren door verschillende personages! 

Kom genieten van dit spektakel!! 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

26 

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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Halloweennamidag 

 

wanneer - donderdag 22 oktober van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98 in Ieper  

prijs - 6,00 euro 

Inschrijven - tegen dinsdag 20 oktober 

Donderdag 22 oktober 

Axelle neemt je mee in de griezelwereld van Halloween. 

We maken griezelige versiering en heerlijke spooksoep! 
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Caféavond de Klepper 

 

wanneer - vrijdag 23 oktober 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  21 oktober 

Vrijdag 23 oktober 

Kom op de Klepper Halloween vieren! 

DJ Joeri verzorgt de muziek!! 

Het café gaat buiten door, met voldoende afstand tussen 

de tafels! Social distance gegarandeerd! Ambiance ook!! 
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Oldtimermuseum 
Zaterdag 24 oktober  

wanneer - zaterdag  24 oktober 2020 - van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 12,00 

inschrijven tegen - woensdag   21 oktober 2020 

 

We gaan op bezoek in het oldtimermuseum van Woesten! 

We maken een trip in nostalgie en zien vele bezienswaar-

dige auto’s! 

Afsluiten doen we met een drankje! 
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Ezelpad 

wanneer - donderdag 29 oktober 2020 van 13:00 uur tot 16:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98)  

prijs - € 8,00 

inschrijven tegen - dinsdag 27 oktober 

Donderdag 29 oktober 

 

We brengen een bezoek aan ezelboerderij het Ezelpad in Poperin-

ge. We verzorgen de ezels, we wandelen met de ezels en kunnen 

genieten van een drankje! Doe zeker stevig schoeisel aan! 
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Halloweendorp De Panne 

 

wanneer - zaterdag 31 okt  16:30 tot 22u 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, markt Veurne , markt Diksmuide 

prijs - 10,00 euro 

Inschrijven: tegen woensdag 28 oktober 

Zaterdag 31 oktober 

Een dorp vol griezelige kriebels, prikkels, zoemende vliegen-

en andere soorten beestjes en ongedierte? Zeg maar gerust 

‘beesten’! 

Kom je ook om even tussen de rare wezens te vertoeven? 

Sssselfie met een self-vlieg?  Met een drankje inbegrepen. 

We gaan naar De Panne met onze Halloweenbus,   

 Opstappen om 16u30 Ieper, 17u Diksmuide  

en 17u15 Veurne. 
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Paardenkamp herfstvakantie 

Een 3-daags paardenkamp zonder overnachting. 

Voor personen vanaf 7 jaar oud, ook voor volwassenen. 

 

We leren paardrijden en de dieren verzorgen, telkens van 9:30 uur 

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. 

 

woensdag 4 november t.e.m. vrijdag 6 november 

wanneer - 04/11, 05/11 en 06/11- van 09:30 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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Sint-Maartensfeest 

Wanneer: zaterdag 7 november 2020 

Waar: de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Prijs: 5,00 euro 

Zaterdag 7 november 

Kom de Blijde Intrede van de Goedheiligman beleven in 

de Klepper op zaterdag 7 november! 

Kom af voor een spetterend feest met muziek en plezier! 

Én wie weet brengt de Sint nog een verrassing mee! 

Voor kinderen: van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Voor volwassen: van 16:30 uur tot 18:30 uur 
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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 7 oktober 

 Sjoelbak 

 

 woensdag 14 oktober 

 Vogelpik 

 

 woensdag 21 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 

k 

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/

