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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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ET  MAINTENANT ??? 

Op een herfstochtend half oktober rij ik naar Ieper en 

hoor op de radio dit prachtige liedje van Gilbert Bécaud. 

Et maintenant, que vais je faire? is een vraag die             

iedereen zich nu wel stelt, nu er door toenemende        

Corona-besmettingen weer heel wat leuke momenten 

zullen verboden worden. 

We zullen wel maximaal onze speelpleinwerkingen 

’open’ houden tijdens de komende verlengde           

Herfstvakantie. Voor volwassenen schrappen we         

voorlopig al onze activiteiten. 

Intussen broeden we ook op een paar splinternieuwe 

ideetjes en projecten... 

Mag ik ook iedereen warm maken voor onze jaarlijkse 

Koekjesverkoop, die onze kinderwerking wat extra      

centjes oplevert? 

Hou het gezond en vergeet niet in te schrijven voor jouw 

veilige WVA-activiteiten. 

Het team en de vrijwilligers. 
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de  

activiteiten 

voor  

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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Sint-Maarten 

Wanneer:  vanaf dinsdag 3 november 

Waar:  op je smartphone of computer 

Prijs : de prijs van uw elektriek 

 

Helaas kunnen we door de verhoogde risico’s ons  

Sint-Maartensfeest niet door laten gaan. 

Maar goed nieuws, Sint-Maarten heeft een 

Boodschap voor ons, hij zal vanaf 3 november 

leuke filmpjes op de facebook van wva en spelewijs 

posten, met opdrachten en verhalen. 
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Dus-dag  

Zaterdag 14 november 2020 

Wanneer: zaterdag 14 november van 13u30 tot 16u30, afspraak 

in de Klepper (Kanteelpad 4, 8900 Ieper) 

Geschikt voor: Iedereen vanaf 4 jaar 

Wat?:  We gaan op bezoek bij Julie’s hofstee. Midden in de rust en 

de natuur gaan we  ezeltjes verzorgen!  We mogen ze eten geven, 

kammen en ermee gaan wandelen.  

Erna drinken we nog een drankje in 

de frisse buitenlucht.  

Prijs: 10 euro  

Tijdstipafspreekplaats: Om 13u30 

afspreken aan de klepper. Om 

16u30 zijn we terug . 

Opgelet plaatsen heel beperkt! 

Wanneer: zaterdag 14 november, 13u30 tot 16u30 

Waar: de Klepper: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan bij Melissa tot 7 november: 

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 én maandag 9 en 

dinsdag 10 november. Het speelplein zal telkens geopend zijn 

vanaf 7u30 tot 17u00. 

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 

7 euro. Gelieve dit vooraf over te schrijven,  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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de  

activiteiten 

voor  

Je schrijft voor alle activiteiten op voorhand in. Je betaalt op voorhand met overschrijving 

naar BE03 4648 2101 1184  
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Wanneer is er werking? 
Tijdens de  herfstvakantie is er werking van SpeleWest op dinsdag 

3, woensdag 4 en donderdag 5 november én maandag 9 en 

dinsdag 10 november. Het speelplein zal telkens geopend zijn 

vanaf 7u15 tot 17u30. 

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een SpeleWest 

dag 8 euro. Gelieve dit vooraf over te schrijven,  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 

mail: spelewest@gmail.com 

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

17u00. 

Waar:  Slype, Middelkerke 

Inschrijven kan bij Melissa!! 

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

Herfstvakantie SpeleWest 
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Ons normaal                   

activiteitenaanbod voor 

volwassenen gaat in    

november niet door    

wegens Corona.  
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Koekjesverkoop! 
Ook dit jaar organiseert speelpleinwerking Spelewijs een koekjesverkoop. De 
opbrengst wordt integraal gebruikt om de werking van Spelewijs te financieren 
(aankoop spelmateriaal, kamp, onderhoud van de klepper…) 
 
Je betaalt 6 euro per doos. Je bestelt tegen vrijdag 4 december ten laatste. De 
koekjes kunnen worden opgehaald in biNus (Rijselstraat 98, 8900 Ieper). Dit op 
volgende momenten: donderdag 17 december tussen 13u30 en 18u00 of op 
vrijdag 18 december tussen 12u00 en 17u30. 
Lukt het niet om op één van deze momenten uw koekjes te komen ophalen? 
Laat dan zeker iets weten aan Melissa van Spelewijs! Dan zoekt ze samen met 
jou naar een ander moment! Scheur het bestelformulier uit het boekje 

 
 

 

 
HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 
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 Bestelformulier 

De eerste pagina is voor de persoon die de koekjes bestelt: zo kan deze 

persoon bijhouden welke koekjes hij juist bestelde.  

De tweede pagina is voor Melissa. De besteller moet deze pagina invul-

len. Dit blad moet je afgeven aan Melissa tegen vrijdag 4 december 

HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 
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Je kan het … 

        … doormailen naar spelewijs@wvavzw.be 

        … opsturen naar WVA Spelewijs, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

        … doorbellen naar 057/21 55 35 

HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 

mailto:spelewijs@wvavzw.be
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HAAL DEZE PAGINA’S UIT HET BOEKJE!!! 
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We bieden wel activiteiten aan in de vorm van Stoep Date.  

Stoep Date is op aanvraag! We komen ook graag een praatje 

slaan! 

 

—> aanvragen kan via inschrijvingen@wvavzw.be of 057 21 55 35 

 

Dit zijn mogelijke stoepdatactiviteiten! 

 Buiten sporten 

 Werken in de moestuin 

 Wandelen 

 Geo-catching 

 Service Muziek 
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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/

