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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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Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemidde-
lingskantoor voor mensen met een beperkt   

budget. Veel mensen zijn niet aangesloten bij 
een sociale organisatie en de stap zetten naar zo 

een organisatie is soms te groot. Net daarom 
bestaat Rap op Stap.  

Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen af-
spraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen!  

 
Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als 
sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in 

een Rap op Stapkantoor. De medewerkers       
helpen ook met het samenstellen van een      

budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.  
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WVA wordt ook een Rap Op Stap-Kantoor! 

 

Wij zijn vanaf mei 2021 geopend! 

Elke woensdag van 15:00 uur tot 18:30. 

 We werken op afspraak! 

 

Afspraak maken kan via 057 21 55 35 of 

rapopstap@wvavzw.be 
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EK Rode Duivels 

We zenden vrijdag 2 juli de kwartfinale uit! 

 vrijdag 2 juli: België - Italië om 21:00 uur,  biNus 

open om 19:00 uur.        

Als ze de halve finale spelen, dan zenden we deze ook 

uit, idem met de finale!! 

 dinsdag 6 juli: halve finale om 21:00 uur, biNus 

open om 20:00 uur. 

 zondag 11 juli: finale om 21:00 uur, biNus open om 

20:00 uur. 
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Kunst in Bambecque 

wanneer - 9/7, 19/8 en 17/9 van 9:00 uur tot 17:00 uur.  

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro       

 

 

We trekken naar de boerderij in Bambeke voor een 

kunstworkshop met onze Franse vrienden van Gem’sa! 

We werken aan een mooi kunstproject met kunstenaar 

Pol. 

vrijdag 9 juli 

donderdag 19 augustus 

vrijdag 17 september 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 13 juli 2021 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Tijs. 

De trainingen gaan door in De Klepper! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De training in juli gaat door op: 

dinsdag 13 juli 

 

De eerstvolgende training is dan op 7 september! 

wanneer - dinsdag 13 juli van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 2,00 per training 
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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 14 juli 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 12 juli 

We pimpen de moestuin, we planten en     

kunnen misschien oogsten! 

 

Woensdag 14 juli 
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 16 juli van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 16 juli 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 

ONT komt ook met een delegatie voor een ONTmoetings-

café over coronaverhalen. Je kan vrijblijvend deelnemen! 
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Het Zwin 

Dinsdag 10 augustus 

We gaan op daguitstap naar Natuurpark Het Zwin in 

Knokke! 

Kom alles te weten over de verschillende vogels en ge-

niet van deze prachtige omgeving! 

Breng je picknick mee! 

wanneer - dinsdag 10 augustus van 9:00 uur tot  18:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - 15,00 euro,  drankje incl + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen -  vrijdag 6 augustus 
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Daguitstap Bambecque 

wanneer - donderdag 17 juni van 10:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro       

inschrijven tegen:  vrijdag 6 augustus 

We gaan over de grens naar onze fantastische boerderij 

in Bambecque. We maken kennis met alles die er groeit 

en bloeit!  

Breng je picknick mee! 

Woensdag 11 augustus 
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KOERS Roeselare 

wanneer - donderdag 12 augustus van 13:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro  + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  vrijdag 6 augustus 

 

We sprinten naar KOERS in Roeselare, Hét museum van 

de wielersport! 

We genieten nadien van een terrasje! 

Donderdag 12 augustus 
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 13 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 13 augustus 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 
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Bezoek De Gavers 

wanneer - donderdag 19 augustus 

Waar - biNus 13u30 

prijs -  15,00 euro + zakgeld 

Inschrijven tegen - maandag 16 augustus 

Donderdag 19 augustus 

 

Op donderdag 19 augustus vertrekken we samen naar Harelbeke. 

We maken een mooie wandeling aan de Gavers. Bij mooi weer is 

er gelegenheid om een plonsje te maken.  

Uiteraard hoort daar ook een terrasje bij.  

We vertrekken samen aan biNus om  13u30. We zijn terug  om  

18u.  
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Bezoek POES museum 

 dinsdag 24 augustus 

Dinsdag 24 augustus komen we samen  aan biNus om 13u30. We 

gaan naar de expo “ hoe de kat de mens vangt” 

We vernemen alles over de poes.  

We maken een wandeling en  doen een terrasje in Ieper. 

We zijn  terug aan biNus om  17u30.  

wanneer - dinsdag 24 augustus van 13:30 uur tot 17:30 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 15,00 euro + zakgeld 

inschrijven tegen -  woensdag 18 augustus 
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Bellewaerde 

      Woensdag 25 augustus 

Ben je klaar om een superleuke dag te beleven? 

We gaan kijken naar de spectaculaire shows, we genieten 

van de vele dieren en beleven spannende ritten op de 

attracties. 

wanneer - woensdag van  9:30 uur tot 17:30 uur 

waar - afspraak aan de biNus (Rijselstraat 98)  om 9u30 stipt 

prijs - 20,00 euro  + zakgeld en picknick meebrengen 

inschrijven tegen -  maandag 23 augustus 
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Caféavond De Klepper 

wanneer - vrijdag 27 augustus van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Inschrijven verplicht! 

Vrijdag 27 augustus 

We zetten weer onze stoelen en tafels buiten voor een ge-

zellige caféavond op De Klepper! 

We genieten ook van een streepje muziek!  

Ambiance verzekerd!! Inschrijven verplicht!! 
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BBQ 

wanneer - zondag 29 augustus 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

prijs -  € 16 voor volwassenen , -12 jaar €8 + zakgeld 

Inschrijven tegen: woensdag 25 augustus 

Zondag 29 augustus 

 

Op zondag 29 augustus sluiten we onze zomeruitstappen af met een heerlijke BBQ.  

Vanaf 11u in de Klepper, Kanteelpad 4, Ieper kan je terecht voor onze jaarlijkse BBQ.  

We maken er een gezellige namiddag van.  
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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! 

 

 

Antwoorden kwis: 1nee Edson Arantes do Nascimento, 2 Ja, 3 

nee Willy De Gieter, 4 nee David Rover Jones, 5 nee Stripfiguur uit 

Kiekeboe, 6 nee Pierre Aspeslag, 7ja,  8 nee Frank Lateur, 9 ja, 10 

nee typetje van Chris Van den Durpel. 

 

Inschrijven doe je zo! 

Schrijf je in! 

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

