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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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Herfstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de  herfstvakantie is er werking van Spelewijs op dinsdag 

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

telkens geopend zijn vanaf 7u30 tot 17u00. 

Op donderdag gaan we zwemmen. 

Wanneer: dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 november. Vanaf 7u30 tot 

17u00. 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan via 

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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Herfstvakantie SpeleWest 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de herfstvakantie is er werking van SpeleWest op dinsdag 

2 november, woensdag 3 november en donderdag 4 november. 

Telkens vanaf 7u15 tot 17u00.  

Kostprijs? 

In de tussentijdse vakanties is de kostprijs voor een SpeleWest dag 

8 euro. Gelieve dit vooraf via overschrijving te betalen. In de 

dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. 

Inschrijven? 

Gelieve uw kind(eren) vooraf in te schrijven. Dit kan je doen via de 

website: https://www.speelpleinwerking-spelewest.com/ of via 

een mailtje naar spelewest@gmail.com 

Wanneer: 2, 3 en 4 november vanaf 7u15 tot 17u00 

Waar: Gemeenteschool ‘t Lombardje, schoolstraat 37, 8433 

Middelkerke. 

Inschrijven via spelewest@gmail.com of via  

www.speelpleinwerking-spelewest.com 
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Balbal - fundag 

          Vrijdag 5 november 

 

wanneer - vrijdag 5 november: 9:00 uur tot 16:00 uur 

waar - de Lovie, Krombeekseweg 82,  Poperinge 

prijs - 8,00 

inschrijven tegen  -  maandag 25 oktober 

 

 

 

Kristof Mortier van BALBALVISTA organiseert samen met ons een     

BalBal-fundag. 

Dit is voor kinderen met en zonder beperking,  

leeftijd tussen 6 en 13 jaar oud. 

Samen met trainers van BALBALVISTA beleven we een dag 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. 
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Deze fijne bende ging met ons mee 
naar het Zwin, afgelopen zomer! 
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De sportuurtjes zijn terug!! 

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 6 oktober 

Sjoelbak 

woensdag 13 oktober 

Vogelpik 

 

woensdag 20 oktober 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Groene vingers Diksmuide 

     Zaterdag 2, 16, 23 en 30 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 10u00, 

of afhalen op afspraak. 

wanneer - zaterdag 2, 16, 23 en 30 oktober 

Waar - stadhuis Diksmuide, of afhalen op afspraak 

prijs - 3 euro + zakgeld 

Inschrijven - tegen woensdag  voor de activiteit 
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Ontmoetingscafé 

wanneer - zaterdag 2 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - Gratis, neem geld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 27 september 

 

Zaterdag 2 oktober 

ONT komt terug met een Ontmoetingscafé!                    

Thema: coaching en ondersteuning, na Corona 

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! 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 5 en 19 oktober 

We trainen opnieuw samen met Patrick en Tijs. 

De trainingen gaan door in De Klepper! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De training in oktober gaat door op: 

dinsdag 5 oktober 

dinsdag 19 oktober 

 

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

waar - De Klepper, Kanteelpad 4 in Ieper 

prijs - € 2,00 per training 
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Soep met Babbeltjes 

Woensdag 6 oktober 

Kom gezellig in biNus soep drinken! We gaan 

open vanaf 10:30 uur.  

Je kan ook genieten en meezingen met Café 

Chantant! 

wanneer - woensdag 6 oktober vanaf 10:30 uur 

waar - biNus , Rijselstraat 9, Ieper 

prijs - Gratis 
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Knutselen met Bianca 

       Donderdag 7 oktober 

We gaan samen met Bianca knutselen met mooie     

herfstbladeren en klei. 

Laat je fantasie de vrije loop, en maak een ongelofelijk  

Kunstwerk . 

wanneer - donderdag 7 oktober, van 13u tot 16u 

waar - afspraak aan de biNus  

prijs - 6,00 

inschrijven tegen -  maandag  4 oktober 
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De Binusstappers 

wanneer - zondag 10 oktober van 13u30 uur tot 17:30 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro  + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 4 oktober 

We de stadswandelroute in Mesen van 4 km.  

 

We passeren verschillende monumenten die           

herinneren aan een bijzondere periode in de meer 

dan duizendjarige geschiedenis van Mesen. 

Zondag 10 oktober 
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Kunst in Bambecque 

wanneer - 12 oktober van 10:00 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. 

dinsdag 12 oktober 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag 13 en 27 oktober  14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  11 oktober 

Woensdag 13 en 27 oktober 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Pieter en zijn accordeon. 
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WVA wordt ook een Rap Op Stap-Kantoor! 

 

Wij zijn vanaf 15 september open 

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

  

 

Afspraak maken kan via 057 21 55 35 of 

rapopstap@wvavzw.be 
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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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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 13 en 27 oktober 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 11 en 25 oktober 

We pimpen de moestuin, we planten en     

kunnen misschien oogsten! 

Woensdag 13 en 27 oktober 
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Memorial Museum Passchendale 

       Donderdag 14 oktober 

We gaan op bezoek in dit prachtige museum 

en komen alles te weten over de Slag bij     

Passendale tijdens de Eerst Wereldoorlog. 

We wandelen ook door het prachtige park 

wanneer - donderdag 14 oktober, van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. 

prijs - 15,00 euro 

inschrijven tegen -  maandag 11 oktober 
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Caféavond-fuif  

wanneer - vrijdag 15 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur 

Waar - Binus Rijselstraat 98 

Inschrijven verplicht! 

vrijdag 15 oktober 

Kom naar onze maandelijkse fuif in de biNus. 

We genieten van een streepje muziek en placeren een 

dansje. 

 

Ambiance verzekerd!!  
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Wandelen Rumbeke 

       Donderdag 21 oktober 

We gaan wandelen in de Kleiputten in Rumbeke, 

minder bekend dan het nabijgelegen Sterrebos, 

maar minstens even mooi! 

wanneer - donderdag 21 oktober, van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen -  maandag  18 oktober 
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Ontmoeting in biNus 

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

Waar - Binus Rijselstraat 98 

Inschrijven verplicht! 

Gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

vrijdag 22 oktober 

 

 

We ontmoeten nieuwe mensen en doen dit door fijne 

activiteiten! Deze keer doen we volksspelen in biNus 

en maken we een lekkere mocktail. 

Deze activiteit is een samenwerking met:  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

26 

Ezelpad 

wanneer - zaterdag 23 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar - biNus. Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 5 euro       

inschrijven tegen:  woensdag 20 oktober 

 

 

We gaan naar het Ezelpad in Poperinge. We verzorgen 

de ezels en geven ze eten! Dit alles gaat buiten door! 

 

Zaterdag 23 oktober 
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Life on Wheels 

wanneer - donderdag 21 oktober van 19:00 tot 20u30 

 

waar -  Sporthal 1  Ieper ( kant van  het zwembad) 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

 

Ook in oktober 2021 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we badminton en tafeltennis 

          Donderdag 21 oktober 
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Boltra 

       Donderdag 28 oktober 

Uit goede gewoonte gaan we terug naar de Boltra! 

 

Joepie! 

wanneer - donderdag 28 oktober, van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs - 10,00 euro 

inschrijven tegen -  maandag  25 oktober 
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Diksmuide 

       Zaterdag 30 oktober 

We gaan samen met Bianca knutselen met mooie     

herfstbladeren en klei. 

Laat je fantasie de vrije loop, en maak een ongelofelijk  

Kunstwerk. 

wanneer - zaterdag 30 oktober, van 13u tot 16u 

waar - afspraak aan het land van Vlierbos Diksmuide 

prijs - 6,00 

inschrijven tegen -  maandag 25 oktober 
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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. 

 

dinsdag 2 november t.e.m. donderdag 4 november 

wanneer - 02/11, 03/11 en 04/11 - 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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Met gasten, hun ouders en mantelzorgers organiseren we van 

donderdag 11 november tot en met zondag 14 november een   

toeristisch weekend op de ruime en veilige locatie Peace Village 

in Mesen. Daarbij bieden we de gasten met beperking een heel 

boeiend  en ontdekkend vrijetijdsaanbod aan. Terzelfdertijd ver-

wennen we hun ouders/mantelzorgers met een speciaal program-

ma en ruimte voor lotgenotengesprekken.  
 

Dit is een budgetreis aan €60,00 euro per persoon!  

Er zijn  nog enkele plaatsen vrij! 
 

Meer info en inschrijvingen: pieter.lonneville@wvavzw.be, 0499 90 69 72 

Troevertjesweekend 

Peacevillage Mesen 

Donderdag 11/11 tot zondag 14/11 
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Kwissen met Alexander 

Joepie, onze huisquizmaster heeft een nieuwe quiz klaar! 

Thema damessport! 

Vul de juiste sport bij de juiste dame aan! Je kan kiezen 

uit: tennis, basketbal, atletiek, paardrijden of turnen.  

 

1. Hanne en Kim Mestdagh: …………………………………. 

2. Nafi Thiam: ………………………………………………………. 

3. Michèle George:……………………………………………….. 

4. Nina Derwael:…………………………………………………… 

5. Manon Claeys:………………………………………………….. 

6. Tia Hellebaut:…………………………………………………….. 

7. Emma Meesseman:..…………………………………………. 

8. Elise Mertens:………………………………………………….. 

9. Simone Biles:……………………………………………………. 

10. Naomi Osaka:…………………………………………………….. 
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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/

