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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/


Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

3 

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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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
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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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Dus-dag baknamiddag 

          Zaterdag 13 november 

 

wanneer - zaterdag 13 november: 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98 in Ieper 

prijs - 5,00 

inschrijven tegen  -  maandag 8 november 

Kom genieten van onze baknamiddag! We bakken 

heerlijke koekjes en nadien kan je zélf proeven van 

de heerlijke baksels!! 
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Kerstvakantie Spelewijs 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de  kerstvakantie slaan de deuren van Spelewijs weer 

open. Dit tijdens  3 januari, 4 januari en 5 januari.  Het speelplein 

zal telkens geopend zijn vanaf 7u30 tot 17u00. 

Wanneer:  maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 januari.  

 Opvang vanaf 7u30 tot 17u00. 

Waar: Kanteelpad 4, 8900 Ieper 

Inschrijven kan via:  spelewijs@wvavzw.be of via www.spelewijs.be 

Kostprijs? 

De kostprijs voor een dagje Spelewijs € 8. In de dagprijs is een 10-

uurtje, soep & een vieruurtje inbegrepen. Sociaal tarief is niet 

mogelijk tijdens de tussentijdse vakanties.  

Inschrijven? 

U schrijft uw kinderen vooraf in via de website of via mail. Als u 

uw kind niet op voorhand laat inschrijven, kunnen we u die dagen 

niet garanderen en is het  mogelijk om uw kind te weigeren. 
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Kerstvakantie SpeleWest 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de kerstvakantie is er werking van SpeleWest op 5,6 en 7 

januari . Telkens vanaf 7u15 tot 17u00.  

 

Kostprijs? 

Eén dagje SpeleWest kost €8. Gelieve dit vooraf via overschrijving 

te betalen. In de dagprijs is een 10-uurtje, soep & een vieruurtje 

inbegrepen. Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens de tussentijdse 

Inschrijven? 

U schrijft uw kinderen vooraf in via de website of via mail. Als u 

uw kind niet op voorhand laat inschrijven, kunnen we u die dagen 

niet garanderen en is het  mogelijk om uw kind te weigeren. 

Wanneer: 5,6 en 7 januari 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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ACTIVITEITEN 

Applaus voor Arnaud,                          
de trotse winnaar van de trofee van 
de quiz over de wereld van de liefde! 
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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 10 november 

Sjoelbak 

woensdag 17 november 

Vogelpik 

 

woensdag 24 november 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 2, 16 en 30 november 

We trainen opnieuw samen met Patrick. 

De trainingen gaan door in de zaal aan het Minneplein! 

Doe sportieve kledij aan! 

 

De trainingen in november gaan door op: 

dinsdag 2 november 

dinsdag 16 november 

dinsdag 30 november 

wanneer - dinsdag  2, 16 en 30 november van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - Minneplein Ieper. 

prijs - € 3,00 per training 
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Dieren verzorgen Diksmuide 

        Zaterdag 6 en 20 November 

We gaan de dieren verzorgen in de kinderboerderij van  

het Land van Vlierbos in Diksmuide.  Wie helpt mee om 

de konijntjes, varkens en alle andere dieren een beetje 

liefde te geven? 

Afspraak aan het stadhuis van Diksmuide om 10u00, 

of afhalen op afspraak. 

wanneer - zaterdag  6 en 20 november van 10u tot 12u 

Waar - stadhuis Diksmuide, of afhalen op afspraak 

prijs - 3 euro  ( drankje incl) 

Inschrijven - tegen woensdag  voor de activiteit 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag 6 november van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - Gratis, neem geld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 1 november 

 

Zaterdag 6 november 

Daniël is terug met de vertelnamiddag! 

 

Kom luisteren naar een mooi en spannend verhaal 

over Sint-Maarten! 
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De Binusstappers 

wanneer - zondag 07 november van 13u30 uur tot 17:30 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro  + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag  1 november 

Zondag 7 november 

 

We verkennen de Galgebossen, gelegen op de grens 

tussen Elverdinge, Vlamertinge en Poperinge. 

We voorzien een rustplaats in Café ‘t Vervolg (indien 

mogelijk). 

Wie rechtstreeks gaat verwachten we aan  Herberg De Vuile 

Seule, Gasthuisstraat 3, 8906 Elverdinge om 14 uur. 
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Kunst in Bambecque 

wanneer - 9 november 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 9 november 
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Café Chantant 

wanneer - woensdag  10 november  14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar -  biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 2 euro, koffie en water a volonté 

inschrijven tegen:  maandag  8 november 

Woensdag 10 november 

Café Chantant: Kom samen zingen, dansen en muziek 

maken  met 

 Pieter en zijn accordeon. 
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Muziek namiddag Veurne 

Dinsdag 16 november 

Beste vrienden, we gaan van start met de werking van 

WVA vzw in Veurne. 

Om dit te vieren gaan we naar een optreden van Glenn 

Degeselle in de zonnebloem. 

Afspraak aan de Zonnebloem te Veurne om 14u. 

6 euro Koffie en taart inbegrepen. 

wanneer - dinsdag 16 november 14 u tot 16 u 30. 

waar - de zonnebloem, Zuidstaat 67 te Veurne, of afhalen op afspraak 

prijs - 6 euro 

Inschrijven :  voor woensdag 10 november 
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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 is ook een Rap Op Stap-Kantoor! 

 

Wij zijn vanaf 15 september open 

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

 Rijselstraat 98 in Ieper 

 

Afspraak maken kan via 057 21 55 35 of 

rapopstap@wvavzw.be 
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Moestuinnamiddag de Klepper 

wanneer - Woensdag 17 november 14:00 uur tot 16:00 uur 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 3,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 15 november 

Als het weer het toelaat werken we in de 

moestuin, we maken de tuin winterklaar! 

Woensdag 17 november 
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Cinema biNus 

       Donderdag 18 november 

Kom naar onze gezellige filmzaal biNus voor een toffe 

filmnamiddag. 

We hebben grote keuze aan films, je mag gerust je favo-

riet doorsturen! 

Popcorn aanwezig! 

wanneer - donderdag 18 november, van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen -  maandag 15 november 
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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 november 2021 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we rolstoelhockey! 

          Donderdag 18 november 
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Caféavond Koksijde 

wanneer - vrijdag  19 november van 19 u tot 22u30 

Waar - Binus Rijselstraat 98  in Ieper om 18u (bus naar koksijde) of 19u  Sint-

Ritakapel in Koksijde (inrit ter hoogte van Pylyserlaan 13, 8670 Koksijde).  

Inschrijven voor  woensdag 17 november 

Vrijdag 19 november 

We gaan naar onze vrienden van Tandem West vzw,   

we bouwen een feestje met leuke muziek . 

Een leuke verbroedering die zeker vuurwerk zal geven. 
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Bowling Diksmuide 

       Zaterdag 20 november 

We gaan naar de bowling de goe smete in Koekelare. 

We spelen 2 spelletjes en drinken een drankje. 

Vervoer vanuit Diksmuide of afspraak Ringlaan 33 te  

Koekelare.  

wanneer - zaterdag 20 november  van 14  u tot 17u 

waar - afspraak : markt Diksmuide of afhalen op afspraak 

prijs - 12 euro, 2 spelletjes en drankje incl 

inschrijven tegen -  woensdag 17 november 
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Knutselen met kunst 

wanneer - woensdag 24 november van 14u tot 16u30 

Waar - de zonnebloem zuidstraat 67 Veurne 

prijs - 5,00 euro  drankjes inbegrepen. 

inschrijven tegen:  maandag  22 november 

We gaan aan de slag met verf en andere materialen. 

Samen met de kunstenaars Pol Bonduelle en Yarka 

Neutens maken we gekke kunst. Deze werken zullen 

tentoongesteld worden tijdens Toeren & Loeren in 

Veurne. We knutselen in een lokaal van dienstencen-

trum de Zonnebloem.  

Woensdag 24 november 
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Knutselen met Bianca 

       Donderdag 25 november 

We gaan upcyclen met kerstversiering.                                  

We maken prachtige versiering voor de gezelligste dagen 

van het jaar! 

wanneer - donderdag 25 november, van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper. 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen -  maandag 22 november 
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Café avond - fuif biNus 

wanneer - vrijdag  26 november van 19 u tot 22u00 

Waar - Binus, Rijselstraat 98 in Ieper 

Breng zakgeld mee voor een drankje! 

Inschrijven voor woensdag 24 november 

Vrijdag 26 november 

We bouwen een super feestje in biNus! 

Goeie muziek gegarandeerd, goed om een dansje te  

placeren! 
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Club Brugge op groot scherm 

KRC Genk             -              Club Brugge 

We zenden live de match in de Jupiler Pro League uit in 

biNus. De match start om 13:30 uur! 

wanneer - zondag 28 november van 13:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - gratis 

inschrijven tegen:  woensdag 24 november 
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oudejaarsavondfeest 

 

         Eindelijk kunnen we terug eindejaar vieren.  

We nodigen jullie heel graag uit in biNus. We voorzien 

een lekkere maaltijd, drank en muziek. Samen maken we 

er een echt feest van met veel leute, plezier, dans, ……. 

Inbegrepen: Aperitief met hapjes, voorgerecht, hoofdge-

recht, dessert en glas cava om middernacht.  

Neem zakgeld voor drankjes. 

wanneer - vrijdag 31 december van 18u30 tot 01u30 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - 38 euro : apero, maaltijd, muziek, Drankjes extra niet inbegrepen. 

inschrijven tegen:  maandag  06 december. 
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Kwissen met Alexander 

We gaan de leuke dialecttoer op.  Hoe zeg je in het beschaafd 

Nederlands volgende dialecten uit verschillende regio’s. 

Ne ketel 

Kuts 

Un skoere 

Klitte 

‘t besan nie 

Minezienke 

Ment’n 

Sneukel’n 

Zoetekoeke 

Un emelbjistje 

Un sarze 

Sebiet 

Malkander 

‘t kasjot 

Un assiete 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Antwoorden op pag. 36. 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

32 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

33 

Wat een prachtige reizen waren het deze zomer!!                         

Geniet na met wat mooie foto’s! 
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Vrijetijdstrajectbegeleiding 

Zoek je een leuke activiteit voor in je vrije uurtjes, maar vind je 
niet wat je wil?  Dan kan je bij ons je vraag stellen. We gaan sa-
men aan de slag met jouw vragen.  

Heb je interesse in een nieuwe hobby, sportclub,                                 
activiteitenaanbod... en vind je zelf de weg niet? 

We staan voor je klaar om samen met jou op zoek te gaan naar 
een nieuwe hobby. Advies en begeleiding is gratis. 

Voor wie? 
Kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) 
een beperking. VAPH erkenning is niet nodig. 

Neem contact op! 

Ivo: ivo.braem@wvavzw.be 

Axelle: axelle@wvavzw.be 

Pieter: pieter.lonneville@wvavzw.be 

Carine: carine.leire@wvavzw.be 

Ewout: ewout.stouffs@wvavzw.be 

Hier kan je terecht met je vrijetijdsvragen! 
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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: een emmer, koorts, een schouder, klei, het 

kan geen kwaad, warempel, snoep, snoepen, peperkoek, lieve-

heersbeestje, een deken, dadelijk, mekaar, de gevangenis, een 

bord, een schommel, een trui 

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

