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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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CORONA 

 Mondmasker is in onze binnenruimtes ver-
plicht!! 

 Afstand in de binnenruimtes bewaren. 

 INSCHRIJVEN IS VOOR ELKE ACTIVITEIT         
VERPLICHT!!! 

 CST wordt niet gevraagd. 

 

Graag zetten we nog een aantal aandachtspunten over 
Corona op een rij! 
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Herfstvakantie Spelewijs 2021 
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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. De betaling gebeurd 

achteraf via factuur. 

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  6 en 7 

januari . Telkens vanaf 7u15 tot 17u00.  

 

Kostprijs? 

Eén dagje SpeleWest kost €8. In de dagprijs is een 10-uurtje, soep 

& een vieruurtje inbegrepen. Sociaal tarief is niet mogelijk tijdens 

de tussentijdse vakanties. De betaling gebeurd achteraf via 

overschrijving. 

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: 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 

Ezelpad  23 oktober 2021 
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In december zijn er 3 Sportuurtjes. 

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 1 december 

Sjoelbak 

woensdag 8 december 

Vogelpik 

 

woensdag 15 december 

Hoedje Wip 

 

Inschrijven verplicht! 

Sportuurtjes 
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Veurne 
           Van 1 tot 14 december                                 

                 ritje met de fietstaxi  

Wie gaat er mee op stap met de fietstaxi? 

We doen een ritje langs de oude haven en de Veurnevaart, we 

verkennen leuke plekjes in de stad. Deze toeristische rit duurt   

ongeveer 1 uur ( 2 pers/rit),  prijs 4 euro per persoon met    

drankje inbegrepen. Vertrek aan OC de Zonnebloem te Veurne. 

Je kan een ritje aanvragen en reserveren via :                                                 

pieter.lonneville@wvavzw.be  

Opgepast : er is geen vervoer naar Veurne voorzien door WVA. 
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Boswandeling 

Woensdag 1 december  

 

wanneer - woensdag 1 december van 14:00 uur tot 17:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen:  maandag 29 november 

We maken een rustige wandeling en het Helleketelbos, 

we genieten van de sprookjesachtige omgeving! 

Doe stevige schoenen en warme kledij aan! 
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Dieren Palingbeek 

Donderdag 2 december 

 

wanneer - donderdag 2 december van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 1 december   

We brengen een bezoek aan de Milieuboerderij in de 

Palingbeek. We gaan buiten de dieren verzorgen! 
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Ontmoeting in biNus 

Vrijdag 3 december  

We ontmoeten nieuwe mensen en doen dit door fij-

ne activiteiten! Bianca geeft een bewegingsactiviteit 

op het ritme van verschillende soorten muziek.  

 

Deze activiteit is een samenwerking met: 

Inschrijven verplicht!  

wanneer - vrijdag 3 december van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 1 december   
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Bomen Planten 

Zaterdag 4 december  

 

wanneer - zaterdag 4 december van 13u tot 16u30 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 3,00 euro, breng je eigen drankje mee! 

inschrijven tegen:  woensdag 1 december   

We steken onze handen uit de mouwen en helpen zo mee met het 

planten van 12.000 bomen in de Sint-Sixtusbossen! 

 

Doe laarzen mee en aangepaste kledij! 
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Inschrijven verplicht!  
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De Binusstappers 

wanneer - zondag 05 december van 11u30 uur tot 17u  

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - gratis enkel voor leden 

inschrijven tegen:  woensdag 1 december 

Zondag 5 december 

Afsluit wandeljaar 2021  

met  broodjes, drankje, activiteit en tombola.  

Achteraf  wandeling  in het Polygonebos. 

We komen samen om 11h30 in biNus. 

Enkel voor leden. 
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biNus op zondag  

wanneer - zondag 5 december van 15u tot 17u 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

prijs - gratis, neem zakgeld mee voor een drankje 

Inschrijven tegen:  woensdag 1 december 

       Zondag 5 december 

biNus is opnieuw open op zondag! 
Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen: 2 pannenkoeken + 
koffie of warme chocomelk voor slechts € 2,50!  

Inschrijven verplicht!  

Binnen is het dragen van een mondmasker verplicht! 
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Lekker Italiaans koken 

wanneer - woensdag 8 december van 14u tot 17u 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - 7 euro, drankje inbegrepen 

inschrijven tegen:  vrijdag 3 december 

 

Woensdag 8 december 

Samen met STEVEN MIRACOLI maken we een lekkere  

spaghetti. 

Na de maaltijd spelen we een korte quiz en genieten we 

van wat Italiaanse muziek en daarna eten we de spaghetti 

op.  

Inschrijven verplicht!  
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Winterkubb 

Donderdag 9 december 

We spelen de wintereditie van Kubb, met dik-

ke kleren en een warm drankje aangeboden. 

 

wanneer - Donderdag 9 december van 13u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 3,00 euro, breng je eigen drankje mee! 

inschrijven tegen:  maandag 6 december   
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Kerstchalet avond De Klepper 

wanneer - vrijdag 10 december van 19 u tot 22u30 

Waar - De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper  

Inschrijven voor woensdag 8 december 

Vrijdag 10 december  

We zetten onze kerstmuts op en verwarmen ons aan de 

vuurkorf samen met een glaasje Glühwein, Jenever,      

warme chocomelk of koffie.  

Jingle bells jingle bells, jingle all the way! 

Inschrijven verplicht! 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 14 en 21 december  

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 14 december 

dinsdag 21 december 

wanneer - dinsdag  14 en 21 december van 17:30 tot 18:30 uur 

waar - Minneplein Ieper. 

prijs - € 3,00 per training 
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 Kapsalon@biNus 

Dinsdag 14  december 

Zin om je te laten verwennen?  

Kom op dinsdag 14 december naar biNus. Kappers van 

het 7de jaar Immaculata komen  jullie haar knippen, 

brushen of watergolf.  Het kapsalon is open vanaf 13h30. 

We sluiten om 15:45 uur. 

wanneer - dinsdag  14 december van 13:30 tot 15:45 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - € 3,00  
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Wandeling Blankaart 

wanneer - Donderdag 16 december 14u tot 16u 

waar - De Klepper, kanteelpad 4, Ieper 

prijs - 5,00 euro 

inschrijven tegen - maandag 13 december 

We maken een gezellige winterwandeling in 

De Blankaart en we kunnen zeker ook vogels 

spotten! Doe warme kledij aan die ook tegen 

de regen kan. 

Donderdag 16 december 
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Life on Wheels 

wanneer - donderdag 16 december van 19u tot 20u30 

 

waar -  Sporthal 1  Ieper ( kant van  het zwembad) 

                      

prijs - € 2,00 per activiteit 

 

Ook in december 2021 komen we opnieuw samen voor een  

sportactiviteit, deze keer ontdekken we Tag Rugby 

          Donderdag 16 december 
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Vertelnamiddag  

       Zaterdag 18 december 

Daniël is terug met de vertelnamiddag!  

Kom luisteren naar een mooi en warm  

kerstverhaal! 

Inschrijven verplicht!  

wanneer - zaterdag  18 december van 14u tot 16u 

waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs - 5 euro + zakgeld  

inschrijven tegen -  maandag 13 december  
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Winter in Ieper 

Donderdag 23 december 

 

wanneer - donderdag 23 december van 14:00 uur tot 18:00 uur 

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - Breng zakgeld mee voor een hapje of een drankje 

inschrijven tegen:  woensdag 1 december   

We brengen een bezoek aan de kerstmarkt in Ieper. 

We genieten ook van de mooie kerstversiering die 

overal in Ieper zal rondhangen. 
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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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Mooie foto’s van het  

troevertjesweekend! 
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Zin om deel te nemen aan de Kattenstoet? Schrijf je  zeker in!!! 

We hebben 2 groepen die deelnemen:  

de Middeleeuwse Burgers en de  Musti’s. 

Voor wie deelneemt aan de groep van de Middeleeuwse Burgers, ontvang 

je een formulier die moet worden ingevuld .Dit dient voor het maken van 

de kostuums.  

Er volgen voor elke groep 2 repetities. De data zijn nog niet bekend.  

Voor verdere vragen kan je mailen naar carine.leire@wvavzw.be of bellen 

naar 0471 21 00 63.  
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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 een Rap Op Stap-Kantoor! 

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

 Rijselstraat 98 in Ieper 

 

Op woensdag 29 december 2021  

en 5 januari 2022 zijn we  

uitzonderlijk gesloten. 

 

Afspraak maken kan via 057 21 55 35 of 

rapopstap@wvavzw.be 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

34 

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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Kleuren maar! 
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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/

