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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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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
DUS-dag Bowling mei 2022 
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de  

activiteiten 

voor  

kinderen van 

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

naar BE03 4648 2101 1184  
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Inschrijving herfst- en kerstvakantie 

Herfstvakantie 

Vanaf woensdag 14 september 2022 kan er worden ingeschreven 

voor de herfstvakantie. 

Herfstvakantie gaat door op woensdag 2 november,  

donderdag 3 november en vrijdag 4 november 2022. 

 

 

Kerstvakantie 

Vanaf woensdag 5 oktober 2022 kan er worden              

ingeschreven voor de kerstvakantie.  

Kerstvakantie week 1: gaat door op dinsdag 27 december, 

woensdag 28 december, donderdag 29 december en      

vrijdag 30 december 2022.  

Kerstvakantie week 2: gaat door op maandag 2 januari, 

dinsdag 3 januari, woensdag 4 januari en donderdag 5    

januari 2023.  

 

Inschrijven kan via: https://www.spelewijs.be/kind-inschrijven-vakantie/ 

 

Waar: Kanteelpad 4, de Klepper  

Prijs: 8,00 euro  

Inschrijven: www.spelewijs.be  

Voor info/vragen mail naar spelewijs@wvavzw.be 
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ACTIVITEITEN 

Bellewaerde 

JobiN kamp in Westouter 

De Boot op met Buitenkans! 
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Oldtimerrit  

We organiseren onze jaarlijkse oldtimerrit.  

We maken een leuke rondrit met oldtimers en sportieve auto’s. Er 

is een verrassingsstop voorzien in Bambecque (Frankrijk), we voor-

zien een drankje. Terug in biNus zijn er broodjes en twee drankjes 

inbegrepen in de prijs.  

Indien je niet gemakkelijk in en uit een té lage wagen kan stappen, 

laat het ons weten bij je inschrijving!!!  

wanneer -  zaterdag 3 september - van 13:15 tot 17:30 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 25,00 

inschrijven tegen - zo vlug mogelijk! NOG ENKELE PLAATSJES VRIJ!! 

Zaterdag 3 september 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 6 en 20 september 

We trainen opnieuw samen met Jonathan! 

De trainingen gaan door op het Minneplein in Ieper 

Doe sportieve kledij aan! 

De trainingen in september gaan door op: 

Dinsdag 6 september 

Dinsdag 20 september 

 

Wanneer: 6 en 20 september van 17:30 uur tot 19:00 uur 

Waar: Minneplein, Ieper 

Prijs:  € 3,00 per training 
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 Wordt jij onze nieuwe Filmster? 

   WVA en Metgezel maken in oktober een korte film       

    over het stadsmuseum en het boek van Simenon. 
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     WVA vzw en Metgezel presenteren : 

          De burgemeester van Veurne. 

   Heb jij zin om mee te werken aan de      

        opnames van een leuke film? 

 

Op 5 en 13 oktober (van 13u tot 17u) maken 

we tijdens enkele knutselnamiddagen de 

kostuums die we zullen gebruiken voor onze 

kunstfilm. (locatie De Zonnebloem Veurne) 

 

Op 8 en 15 oktober (van 14u tot 17u)        

starten de opnames van onze film in het 

stadsmuseum van Veurne. 

Alle info en inschrijvingen : pieter.lonneville@wvavzw.be 

                                                   Yarka.neutens@wvavzw.be 

Dit is een project van Metgezel en WVA  om het stadsmuseum 

mentaal toegankelijk te maken. 
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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 14 september 

Sjoelbak 

woensdag 21 september 

Vogelpik 

 

woensdag 28 september 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Buitenkans 

Woensdag 14 september 

Wanneer: woensdag 14 september van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs:  3,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen:  maandag 12 september 

Moestuin de Klepper: 

Alles is al aan het groeien en bloeien, 

We verzorgen alle planten, zetten nog 

wat plantjes bij en verzorgen de serre 

met tomaten! 

 

Voor kinderen en jongeren 
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Life on Wheels 

wanneer: Donderdag  15 september van 19u tot 20u30 

 

waar:  Sporthal 1 Ieper ( kant van het zwembad)  

                      

prijs: € 2,00 per activiteit 

In september 2022 komen we opnieuw samen voor een 

sportactiviteit, deze keer spelen we rolstoeltennis. 

Donderdag 15 september  
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Vrijetijdsweekend 

16 t.e.m. 18 september 2022 

wanneer -  van vrijdag 16/09/2022 t.e.m. zondag 18/09/2022 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - Gent €320+ zakgeld 

inschrijven tegen - vrijdag 19 augustus 2022 

Gent woonboot . Niet rolstoeltoegankelijk. 

Dicht bij tramhalte.  

Wil je ook op een vree wijze plek slapen in Gent, een beetje ei-

genwijs, leutig en op 't gemak, kies dan voor weekend Gent.  
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Kunst in Bambecque 

wanneer - dinsdag 20 september van 10:00 uur tot 17:00 uur.  

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro       

Inschrijven tegen vrijdag 16 september 

 

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 20 september 
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Bootsea Festival 

wanneer - donderdag 22 september - 12:00 uur tot 22:00 uur 

waar - biNus (Rijselstraat 98) 

prijs - € 30,00 + zakgeld 

inschrijven tegen -  donderdag 15 september 

22 september  

Just Dance For Specials in Oostende 

DJ Jack 

Camille 

Bobby 

Kobe Ilsen & Victor Verhulst 

Guga Baùl 
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Buitenkans 

Woensdag 28 september 

Wanneer: woensdag 28 september van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs:  3,00 euro 

Inschrijven tegen:  maandag 26 september 

Beheerswerken in Ieper 

Ieper kent zeer mooie natuurgebieden. We helpen         

Natuurpunt met hooien en het opruimen van bosjes,     

zodat de planten goed kunnen groeien! 
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WVA is een Rap Op Stap-Kantoor! 

 

Wij werken op afspraak! 

 

Dit kan via:  

057 21 55 35 of rapopstap@wvavzw.be 

 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag 

van 9u30 tot 12u 

Van 12u30 tot 16u 
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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 kwis:  

1 zes, 2 vijf, zoet-zout-zuur-bitter-umami, 3 acht, 4 tien kleine negertjes,  5 

vier, 6 zeven keer, 7 één, 8 negen, 9 drie, 10 twee. 

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

