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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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Ik ben Bart Deriemaeker en ik woon in Veurne.  
Samen met Yarka hebben we Metgezel vzw opgericht.  
We organiseren vakanties in kleine groepjes voor mensen 
met een zorgvraag. 
WVA en Metgezel werken al een tijdje zeer goed samen. 
Vanaf september werk ik dan ook deeltijds voor WVA.  
Samen met Carine zal ik het vakantie aanbod verder  
uitwerken.  
Daarnaast zal ik met Carine de vrijwilligerswerking onder-
steunen en het rap op stap kantoor uitbreiden naar  
Veurne – Diksmuide. Ten slotte zal ik Pieter bijstaan in het 
vrije tijds aanbod in de regio Veurne – Diksmuide. 
We komen elkaar nog wel eens tegen in de komende 
tijd…, groeten, Bart  

Nieuw personeel! 
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 
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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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Wanneer: vrijdag 4 november 2022 (Herfstvakantie) 

Waar:  indoor sporthal,  Jonkershovestraat 101, 8650 Houthulst 

Prijs:  € 8,00 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

8 

DUS-dag: indoorspeelplein Conquesta 

Zaterdag 22 oktober 

Wanneer: zaterdag 22 oktober van 13:30 tot 16:00 

Waar: Conquesta Ieper, Oostkaai 80, 8904 Ieper (Boezinge)  

Prijs: 10,00 euro  

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

Info: Doe kousen aan! Deze activiteit is geschikt voor kinderen tot en met 

12 jaar. 

Ballenbad, springkasteel, trampoline, klimmen en klauteren en gek doen: 

dat is indoorpretpark Conquesta!  

Laat weten of je kind rechtstreeks naar Conquesta brengt of vervoer nodig 

hebt vanuit de Klepper.  

Er is een drankje en een pannenkoek inbegrepen in de prijs.   
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Inschrijving herfst- en kerstvakantie 

Herfstvakantie 

Herfstvakantie gaat door op woensdag 2 november,  

donderdag 3 november en vrijdag 4 november 2022. 

= VOLZET 

 

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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Buitenkans 

Wanneer: maandag 31 oktober van 8:30 uur tot 16:30 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98 in Ieper 

Prijs:  5,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen:  woensdag 26 oktober 

Een belevingsdag bij de paarden van Hippohester! 

Kom af naar deze schitterende dag bij de paarden. We wandelen 

met de paarden, we doen de verzorging en nog tal van activiteiten 

op en rond de paarden! Breng picknick mee! 

Deze activiteit kost slechts 5,00 euro door de steun van het      

project Buitenkans. 
 

Voor kinderen en jongeren 

Maandag 31 oktober 
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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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Herfstvakantie SpeleWest 

Wanneer is er werking? 

Tijdens de herfstvakantie is er werking van SpeleWest op 

woensdag 2 november, donderdag 3 november en vrijdag 4 

november. Telkens vanaf 7u30 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 7u30 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 

Bellewaerde  

Afsluit BBQ zomer  

Oldtimerrit 
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 minivoetbal De biNussjotters 

Dinsdag 4 en 18 oktober 

We trainen samen met trainer Patrick! 

De trainingen gaan door op het Minneplein in Ieper 

Doe sportieve kledij aan! 

De trainingen in oktober  gaan door op: 

Dinsdag 4 oktober 

Dinsdag 18 oktober 

 

Wanneer: 4 en 18 oktober van 17:30 uur tot 19:00 uur 

Waar: Minneplein, Ieper 

Prijs:  € 3,00 per training 
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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 12 oktober  

Sjoelbak 

woensdag 19 oktober 

Vogelpik 

 

Woensdag 26 oktober 

Hoedje Wip 

 

 

Sportuurtjes 
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Veurne 
                     Woensdag 5 oktober 

We gaan aan de slag en maken van oude kledij prachtige 

kostuums! We laten ons leiden door onze fantasie en   

maken kostuums van lang vervlogen tijden. De kostuums 

worden later gebruikt voor de opnames van onze film: 

“De Burgemeester van Veurne”. 

Wanneer: woensdag 5 oktober van 13:30 uur tot 17:00 uur 

Waar: De zonnebloem,  Zuidstraat 67 te Veurne 

Prijs:  5 euro  drankje inclusief 

Inschrijven voor: maandag 3 oktober 
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Veurne 
                     Woensdag 5 oktober 

                    Lekker koken met WVA 

We gaan terug aan de slag met lekker ingrediënten om 

een heerlijke maaltijd te koken. Nu de herfst in aantocht is 

maken we een heerlijke ovenschotel… Nadien smullen we 

samen lekker gezellig ons buikje vol. 

Inschrijven verplicht ! 

Wanneer: woensdag 5 oktober van 17:00 tot 19:30 

Waar: De zonnebloem,  Zuidstraat 67 te Veurne 

Prijs:  12 euro  drankje en maaltijd inclusief 

Inschrijven voor: maandag 3 oktober 
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Diksmuide  

Wanneer: zaterdag 8 oktober van 10:00 uur tot 12:30 uur.  

Waar: Ijzerboomgaard, IJzerdijk 41, 8600 Diksmuide  of afhalen in Diksmuide  

Prijs: 4 euro, drankje inclusief 

Inschrijven  tegen : de woensdag 5 oktober 

We trekken naar de IJzerboomgaard in Diksmuide, 

We verzorgen de dieren en we ruimen de stallen op. 

Breng een picknick mee. 

Opgepast : er is geen vervoer vanuit Ieper voorzien. 

Zaterdag 8 oktober 

De IJzerboomgaard 
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Veurne 

Wanneer: zaterdag 8 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur.  

Waar: Stadsmuseum Veurne, Grote markt Veurne 

Prijs: 6 euro, drankje inclusief 

Inschrijven  tegen : woensdag 5 oktober 

Heb je zin om een echte filmster te worden? WVA en 

Metgezel slaan de handen in elkaar en nemen de kortfilm: 

“De Burgemeester van Veurne” op. 

Opgepast : vervoer vanuit Dikmsuide mogelijk! 

Zaterdag 8 oktober 

Filmster in Veurne 
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Wandeling Vleteren 

Verken de omgeving van Oostvleteren langs landelijke wegen en 

wandelpaden. Onderweg zal je kennis maken met het               

natuurreservaat Brabanthoek, de charmante Boezingegracht en             

restanten van WO  I. 

 

  

 

 

wanneer: zondag 9 oktober 2022 van 13:30 tot 16:30 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, Ieper  

prijs: 5,00 euro 

inschrijven tegen:  woensdag 5 oktober 

Zondag 9 oktober 
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Kunst in Bambecque 

wanneer - dinsdag 11 oktober van 10:00 tot 17:00 uur.  

waar - biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

prijs - 5,00 euro       

Inschrijven tegen vrijdag 7 oktober 

 

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 11 oktober 
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Café chantant 

Woensdag 12 oktober 

Beste vrienden, we gaan er terug tegenaan!!! 

We zingen alle zorgen weg en we beleven een leuke 

namiddag.   

Inschrijven verplicht!  

Wanneer: woensdag 12 oktober van 14:00 tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper  

Prijs: 2 euro ,  koffie en water inclusief 

inschrijven tegen:  maandag 10 oktober 
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Buitenkans 

Woensdag 12 oktober 

Wanneer: woensdag 12 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar: De Klepper, Kanteelpad 4, Ieper 

Prijs:  3,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen:  maandag 10 oktober 

Moestuin de Klepper + soep maken 

We gaan even werken in de moestuin 

en maken nadien heerlijke soep om te 

serveren tijdens                                

“Soep met Babbeltjes”. 

 

 

 

 

 

Voor kinderen en jongeren 
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Veurne 
                     Donderdag 13 oktober 

We gaan aan de slag en maken van oude kledij prachtige 

kostuums! We laten ons leiden door onze fantasie en     

maken kostuums van lang vervlogen tijden. De kostuums 

worden later gebruikt voor de opnames van onze film: 

“De Burgemeester van Veurne”. 

Wanneer: donderdag 13 oktober van 13:30 uur tot 17:00 uur 

Waar: De zonnebloem,  Zuidstraat 67 te Veurne 

Prijs:  5 euro  drankje inclusief 

Inschrijven voor: maandag 10 oktober 
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Soep met Babbeltjes 

Donderdag 13 oktober 

Kom gezellig in biNus soep drinken!            

We gaan open vanaf 10:30 uur.  

 

wanneer - donderdag 13 oktober vanaf 10:30 uur 

waar - biNus , Rijselstraat 9, Ieper 

prijs - Gratis 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

26 

Caféavond Koksijde 

wanneer - vrijdag  14 oktober van 18 u tot 23:00 uur 

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).  

Prijs voor vervoer uit Ieper: 5,00 euro, de activiteit is gratis. 

Inschrijven voor  woensdag 12 oktober 

Vrijdag 14 oktober 

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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Diksmuide  

Wanneer: zaterdag 15 oktober van 10:00 uur tot 12:30 uur.  

Waar: Ijzerboomgaard, IJzerdijk 41, 8600 Diksmuide  of afhalen in Diksmuide  

Prijs: 4 euro, drankje inclusie 

Inschrijven  tegen : woensdag 12 oktober 

We trekken naar de IJzerboomgaard in Diksmuide, 

We verzorgen de dieren en we ruimen de stallen op. 

Breng een picknick mee. 

Opgepast : er is geen vervoer vanuit Ieper voorzien. 

Zaterdag 15 oktober 

De IJzerboomgaard 
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Veurne 

Wanneer: zaterdag 15 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur.  

Waar: Stadsmuseum Veurne, Grote markt Veurne 

Prijs: 6 euro, drankje inclusief 

Inschrijven  tegen : woensdag 12 oktober 

Heb je zin om een echte filmster te worden? WVA en 

Metgezel slaan de handen in elkaar en nemen de kortfilm: 

“De Burgemeester van Veurne” op. 

Opgepast : vervoer vanuit Dikmsuide mogelijk! 

Zaterdag 15 oktober 

Filmster in Veurne 
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Buitenkans 

Zaterdag 15 oktober 

Wanneer: zaterdag 15 oktober van 13:00 uur tot 18:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98 in Ieper 

Prijs:  3,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen:  maandag 12 oktober 

Week van het bos in het Rhodesgoed in Roeselare! 

Kom af voor deze schitterende activiteit. We doen bosspelen, 

doen wateronderzoek en leren bij over de dieren in het bos! 

 

Nadien genieten we van een drankje! 

 

Voor kinderen en jongeren 
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Naar Club Brugge 

wanneer: woensdag 19 oktober van 18:00 uur tot 23:30 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Kostprijs: 5,00 euro + zakgeld 

Woensdag 19 oktober 

We gaan live naar het Jan Breydelstadion 

voor de match Club Brugge tegen             

Sint Truiden. De match start om 20:45 uur, 

afspraak om 18:00 uur in biNus. 
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Halloweenknutselen 

wanneer: donderdag 20 oktober van 13:00 tot 16:00 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Prijs: 8,00 euro (1 drankje inbegrepen) 

We gaan knutselen rond Halloween! 

Wie durft komen? BOOOOHHHH 

Donderdag 20 oktober 
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Caféavond - fuif biNus 

wanneer: vrijdag 21 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur 

waar: biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper 

Breng geld mee voor een drankje! 

Vrijdag 21 oktober 

Kom griezelen op de Halloweenfuif! 

Gewoon gezellig keuvelen en een dansje 

placeren kan ook! 
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Life on Wheels 

wanneer: Donderdag  20 oktober van 19u tot 20u30 

 

waar:  Sporthal 1 Ieper ( kant van het zwembad)  

                      

prijs: € 2,00 per activiteit 

In oktober 2022 komen we opnieuw samen voor een 

sportactiviteit, deze keer doen we weer een zeer aan-

trekkelijke sport 

Donderdag 20 oktober 
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Vertelnamiddag 

wanneer - zaterdag  22 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur 

Waar - biNus, Rijselstraat 98, Ieper 

prijs - Gratis, neem geld mee voor een drankje 

inschrijven tegen:  maandag 17 oktober. 

 

Zaterdag 22 oktober 

Daniël is terug met de vertelnamiddag!  

Laat je meevoeren in een schitterende                  

fantasiewereld! 
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Buitenkans 

Woensdag 26 oktober 

Wanneer: woensdag 26 oktober  van 14:00 uur tot 17:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98 in Ieper. 

Prijs:  3,00 euro 

Inschrijven tegen:  maandag 24 oktober 

Beheerswerken in Ieper 

Ieper kent zeer mooie natuurgebieden. We helpen         

Natuurpunt met het maken van nestkastjes en insecten-

huisjes. 
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Boltra ‘t Wethuys 

Wanneer: donderdag 27 oktober 13:00 tot 16:00 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98 in Ieper. 

Prijs:  10,00 euro  

Inschrijven tegen:  maandag  24 oktober  

Donderdag 27 oktober 

We gaan terug naar de Boltra in ‘t Wethuys 

in Watou! Wie gaat mee?  



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

37 

Buitenkans 

Wanneer: maandag 31 oktober van 8:30 uur tot 16:30 uur 

Waar: biNus, Rijselstraat 98 in Ieper 

Prijs:  5,00 euro, drankje inbegrepen. 

Inschrijven tegen:  woensdag 26 oktober 

Een belevingsdag bij de paarden van Hippohester! 

Kom af naar deze schitterende dag bij de paarden. We wandelen 

met de paarden, we doen de verzorging en nog tal van activiteiten 

op en rond de paarden! Breng je picknick mee! 

Deze activiteit kost slechts 5,00 euro door de steun van het      

project Buitenkans. 
 

Voor kinderen en jongeren 

Maandag 31 oktober 



Vrijetijdskrant Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

38 

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 Aarlen, 2 Buenos Aires, 3 Caïro, 4 Doha, 5 Eeklo, 6 Faro, 7 Gent, 8 Helsinki, 

9 Islamabad, 10 Jakarta 

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

