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Colofon  
De Uitvliegerskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd Anders 

vzw. 

De Uitvliegerskrant verschijnt niet in juli en augustus. 

Jaarabonnement: Papieren krantje: € 6,00 (via overschrijving). 

            Digitaal krantje: gratis 

Een jaarabonnement loopt van september t.e.m. juni. 

Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

Met de steun van: 

 

 

 

Lidkaart 

Het is vanaf september 2014 verplicht om een lidkaart te hebben van 

Westhoek Vrijetijd Anders vzw. Zonder lidkaart kunt u niet deelnemen 

aan de activiteiten die in dit krantje vermeld staan.  

Een lidkaart kost € 2,00. 

 

Wenst u hierover meer info, contacteer ons dan. 

Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

tel.: 057 21 55 35 

E-mail: info@wvavzw.be 
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Beste lezers, 

Hoe was jullie vakantie? Hopelijk heb je ervan genoten en ben je uitgerust om er weer in te 

vliegen. 

Zoals je ziet hebben wij een beetje gewerkt aan een nieuw uitzicht voor de Uitvliegerskrant. 

De WVA heet nu niet meer ‘Werkgroep Vorming en Aktie. We veranderden onze 

naam in ‘Westhoek Vrijetijd Anders’.  

Het nieuwe logo, dat je op de voorkant van dit krantje terugvindt, is onvolmaakt: de ‘A’ in 

WVA is niet helemaal volledig. Eigenlijk een beetje als iedere mens: jij , ik en de anderen. We 

zijn allemaal een beetje anders.  

In het krantje zal je naast de aankondigingen van de activiteiten, ook nog wat andere 

informatie vinden. Voor de aankondiging van de activiteiten zal je gemakkelijker kunnen zien 

bij welke deelwerking het hoort, wat het is, waar en wanneer het doorgaat, tegen wanneer 

je moet inschrijven en betalen en hoeveel het kost. Misschien zal het in het begin wel wat 

wennen zijn, maar je zal merken dat het veel duidelijker is. 

Er is ook een nieuwe regeling voor de deelnemers aan de activiteiten. We willen dat 

iedereen goed verzekerd is, daarom moet je kunnen bewijzen dat je lid bent van de WVA. En 

om dat te kunnen, heb je een lidkaart nodig. Vanaf september zal het hebben van een 

lidkaart verplicht zijn om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Een lidkaart zal éénmalig 

2 euro kosten. Dus vanaf de activiteiten van september zal je bij eerste deelname worden 

gevraagd om 2 euro lidgeld te betalen. Daarvoor zal je een lidkaart krijgen met je naam erop. 

Je zal dan ook een inlichtingsformulier meekrijgen, samen met verzendklare envelop. Hier 

kun je al je gegevens invullen. De lidkaart zal je bij iedere deelname aan een activiteit 

moeten tonen. Het zal een sterke, geplastificeerde kaart zijn. We zullen zeer streng zijn, 

omdat we willen dat je goed verzekerd bent voor ongevallen tijdens de activiteiten. Als je 

geen lidkaart hebt, zal je dus niet kunnen deelnemen.  

Er veranderen dus enkele zaken. Maar niet gevreesd: de activiteiten en uitstappen blijven 

even leuk en interessant! Hou zeker ook zondag 26 oktober vrij in je agenda. Dan is er feest 

t.v.v. WVA in ‘t Riet in Zillebeke. Meer info vind je in het volgende krantje.  

Hopelijk mogen we jou vanaf september terug verwelkomen bij Westhoek Vrijetijd Anders, 

bij WVA! 

Met zeer vriendelijke groeten, Kathleen Bevernage. 
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Nieuwe, verplichte lidkaarten 
Waarom een lidkaart? 

Vanaf september zal je verplicht een lidkaart moeten hebben. Deze lidkaart 
is verplicht om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Westhoek 
Vrijetijd Anders vzw. 

Dit doen we omdat alle deelnemers dan voor alle activiteiten in orde zijn met 
de verzekering.  

De lidkaart zal € 2,00 kosten (éénmalige aankoop). 

 

Wat zijn de voordelen van deze lidkaart?: 

 Je kan deelnemen aan alle activiteiten die in de Uitvliegerskrant staan. 

 Je krijgt voor je verjaardag een gratis drankje in de Spiegel. Dit kun je 
vragen in de week van je verjaardag. Je moet natuurlijk wel je lidkaart 
tonen als bewijs. 

 Je bent in orde met de verzekering. 

 Deze lidkaart telt ook voor de deelname aan de sportuurtjes. Voor de 
sportuurtjes zal je dus niet meer extra moeten betalen (zie pagina 15). 

 Heb je kinderen onder de 18 jaar? Zij moeten geen lidkaart betalen! 

 

Hoe vraag je de lidkaart aan? 

Dit is niet moeilijk: je vraagt deze aan op de eerste activiteit waar je dit 
werkjaar aan deelneemt. Je neemt dan € 2,00 extra mee naar de activiteit om 
je lidkaart te betalen. Betaling via overschrijving mag niet. 
 

OPGELET: Goede afspraken maken goede vrienden! Zonder lidkaart kun je 
niet deelnemen aan de activiteiten die in de Uitvliegerskrant staan.  
 

Dus zelfs al kom je naar de activiteit: geen lidkaart = geen deelname. 

 

 



Vrijwilliger van de maand 
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Volledige naam? 

Eric Vandenabeele 

Geboortedatum?  

20/02/1956 

Hobby’s?  

Naar rommelmarkten gaan 

Vrijwilligers sinds? 

Sinds 2008 

Bij welke werking ben je vrijwilliger?  De Spiegel 

 

WVA: “Eric, hoe ben jij al die jaren geleden begonnen bij WVA?” 

Eric: “Enkele jaren geleden ben ik gewoon binnengestapt bij WVA en 

heb ik gezegd dat ik graag vrijwilligerswerk wilde doen. Toen ben ik 

begonnen met het begeleiden van de kaartersclub. Intussen ben ik 

voorzitter van de Werkgroep De Spiegel geworden.” 
 

Eric houdt ieder weekend wel een avond onze Ontmoetingsruimte 

open. Hij staat in voor alles wat De Spiegel betreft, samen met de 

andere leden van de Werkgroep.  

Eric: “Ik voel me thuis bij WVA. Ik ben zeer trots dat ik hier 

vrijwilligerswerk kan doen!” 

Vrijwilliger van de maand 
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De  activiteiten  
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Geefplein Ieper 

Zaterdag 6 september 

Heb je voorwerpen die je niet meer echt nodig hebt? Wil je die ruilen 

voor iets wat je wél graag zou hebben? Kom dan mee naar het  

Geefplein! 

Ook als je niets hebt om te wisselen, kun je meegenieten van de  

gezellige sfeer op het Geefplein. Neem wat zakgeld mee om iets te 

drinken of te knabbelen. Je kan meer info vinden op www.ieper.be, als 

je ‘geefplein’ intikt in de zoekfunctie. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Geefplein Ieper 

Zaterdag 06/09 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 3 september 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

8 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

De eerste fuif van het werkjaar! 

Zaterdag 06/09 - om 19 uur 

De Spiegel 

Gratis! 

Inschrijven niet nodig 

De Spiegel 
Openingsfuif 

Zaterdag 6 september 

We openen het nieuwe werkjaar met onze Openingsfuif! 

Wil je komen dansen op de feestmuziek van DJ Mario? Wil je bij een 

versnapering en een drankje de sfeer opsnuiven? 

Kom dan zeker langs op deze eerste fuif van het nieuwe werkjaar!  
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We kijken naar een film op groot scherm in De Spiegel. Het is een  

animatiefilm, ‘The Croods’. De film gaat over een gezin dat in de oertijd 

leeft en allerhande gekke avonturen beleeft. 

We maken popcorn voor tijdens de film, die we uit  

zelfgemaakte popcornzakjes eten! 

Er is koffie, popcorn en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Atelier 
Filmnamiddag 

Zaterdag 13 september 

Film ‘The Croods’ (Nederlands gesproken) 

Zaterdag 13/09 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 4,00 

Inschrijven tegen woensdag 10 september 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

De Spiegel 

Spel zonder Grenzen 

Zondag 14/09 - van 13.30u tot 17.00u 

De Klepper 

Gratis! 

Tegen woensdag 8 september  

Spel zonder Grenzen 

Zondag 14 september 

Het vorige Spel zonder Grenzen was een groot succes!  

Daarom herhalen we dit. Dit maal doen we ook waterspelletjes. Breng 

dus zeker zwemkledij en reservekledij mee. 

 

Afspraak om 13.30u aan De Spiegel of om 14.00u aan De Klepper. 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We spelen Bingo! Vorig jaar gaven veel leden aan dat ze dit zeer graag 

spelen. Dus doen we dit graag nog eens opnieuw. 

 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Atelier 
Bingo 

Zaterdag 20 september 

Bingo 

Zaterdag 20/09 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 17 september 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Ben je fan van speciale auto’s? Wil je graag eens een ritje maken in een 

oldtimer? Schrijf je dan zeker in op onze jaarlijkse oldtimer-rit! 

 

We rijden een mooie tour, met één stopplaats (Hollemeersch in  

Kemmel). Er zijn 3 drankbonnetjes en 2 belegde pistolets in de prijs in-

begrepen. 

Oldtimer-rit 

Zaterdag 27/09 - van 13.30u tot 18.00u 

De Spiegel 

€ 15,00 

Tegen maandag 22 september 

Oldtimer-rit 

Zaterdag 27 september 

Atelier  
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Ook dit jaar organiseren we wandelingen met de Spiegelstappers. Om 
te kunnen deelnemen aan de wandeling, moet je een Spiegelstappers-
lidkaart hebben. Die kost € 12,50 per werkjaar. Je moet die betalen om 
te kunnen deelnemen aan de wandelingen. Meer info over betalingen 
vind je achteraan dit krantje. 
 
De wandelingen dit jaar zijn: 
 28/09: Wervik 
 12/10: Boezinge 
 09/11: De Klyte 
 28/12: Moorslede + opsluitfeest in De Spiegel 
 
De deelnameprijs voor een wandeling is telkens € 3,00. Hierin is het 
vervoer inbegrepen. Elke wandeling start om 13.30u in De Spiegel. We 
rijden vanuit De Spiegel naar de startplaats. 
Elke wandeling is omstreeks 17.00u gedaan. 
 
Meer info? Kijk op de nieuwe site van de Spiegelstappers: 
www.wandelclubdespiegelstappers.be  
 
 

Spiegelstappers 
De wandelingen van dit jaar 

C:/Users/WVA vzw/Downloads/winzip18-lan_nl.exe


Dagbesteding 
De deelname voor de Dagbesteding betaal je de dag zelf. Dus niet via 

overschrijving. Alle activiteiten gaan door in De Spiegel. De tijdstippen 

zijn telkens van 13.00u tot 16.00u, tenzij dit anders bij de activiteit 

staat vermeld.  

14 

 
Dinsdag 2 september 

Wat? Activiteitenvergadering 
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Dinsdag 9 september 
Wat? Gezelschapsspelen 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Dinsdag 16 september 
Wat? Molky 
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Dinsdag 23 september 
Wat? Het Hopmuseum in Poperinge 

Prijs? € 5,00 
 
 
 

Dinsdag 30 september 
Wat? Bib en terrasje 

Prijs? € 1,00 + zakgeld meenemen 
 
 

 
Donderdag 4 september 

Wat? The Art of the Brick - Tentoonstelling 
Prijs? € 15,00 

 
 
 

Donderdag 11 september 
Wat? Muzikaal pak 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Donderdag 18 september 
Wat? Wandeling 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Donderdag 25 september 
Wat? Filmnamiddag 

Prijs? € 1,00 

Dagbesteding 
De deelname voor de Dagbesteding betaal je de dag zelf. Dus niet via 

overschrijving. Alle activiteiten gaan door in De Spiegel. De tijdstippen 

zijn telkens van 13.00u tot 16.00u, tenzij dit anders bij de activiteit 

staat vermeld.  
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Sportuurtjes 

Vooraan in deze krant, op pagina 4, vind je informatie over onze 

nieuwe lidkaarten. Daarin staat ook dat je vanaf dit jaar geen apart 

lidgeld meer moet betalen voor de sportuurtjes.  

Inschrijven is wel nog steeds verplicht! Je moet ingeschreven zijn tegen 

ten laatste 30 september. 

 

Vogelpik 
 Elke eerste woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u en 18.30u 

 In september: woensdag 3 september 

 

Biljart (De Spiegelstoters) 
 Elke eerste zaterdag van de maand. 

 Vanaf 19.00u 

 In september: zaterdag 6 september 

 

Kaarten (De Spiegelkaarters) 
 Elke tweede zaterdag van de maand. 

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In september: zaterdag 13 september 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In september: woensdag 17 september 
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Vrijetijdscentrum Veurne 
 

Zoals je vast hebt gezien, staan er in deze Uitvliegerskrant geen 
activiteiten voor Vrijetijdscentrum Veurne. 

Dit komt omdat het Vrijetijdscentrum Veurne niet open zal zijn in 
september. 

We leggen hier kort uit waarom. 

 

WVA vzw heeft momenteel drie personeelsleden: Carine, Sien en 
(coördinator) Kathleen. Alle activiteiten van WVA worden door hen 
georganiseerd, met heel veel hulp van onze vrijwilligers natuurlijk.  

Maar toch zijn we dus maar met drie personeelsleden. Daardoor 
hebben we niet voldoende tijd om iedere week het Vrijetijdscentrum in 
Veurne open te houden.  

In Veurne hebben we ook niet zoveel vrijwilligers, dus dat maakt het 
extra moeilijk. 

 

Daarom werd beslist om - voorlopig tot eind september - het 
Vrijetijdscentrum Veurne gesloten te houden. Zo hebben wij tijd om 
een oplossing te zoeken voor dit probleem. 

 

Hopelijk kunnen we in de volgende Uitvliegerskrant toch de activiteiten 
van Vrijetijdscentrum Veurne voorstellen! 

We houden jullie op de hoogte via Facebook en via de Uitvliegerskrant. 
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Zomeruitstappen 
 
Hier volgt een kort overzichtje van alle Zomeruitstappen: 
 
Plopsaland De Panne was een heus succes. Door de vele attracties en het 
mooie weer konden we een superleuke dag beleven. 
 
Bij de uitstap naar Kortrijk gingen we eerst in het sociaal restaurant De 
Zonnewijzer een dagschotel benutten. Daarna gingen richting winkelcentrum 
de ‘K’, waar we nog van de laatste koopjes konden profiteren. 
 
Op Festival Dranouter konden we genieten van Flip Kowlier, Rocco Granata, 
James Blunt en zoveel meer. Een super avond! 
 
Op zondagmorgen gingen we naar de rommelmarkt in Hooglede. Heel leuk , 
maar ook heel vermoeiend! De deelnemers waren zeer blij met hun 
vondsten. 
 
Met een kleinere groep gingen we naar ‘Prés de Hem’ in Armentières. Met 
een treintje reden we door het hele domein. We kregen een heel boeiende 
uitleg over de vele vogels. Met de boot maakten we nog een tochtje op de 
Leie. We sloten de namiddag af met een spelletje minigolf. 
 
Pairi Daiza was natuurlijk één van de toppers. Dat is een heel mooi park met 
vele dieren en planten. Er is ook een supershow met roofvogels. In het 
aquarium zwommen de haaien boven ons hoofd. Er was eigenlijk te veel om 
op te noemen. Een aanrader!!! 
 
En niet te vergeten: de afsluit met onze traditionele barbecue. Die is ook 
altijd een groot succes! 
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Lloret de Mar: een verslag 
Het begon allemaal op vrijdag 25 juli. Om 13u30 stonden we allemaal paraat aan het station 

van Ieper. Vol enthousiasme wachtten we op de minibus van Herman & Vandamme. Toen de 

bus aankwam was het snel de valiezen inladen en elk zocht zich een plekje op de bus. Nog 

eens zwaaien naar de thuisblijvers, en weg waren we! 

In Menen aangekomen was het terug uitladen en inladen op de grote bus die ons naar 

Spanje zou brengen, het was een gezellige en erg comfortabele bus en al vlug waren de 

eerste contacten gelegd tussen de begeleiders en de medereizigers. 

Het klikte en we waren er zeker van: het zal een toffe week worden! Na een busrit van 

ongeveer 17 u, en af en toe eens een stop voor een plasje, een sigaretje of een drankje en 

een hapje, kwamen we rond 8 uur aan in het zonnige Spanje. 

We werden afgezet aan de deur van het hotel Rosamar & Spa, en het zag er goed uit. Om 10 

uur kregen we onze kamers toegewezen, daar hadden we wel nood aan want velen waren 

blij om zich eens te verfrissen en wat anders aan te trekken na de lange busreis! Om 11 uur 

kwam Elli, dat was de Nederlandstalige gids van Herman & Vandamme. Zij vertelde wat meer 

over de uitstappen en de bezoeken die we in LIoret de Mar konden doen.  Danny, Betty,  

Mathieu en Tine waren degene die een bezoekje zouden brengen aan Barcelona en schreven 

zich hiervoor in. Wannes, Katelijn, David, Isabelle en Philip schreven zich in voor een 

avontuurlijke jeepsafari. Het was er elke dag lekker warm ,ook al hebben we wel eens een 

dagje onweer en regen moeten trotseren. Maar dat had ook zijn charmes. Een ideaal 

moment om de UNO-kaarten en andere kaartspelen boven te halen. Elke morgen konden we 

genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet met veel lekkers. Daarna waren we klaar voor een 

dagje shoppen in de vele mooie winkeltjes en ook de markt in LIoret was de moeite waard. 

Voor we aan dat alles begonnen, gingen we bij oma Colette langs voor een beetje zakgeld. 

Met de open bus zijn we door het gebergte naar Blanes geweest. Een bezoekje aan Tossa De 

Mare na een zalige boottocht was ook de moeite waard! Voor diegene die het niet zo 

hadden met uitstappen, was er in het  hotel altijd wat te doen: er was een mooi zwembad en 

een gezellige cafetaria met mooi en vriendelijk personeel. Ook ‘s avonds was er goeie 

animatie er werd er al eens een dansje gedaan en heel wat afgelachen. Onze Eddy en 

Katelijn waren de grootste dansers en dat deden ze goed. Ook het Nederlandstalige café ‘De 

Peetvader’ was een plekje dat we zeker niet zullen vergeten. Al vlug was de groep goed thuis 

in het hotel maar het kon niet blijven duren. We moesten op vrijdag 1 augustus onze koffers 

pakken om weer richting Ieper te vertrekken.  

‘t was de moeite, we hebben vele goeie, lieve mensen ontmoet en beter leren kennen.  

Iedereen moe maar voldaan van een mooie vakantie. Op naar volgend jaar!!! 

Bedankt voor de mooie week aan allen!!! Carine, Colette, Tine en Filip 
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De Fietsvakantie: een verslag 
Toen we ’s morgens vroeg bij De Spiegel toekwamen stonden de eerste 
deelnemers ons al op te wachten.  Tegen negen uur was iedereen 
aanwezig. De bagage werd ingeladen. Klaar om te vertrekken! De 20 
fietsers trapten zich op gang. Via de Menenpoort verlieten we Ieper. 
Langs het kanaal en verder langs oude treinroutes ging het richting 
Oostende.  Ons hotel lag aan een superdrukke winkelstraat. Het was 
een heel gedoe om de fietsen te bergen. Pas de volgende morgen bleek 
dat we dat we een fiets teveel hadden! Na het avondeten maakten 
sommigen nog een wandeling op de zeedijk. Op dag twee volgden we 
eerst de Belgische kust. We fietsten door Blankenberge en stopten ‘s 
middags in Zeebrugge. Af en toe was het druk. Voorbij Knokke staken 
we de grens met Nederland over, naar het rustige stadje Breskens. De 
volgende morgen namen we de boot en voeren de Schelde over, terwijl 
Frankie met zijn busje de tunnel nam. Terug op de fiets konden we 
genieten van de prachtige duinen en brede stranden. Om de hoge 
dijken op te raken moesten we vaak naar de kleinste versnelling 
schakelen. Eenmaal voorbij Middelburg kwam Vlissingen in zicht. Daar 
wachtte ons weer de boot naar Breskens. De volgende dag ging het 
terug richting België. Maar eerst was er nog een tussenstop aan de 
beroemde ‘lekkende’ watertoren van Oostburg. Wat verder, op de 
grens met België, ligt Sluis en ook daar werd even halt gehouden. In 
Lapscheure ontdekten we een reigernest op een schoorsteen. Enkele 
kilometer verder, op weg naar Damme, stonden we plots voor een 
verrassing: met een veerpontje moesten we onszelf naar de overkant 
van het kanaal trekken. Terwijl de koeien in de weide toekeken. We 
besloten de dag met een wandeling in het mooie Brugge. Op dag vijf 
tenslotte verkenden we de groene omgeving van Brugge en Torhout. 
De laatste halte aan het Canadees gedenkteken in Passendale 
herinnerde ons aan de oorlog van ’14-’18. Eindpunt Ieper was vlakbij…
(dv) 
Een dikke proficiat aan alle deelnemers !!! Daniël, Jan, Kathleen & 
Frankie 
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Spelewijs en 16+ 
 

WVA biedt niet alleen activiteiten aan voor volwassenen. Ook kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen kunnen bij ons terecht. 

 

 

Zo hebben we in de zomervakantie onze 16-pluswerking. 

Jongvolwassenen tussen de 16 en 35 jaar kunnen iedere 

dag naar de 16+ komen voor allerhande activiteiten, 

crea, uitstappen, … . Er is zelfs een heus 16-pluskamp! Dit 

jaar willen we dan ook graag Lieselot en Vicky bedanken, 

de jobstudenten die in juli en augustus instonden voor de 16+’ers. 

Dankjewel! 

 

 

 

Verder is er natuurlijk nog Spelewijs,  

onze speelpleinwerking voor kinderen en jongeren tussen  

3 en 15 jaar oud. Daar bieden onze animatoren de kinderen 

een zomer vol spel en plezier aan! Ook in de tussentijdse 

vakanties is er speelpleinwerking.  

Vanaf oktober doen we ook één zaterdag per maand een 

Spelewijs-namiddag voor de kinderen. Dan gaan we op uitstap naar 

allerlei leuke, leerrijke en interessante plaatsen. 

Meer info hierover volgt nog. 
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(geldt niet voor de dagbesteding en wandelingen) 

 

Dat doe je zo!  

 

1) Kies de activiteiten waaraan je wilt deelnemen. 

 

2) Schrijf in via één van de volgende manieren: 

 - via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

 - via de invulstrook (zie volgende pagina’s) 

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3) Heb je dit gedaan? Betaal dan zo vlug mogelijk via overschrijving. 
Geef als opmerking de datum en naam van de activiteit, en de 
naam van de deelnemer(s). 

 

  OPGELET: de inschrijving telt pas nadat er betaald is! 

   

4) Bij de meeste activiteiten staat een datum waartegen je moet 
inschrijven. Als je niet op tijd inschrijft, kan het zijn dat je niet 
meer kan deelnemen!  

 De boodschap is dus: op tijd inschrijven én op tijd betalen! 

 

5) Geniet van de activiteit! 

 

Hoe inschrijven voor activiteiten? 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be
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Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Naam:  ...........................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................     

Telefoon:  ......................................................................................................................  

e-mailadres:  .................................................................................................................  

Invulstrook 

22 

 

Ik zal deelnemen aan volgende activiteiten (kleur het bolletje): 

 

Sportuurtjes Ieper: 

O Vogelpik  

O Biljart (De Spiegelstoters) 

O Kaarten (De Spiegelkaarters) 

O Sjoelbak 

 

Het Atelier: 

O Geefplein Ieper 

O Filmnamiddag 

O Bingo 

O Oldtimer-rit 

 

De Dagbesteding: Telefonisch of via mail inschrijven. 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 
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Vervolg invulstrook 
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De Spiegelstappers 

O Ik wens een lidkaart van de Spiegelstappers 

O Wandeling Wervik 

 

De Spiegel 

Openingsfuif (inschrijven is niet nodig)  

O Spel zonder Grenzen 

 

Niet vergeten: al vanaf de eerste activiteit zal je een lidkaart 
moeten aankopen.  

Neem dus € 2,00 extra zakgeld mee! 
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Gelukkig doen we dit niet in Spelewijs en bij de 16+’ers!!! 

 

 

 

 

 

Cartoon van de maand 


