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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 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 

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: 
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Nieuw abonnement 

Uitvliegerskrant  

vanaf september 
 

Je huidige abonnement voor de papieren versie van de 

Uitvliegerskrant loopt af in juni.  

Wil je in september opnieuw de Uitvliegerskrant ontvangen? 

Vraag die dan zeker aan!  

Dit kan via  

 inschrijvingen@wvavzw.be  

 057/21 55 35 

 

Een jaarabonnement kost opnieuw 6 euro. 

Vraag je abonnement aan tegen 6 augustus ten laatste. 
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Atelier-gsm 
Je bent ingeschreven voor het Atelier, maar kan je 

onverwacht toch niet komen? Verwittig dan steeds op 

voorhand.  

Op zaterdag bel je hiervoor naar de Atelier-gsm. 

 

Het nummer van de Atelier-gsm is 

0492/72 80 26 
Opgelet: Deze gsm wordt niet gebruikt 

tijdens weekdagen! 
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Wist je dat er nog verenigingen zijn 

zoals WVA? 

Westhoek Vrijetijd Anders organiseert activiteiten voor personen die in 

de Westhoek wonen.  

Maar wat als je elders woont, wat moet je dan doen? 

Geen probleem: er bestaan nóg verenigingen die activiteiten 

organiseren voor personen met een beperking.  We sommen ze hier 

even op: 

 

Oranje vzw 

Regio: Brugge 

Website: www.vrijetijd-oranje.be  

 

 

VOC Opstap 

Regio: Roeselare 

Website: www.vocopstap.be 

 

De Stroom vzw 

Regio: Kortrijk 

Website: www.destroom.be 
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Verslag: het Zomerfeest 
 

Het Zomerfeest was een heus succes dit jaar! Dankzij DJ Taco en DJ 

Dylan was de dansvloer steeds goed gevuld. 

Dit jaar was er een fotohoek op het Zomerfeest. Hier is een wedstrijd 
aan verbonden: de personen op de foto met de meeste likes, winnen 
een leuke prijs! 

Wil jij iemand gelukkig maken? Like dan zeker een foto op Facebook. 
De wedstrijd loopt tot en met zondag 24 mei. 

 
We willen alle aanwezigen en vrijwilligers nog eens hartelijk 

bedanken voor de superleuke avond!  

 

 

 
 



 

 

 

De  activiteiten  



8 

Atelier 

Zaterdag 6 juni 

Zaterdag 6 juni gaan we naar Planckendael. 

Deze activiteit is helaas reeds volzet! 

We zijn wel nog op zoek naar 2 vrijwilligers die deze leuke           

activiteit willen helpen begeleiden! 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Wandelzoektocht ‘Ieper herdenkt’ 

Zaterdag 13 juni 

We wandelen een leuke fotozoektocht in het thema van WO I. De 

toer zelf is 2 kilometer lang, en loopt doorheen het centrum van 

Ieper. Onderweg lossen we allerlei vragen en raadsels op, om het 

eindpunt van de tocht te kunnen bereiken. 

Fotozoektocht 

13/06 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 5,00 

Tegen  maandag 8 juni 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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De Spiegelstappers 

Pompeschitterstocht Dadizele 

Zondag 14 juni 

 

Wat? Wandeltocht in Dadizele 

Wanneer? 14 /06 - van 13.30u tot 16.30u 

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? € 3,00 

Inschrijven en  

betalen? 

Tegen woensdag 10 juni 

We wandelen de Pompeschitterstocht in Dadizele.  

Voor personen die rechtstreeks gaan, is het startpunt aan P.C. Den 

Ommeganck, Ridder-Janlaan 3.  We komen daar om ongeveer 

14.00u aan. 
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De Spiegel 
Clubviering 

Vrijdag 19 juni 

We vieren het einde van het seizoen van de sportuurtjes.  
Alle deelnemers van de sportuurtjes krijgen een prijs.  
De winnaars van iedere categorie krijgen zelfs een beker!  
Dit is voor de Sjoelbak, de Vogelpik, de Biljart, de Kaartersclub, 
de Spiegelstappers en de Minivoetbal. 

Aperitief, bekeruitreiking en foto voor in de krant:  
vanaf 19.00u. 

 
Frietjes en brochettes à volonté tussen 20.00u en 21.30u. 

 

Ben je geen lid van een sportuur? Dan betaal je €5,00. 

Ben je wel lid van een sportuur? Dan betaal je op voorhand 
€5,00 maar je krijgt dat bedrag terug de avond zelf! 

 

Inschrijven tegen: woensdag 17 juni.  

Zeker betalen tegen donderdag 18 juni! 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Batjes in Ieper: de Dolle Dagen 

Zaterdag 20 juni 

Er zijn Dolle Dagen in Ieper! Dit zijn de jaarlijkse Batjes.  

Overal in het centrum zijn er kraampjes en tal van activiteiten, zo-

als wedstrijden voor het West-Vlaams Kampioenschap Beachvol-

leybal.  

Er is koffie in De Spiegel, en een drankje op de Batjes in de prijs 

inbegrepen. 

Batjes 

Zaterdag 20/06 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 6,00 

Tegen woensdag 17 juni 
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Ook met WVA zijn we aanwezig op de 

Ieperse Batjes. 

We staan met een kraampje ter hoogte 

van het OCMW in de Rijselstraat.  

 

Kom ons zeker eens bezoeken! 
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Atelier 
Vertelnamiddag 

Zaterdag 27 juni 

Wat? Vertelnamiddag 

Wanneer? 27/06 - van 14.00u tot 17.00u 

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? €3,50 

Inschrijven en  

betalen? 

Tegen woensdag 24 juni 

Pol komt langs om een nieuw verhaal te vertellen. Hij neemt je mee 

naar zijn fantasiewereld met een prachtig verhaal dat wordt opgefleurd 

met geluiden en allerhande verschillende personages.  

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 



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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Dinsdag 2 juni 

Wat? Activiteitenvergadering + 
vaderdagknutselen 

Prijs? € 1,00 
 
 

Dinsdag 9 juni 
Wat? Mölky 
Prijs? €1,00 

 
 

Dinsdag 16 juni 
Wat? Zomerknutselen  

Prijs? €1,00 
 
 
 

Dinsdag 23 juni 
Wat? € fotozoektocht  

Prijs? € 3,00 
 
 
 

Dinsdag 30 juni 
Wat? € bib + terrasje  

Prijs? € 3,00 
 
 
 

 
Donderdag 4 juni 

Wat? Boltra in Watou + drankje en taart 
Prijs? €10,00 

 
 
 

Donderdag 11 juni 
Wat? Wandeling in Westouter 

Prijs?  € 4,50 
 
 

Donderdag 18 juni 
Wat? Wafels bakken voor de batjes 

Prijs?  € 1,00 
 
 
 

Donderdag 25 juni 
Wat? Bezoek aan de milieuboerderij 

Prijs? €5,50 
 
 
 
 

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 

Er zijn verschillende sportuurtjes. Die gaan telkens door in onze 

Ontmoetingsruimte De Spiegel. Elk sportuurtje heeft een vaste dag in 

de maand.  

Wil je deelnemen aan een sportuurtje? Kom dan op de juiste datum 

naar De Spiegel, en vraag info aan de barverantwoordelijke. 

 

Vogelpik 
 Elke eerste woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u en 18.30u 

 In juni woensdag 3 juni 

 

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

 Vanaf 19.00u 

 In juni: zaterdag 6 juni 

 

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

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In juni: zaterdag 13 juni 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In juni: woensdag 17 juni 



Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

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

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

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

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

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

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

 

Het Atelier: 

O  wandelzoektocht ‘Ieper herdenkt’ 

O  Dolle Dagen - Batjes in Ieper 

O  Vertelnamiddag  

 

De Dagbesteding:  

O Activiteitenvergadering + knutselen     

O Boltra in Watou    

O Mölky      

O Wandeling in Westouter 

O Zomerknutselen 

O Wafels bakken 

O Fotozoektocht 

O Bezoek aan de milieuboerderij 

O Bib + terrasje 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 



Vervolg invulstrook 
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De Spiegelstappers 

O  Pompeschittertocht Dadizele 

  O Ik ga mee vanuit De Spiegel O Ik ga rechstreeks 

 

De Spiegel 

O De Clubviering 

 O Ik ben lid / geen lid van een sportclub (schrap wat niet past). Dit zijn onze 
sportclubs: 

- sjoelbak 

- vogelpik 

- biljart 

- spiegelstappers 

- minivoetbal 
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(geldt niet voor de dagbesteding en wandelingen) 

 

Dat doe je zo!  

 

1) Kies de activiteit(en) 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 na bevestiging van inschrijving 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 definitief nadat er betaald 
 is, enkel via overschrijving (behalve voor de dagbesteding)! 

 Rekeningnummer WVA: BE03 4648 2101 1184 
 

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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