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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 
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Voorwoord 
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Beste lezers van de Uitvliegerskrant 

 

De mooie zomer met heel veel aangename ontspanningsmomenten van de WVA is weer 

voorbij. Maar we staan klaar om de kleurrijke herfst in te springen met weer een heel aantal 

activiteiten. Je zal zien: het wordt weer moeilijk kiezen uit ons grote aanbod. 

En niet te vergeten: we geven een groot benefietfeest  ten voordele van de WVA. De 

opbrengst gaat naar de werking van onze vereniging. Dus vergeet niet  om 26 oktober in 

je agenda te zetten, het zal een feest zijn om niet te vergeten! 

Voor de hongerige mensen is er een serieuze feestmaaltijd (zie folder in het midden van dit 

krantje). Maar ook voor mensen die niet wensen deel te nemen aan de maaltijd is er van 

alles te doen: 

 Doorlopend voor de kinderen : springkasteel, grime en bij mooi weer fietsjes en 

gocarts 

 Doorlopend een verkoopstand met allerlei  materiaal met ons nieuwe logo erop: T-

shirts, dekentjes, knuffels, kaarsjes…. 

 Dansfeest met DJ Steve 

 Buffet met heerlijke desserten 

 Veiling van hulpmiddelen. De lijst met hulpmiddelen komt in de kranten te staan. 

 

Je bent van harte welkom! 

Ondertussen wil ik ook nog eens heel hartelijk alle vrijwilligers van onze organisatie 

bedanken die er telkens weer in slagen om van onze activiteiten fijne momenten te maken 

waaraan we ons hartje kunnen verwarmen. 

 

Met vele groetjes, 

Kathleen Bevernage 



Vrijwilliger van de maand 
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Volledige naam? 

Marie-Rose Pauwels 

Geboortedatum?  

08/10/1952 

Hobby’s?  

Joggen, fietsen, wandelen, 

vrijwilligerswerk doen 

Vrijwilligers sinds? 

Sinds begin 2012 

Bij welke werking ben je 
vrijwilliger?  Veel! 

 

WVA: Waarom doe je vrijwilligerswerk bij de WVA? 

Marie-Rose: Ik help graag mensen. Ik voel me goed bij het doen van 

vrijwilligerswerk. Het geeft me voldoening om de leden van de WVA 

gelukkig te zien! 

Wat houden je taken als vrijwilliger bij WVA in? 

Ik ben bij bijna alle Ateliers aanwezig om koffie te zetten en ervoor te 

zorgen dat de deelnemers goed ontvangen worden bij de start van de 

activiteit. Ik doe mee aan de Ateliers, de Dagbesteding, de 

Zomeruitstappen, de Uitvliegers, … .  

Wat is je favoriete activiteit in WVA? 

WVA on Tour vond ik zeer leuk. Verder vind ik het leuk om activiteiten 

te doen op het Zaalhof. Ook wandelen doe ik zeer graag.  

Dankjewel Roos voor je inzet! We kunnen steeds op je rekenen, en dat 

is zeer belangrijk voor onze werking én voor onze leden! 

Vrijwilliger van de maand 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
WVA on Vredestour 

Zaterdag 4 oktober 

We maken een rondrit door de Westhoek. We bezoeken plaatsen die 

te maken hebben met de 1e wereldoorlog. Er is een gids mee die uitleg 

geeft. Gedurende de tocht moeten we raadsels oplossen om de  

volgende stopplaats te vinden. Deze WVA on Vredestour zal in drie 

keer worden gedaan. Je kan aan elke tocht apart meedoen. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

WVA on Vredestour 

Zaterdag 04/10 - van 13.30u tot 18.00u 

De Spiegel 

€ 9,00 

Tegen woensdag 1 oktober 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Kinderfuif 

Zondag 05/10 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

Gratis  

Tegen woensdag 1 oktober 

De Spiegel 
Kinderfuif 

Zondag 5 oktober 

We houden een kinderfuif in onze Ontmoetingsruimte. Je brengt je  

kinderen om 14.00 u naar De Spiegel. Je kan ze terug komen oppikken 

om 17.00 u. Er worden allerhande activiteiten gedaan, de kinderen 

worden geschminkt, en natuurlijk dansen we ook op leuke  

kindermuziek! 

De kinderen krijgen één frisdrank en chips tijdens de activiteit. 

 

voor 
Kids! 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Ragús is een theatervoorstelling met Ierse muziek en dans. Een bekend 

voorbeeld van Ierse muziek en dans is de Riverdance. Je kan meer info 

vinden op www.acci.be, onder voorstellingen, en dan bij dans. 

We vertrekken te voet om 19.40 u aan De Spiegel. De voorstelling gaat 

door in Het Perron, en begint om 20.15 u. 

OPGELET: er zijn slechts 5 plaatsen voor deze activiteit.  

Uitvliegers 
Ragús - de hartslag van Ierland 

Vrijdag 10 oktober 

Theatervoorstelling ‘Ragús’ 

Vrijdag 10/10 - van 19.40u tot  

De Spiegel 

€ 2,00 

Tegen maandag 6 oktober 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 

Halloween-pompoen maken 

Zaterdag 11/10 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 6,00 

Tegen maandag 6 oktober 

Een Halloween-pompoen maken 

Zaterdag 11 oktober 

Halloween komt dichterbij! Wil je een griezelige, grappige of mooie  

uitgeholde pompoen aan je voordeur zetten? Kom dan naar dit Atelier! 

De begeleiders leren je hoe je een Halloween-pompoen moet maken. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We gaan wandelen in Boezinge. 

Om aan de wandelingen te kunnen deelnemen, heb je een lidkaart van 

De Spiegelstappers nodig. Deze lidkaart is geldig van januari t.e.m.  

december. Ze kost € 12,50. 

Wandeltocht 

Zondag 12/10 - van 13.30u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 8 oktober 

Wandeling naar Boezinge  

Zondag 12 oktober  

De Spiegelstappers 
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De Vijvertocht 

 
 

 

Bij WVA organiseren we met de deelwerking De Spiegelstappers ook 

onze jaarlijks terugkomende wandelingen. 

De eerste wandeling van dit werkjaar is ‘De Vijvertocht’. Deze gaat 

door op vrijdag 17 oktober 2014. 

Je kunt kiezen tussen drie afstanden: 6, 12 of 18 kilometer. Alle 

wandelingen zijn langs Zillebekevijver. De 6 en 12 km zijn toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers, de 18 km niet. Starten aan de wandeling kan 

van 8.00u tot 15.00u. Vooraf inschrijven is niet nodig.  

Hopelijk tot dan? 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

De Vijvertocht 

Vrijdag 17/10 - van 8.00u tot 15.00u 

De Klepper, Kanteelpad 4 (bij meubelen Crack) 

Leden: €1,10 - niet-leden: €1,50 

Inschrijven is niet nodig 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Dit Atelier is een unieke kans om echte kunstenaars aan het werk te 

zien. We bezoeken een atelier in Abele, en zien schilderwerken, beeld-

houwwerken en videokunst van veel verschillende kunstenaars. Ook de 

kunstwerken van Pol, vrijwilliger bij de WVA, worden tentoon gesteld! 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Atelier  
Buren bij de Kunstenaars 

Zaterdag 18 oktober 

Buren bij de Kunstenaars - kunst bekijken 

Zaterdag 18/10 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 5,00 

Tegen woensdag 15 oktober 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Wegens succes verlengd: de vertelnamiddag met Pol! Leef je volledig in 

in de fantasiewereld van het verhaal van Pol.  

Tijdens deze vertelnamiddag kom je volledig tot rust. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Vertelnamiddag 

Zaterdag 25/10 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 22 oktober 

Vertelnamiddag  

Zaterdag 25 oktober  

Atelier 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Pippi is terug in het theater!  

In deze familievoorstelling zet het beroemde meisje de boel flink op z‘n 

kop. Pippi Langkous, dat is lachen en je verwonderen. Geniet achteraf 

van een gratis ‘Pippi-monade’. Deze voorstelling is voor kinderen van  

6 tot 12 jaar. 

We vertrekken te voet om 18.00u aan De Spiegel. De voorstelling zelf 

begint om 18.30u in Het Perron. Maximum 5 plaatsen! 

Theatervoorstelling Pippi Langkous 

Vrijdag 31/10 - van 18.00u tot  

De Spiegel 

€ 2,00 

Tegen maandag 27 oktober 

Pippi Langkous, de Musical (6+) 

Vrijdag 31 oktober 

Uitvliegers  
 

voor 
Kids! 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Kom samen griezelen in De Spiegel! DJ Taco zorgt voor de feestmuziek. 

 

Iedereen die verkleed is, krijgt een gratis drankje. De persoon met het 

mooiste kostuum krijgt een prijs! 

Inschrijven is niet nodig. 

 

Halloweenfuif 

Vrijdag 31/10 - vanaf 19.00u 

De Spiegel 

Gratis 

Inschrijven is niet nodig. 

Halloweenfuif 

Vrijdag 31 oktober 

De Spiegel 



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 7 oktober 
Wat? Activiteitenvergadering  

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Dinsdag 14 oktober 
Wat? Uitstap in Diksmuide 

Prijs? € 6,00 
 
 
 

Dinsdag 21 oktober 
Wat? Herfstknutselen 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Dinsdag 28 oktober 
Wat? Bib en terrasje 

Prijs? € 1,00 + zakgeld meenemen 
 
 

 
Donderdag 2 oktober 

Wat? Bingo 
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Donderdag 9 oktober 
Wat? Karaoke 
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Donderdag 16 oktober 
Wat? Herfstwandeling  

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Donderdag 23 oktober 
Wat? Filmnamiddag 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Donderdag 30 oktober 
Wat? Bloemstuk maken voor 1 november 

Prijs? € 7,50 

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 oktober: woensdag 3 oktober 

 

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

 Vanaf 19.00u 

 In oktober: zaterdag 6 oktober 

 

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

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In oktober: zaterdag 13 oktober 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In oktober: woensdag 17 oktober 
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Vrijetijdsweekend 
Dit jaar gaat het Vrijetijdsweekend door in het buitenland: we gaan 

naar Amsterdam, in Nederland! 

 

Wanneer? Zaterdag 6 en zondag 7 december 

Prijs?  € 170,00. Wat zit er in de prijs inbegrepen?: 

 - vervoer per 4-sterren autocar met bar, toilet, dvd en airco; 

 - begeleiding en animatie; 

 - Reis- en annulatieverzekering; 

 - 1 overnachting in Van der Valk Schiphol (4 sterren ****), in een  

 Royal Class kamer met bad/douche en toilet ; 

 - 1 ontbijt; 

 - diner in het hotel; 

 - een boottocht langs de Amsterdamse Grachten; 

 - het Anne Frank huis. 

 

 NIET inbegrepen in de prijs: 

 - dranken; 

 - maaltijd tijdens de heen- en terugreis; 

 - lunches; 

 - zakgeld. 

Voor wie? Dit weekend is voor personen die voldoende 

zelfredzaam zijn. Het weekend is niet toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. 

Er is plaats voor maximum 8 personen.  

Er zijn 2 begeleiders. 
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Vrijetijdscentrum Veurne 
 

Eind september onderhandelen we met het stadsbestuur en het 
OCMW van Veurne. Daarna kunnen we dus meer vertellen over de 
toekomst van het Vrijetijdscentrum Veurne. 

Omdat we de activiteiten voor oktober nù al plannen, zal Veurne in de 
maand oktober dus ook nog gesloten blijven. 

We proberen voorstellen uit te werken om het Vrijetijdscentrum in 
Veurne op een betere manier te regelen en vooral om het centrum 
aantrekkelijker te maken. Deze onderhandelingen nemen wat tijd in 
beslag. Nog even geduld dus! 

 

De lidkaarten  
We merkten dat er verwarring is over de nieuwe lidkaarten. Hier nog 
even alles op een rijtje: 

 Je hebt de lidkaart nodig om aan activiteiten deel te nemen. Dit is 
verplicht. 

 Een lidkaart kost € 2,00. Deze lidkaart is geldig voor de rest van je 
leven. 

 Ben je je lidkaart kwijt? Dan moet je wél een nieuwe lidkaart 
kopen. 

 Kom je gewoon naar De Spiegel tijdens de openingsuren? 
Hiervoor heb je geen lidkaart nodig! 

 Heb je een lidkaart gekocht, en heb je kinderen jonger dan 18 
jaar? Zij krijgen een gratis ‘jeugdkaart’. Dit is een lidkaart voor 
jongeren. 
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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 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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Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

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

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

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

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

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

Invulstrook 

 

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

 

Sportuurtjes Ieper: 

 Vogelpik  

 Biljart (De Spiegelstoters) 

 Kaarten (De Spiegelkaarters) 

 Sjoelbak 

 

Het Atelier: 

 WVA on Vredestour 

 Halloween-pompoen maken 

 Buren bij de Kunstenaars 

 Vertelnamiddag 

 

De Dagbesteding: Telefonisch of via mail inschrijven. 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 
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Vervolg invulstrook 
De Uitvliegers 

 Ragús - de hartslag van Ierland 

 Pippi Langkous, de Musical (6+) 

 

De Spiegelstappers 

 Wandeling Boezinge 

De Vijvertocht (inschrijven is niet nodig) 

 
De Spiegel 

Kinderfuif 

 Halloweenfuif (inschrijven niet nodig) 

 

Het Vrijetijdsweekend 

Ik wil kaarten kopen voor het benefietfeest van WVA vzw! 

 Ik bestel kaarten voor …….... volwassenen en voor …….... kinderen (vul aantal in). 

Ik wil een affiche uithangen van het benefietfeest van WVA.  

 Ik kom deze ophalen / deze moet worden opgestuurd (schrap wat niet past) 
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