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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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            Digitaal krantje: gratis 
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Vrijwilliger van de maand 
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Volledige naam? 

Angela Debruyne 

Geboortedatum?  

09/08/1996 

Hobby’s?  

Series bekijken, boeken lezen, 

weggaan met vrienden 

Vrijwilligers sinds? 

Januari 2013 

Bij welke werking ben je 
vrijwilliger?  Het Atelier 

 

WVA: Hoe ben je bij WVA terechtgekomen als vrijwilliger? 

Angela: Mijn zus (Angelina) was al vrijwilliger bij het WVA, door haar 

studiekeuze was ze verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Door haar vele 

verhalen te horen, raakte ik geïnteresseerd.  

Wat is jouw motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij WVA?  

Vooral de gezelligheid en vriendelijkheid van de vele deelnemers spelen een 

grote rol. Iedereen is super vriendelijk!  

 

 Welke taken neem je op jouw als vrijwilliger in de WVA? 

Ik help met de activiteiten in het atelier, samen met mijn zus. Zo zetten we de 

tafels klaar met koffie, helpen we met het uitvoeren van de activiteiten, … . 

 

Wat is/zijn je favoriete activiteit(en) bij de WVA? 

De uitstap naar de vlindertuin vond ik wel tof. Het wandelen in de natuur en 

kijken hoe de leden zich vermaken met het vissen naar verschillende diertjes 

in het water.  Ik denk dat elke deelnemer het een leuke activiteit vond.  

 

Dankjewel Angela voor je inzet in onze Atelierwerking! 

Vrijwilliger van de maand 



 
 

 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
WVA on Vredestour - deel 3 

Zaterdag 6 december 

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, deel 3 

Dd/mm - van 13.30u tot 18.00u 

De Spiegel 

€ 9,00 

Tegen woensdag 3 december 



 
 

 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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De Uitvliegers 
Voetbalmatch - Club Brugge vs Zulte Waregem 

Zondag 7 december 

Ga mee naar het Stadion van Club Brugge om deze professionele  

voetbalploeg live aan de slag te zien! 

Club Brugge speelt tegen Zulte Waregem. 

Je neemt best zakgeld mee als je ter plaatse iets wilt drinken. 

Voetbalmatch 

07/12 - van 12.30u tot 18.00u 

De Spiegel 

€ 20,00 

Tegen woensdag 3 december 



 
 

 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Kerstmarkt Ieper 

Zaterdag 13 december 

We gaan naar de gezellige Kerstmarkt in Ieper! Er zijn tal van kraam-

pjes om te bezoeken. Neem zeker extra zakgeld mee om een warme 

chocomelk te drinken! 

Er is koffie in de prijs inbegrepen. 

Kerstmarkt Ieper 

13/12 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 + zakgeld 

Tegen woensdag 10 december 



 
 

 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Kookles 

Zaterdag 20 december 

Wil je graag een lekker gerecht leren klaarmaken? Kom dan naar deze 

kookles! Je leert er een lekker recept van begin tot einde klaarmaken. 

Na afloop eten we onze zelfgemaakte maaltijd op in De  

Spiegel. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Kookles 

20/12 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 15,00 

Tegen woensdag 17 december 



 
 

 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Vertelnamiddag 

Zaterdag 27 december 

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 

27/12 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 24 december 



 
 

 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We gaan wandelen in Moorslede.  

Na de wandeling is er het Afsluitfeest van het wandeljaar.  

Iedere deelnemer ontvangt een prijs! 

Op dit feest kun  je de lidkaart voor het volgende wandeljaar aankopen 

(€12,50). 

Wandeltocht + afsluitfeest 

18/12 - van 13.30u tot 18.00u 

De Spiegel 

€ 5,00 

Tegen maandag 22 december  

Wandeling naar Moorslede + Afsluitfeest 

Zondag 28 december 

De Spiegelstappers 
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Oudejaarsavond 
Heb je zin om een leuke overgang van Oud naar Nieuw te beleven, 

samen met andere personen in een gezellige sfeer? 

Kom dan naar het Oudejaarsfeest in De Spiegel! 

 

 

 

 

 

Na een mindere editie vorig jaar, gaan we er dit jaar opnieuw 

volledig voor!  

We bieden een warme maaltijd aan, met achteraf een 

spetterende fuif met de Discobar van DJ Casio! Enkele 

enthousiaste vrijwilligers zorgen ervoor dat alles tiptop in orde is 

op dit onvergetelijk feest! 

 

 Waar?    De Spiegel 

 Wanneer?    Woensdag 31 december 

 Prijs?    € 25,00 + zakgeld  

 Wat?    Aperitief, voorgerecht, warm hoofdgerecht en 

     dessert + koffie 

 Inschrijven tegen? Zo vlug mogelijk, want de plaatsen zijn beperkt! 



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 december 

Wat? Activiteitenvergadering  
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Dinsdag 9 december 
Wat? Kerskaartje maken  

Prijs? € 3,00 
 
 
 

Dinsdag 16 december 
Wat? Kerstfeest met de zangroep van 

Tegoare 
Prijs? € 8,00 

 
 

Dinsdag 23 december 
Wat? Bib + terrasje 

Prijs? € 1,00 + zakgeld meenemen 
 
 
 

Dinsdag 6 januari 
Wat? Activiteitenvergadering  

Prijs? € 1,00 
 
 

 
Donderdag 4 december 
Wat? Verjaardagsfeestje 

Prijs? € 3,00 
Van 14.30u tot 16.00u 

 
 

Donderdag 11 december 
Wat? Kerststronk maken 

Prijs? € 3,00 
 
 
 

Donderdag 18 december 
Wat? Kerstmarkt Ieper  

Prijs? € 1,00 + zakgeld meenemen 
 
 
 
 
 
 

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 november: woensdag 3 december 

 

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

 Vanaf 19.00u 

 In november: zaterdag 6 december 

 

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

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In november: zaterdag 13 december 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In november: woensdag 17 december 
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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): 

 

Het Atelier: 

 WVA on Vredestour - deel 3 

 Kerstmarkt Ieper 

 Kookles 

 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 

 Voetbal: Club Brugge tegen Zulte Waregem 

  

De Spiegelstappers 

 Wandeling Moorslede + afsluitfeest 

 
 

Oudejaarsavond 

 Ik kom feestvieren met ………… personen 
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Een zalig kerstfeest en een gelukkig 

nieuwjaar toegewenst!  

vanwege de personeelsleden van WVA vzw! 
 

Vele groetjes 

Kathleen, Carine, Niki en Sien 


