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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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Vrijwilliger van de maand 
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Volledige naam? 

Frieda Bekaert 

Geboortedatum?  

??? 

Hobby’s?  

Reizen, fietsen, wandelen, 
vrijwilligerswerk doen 

Vrijwilligers sinds? 

Al heel lang! Maar bij WVA sinds eind 
2014 

Bij welke werking ben je vrijwilliger?  
Zoveel mogelijk 

 

Hoe ben je bij WVA terechtgekomen als vrijwilliger? 

Via de website vrijwilligerswerk.be. Na mijn pensioen had ik veel vrije 

tijd, en die wil ik nuttig invullen. Daarom ben ik op zoek gegaan. 

Wat is jouw motivatie om vrijwilligerwerk te doen bij WVA? 

Ik wil mijn vrije tijd nuttig invullen. Ik ben zeer graag onder de mensen, 

dus bij WVA kan ik me echt uitleven! 

Welke taken neem je op jouw bij WVA? 

Ik ben nog niet zo lang vrijwilliger, dus ik overleg steeds met iemand 

van het personeel om na te gaan welke opdrachten ik kan doen. 

Wat is je favoriete activiteit in WVA? 

WVA doet zeer veel activiteiten, maar ik heb er zelf nog niet veel 

meegemaakt. Voor mij is het belangrijk dat ik onder de mensen kan 

zijn. 

Frieda is nog niet lang vrijwilliger bij ons, maar we merken nu al dat 

ze zich met hart en ziel inzet. We kijken uit naar een lange 

samenwerking met haar! 

Vrijwilliger van de maand 
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Atelier-gsm 
Het gebeurt soms dat je je inschrijft voor een Atelier, 

maar dat je er plots niet meer kan geraken. 

In dat geval is het belangrijk dat de begeleiders van de 

activiteit dit weten. Op zaterdag kun je echter niet naar 

ons vast nummer bellen: dan is er niemand aanwezig in 

het bureau. 

Wil je dus op zaterdag de begeleiders verwittigen dat je 

niet naar Het Atelier kan komen?  

Bel dan naar de Atelier-gsm! Je kunt een voicemailbericht 

inspreken of een sms sturen. Vermeld zeker altijd je 

naam! 

 

Het nummer van de Atelier-gsm is 

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



De  activiteiten  
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Fitness 
 

 
 
 
 
 
Wegens succes verlengd: ook dit jaar kun je je komen uitleven in 
een heuse fitnesszaal! 
Onder begeleiding van een professionele instructeur, kun je al je 
spieren trainen. 
 
De fitnessdagen gaan door in de fitnesszaal van Ons Tehuis, 
Poperingseweg 30, telkens de eerste en derde dinsdag van de 
maand. 
 
Wanneer is dit? 

  
 
Dit is telkens van 18.45u tot 19.30u. OPGELET: de tijdstippen zijn 
veranderd! 
 
Wat kost dit? 
Dit kost €2,00 per beurt. Er kunnen telkens maximum 8 personen 
inschrijven. 
 

Dinsdag 03/02  Dinsdag 07/04  Dinsdag 02/06 

Dinsdag 17/02  Dinsdag 21/04  Dinsdag 16/06 

Dinsdag 03/03  Dinsdag 05/05   

Dinsdag 17/03  Dinsdag 19/05   
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Pannenkoekennamiddag 

Zaterdag 7 februari 

We bakken zelf onze pannenkoeken. We eten die op bij een potje 

koffie of een tas warme chocomelk. Het belooft een gezellige namiddag 

te worden! 

Er zit ook een frisdrank in de prijs inbegrepen. 

 

Pannenkoekennamiddag 

07/02 - van 14.00 u tot 17.00 u 

De Spiegel 

€ 4,00 

Tegen maandag 2 februari 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Crea in thema Valentijn 

Zaterdag 14 februari 

We maken hartvormige koekjes, en een mooi doosje om die in te  

verpakken. We maken ook nog hartvormige decoratie om bij het  

venster te hangen. 

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Crea  

14/02 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 7,00 

Tegen maandag 9 februari 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We wandelen de Warme Wijntocht in Zonnebeke. We spreken af aan 

De Spiegel. De rechtstreekse start is in OC ‘t Zonnerad in Zonnebeke. 

Om aan de wandelingen te kunnen deelnemen, heb je verplicht een 

lidkaart van De Spiegelstappers nodig.  

Deze lidkaart is geldig van januari t.e.m. december. Ze kost € 12,50. 

Wandeltocht 

15/02 - van 13.30u tot 16.30u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 11 februari 

Wandeling naar Zonnebeke 

Zondag 15 februari 

De Spiegelstappers 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Uitvliegers 
Koppie koppie (3+) - Villanella & Maria Clara Villa Lobos 

Maandag 16 februari 

Dit is een leuke voorstelling over het leven van Koppie Koppie, een ventje 

met een groot hoofd.  

Alles klopt in deze voorstelling: de verbluffende timing van dansers en beel-

den, een wervelende afwisseling van scènes die kleuters, kleine kinderen en 

volwassenen moeiteloos boeit, de humor die geserveerd wordt met poëzie 

en verbeelding.  Na afloop is er in de polyvalente zaal een doe-activiteit van 

Sporrewoan. 

Er is geen begeleiding voorzien voor deze activiteit (zie icoontje linksboven). 

Tickets worden opgestuurd met de post. 

Voorstelling voor kids en ouders 

16/02 - van 15.30 u tot 16.20u + animatie 

Het Perron 

€ 3,00 

Tegen donderdag 12 februari 

 

voor 
Kids! 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Carnaval 

Zaterdag 21 februari 

We vieren carnaval in Poperinge. We kijken naar de verkiezing van 

prins en prinses Carnaval. 

Er zijn twee drankjes ter plaatse in de prijs inbegrepen. Je neemt best 

extra zakgeld mee. Dan kun je deelnemen aan de tombola, en kun je 

nog een extra drankje kopen. 

Carnaval 

21/02 - van 13.30 u tot 18.00u 

De Spiegel 

€9,00 + zakgeld 

Tegen maandag 16 februari 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Uitvliegers 
Beats 'n Brass - Slagerij van Kampen 

Zaterdag 21 februari 

Dit spektakel met opzwepende muziek is iets dat je gezien móet  

hebben! Bij deze swingende muziek van drums en blazers kun je  

onmogelijk stil blijven zitten. 

Er is pauze voorzien. Je neemt dus best zakgeld mee om iets te drinken 

tijden de pauze. 

Muziekspektakel 

21/02 - van 19.50u tot 22.30u 

De Spiegel 

€ 3,00 + zakgeld 

Tegen woensdag 18 februari 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Vertelnamiddag 

Zaterdag 28 februari 

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. 

Vertelnamiddag 

28/02 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 25 februari 
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Op zaterdag 28 februari is 

Ontmoetingsruimte De 

Spiegel uitzonderlijk 

gesloten. 
Er gaat dan een privé-verjaardagsfeest door in De Spiegel.  

Enkel personen die een uitnodiging hebben, kunnen naar dit feest komen. 

 

 

 

 

28/02/2015 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

De Uitvliegers 
Voetbalmatch Club Brugge - Moeskroen 

Zondag 1 maart 

Ga mee naar het Stadion van Club Brugge om deze professionele  

voetbalploeg live aan de slag te zien! 

Club Brugge speelt tegen Moeskroen. 

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

Voetbalmatch 

01/03 - tijdstip nog niet gekend 

De Spiegel 

€ 20,00 

Tegen maandag  23 februari 
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Paardenkamp 
Voor wie? 

Voor iedereen met een beperking en/of leerstoornis (vanaf 7 jaar) die  

interesse heeft in paarden en paardrijden.  

Er kunnen maximum 24 personen deelnemen. 

Wanneer? 

Van 13 tot en met 17 april (tweede week paasvakantie).  

Personen die rechtstreeks gaan: Dagelijks van 8.30u tot 16.30u. 

Met vervoer vanuit De Spiegel: Dagelijks van 8.00u tot 17.00u. 

Vervoer? 

Er is vervoer mogelijk vanuit De Spiegel. Dit is enkel voor mensen die niet in 

een voorziening verblijven. Hiervoor wordt niets aangerekend. 

Waar? 

Stal Léon in Poperinge. 

Kostprijs? 

€ 220,00. In deze prijs is inbegrepen: 

- Soep en drank 

- Paardrijden 

- Begeleiding 

- Geschenkje en brevet 

- Verzekering 

Betalen kan op de rekening van WVA Jeugdwerk: 

BE57 7380 1078 7735 

 

Je schrijft best zo vlug mogelijk in, want de plaatsen zijn beperkt! 
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Fietsvakantie 

 

 

Alle verdere info zal in de Uitvliegerskrant van maart staan. 

Inschrijven is reeds mogelijk. 

 

Wanneer: maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli 

Prijs: € 420,00 

Waar: we fietsen doorheen de mooiste stukjes van 

Vlaanderen. 

Voor wie: voor iedereen die fit genoeg is om een week lang 

met de fiets te rijden. We rijden ongeveer 65 km 

per dag. 
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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.  

19 

 
Dinsdag 3 februari 

Wat? Activiteitenvergadering  
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Dinsdag 10 februari 
Wat? Karaoke 
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Dinsdag 17 februari 
Wat? Bowling, 2 drankjes inbegrepen 

Prijs? € 7,50 
 
 
 

Dinsdag 24 februari 
Wat? Bib en terrasje 

Prijs? € 1,00 + zakgeld meenemen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 5 februari 

Wat? Film stadsschouwburg 
Prijs? € 5,00 

 
 
 

Donderdag 12 februari 
Wat? Knutselen voor Valentijn 

Prijs? € 5,00 
 
 
 

Donderdag 19 februari 
Wat? Dansnamiddag in de  Beiaard  

Prijs? € 5,00 + zakgeld 
 
 
 

Donderdag 26 februari 
Wat? Jules Destrooper 

Prijs? € 6,00 
 
 
 

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 

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 februari: woensdag 4 februari 

 

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

 Vanaf 19.00u 

 In februari: zaterdag 7 februari 

 

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

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In februari: zaterdag 14 februari 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In februari: woensdag 18 februari 
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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: 

O  Vogelpik  

O  Biljart (De Spiegelstoters) 

O  Kaarten (De Spiegelkaarters) 

O  Sjoelbak 

 

Het Atelier: 

O  Pannenkoekennamiddag 

O  Crea in thema Valentijn 

O  Carnaval 

O  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 

O  Koppie Koppie - Villanelle & Maria Clara Villa Lobos (3+) 

O  Beats ‘n Brass - Slagerij van Kampen 

O  Voetbal - Club Brugge vs. Moeskroen 

 

De Spiegelstappers 

O  Wandeling Zonnebeke 

 

Fitness 

O  03/02 O  07/04 O  02/06   
O  17/02 O  21/04 O  17/06 
O  03/03 O  05/05 
O  17/03 O  19/05 

 

Reizen en kampen 

O  Paardenkamp 

O  Fietsvakantie 

O  Vliegreis naar Portugal 
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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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