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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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Van 28 februari tot en met 8 maart vieren we de week van de 

vrijwilliger.  

Normaal zetten we op deze pagina telkens de rubriek ‘vrijwilliger 

van de maand’. Maar natuurlijk willen we ook eens AL onze 

vrijwilligers bedanken!  

De vermelding in onze Uitvliegerskrant is één manier. 

MAAR al onze vrijwilligers mogen binnenkort nog een verrassing in 

hun brievenbus verwachten!  

Dus, lieve vrijwilliger, hou je brievenbus in de gaten! 

Bedankt! 
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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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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Kattenfoor Ieper 

Zaterdag 7 maart 

We gaan naar de Kattenfoor! Dit is de jaarlijkse kermis in Ieper.  

Er staan een heleboel attracties op de Grote Markt in Ieper, van het  

gekende eendjeskraam tot de superstoere X-factor. 

Neem zeker zakgeld mee als je op de attracties wil, dit zit niet in de 

prijs inbegrepen. 

Er is koffie en één drankje ter plaatse in de prijs inbegrepen. 

Kermis 

07/03 - van 14.00 u tot 17.00u 

De Spiegel 

€5,00 + zakgeld 

Tegen woensdag 4 maart 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We wandelen de tocht ’Dwars door de Westhoek’ in  

Vlamertinge. We spreken af aan De Spiegel. De rechtstreekse start is in 

het Ontmoetingscentrum in Vlamertinge. 

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 

08/03 - van 13.30u tot 16.30u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 4 maart 

Dwars door de Westhoek 

Zondag 8 maart 

De Spiegelstappers 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Gezelschaps- en volksspelen 

Zaterdag 14 maart 

We spelen gezelschapsspelen en volksspelen in De Spiegel. Iedereen 

krijgt de kans om alle spelen te ontdekken. 

Er zit koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

 

Gezelschapsspelen 

14/03 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,50 

Tegen woensdag 11 maart 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Atelier 
Kookatelier 

Zaterdag 21 maart 

We bereiden een lekkere maaltijd in de keuken van onze ontmoetings-

ruimte. Ditmaal maken we lekkere spaghetti bolognaise! We maken 

ook nog een heerlijk dessert.  

Er is koffie en één frisdrank in de prijs inbegrepen. 

Kookactiviteit 

21/03 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 12,00  

Tegen maandag 16 maart 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

De Spiegel 
Carnavalsfuif 

Zaterdag 21 maart 

Zoek alvast maar je mooiste verkleedkledij op, want er is Carnavalsfuif 

in De Spiegel. DJ Mario en Semmi zijn weer van de partij om leuke  

muziek te draaien. 

Er is ook een prins- en prinses-carnavalsverkiezing, met allerlei  

opdrachten en spelletjes. Wil je hieraan deelnemen? Schrijf je dan in! 

Kandidaat prinsen en prinsessen moeten niet verkleed zijn, wij voor-

zien verkleedkledij. 

Fuif in De Spiegel 

21/03 - van 19.00u tot 23.00u 

De Spiegel 

€ 2,00 + zakgeld 

Tegen woensdag 18 maart 
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

Het Atelier 
Filmnamiddag 

Zaterdag 28 maart 

We bekijken een film in De Spiegel. In plaats van popcorn, maken we 

deze keer onze eigen chips! Breng dus je eigen mandoline, dunschiller 

of rasp mee om de aardappelen in dunne schijfjes te snijden. 

We kijken naar Wall-E, een animatiefilm waarin bijna niet gesproken 

wordt, maar die toch heel veel zegt! 

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

Filmnamiddag 

28/03 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 5,50 

Tegen woensdag 25 maart 



 
 

 

 

 

12 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

De Spiegel 
Bingoavond 

Zaterdag 28 maart 

Kom naar de gezellige bingoavond in onze Ontmoetingsruimte. Neem 

zeker ook zakgeld mee voor een drankje tijdens de bingo. 

De winnaars krijgen een mooie prijs! 

Bingo 

28/03 - van 19.00u tot 21.00u 

De Spiegel 

€ 2,00 + zakgeld 

Tegen woensdag 25 maart 
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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 

 

Er zijn nog 2 plaatsen vrij voor ons paardenkamp. 
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Vrijwilligers gezocht! 

Schrijf je in achteraan dit krantje 
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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. 

Wat: We verblijven in het mooie hotel Van Der Valk in 

Nazareth bij Gent.  
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10 gratis tickets te verkrijgen voor de Revabeurs in Gent. 

Dit is een informatiebeurs voor mensen met een beperking. Er is 

info over werken, wonen, reizen, … . 

Er is ook veel info over G-sport.  

Je kan veel informatie en details terugvinden op www.reva.be.  

Je kan hiervoor een gratis toegangsticket krijgen. 

Vraag dit aan bij de inschrijvingen, achteraan dit boekje.  

Als je bij één van de 10 gelukkigen bent, laten we je weten wanneer je 



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 3 maart 

Wat? Activiteitenvergadering  
Prijs? € 1,00 

 
 

Dinsdag 10 maart 
Wat? Paters in West-Vleteren + 

wandeling 
Prijs? € 6,00 

 
 

Dinsdag 17 maart 
Wat? Tassen schilderen + 

gezelschapsspelen 
Prijs? € 5,00 

 
 

Dinsdag 24 maart 
Wat? Boltra in Watou, met drankje en 

taartje  
Prijs? € 10,00 

 
 

Dinsdag 31 maart 
Wat? Bib + terrasje  

Prijs? € 3,00 
 
 
 

 
Donderdag 5 maart 

Wat? Quiz 
Prijs? € 1,00 

 
 

Donderdag 12 maart 
Wat? Film in de Stadsschouwburg: 12 years 

a slave 
Prijs? € 6,00 

 
 
 

Donderdag 19 maart 
Wat? De Kringloopwinkel 

Prijs? € 1,00 + zakgeld 
 
 
 

Donderdag 26 maart 
Wat? Wandeling + terrasje 

Prijs? €  5,00 (drank 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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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 maart: woensdag 4 maart 

 

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

 Vanaf 19.00u 

 In maart: zaterdag 7 maart 

 

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

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In maart: zaterdag 14 maart 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In maart: woensdag 18 maart 
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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: je zal hiervoor niet meer iedere maand moeten inschrijven. Je zal 
hiervoor enkel kunnen inschrijven in het begin van het werkjaar.  

 

Het Atelier: 

O  Kattenfoor Ieper 

O  Kookatelier 

O  Gezelschaps- en volksspelen 

O  Filmnamiddag 

 
De Dagbesteding:  

O Activiteitenvergadering    O Boltra in Watou 
O Quiz      O Wandeling + terrasje 
O Paters in West-Vleteren + wandeling  O Bib + terrasje 
O Film in de Stadsschouwburg 
O Tassen schilderen + gezelschapsspelen 
O Uitstap naar de Kringwinkel 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 
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Vervolg invulstrook 
 

De Spiegelstappers 

O  Wandeling Vlamertinge 

 

De Spiegel 

O Bingoavond 
O Ik wil deelnemen aan de prins- en prinses-verkiezing 

 

Fitness 

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

Zomerfeest 

O Ik wil me inschrijven voor het Zomerfeest 

O ik wil helpen als vrijwilliger aan het Zomerfeest 

 

Reizen en kampen 

O  Paardenkamp 

O  Fietsvakantie 

O  Busreis naar Salou, Spanje 

O  Vliegreis naar Portugal 

 

Revabeurs 

O Ik wens een gratis ticket voor de Revabeurs in Gent 
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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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