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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  

 de inschrijvingsstrook achteraan in dit krantje 

 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 
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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Atelier 
GEEN ATELIER 

Zaterdag 4 april 

Op zaterdag 4 april bedankt WVA vzw zijn vrijwilligers met een  

vrijwilligersfeest. Aangezien al onze vrijwilligers op dit feest zullen zijn, 

kunnen we geen Atelier organiseren. 

De Spiegel 
GESLOTEN 

Vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 maart en  

zaterdag 4 april 

Ook ontmoetingsruimte De Spiegel zal gesloten zijn op zaterdag 4 april 

wegens dit vrijwilligersfeest. 

Tijdens het weekend van 20, 21 en 22 maart is De Spiegel ook gesloten. 

De Carnavalsfuif gaat dus niet door, dit wegens te weinig  

inschrijvingen. 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
De Gevleugelde Stad 

Zaterdag 11 april 

Jaarlijks organiseert Ieper ‘De Gevleugelde Stad’. Bij dit groots  

evenement wordt Ieper omgetoverd in een gigantisch openluchtcircus: 

overal vind je acrobaten en artiesten die het beste van zichzelf geven. 

Er is koffie en één drankje in de prijs inbegrepen. Als je nog een extra 

drankje wil, neem je zakgeld mee. 

Uitstap in Ieper 

11/04- van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 5,00 

Tegen maandag 6 april 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

We wandelen de Hoppelandtocht in Poperinge. We spreken af aan De 

Spiegel. De rechtstreekse start is in zaal Maeke-Blyde in Poperinge. 

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 

12/04 - van 13.30u tot 16.30u 

De Spiegel 

€ 3,00 

Tegen woensdag 8 april 

Hoppelandtocht 

Zondag 12 april 

De Spiegelstappers 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Bowlen 

Zaterdag 18 april 

We spelen een partijtje in Bowling Atlantis te Ieper. 

Er is koffie (in De Spiegel) en één frisdrank ter plaatse in de prijs  

inbegrepen. 

Neem zakgeld mee als je nog iets extra’s wil drinken in Atlantis. 

Bowlen 

18/04 - van 14.00 u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 9,50 

Tegen woensdag 15 april 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Vertelnamiddag 

Zaterdag 25 april 

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 

25/04 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 3,50 

Tegen woensdag 22 april 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Uitvliegers 

Play-Offs Jupiler Pro League 

 

 

We gaan naar de Play-Offs gaan kijken! 

De datum en de clubs die spelen zijn nog niet gekend. Je kan je onder 

voorbehoud inschrijven. Wij contacteren je dan om de datum en het 

tijdstip door te geven. 

Wat? Play-Offs 

Wanneer? Datum nog niet gekend 

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? €20,00 

Inschrijven en  

betalen? 

Zo vlug mogelijk, plaatsen zijn beperkt 
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Zomeruitstappen 
Ook dit jaar organiseren we opnieuw Zomeruitstappen! 

We zijn nog druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Ik kan je al 

verklappen dat de Zomeruitstappen dit jaar alvast weer super zullen 

zijn! De vaste klassiekers - zoals Dranouter - komen natuurlijk terug. 

Maar er zijn ook enkele gloednieuwe uistappen bij! 

Nog niet alle uitstappen staan vast. Heb jij nog een leuk idee voor een 

zomeruitstap? Geef dat dan zeker aan ons door! 

 

Alle zomeruitstappen vallen opnieuw in dezelfde periode: van 20 juli 

t.e.m. 15 augustus. 

 

Wil jij het krantje van de Zomeruitstappen ontvangen? 

Vraag het dan aan via het inschrijvingsstrookje achter-

aan dit krantje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk tot dan! 
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Vrijwilligers gezocht! 
Ons jaarlijkse Zomerfeest gaat opnieuw door in Veurne.  

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk is er geen feest zonder vrijwilligers! Wil jij helpen? Schrijf je 

dan als de bliksem in! Dit kan via de inschrijvingsstrook achteraan in 

dit krantje, of via sien.jacques@wvavzw.be 

 

Dit zijn de mogelijke taken voor het Zomerfeest 

 Bar 

 Ijsjes scheppen 

 Hotdogs maken 

 Fotohoek 

 Rondgaan met drank 

 Inkom 

 Decoratie helpen maken 

 En nog zoveel meer! 
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Fietsvakantie 
 

Wens je meer info? Contacteer ons via info@wvavzw.be! 

 

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.  

Inschrijven Tegen 1 april! 
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                   16-plus 

  16-plus 

De 16+ is een zomerwerking voor (jong)-volwassenen met een beperking, een 

leerstoornis of een leerachterstand.  

We organiseren onze werking voor jongeren en jongvolwassenen van 16 t.e.m. 35 

jaar oud.  

 

Waar? 

De Spiegel 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

 

 

Wanneer in 2015? 

ma 6 juli t.e.m. vr 10 juli 

ma 13 juli t.e.m. vr 17 juli 

woe 22 juli t.e.m. vr 24 juli 

ma 27 juli t.e.m. woe 29 juli 

woe 5 aug t.e.m. vr 7 aug 

ma 10 aug t.e.m. vr 14 aug 

KAMP: di 18 aug t.e.m. do 20 aug 

ma 24 aug t.e.m. woe 26 aug 

16+ 

16-plus@wvavzw.be (enkel tijdens 

zomervakantie!) 

057/21 55 35 

WVA vzw 

16+ 
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                    Spelewijs 

  Spelewijs 

  

 Tussentijdse vakanties 

Spelewijs is een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking, een 

leerstoornis of een leerachterstand.  

We organiseren onze werking voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud. Ook brussen 

zijn welkom in Spelewijs! 

 

Waar? 

De Klepper 

Kanteelpad 4 

8900 Ieper 

Er is Spelewijs in de tussentijdse vakanties (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie). 

Deze paasvakantie is dit op: 

Dinsdag 7 en woensdag 8 april 
Dinsdag 14 en woensdag 15 april 

 

9.00 u: opvang 

10.00u: 10-uurtje 

10.15u: voormiddagactiviteit 

12.00u: broodjesmaaltijd 

met verse soep 

12.30u: vrij spel 

14.00u: namiddagactiviteit 

15u45: 4-uurtje 

16.00u: opvang 

17.00u: de dag zit erop! 

Verloop van de dag:  
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                    Spelewijs  

  Spelewijs 

  

 Zomervakantie 2015 

Ook in de Grote Vakantie organiseert Spelewijs een zomer vol plezier! Dit jaar gaan 

we zelfs opnieuw op kamp met de kids. 

Je kan je nu reeds inschrijven voor de zomervakantie van Spelewijs. 

 

 

Waar? 

De Klepper 

Kanteelpad 4 

8900 Ieper 

 

Wanneer in 2015? 

ma 6 juli t.e.m. vr 10 juli 

ma 13 juli t.e.m. vr 17 juli 

woe 22 juli t.e.m. vr 24 juli 

ma 27 juli t.e.m. vr 31 juli 

KAMP: ma 3 aug t.e.m. vr 7 aug 

ma 10 aug t.e.m. vr 14 aug 

ma 17 aug t.e.m. vr 21 aug 

ma 24 aug t.e.m. vr 28 aug 

   

Speelpleinwerking Spelewijs 

E-mail: spelewijs@wvavzw.be 

GSM: 079 555 949 

WVA vzw 

Spelewijs 



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 april 
Wat? GEEN dagbesteding 

Wegens paasvakantie 
 
 
 

Dinsdag 14 april 
Wat? Bezoek aan het Paardenkamp 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Dinsdag 21 april 
Wat? Bezoek aan Passendale 

Prijs? €  6,00 + zakgeld 
 
 
 

Dinsdag 28 april 
Wat? Bib + terrasje 

Prijs? € 3,00 
 
 

 
Donderdag 2 april 

Wat? Crea in thema Pasen 
Prijs? € 5,00 

 
 
 

Donderdag 9 april 
Wat? GEEN dagbesteding 

Wegens paasvakantie 
 
 
 

Donderdag 16 april 
Wat? Foto-smul-zoektocht 

Prijs? € 5,00 + zakgeld 
 
 
 

Donderdag 23 april 
Wat? Dranouter Bad 

Prijs? € 7,00 + zakgeld om iets te eten en te 
drinken. 

 
 

Donderdag 30 april 
Wat? Gaan zwemmen 

Prijs? € 4,00 
 

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 1 april 

  

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

Van 17.30u tot 18.30u 

In februari: zaterdag 11 april 

  

Biljart (De Spiegelstoters) --> twee weken later dan normaal 
Elke eerste zaterdag van de maand. 

Vanaf 19.00u 

In februari: zaterdag 18 april 

  

Sjoelbak 
Elke derde woensdag van de maand. 

Tussen 17.30u ten 18.30u 

In februari: woensdag 15 april 



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  De Gevleugelde Stad 

O  Bowlen 

O  Vertelnamiddag 

 

De Dagbesteding:  

O Crea in thema Pasen       

O Bezoek aan het Paardenkamp    

O Foto-smul-zoektocht       

O Bezoek aan Passendale 

O Dranouter Bad 

O Bib + terrasje 

O Gaan zwemmen 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 



Vervolg invulstrook 
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De Uitvliegers 

O  Voetbal - Play-Offs Jupiler Pro League 

 

De Spiegelstappers 

O  Wandeling Poperinge 

 

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  Vliegreis naar Portugal 

 

Jongerenwerking 

O Ik wens meer info over de 16-pluswerking 

O Ik wens meer info over Spelewijs 

 

Zomeruitstappen 

O Ik wil het krantje van de Zomeruitstappen ontvangen 

 O met de post 

 O per mail 

Ik heb nog een idee voor een Zomeruitstap! Namelijk: ____________________________ 

 _______________________________________________________________________  
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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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