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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  

 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! 
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Nieuw personeelslid 
Sinds afgelopen paasvakantie heeft WVA er een nieuw 

personeelslid bij: Ivo! 

Ivo is verantwoordelijk voor het Atelier, de Dagbesteding en voor 

de vrijwilligers. Hij zal ook een vaste begeleider zijn voor onze 16-

plussers in de zomervakantie. 

Ivo stel zichzelf hieronder graag voor aan jullie! 

 

 

 

 

 

 

Naam: Ivo Braem 

Leeftijd: 27 jaar 

Ervaring: Ik werkte 7 jaar als opvoeder in vzw Vesta . 

Hobby’s: accordeon spelen - met de natuur bezig zijn - fietsen. 

En…: Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking met de leden, 

collega’s en vrijwilligers! 
 

~ Welkom bij WVA vzw ~ 



 

 

 

De  activiteiten  
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Op zaterdag 2 mei  is er geen atelier! 

Atelier 
Geen Atelier 

Zaterdag 2 mei 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Uitvliegers 

 

Fitness 

Fitness 

05/05 en 19/05  - van 18.45u tot 19.30u 

De Spiegel 

€ 2,00 

Schrijf tijdig in, de plaatsen zijn beperkt! 

 

We gaan naar de fitness! Kom uit die luie zetel en 

laat de spieren maar eens goed werken!! 

 

 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Wat?  

Wanneer?  

Waar?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 

 

 

Zomerfeest 

06/05 -  van 18.00u tot 22.00u 

LDC De Zonnebloem, Zuidstr. 67, 8630 Veurne 

€ 5,00. Vervoer vanuit Ieper/Diksmuide € 2,50 

Tegen 1 mei 

 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Groote Beweging Poperinge 

Zaterdag 9 mei 

In de oorlog was het station van Poperinge zeer belangrijk! In de 

Gasthuiskapel werd een maquette opgesteld, er is ook een wande-

ling met spoorwegherinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. 

Openluchttentoonstelling en wandeling 

09/05 - van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel - Poperinge: station om 14.45u. 

Vanuit Ieper: €11,00 - vanuit Poperinge: €6,00 

Tegen woensdag 6 mei 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Atelier 
Doekschilderen 

Zaterdag 16 mei 

We gaan te werk als een echte schilder en laten de creativiteit in 

ons los! Je mag je een namiddag uitleven met verf op doek! 

Doekschilderen 

16/05  van 14.00u tot 17.00u 

De Spiegel 

€ 6,00 

Tegen woensdag 12 mei 
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Hondenwandeling  
Werkgroep De Spiegel     

 

17 mei 

Kom wandelen met honden uit de buurt! 

Wat? Wandeltocht met honden 

Wanneer? 17/05 om 14.30u  

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? Gratis 

Inschrijven en  

betalen? 

Geen inschrijving nodig 



 
 

 

 

Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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De Spiegelstappers 

100 kilometer van Ieper 

Zondag 17 mei 

 

We wandelen een stuk van de 100 kilometer van Ieper. Een jaarlijkse wandel-

driedaagse die met Ieper-Vredesstad in het teken staat van de verbroedering 

en de vriendschap tussen de verschillende volkeren. 

Om aan de wandeling te kunnen deelnemen, heb je verplicht een lidkaart 

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

cember, kostprijs: €12,50 

 

Wat? Wandeltocht 

Wanneer? 17/05 van 13.30u tot 17.00u 

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? €3,00 

Inschrijven en  

betalen? 

Tegen woensdag 13 mei 
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Atelier 

Wat? Ezelboerderij 

Wanneer? 23/05 van 14.00u tot 17.00u 

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? €10,00 

Inschrijven en  

betalen? 

Tegen woensdag 20 mei 

Ezelboerderij Poperinge 

Zaterdag 23 mei 

We gaan op bezoek in de ezelboerderij in Popernge! Dit bezoek is ideaal om 
kennis te maken met onze grote, zachtaardige ezels Vital, Addo, Pipetta ofte-
wel De Drie Musketiers en Mozart, Mandragore, Carolientje en Occitane. 
Er wordt een woordje uitleg gegeven over ezels in het algemeen en poitou-
ezels (Franse Reuzenezels) in het bijzonder. Ze zijn er altijd voor te vinden 
om geknuffeld én geborsteld te worden. Genieten dus! 

Voor deze activiteit zijn stevige schoenen een noodzaak! Geen sandalen 

aandoen! 
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Atelier 
Quiz 

Zaterdag 30 mei 

Wat? Quiz 

Wanneer? 30/05 van 14.00u tot 17.00u 

Afspreekplaats? De Spiegel 

Prijs? €4,00 

Inschrijven en  

betalen? 

Tegen woensdag 27 mei 

Wie weet het meest? 

Wie kent de meeste antwoorden? 

Kom naar de quiz en de quizmaster zal het jullie niet gemakkelijk 

maken! 
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Atelier 
Planckendael 

Zaterdag 6 juni 

Dankzij Fifty-One Club Ieper kunnen we dit jaar opnieuw op bezoek 

naar Planckendael! Fifty-One Club sponsort de hele uitstap. We vragen 

nog een kleine bijdrage voor de begeleiding van de vrijwilligers.  

Deelname kost je €4,00.  

 

Alle deelnemers krijgen nog het volgende van Fifty-One Club: 

- Een leuke busrit in een luxebus met toilet 

- ontbijt in de bus + drankjes 

- een belegd broodje + drankje als middagmaal 

We vertrekken aan het Station (Tulpenlaan). Er kunnen maximum 20 

personen mee: snel inschrijven is de boodschap! 

We spreken af om 8.00u aan het station. We zijn terug omstreeks 

18.00u. 
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KUBB 
Vanaf mei organiseren we opnieuw het Kubb-tornooi! 

Iedere zaterdag van 15.00u tot +- 17.00u spelen we Kubb op het  

Zaalhof. We spreken af in De Spiegel.  

Je kan inschrijven in De Spiegel, of via de inschrijvingsstrook achteraan 

dit krantje. Deelname is gratis.  

 

KUBB is afkomstig uit Zweden en zou volgens een legende een oud 
Vikingspel zijn. Anderen zeggen dat dit spel ooit begonnen is tij-
dens het sprokkelen van brandhout. De Zweden bedachten dat ze 
met die verschillende takken ook een spel konden spelen en zo is 
het 'gooien met stokken' ontstaan.  
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In Ieper is de kattenstoet terug!  

In het derde deel van de stoet: “Ieper Vredesstad” 

kan je 15 mensen van WVA aan het werk zien terwijl 

ze bidden rond OLV Van Thuyne. 

In het vijfde deel van de stoet: “Kat de wereld rond” 

kan je de Dansende Musti’s zien van  

Spelewijs!! 

 

De stoet start om 15.00u en eindigt om 18.00u met 

het Kattenwerpen uit de Belforttoren. Om 19.00u is 

het heksenverbranding om de Grote Markt! 

Zondag 10 mei centrum Ieper 
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                   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+ 

Zomervakantie 2015 
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                    Spelewijs 
              

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 

Zomervakantie 2015 



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 5 mei 

Wat? Activiteitenvergadering + 
decoratie 

Prijs? € 1,00 
 
 

Dinsdag 12 mei 
Wat? Karaoke 
Prijs? € 1,00 

 
 
 

Dinsdag 19 april 
Wat? Buitenspelen 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Dinsdag 26 mei 
Wat? Bib + terrasje 

Prijs? €  3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 7 april 

Wat? Lenteknutselen 
Prijs? € 5,00 

 
 
 

Donderdag 14 mei 
Wat? GEEN dagbesteding 

Wegens Hemelvaart 
 
 
 

Donderdag 21 mei 
Wat? Floralux 

Prijs? € 5,00 + zakgeld 
 
 
 

Donderdag 23 april 
Wat? Beiaard Nieuwkerke 

Prijs? € 4,00 + zakgeld om iets te drinken. 
 
 
 
 

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 mei: woensdag 6 mei 

 

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

 Vanaf 19.00u 

 In mei: zaterdag 2 mei 

 

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

 Van  17.30u tot 18.30u 

 In mei: zaterdag 9 mei 

 

Sjoelbak 

 Elke derde woensdag van de maand. 

 Tussen 17.30u ten 18.30u 

 In mei: woensdag 20 mei 



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  Groote Beweging Poperinge 

O  Doekschilderen 

O  Ezelboerderij 

O  Quiz 

O Uitstap naar Planckendael 

 

De Dagbesteding:  

O Activiteitenvergadering + decoratie     

O Lente knutselen    

O Karaoke      

O Buitenspelen 

O Floralux 

O Bib + terrasje 

O Beiaard Nieuwkerke 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 



Vervolg invulstrook 
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De Uitvliegers 

O  Fitness 05/05 

O  Fitness 19/05 

 

De Spiegelstappers 

O  Driedaagse Ieper 

 

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 

 

De Spiegel 

O Kubb-tornooi 
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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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