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S P E C I A L E     U I T G A V E 



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: 

 

 

 

Met de steun van: 
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Beste  vrienden, 

Deze keer brengen we  een speciaal nummer.  Jullie hebben er waarschijnlijk 

al van gehoord: er zijn grote veranderingen op til. 

De vrijetijdsruimte is momenteel gesloten. Wij gaan werken uitvoeren! 

De voornaamste reden  is dat onze ruimte verouderd is en we er een hippe, 

jeugdige en moderne ruimte willen van maken waar het voor iedereen 

aangenaam vertoeven is. Niet alleen het materiële is belangrijk maar vooral 

ook de kwaliteit van de activiteiten die we willen aanbieden aan de mensen 

van de doelgroep.  

We hebben veel nagedacht hoe we een aangename omgeving kunnen 

maken voor iedereen die hier komt! 

Toen kwamen we tot het besluit dat een totale ommezwaai  zich opdrong! 

Onze ontmoetingsruimte zal vooral gebruikt worden als vrijetijdscentrum 

met bekwame vrijwilligers en personeelsleden die kwalitatieve activiteiten 

kunnen organiseren en brengen. Ook de naam zal veranderen. In het 

volgende boekje gaan we de naam bekendmaken. Nog even wachten…. 

 

 
V O O R W O O R D 
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Voor alle duidelijkheid : we zullen nog meer activiteiten  organiseren en 

tijdens die activiteiten zal  iedereen welkom zijn. Een tipje van de sluier :   

 Er komt een nieuwe jeugdwerking d.w.z. dat er bijvoorbeeld, 

regelmatig eens een  weekendavond zal georganiseerd worden voor de 

jongeren. 

 Ook was er vraag van holebi’s met beperking : zij zullen ook bij ons 

terecht kunnen voor hun activiteiten. 

 Verder willen we ook een participatieplatform oprichten voor de 

ouders  of mensen uit de nauwe omgeving van onze leden. Er zouden 

zowel inspraakmomenten als informatieavonden rond bepaalde 

thema’s aan bod komen.  

 We maken werk van vormingen voor mensen die  vrijwilligerswerk 

doen bij ons. Bijvoorbeeld  mensen die de bar willen openhouden 

krijgen een vorming over ‘hoe ga ik best om met agressief gedrag’ 

 ….  En we hebben nog heel wat plannen. Maar daarvoor moeten we nu 

eerst aan de slag om van ons vrijetijdscentrum een gezellige plaats te 

maken waar het aangenaam is om elkaar te ontmoeten. 

 

 

Nu denken jullie waarschijnlijk ‘wanneer zal dit allemaal klaar zijn ?’  De 

maand september en begin oktober zullen de werken uitgevoerd worden. En 

we hopen terug open te zijn op 17 oktober 2015. 
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Nu over de werken… 

We hebben een architect aangesteld voor de inrichting.  

Nieuwe riolering is noodzakelijk, daarvoor moet de vloer worden 

uitgebroken. Er komt dan ook een volledige nieuwe vloer. De toiletten en de 

keuken worden aangepast. De stenen toog wordt afgebroken en er komt een 

nieuwe kleinere, moderne toog. De stenen muur wordt 

bekleed met een houten wand en nieuwe verlichting. De 

oude plafond gaat er af en er komen moderne goten met  

nieuwe led-verlichting. Een verschuifbare wand zal dienen 

om de ruimte in kleinere ruimtes te verdelen, waardoor 

het aangenamer vertoeven is met kleinere groepen. Of 

kan ook worden gesplitst voor 2 activiteiten op het zelfde 

tijdstip. We maken een gezellige zithoek. Er komt nieuw meubilair. 

Wat hebben we daarvoor nog nodig?  

Eerst en vooral  :  

 Als je creatieve ideeën hebt rond de inrichting, laat maar horen! 

 Ken je iemand die vrijwilliger wil worden, geef zijn naam aan ons door. 

 En dan is er nog ‘koken kost geld’ d.w.z. dat wij nog een financieel 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hebben ook een 

crowdfundingproject op www.socrowd.be. Alle info hierover vind je op 

pagina 17. 

 

 

Het hele WVA-team wil jullie alvast bedanken. 

Kathleen Bevernage 
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Atelier-gsm 
Je bent ingeschreven voor het Atelier, maar kan je 

onverwacht toch niet komen? Verwittig dan steeds op 

voorhand.  

Op zaterdag bel je hiervoor naar de Atelier-gsm. 

 

Het nummer van de Atelier-gsm is 

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

tijdens weekdagen! 
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De kampioenen van de 

sportuurtjes 

Spiegelstappers: (Gedeelde eerste plaats) 

          - Fabien Depuydt 

          - Greet Verbeke 

          - Maria Hillewaert 

 

Sjoelbak: 

         1. Maurice Dejonghe 

         2. Marc Duward 

         3. Ruben Glorie 
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Spiegelkaarters 

        1.Peter Anckaert 

        2.Elke Pottier 

        3.Igor Bruyer 

Spiegelstoters: 

        1.Eric Vandenabeele 

        2.Joren Catry 

        3.Marnick Ververken 

Vogelpik: 

         1. Frankie Dejonghe 

         2.Lucien Bonne 

         3.Yoery Vandamme 

 

 



 

 

 

De activiteiten 
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Zoals je al in het voorwoord kon lezen worden er werken 

uitgevoerd in de volledige maand september!  

Daarom zullen er in september geen ateliers 

en geen sportuurtjes doorgaan. 

 

Maar: na de werken zal WVA een volledige metamorfose 

hebben ondergaan! In september zullen we de nieuwe 

werking verder uitdenken en zal er een nieuwe naam 

aangekondigd worden!!  
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Wat?  

Wanneer?  

Afspreekplaats?  

Prijs?  

Inschrijven en  

betalen? 
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Vrijetijdsweekend 

 

In het weekend van 10 en 11 oktober 2015 is er weer een fameus 

vrijetijdsweekend!! Dit jaar gaat het door in De Karmel in Brugge! 

Meer gedetaileerde info in de uitvliegerskrant van oktober 2015. 

Vrijetijdsweekend 

Van 10 oktober 8u, tot 11 oktober 18u 

Vrijetijdscentrum WVA, Rijselstraat 98. 

90 euro 

Tegen 1 oktober 2015 inschrijven, na 

bevestiging pas betalen! 
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Waar: het huis van de Mens in Ieper. Op het gelijkvloers, dit is                    

rolstoeltoegankelijk.  

Wanneer: Zaterdag 26 september 

 Verwelkoming vanaf 14u 

 Start Film 14u30 

 De film duurt 90 min., nadien een korte nabespreking en mo-

gelijkheid om een glas te drinken. 

 Einde voorzien 18u 

 

Organisatie: REBUS - Regenbooghuis West-Vlaanderen, in samenwerking met De Lovie, vzw Vondels, 

WVA vzw en het huis van de MENS Ieper. 

 

De Maks 
Dit is een NIEUWE werking voor Holebi’s en transgenders met 

een mentale beperking. 

Hierbij kondigen we met veel plezier onze eerste activiteit aan:  

De Filmvoorstelling: Noordzee Texas 
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Dagbesteding 
De dagbesteding gaat telkens door op dinsdag en donderdag, 

steeds van 13u tot 16u.  

Opgelet!! In de maand september gaat er geen dagbesteding 

door in de Spiegel, want deze is gesloten en wordt verbouwd. 

Daar heb je ongetwijfeld al over gehoord! 

—> De afspraak voor de dagbesteding 

is in september aan de Kersecorf om 

13u !! 

 

De dagbesteding is op zoek naar een nieuwe 

naam! 

Iedereen mag helpen denken!! Stuur jouw idee 

voor een nieuwe naam door naar: 

dedagbesteding@gmail.com 

—> Diegene die de beste naam kan vinden, 

mag van ons een ganse maand GRATIS aan de 

dagbesteding deelnemen! 
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Dinsdag 1 september 
Wat? Activiteitenvergadering + mölky 

Prijs? € 1,00 
 
 
 

Dinsdag 8 september 
Wat? Fotozoektocht 

Prijs?  € 2,00 
 
 

Dinsdag 15 september 
Wat? Wandeling Vesten + iets drinken 

Kazematten 
Prijs? € 5,00 

 
 

Dinsdag 22 september 
Wat? Bloemstuk maken Ieperplant 

Prijs? € 7,50 
 
 
 

Dinsdag 29 september 
Wat? € bib + terrasje  

Prijs? € 3,00 
 

 
Donderdag 3 september 

Wat? Palingbeek, buitenspelen 
Prijs?  € 5,00 

 
 
 

Donderdag 10 september 
Wat? Wandeling Rode Berg + terrasje 

Prijs?  € 5,00 
 
 

Donderdag 17 september 
Wat? Vleterhof + huifkar 

Prijs?  € 10,00 
 
 
 

Donderdag 24 september 
Wat? Ezelpad Poperinge 

Prijs? €  6,00 
 
 
 
 

Dagbesteding 



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): 

 

O Het vrijetijdsweekend 

 

De Dagbesteding:  

O 1/9 Activiteitenvergadering + mölky     

O 3/9 Buitenspelen Palingbeek 

O 8/9 Fotozoektocht      

O 10/9 Wandelen Cosmos Rode Berg + terrasje 

O 15/9 Wandelen Vesten + iets drinken Kazematten 

O 17/9 Vleterhof + huifkartocht 

O 22/9 Bloemstuk maken Ieperplant 

O 24/9 Ezelpad Poperinge  

O 29/9 Bib + terrasje 

 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 
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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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Help jij onze ontmoetingsruimte te verbouwen?  

 

WVA vzw heeft plannen om de ontmoetingsruimte te verbouwen! Om  

deze verbouwing te kunnen uitvoeren, is er geld nodig.  

We zijn in overleg met Socrowd om samen met onze sympathisanten het 

bedrag op een veilige en transparante manier te verzamelen. 

Socrowd gelooft dat geld een middel moet zijn om onze samenleving te 

verbeteren en kon de voorbije jaren dankzij meer dan 500 sympathisanten 

en organisaties al 7 miljoen euro renteloos uitlenen aan meer dan 100 

projecten met positieve impact.  

Na goedkeuring van de kredietcel kunnen wij het volgende project zijn 

en rekenen dan graag op jouw steun!   

Het systeem van Socrowd werkt als volgt: Als wij er in slagen 10.000 euro 

te verzamelen via het crowdfundingsplatform, verdriedubbelt Socrowd dit 

bedrag en krijgen we een renteloze lening van 30.000 euro. Wij betalen de 

lening terug en jullie krijgen je geld terug. Simpel toch? Indien je een aan-

deel aankoopt krijg je dit sowieso terug aan het einde van de lening, dit is 

na een termijn van 5 jaar. Je kan echter op elk moment jouw geld terug 

vragen. 

Na goedkeuring van ons project, komen we op de website van Socrowd. 

Vanaf dan kan je ons beginnen steunen! 
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Zoekertjes 

 

Dominique de Vreker zoekt: 

Een vriendin om te gaan fietsen en te  
wandelen met een hondje.  

Heb je interesse? 

Mail naar sofie.fossaert@vondels.be of 
bel 0479/50.38.69 

 

 

WVA biedt aan: hulpmiddelen en ICT-marteriaal 

voor slechtzienden en slechthorenden.  

 Voorleesscanner    

 Beeldschermloupe   

 Daisyspeler 

 En nog veel meer!! Meer info: info@wvavzw.be 
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Nieuws van onze Partners 
      

organiseerd: 

SNEEUWVAKANTIE 

Van 20 februari tot 28 februari 2016 

in Lungötz in Oostenrijk. 

In het Lammertalerhof verblijven we er midden in de besneeuwde 

bergen. We logeren er in 4-persoonskamers vol pension. 

 Langlaufen of Skieën , is het de eerste keer of ben je al        

ervaren? Je kan voor beiden inschrijven. 

 Plaatselijke cultuur            

ontdekken 

 Fakkeltocht 

 Tiroleravond  

 

 

Hotel Lammertalerhof in Oostenrijk! 

Prijs: € 825 (vervoer, verblijf, alle maaltijden, ski- en langlaufmate-

riaal, lessen, begeleiding en verzekering inclusief) 

Meer info: 056/35 30 17 of info@destroom.be 
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Op 12 en 13 september staan we met 

een WVA-kraampje op de                          

Ieperse Tooghedagen.                                             

We zullen er prachtige werken verkopen 

van de 16plussers! 

Iedereen is van harte welkom om ons 

een bezoekje te brengen! 

We staan aan het begin van de 

Rijselstraat. 
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In juli en augustus gingen de gewone wekelijkse activitei-

ten niet door. Nu vraag je je misschien af wat wij hier dan 

in WVA doen tijdens de zomer!  

Uiteraard zitten we niet stil! 

—> De 16+ werking, Spelewijs en de zomeruitstappen   

waren ook dit jaar een groot succes!! 

Een aantal sfeerbeelden... 
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Zomeruitstappen 
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