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Kies uit onze volgende activiteiten:
• Binnenshuis    p. 35
• Buitenshuis    p. 37
• Vrije tijd zoekt jou    p. 38
• Inschrijvingsfiche    p. 39

Lidmaatschap
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw Vrije Tijd & Ge-
zondheid bedraagt € 50 per academiejaar (september/juni).
Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. 

Heb je al een lidkaart met individueel toegekend num-
mer? Gelieve je dan niet meer opnieuw in te schrijven.

Onze activiteiten zijn georganiseerd met het oog op een 
stabiele situatie omtrent COVID-19. Wij houden steeds 
de maatregelen voor ogen en passen onze activiteiten 
hierop aan. Ben je niet zeker of een activiteit doorgaat? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren via  
vrijetijd.gezondheid@solidaris.be of 02 546 15 96.

Vrije Tijd en Gezondheid vzw is nu online te vinden. We 
houden je op de hoogte van activiteiten en delen allerlei 
updates via onze digitale nieuwsbrief. Volg ook onze  
Facebookpagina @Vrijetijdengezondheidvzw en Insta-
grampagina @vrijetijdengezondheid.

VRIJE TIJD EN GEZONDHEID VZW 
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 
T 02 546 15 09 of 02 456 15 96 
E vrijetijd.gezondheid@solidaris.be  
W www.solidaris-brabant.be/nl/vrijetijdengezondheidvzw 
IBAN: BE09 3101 3243 1257 
 
We zijn alle weekdagen bereikbaar van 8.30 tot 12 uur en 
van 13 tot 16.30 uur, op vrijdag tot 15 uur.

september 2022 - januari 2023

Programma Vrije Tijd  
& Gezondheid vzw 

Onze vzw Vrije Tijd & Gezondheid stelt haar programma van september 2022 tot januari 2023 aan 
je voor. Een mix van ontdekkingen in eigen land, interessante vormingen, creatieve workshops en 
nog veel meer.

  Leden van Solidaris Brabant krijgen een tussenkomst 
van € 50 in het aan Vrije Tijd en Gezondheid betaalde 
lidgeld. Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden 
gratis!

Je ziekenfonds  
komt tussen

Vrije Tijd & Gezondheid
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Binnenshuis

Cultuur

Kunst onder de loep
Elke laatste donderdag van de maand 
bespreken we curiositeiten van een 
kunstenaar. Mysteries, eigenaardig-
heden, controverse en leuke weetjes … 
Deze periode bekijken we een aantal 
toonaangevende vrouwen.
• Online via ZOOM
• Duur: 1,5 uur
• 5 euro

Performance kunst van Marina 
Abramovic

• 29 september 2022, 10 of  
19 uur

De spinnen van Louise Bourgeois

• 27 oktober 2022, 10 of 19 uur

Zelfportretten van  
Frida Kahlo

• 24 november 2022, 10 of 19 uur

Polkadots van  
Yayoi Kusama

• 29 december 2022, 10 of 19 uur

Controversiële fotografie van 
Cindy Sherman

• 26 januari 2022, 10 of 19 uur

Gezondheid en  
beweging
Babymassage
Een ontspanningsmoment voor jou 
en je kleine spruit. Aanraking is voor 
een baby even belangrijk als eten, 
drinken en slapen. Massage is naast 
knuffelen een fijne manier om aan 
deze behoefte tegemoet te komen. 
Daarnaast stimuleert massage de zin-
tuiglijke, motorische en emotionele 
ontwikkeling. Ook baby’s die veel 
last hebben van krampjes, onrustig 
zijn en zich overstrekken hebben 
veel baat bij een massage. Leer van 
een ervaren vroedvrouw hoe je op 
deze speciale manier connectie kan 
maken met je baby. Alle materialen 
worden voorzien: matjes, kussens, 
amandelolie en badjes voor na de 
massage.
• Donderdag 13 oktober 2022, 

18.30 uur
• Maurice Lemonnierlaan 41,  

1000 Brussel
• Duur: 1 uur
• 20 euro
 

Vegan kookcursus –  
a sharing concept
Hou je van koken en ben je nieuws-
gierig naar de veganistische keuken? 
Dan is deze duurzame kookcursus 
écht iets voor jou. Iedere deelnemer 
maakt onder begeleiding van en 
professionele chef een eigen ge-
recht. Achteraf schuiven we samen 
de benen onder tafel om te genieten 

van elkaars creaties via shared dining. 
Hier kan uiteraard een lekker drankje 
niet aan ontbreken! Natuurlijk krijg je 
alle recepten achteraf mee naar huis 
zodat je je vrienden en familie kan 
verrassen met een duurzame vegan 
maaltijd.
• Zaterdag 22 oktober 2022, 13 uur
• Zuidstraat 111, 1000 Brussel
• Duur: 3 uur
• 80 euro (workshop, ingrediënten, 

mocktail en diner)
 

Assertiviteitscursus
In ons dagelijks leven trotseren we 
heel wat uitdagingen. Deze uitda-
gingen kunnen aanvoelen als (on-
overwinbare) obstakels. Soms is het 
moeilijk om grenzen aan te geven en 
neen te zeggen. Dit kan komen om-
dat je de ander niet wil teleurstellen 
of om confrontatie uit de weg te 
gaan. In deze driedelige cursus leer 
je grenzen aangeven op een veilige 
manier. Samen met lifecoach en psy-
chotherapeut Ilse Wevers creëer je 
de ruimte om écht jezelf te kunnen 
zijn.
• Maurice Lemonnierlaan 41, 1000 

Brussel
• Duur: 2 uur
• 30 euro (per sessie) of 80 euro 

(voor de reeks)
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Assertiviteit

• Woensdag 2 november 2022,  
19 uur

Leer “nee” zeggen

• Woensdag 9 november 2022,  
19 uur

Neem ruimte in

• Woensdag 16 november 2022,  
19 uur

Omgaan met zelfsabotage
Zelfsabotage kan zich uiten in uitstel-
gedrag, maar kan ook destructieve 
vormen aannemen zoals verslavingen. 
Soms zijn we onszelf niet bewust 
van de gedragingen die een nega-
tieve impact hebben op ons leven. 
Gedragingen die ons weerhouden 
om doelen te behalen, te groeien 
of om te genieten van het leven. In 
deze vijfdelige cursus gaan we dieper 
in op wat zelfsabotage is, hoe we op 
een gezonde manier omgaan met 
tegenslag, onderzoeken we waar-
om we bepaalde gedrags patronen 
ontwikkeld hebben en hoe we deze 
kunnen doorbreken. Ben jij klaar om 
je realiteit een positieve wending te 
geven?
• Zaal Morgenrood, Mechelse-

straat 70 – 72, Leuven
• Duur: 2 uur
• 30 euro (per sessie) of  

130 euro (voor de reeks)

Wat is zelfsabotage?

• Dinsdag 15 november 2022,  
19 uur

Omgaan met tegenslag

• Dinsdag 22 november 2022,  
19 uur

Heel je innerlijk kind

• Dinsdag 29 november 2022,  
19 uur

Gelukkiger worden

• Dinsdag 13 december 2022,  
19 uur

Patronen doorbreken

• Dinsdag 20 december 2022,  
19 uur

EHBO cursus – Eerste hulp 
aan baby’s en peuters
Driekwart van alle ouders maakt 
jaarlijks een ongeluk(je) met hun kind 
mee. Wat kun je doen bij vergiftiging, 
brandwonden of verstikkingsgevaar? 
Je wil er niet aan denken dat je kind 
iets overkomt. De meeste van deze 
ongelukken gebeuren echter in of 
rond het huis. Je kan maar beter 
goed voorbereid zijn. Leer van een 
ervaren vroedvrouw de do’s-and-
don’ts wanneer je kind een letsel 
oploopt. Materiaal en oefenpoppen 
inbegrepen.
• Zaterdag 17 december 2022,  

13 uur
• Maurice Lemonnierlaan 41, 1000 

Brussel
• Duur: 3 uur
• 30 euro

Burn-out! Wat is een ge-
zonde work-life balance?
Snel, sneller, snelst. Rusteloosheid is 
het kenmerk van de 21ste eeuw. Een 
hele tijd heeft ons leven ‘on hold’ 
gestaan, we moesten wennen aan 
rust en alleen zijn. Opnieuw opstar-
ten kan aanvoelen als een vloedgolf. 
Terug naar kantoor, feestjes, hobby’s, 
… Alles moet direct en liefst tege-
lijk. Dit zorgt voor stress, fomo en 
rusteloosheid. Samen onderzoeken 
we de cijfers en psychologie achter 
een burn-out. Wat veroorzaakt een 
burn-out? En vooral, hoe kunnen we 
omgaan met de symptomen? Waar 
vind je rust? Kom erachter tijdens 
deze driedelige reeks.

• Zaal lemonnier, Maurice Le-
monnierlaan 41, 1000 Brussel

• Duur: 2 uur (per workshop)
•  80 euro (voor de reeks)

Wat is een burn-out?

• Zaterdag 3 januari 2023,  
19 uur

Faalangst en chronische stress

• Zaterdag 10 januari 2023,  
19 uur

Breek vrij

• Zaterdag 17 januari 2023,  
19 uur

Vrije Tijd & Gezondheid



Buitenshuis

Gidstour
Belgisch Stripcentrum - 
museum
In het Belgisch Stripcentrum vind je 
zowat alles dat te maken heeft met 
het Europese stripverhaal, van de 
begindagen tot het heden. Met meer 
dan 700 auteurs van stripverhalen 
is België recordhouder van meeste 
striptekenaars per vierkante kilome-
ter! Deze populaire expressievorm is 
hier een kunstvorm geworden. Zoals 
nergens anders ter wereld maakt 
het stripverhaal hier deel uit van de 
realiteit en de verbeelding van de 
bevolking.
• 04 november 2022, 11 uur
• Zandstraat 20, 1000 Brussel
• 24 euro (gids + toegang museum)

Herfstwandeling met  
natuurgids
Goudgele blaadjes die knisperen on-
der je voeten. De grond bezaaid met 
kastanjes, eikels en beuken nootjes … 
Geniet van de herfst tijdens deze 
prachtige wandeling in het Zoniën-
woud, het grootste loofwoud in 
Vlaanderen. Samen met een gids 
ontdekken we de mooiste plekjes 
en leren we over de natuur in dit 
prachtige seizoen. Interessant voor 
het hele gezin.
• Donderdag 3 november 2022,  

13 uur
• Afspraak aan het bosmuseum 

van Groenendaal
• 9 euro voor volwassenen 

5 euro voor kinderen

Autoworld
We brengen een bezoek aan de 
schatkamer van de autogeschiedenis. 
De autoverzameling van de familie 
Mahy vormt de basis van Autoworld. 
Een verzameling van maar liefst 1000 
exemplaren, waartussen heel wat  
Belgische merken als Minerva,  
Germain, FN, Imperia, Fondu, Vivinus, 
Nagant, Belga-Rise en Miesse. De laat-
ste jaren heeft het museum tal van 
vernieuwingen ondergaan; de creatie 
van nieuwe zones zoals Sport en 
Competie, Belgium at Autoworld, de 
moderne en authentieke workshops, 
de Media Room, en de reïncarnatie 
van het eerste Brusselse autosalon 
van 1902.
• Vrijdag 30 december 2022, 13 uur
• Afspraak in het Jubelpark aan de 

ingang van Autoworld
• 26 euro (gids + toegang museum)
 

Speelgoedmuseum
Deze kerstvakantie volgen we een 
speelse interactieve rondleiding voor 
het hele gezin, in het Speelgoedmu-
seum van Mechelen. We gaan samen 
met een gids en zijn koffer boorde-
vol activiteiten en weetjes op tocht. 
Uiteraard kan er achteraf ook naar 
hartenlust gespeeld worden in het 
museum. Via interactieve elementen, 
de speelruimte en de vele activiteiten 
kan je de spelcultuur (her)beleven!

• Woensdag 4 januari 2023, 11 uur
• Nekkerspoelstraat 21,  

2800 Mechelen
• 11,40 euro voor volwassenen 

9,40 euro voor kinderen  
(gids + toegang museum)

 

Gegidste rondleiding in 
het vernieuwde KMSKA
Het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen sloot in 2011 zijn 
deuren voor een enorme restauratie 
en uitbreiding binnen de museum-
muren. Niet alleen de binnenkant 
van het museum heeft een meta-
morfose ondergaan, ook de buiten-
kant is aangepakt. Binnenkort opent 
het museum na 11 jaar opnieuw zijn 
deuren en dit kunnen wij niet mis-
sen! Ga met ons mee naar Antwer-
pen voor een gegidste rondleiding in 
het volledig vernieuwde KMSKA.

• 30 september 2022, 15uur
• 20 euro
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Nieuwsbrief
Blijf je graag op de hoogte van onze 
opkomende activiteiten? Schrijf je 
dan in op onze nieuwsbrief. Iedere 
maand sturen we een update van ons 
activiteitenprogramma gepaard met 
de lekkerste recepten. Schrijf je in via: 
vrijetijd.gezondheid@solidaris.be of 
via onderstaande QR-code.



Vrije tijd zoekt jou
Wij organiseren allerhande activiteiten voor gezinnen en actieve vol-
wassenen. Gezondheid en algemeen welzijn zijn de rode draad van deze 
activiteiten. Die variëren van vormingen en workshops tot themadagen, 
culturele wandelingen, sportactiviteiten en minitrips.

Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen motiveren tot een actief vrijetijds-
leven waarin de focus ligt op fysiek – en mentaal welzijn. Vrije tijd is 
een doeltreffende tool om je beter te voelen in lichaam en geest. Geef 
waarde aan vrije tijd.

Ambassadeurschap
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde 
en gepassioneerde ambassadeurs die 
het gezicht willen zijn achter onze 
verschillende activiteiten. Mensen met 
een breed netwerk die weten hoe ze 
moeten motiveren. Denk mee na over 
verschillende activiteiten/uitstappen. 
Laat je stem horen en bepaal mee wel-
ke activiteiten er georganiseerd worden.

Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen 
samenbrengen en de participatiegraad 
in het ‘vrijetijdsleven’ van de Neder-
landstalige bevolking in Brussel en 
Brabant verhogen. Als vrijwilliger ben je 
ambassadeur van de organisatie en heb 
je een voorbeeldfunctie in het parti-
ciperen aan activiteiten, je stimuleert 
mensen om deel te nemen aan onze 
activiteiten.

Binnenshuis
De binnenshuis activiteiten, zijn de 
activiteiten die doorgaan binnen de 
muren van het ziekenfonds en wor-
den begeleid door onze eigen men-
sen. Denk vrijwilligers, werknemers, 
bekende gezichten ... Voorlopig is dit 
beperkt tot een aantal creatieve en 
culturele vormingen. Breng jij variatie 
in dit aanbod?

Buitenshuis
Het programma ‘buitenshuis’ bestaat 
uit activiteiten waarvoor onze huidige 
leden ons al lang kennen. Uitstapjes, 
activiteiten met externe begeleiders, 
museumbezoeken … Hiervoor zijn we 
ook altijd op zoek naar gemotiveerde 
begeleiders. Heb jij wel eens zin in een 
weekendje weg? Voelt het begeleiden 
van een groep aan als je tweede na-
tuur? Laat het ons dan zeker weten, en 
misschien ben je morgen al vertrokken!

Schrijf je gemakkelijker in 
via onze QR-code
Vrije Tijd & Gezondheid digitaliseert. 
Voor jullie gebruiksgemak is er nu een 
QR-code. Je kan kiezen om digitaal 
in te schrijven of via onze papieren 
inschrijvingsfiche.

De meeste mensen zijn wel bekend 
met de QR-code. Een QR-code werkt 
als een link. Je scant met de camera 
van je smartphone het vierkant zwart-
wit blokje. Een tik op een verschenen 
link opent dan onmiddellijk de bijho-
rende webpagina. Je vult je gegevens 
in voor de gewenste activiteit en dan 
bevestigen wij zo snel mogelijk je 
inschrijving.

Scan mij 
met je  
smart
phone

Vrije Tijd & Gezondheid

Scan mij 
met je  
smart
phone



Inschrijvingsfiche

Lid worden
Ik wil lid worden van  

Vrije Tijd & Gezondheid vzw:

Naam:

.....................................................................
 
Voornaam:

.....................................................................
 
Adres:

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................
 
Telefoonnummer: 
.....................................................................
 
Gsm-nummer:

.....................................................................
 
E-mailadres:

.....................................................................
 
Geboortedatum:

.....................................................................

Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van  

Solidaris Brabant)



Ondergetekende verklaart te hebben kennisgenomen van de algemene voorwaarden, die op eenvoudig schriftelijk verzoek kunnen worden bekomen, en deze integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 
Ondergetekende verklaart de nodige betalingen te zullen uitvoeren, onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging.

Voornaam en naam:                               Telefoonnummer:

Adres:                  

Lidnummer Vrije Tijd & Gezondheid:         Handtekening en datum:

E-mailadres:

Aantal personen:   Leeftijd deelnemende kinderen:

Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook naar Vrije Tijd & Gezondheid vzw, Mussenstraat 1719, 1000 Brussel 

Binnenshuis
Cultuur

O Kunst onder de loep - Marina Abramovic 29/09/22   online

O Kunst onder de loep - Louise Bourgeois 27/10/22 online

O Kunst onder de loep - Frida Kahlo  24/11/22  online

O Kunst onder de loep - Yayoi Kusama  29/12/22  online

O Kunst onder de loep - Cindy Sherman 26/01/23 online

Gezondheid en beweging

O Babymassage   13/10/22 Brussel

O Vegan kookcursus – a sharing concept 22/10/22 Brussel

O Assertiviteitscursus – Assertiviteit  02/11/22 Brussel

O Assertiviteitscursus – Leer “nee” zeggen 09/11/22 Brussel

O Assertiviteitscursus – Neem ruimte in 16/11/22 Brussel

O Omgaan met zelfsabotage – Wat is zelfsabotage? 15/11/22 Leuven

O Omgaan met zelfsabotage – Omgaan met tegenslag 22/11/22 Leuven

O Omgaan met zelfsabotage – Heel je innerlijk kind 29/11/22 Leuven 

O Omgaan met zelfsabotage – Gelukkiger worden 13/12/22 Leuven

O Omgaan met zelfsabotage – Patronen doorbreken 20/12/22 Leuven

O EHBO cursus – Eerste hulp aan baby’s en peuters 17/12/22 Brussel

O Burn-out! – Wat is een burn-out?  03/01/23 Brussel 

O Burn-out! – Faalangst en chronische stress 10/01/23 Brussel

O Burn-out! – Breek vrij   17/01/23 Brussel

Buitenshuis
Gidstour

O Belgisch Stripcentrum - museum  04/11/22   Brussel

O Herfstwandeling met natuurgids  03/11/22 Zoniënwoud

O Autoworld   30/12/22  Jubelpark

O Speelgoedmuseum   04/01/23  Mechelen

O Gegidste rondleiding in het vernieuwde KMSKA 30/09/22 Antwerpen

O Ik wens de digitale nieuwsbrief te ontvangen

Inschrijvingsfiche


