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

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
 > Binnenshuis 31
 > Buitenshuis 32
 > Schrijf je in via een QR-code 34
 > Inschrijvingsfiche 35

LIDMAATSCHAP
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw Vrije Tijd en  
Gezondheid bedraagt € 50 per academiejaar (september/juni).

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant 
krijgen een tussenkomst van € 50 in het aan Vrije 
Tijd en Gezondheid betaalde lidgeld. Hierdoor is 
het lidmaatschap voor onze leden gratis!

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. Heb 
je al een lidkaart met individueel toegekend nummer? 
Gelieve je dan niet meer opnieuw in te schrijven!

Onze activiteiten zijn georganiseerd met het oog op 
een stabiele situatie omtrent COVID-19. Wij hou-
den steeds de maatregelen voor ogen en passen onze  
activiteiten hieraan aan. Ben je niet zeker of een activi-
teit doorgaat? Aarzel dan niet om ons te contacteren via  
vrijetijd.gezondheid@fsmb.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 de-
len allerlei updates via onze Facebookpagina  
@Vrijetijdengezondheidvzw en via Instagram @vtgbrabant.

VRIJE TIJD EN GEZONDHEID VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 09 of 02 456 15 96
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be / www.fsmb.be
bankrekeningnummer: 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.

Programma
Vrije Tijd EN  

Gezondheid vzw
januari 2022 -  

september 2022
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BINNENSHUIS

Cultuur
Kunst onder de loep (KODL)
Elke laatste donderdag 
van de maand bespreken 
we curiositeiten van een 
kunstenaar. Mysteries, 
eigen aardigheden, contro-
verse en leuke weetjes …

 > Online via ZOOM
 > Duur: 1,5 uur
 > 5 EURO

Richard Long en  
Alexis Gautier

 > 24 februari 2022, 10 of 19 u.
Deze activiteit valt te combi-
neren met een uitstap naar 
het M-Museum in Leuven.

Karel Appel en de  
CoBrA- beweging

 > 31 maart 2022, 10 of 19 u.

Marcel Duchamps en het 
Dadaïsme

 > 28 april 2022, 10 of 19 u.

Patrick van Caekenberg
 > 26 mei 2022, 10 of 19 u.

Deze activiteit valt te combi-
neren met een uitstap naar 
het MSK in Gent.
 

Crea volwassenen
In deze reeks gaan we 
aan de slag met een aan-
tal basis technieken die je 
kan gebruiken in het op-
bouwen van je eigen crea-
tief proces.

 >  Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 
Brussel

 > 3 u per les
 > 40 EURO (reeks)
 > 15 EURO (per les)

Kleurentheorie
Leer hoe kleur de hele 
sfeer van je werk bepaalt, 
hoe je met kleur diepte 
kan creëren en hoe je een 
gevoel kan blootleggen.

 > 8 juni 2022, 13 u.

Licht en schaduw
Licht begrijpen is één van 
de belangrijkste principes 
in het proces van leren 
tekenen. Het bepaalt de 
sfeer en maakt een scene 
meer realistisch. Tijdens 
deze les hebben we het 
over notan, claire-obscur 
en hoe je deze twee kan 
combineren.

 > 15 juni 2022, 13 u.

Compositie
Tijdens deze les combine-
ren we de voorafgaande 
lessen en brengen we deze 
samen in een compositie. 
We hebben het over blad-
schikking en vormgeving.

 > 22 juni 2022, 13 u.

Crea kids
Knutselnamiddag rond een 
thema.

 >  Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 
Brussel

 > 6 tot 11 jaar
 > 10 EURO

Collage
Scheuren, knippen, schik-
ken en plakken ... In deze 
workshop maken we een 
bui-ten-gewone collage. 
We leren niet alleen hoe 
je zo’n plakkunstwerk 
maakt. Maar we gaan aan 
de slag met compositie-
technieken die gebruikt 
worden door de grote 
meesters in de kunst zoals 
Picasso, Matisse en vele 
anderen.

 > 13 april 2022, 13 u.

Kleur!
Vandaag leren we alles over 
kleuren. Kleuren mengen, 
welke kleuren bij elkaar pas-
sen en welke juist in strijd 
staan met elkaar. Kennis over 
kleuren is belangrijk bij het 
begin van elk kunstwerk. Aan 
de hand van aquarellen (dat is 
een sjieke naam voor water-
verven) gaan we aan de slag.

 > 18 mei 2022, 13 u.

Gezondheid en beweging
Lifecoaching - 
assertiviteitscursus
In ons dagelijkse leven trotse-
ren we heel wat uitdagingen. 
Deze uitdagingen kunnen aan-
voelen als (onoverwinbare) ob-
stakels. Leer van een professio-
nele lifecoach hoe je dit kunt 
overwinnen. Vertrek van wat 
elke dag te bieden heeft en leer 
zo het leven ten volle beleven.

 >  Zaal Morgenrood,  
Mechelsestraat 70 – 72, 
Leuven

 > Duur: 2 uur
 >  30 EURO (per sessie) OF  
80 EURO (voor de reeks)

Neen leren zeggen
Soms is het moeilijk om neen 
te zeggen. We willen behulp-
zaam zijn tegenover anderen 
en zeggen daarom gemakke-
lijk 'ja’. Dit kan komen omdat 
je de ander niet wil teleur-
stellen of omdat je confron-
tatie probeert te vermijden. 
Deze sessie gaat over het 
belang van ‘NEEN’. We leren 
neen zeggen en staan stil bij 
de verschillende aspecten van 
dit groeiproces.

 > 5 april 2022, 19 u.

Grenzen aangeven
Hoe geef je je grenzen aan? 
Grenzen aangeven is durven 
zeggen wanneer iemand te 
veel van je vraagt of erken-
nen dat het niet gaat lukken. 
Dit wordt vaak als moeilijk 
ervaren. Maar hoe komt dat? 
Tijdens deze sessie hebben 
we het over verschillende 
soorten grenzen, de voorde-
len ervan en geven we tools 
mee om grenzen te bepalen 
en aan te geven.

 > 12 april 2022, 19 u.

PROGRAMMA
CORONA SAFE !
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Wees er voor jezelf
Wekelijks komen we terecht in 
verschillende situaties waarin 
we voor onszelf moeten opko-
men. Toch doen we dit regel-
matig niet. De oorsprong hier-
van is voor iedereen anders. 
We hebben het deze sessie 
over het belang om voor jezelf 
op te komen. Geef waarde aan 
je eigen authenticiteit en leer 
naar jezelf te luisteren.

 > 19 april 2022, 19 u.

Zelfverdedigingslessen:  
Krav Maga
Voel jij je ook wel eens onveilig 
op straat? In deze lessen leer 
je onveilige situaties herken-
nen, vermijden en aanpakken. 
Krav Maga is een efficiënte 
zelfverdedigingsmethode uit 
Israël die gemakkelijk aan te 
leren is aan iedereen ongeacht 
leeftijd of conditie.

 >  Zaal Lemonnier, Maurice 
Lemonnierlaan 41,  
1000 Brussel

 > Duur: 1 uur
 > 60 EURO (voor de reeks)
 >  De eerste vier maandagen 
van mei om 18u30.

BUITENSHUIS
Gidstour
David Hockney: Werken uit de  
Tate Collectie
Tot op heden blijft de Britse ar-
tiest een van de meest invloed-
rijke en inspirerende kunste-
naars ter wereld. In werken uit 

de Tate Collectie maak je een 
reis door Hockneys volledige 
carrière, met iconische beel-
den uit de Londense ‘swinging 
sixties’ en Zuid-Californië, zijn 
beroemde dubbelportretten en 
monumentale landschappen.

 > 22 januari 2022, 13 u.
 > BOZAR
 >  22 EURO (gids + toegang 
museum)

Richard Long en Alexis 
Gautier in het M
Met Richard Long en 'L’heure de 
la Soupe' van Alexis Gautier biedt 
M een staalkaart van de heden-
daagse kunstwereld: twee uit-
eenlopende kunstenaars, maar 
samen representatief voor de di-
versiteit van de eigentijdse kunst.

 > 26 januari 2022, 13 u.
 > M-Museum
 >  19 EURO (gids + toegang 
museum)

Planetarium
Laat je verwonderen door de 
mysteries van het universum 
in het Planetarium in Brussel. 
Het Planetarium is een ster-
renkundig museum dat leuk is 
voor jong en oud. Hier beleef je 
samen met je gezin een kos-
mische ervaring en ontdek je 
de verste verten van het univer-
sum. Het is een magische plek 
die je de schoonheid van de 
sterrenhemel doet ontdekken.

 > 12 maart 2022, 14 u.
 >  Boechoutlaan 10, 1020 
Brussel, België

 > Volwassene 8 EURO 
 > Kind 6 EURO 
 > (40 min. voorstelling)

Rondleiding Plukplek
PlukPlek teelt fruit en groenten 

volgens de principes van bio-
logische landbouw: met res-
pect voor mens, natuur en onze 
planeet, zonder gebruik van 
chemische pesticiden & kunst-
mest en met veel liefde & zorg. 
Leer via een inter actief bezoek 
geleid door Dorothea (de op-
richtster) meer over duurzame 
en biologische landbouw. Een 
groepsbezoek duurt 3 uur met 
de combinatie van een interac-
tieve rondleiding en een werk-
-in-het-veldactiviteit.

 > 4 juni 2022, 14 u.
 >  Heirbaan tegenover  
nrs 71-73, 1740 Ternat

 > Volwassene 12 EURO
 > Kind 8 EURO

De Pantoloog – Patrick Van  
Caeckenbergh
Vanuit zijn achtertuin in de lan-
delijke Vlaamse Ardennen re-
geert Patrick Van Caeckenbergh 
over de wereld. Een persoonlijke 
wereld, die hij naar zijn eigen 
herinneringen en verlangens 
heeft ingericht. Met 'De Panto-
loog (danke schön)' brengt hij 
fragmenten uit die fantasierijke 
wereld binnen in het MSK.

 > 04 juni 2022, 13 u.
 > MSK Gent
 >  21 EURO (gids + toegang 
museum)

It’s Brussels my dear
Een wandeling in Brussel 
die eruitziet als een Engelse 
roman. Elegant, vol wendin-
gen, anekdotes en primeurs! 
De personages in dit ver-
haal zijn gevarieerd: wol- en  
linnen handelaren in de middel-
eeuwen, Margaretha van York, 
de hertog van Wellington 
die wegglipt van een bal om  

Napoleon te confronteren,  
Engelse toeristen die ter plaat-
se binnenstormen, helden zoals 
Edith Cavell en Montgomery ... 
En vele meer!  Het verhaal be-
strijkt meerdere eeuwen en 
schetst een fascinerend beeld 
van de betrekkingen tussen 
twee landen: een heel nieuw 
verhaal!!

 > 11 juni 2022, 13 u.
 >  Vertrek: In het centrum van 
de Grote Zavel, tegenover de 
fontein van Minerva

 >  Einde: Wetstraat, tegenover 
het parktheater

 > Duur: 2,5 tot 3 uur
 > 20 EURO

Daguitstap
Openluchtmuseum Bokrijk
Benieuwd waar onze huidige 
gebruiken en tradities vandaan 
komen? In het Openlucht-
museum Bokrijk ontdek je hoe 
het verleden onze toekomst 
inspireert! Breng samen met 
ons en je hele gezin een bezoek 
aan Bokrijk. We maken er een 
uitgebreide dag van met een 
welkomstdrankje en hapje, een 
geleid bezoek en een warme 
maaltijd. De liefhebbers kunnen 
na het eten nog een wandeling 
maken door het park of een 
bezoek brengen aan de grote 
speeltuin.

 > 14 mei 2022
 >  Busvervoer (Brussel, Halle, 
Affligem en Leuven)

 > Volwassene 60 EURO 
 > Kind 40 EURO
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Grote opening KMSKA
Het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen 
sloot in 2011 zijn deuren voor 
een enorme restauratie én uit-
breiding binnen de museum-
muren. Niet alleen de binnen-
kant van het museum heeft 
een metamorfose ondergaan, 
ook de buitenkant is aange-
pakt. Binnenkort opent het 
museum na 11 jaar eindelijk 
opnieuw zijn deuren en dat 
kunnen wij niet missen! Ga 
met ons mee naar Antwerpen 
voor een rondleiding in het vol-
ledig vernieuwde KMSKA.

 >  30 September 2022, 15 u.
 > 20 EURO

Weekends en reizen
Amsterdam en Van Gogh
Amsterdam wordt ook wel de 
artistieke hoofdstad genoemd. 
Bezoek het Van Gogh Museum 
in het museumkwartier waar 
zich ook het Rijksmuseum en 
het Stedelijk museum bevinden. 
Daarna kun je op vrije voet 
het centrum van Amsterdam  
verkennen.

 > 8 op 9 januari 2022
 > Busvervoer
 > 159 EURO

 
Weekend Rijsel
Rijsel is een fijn idee voor 
al wie houdt van rust in een 
stad. Prachtige gebouwen en 
weidse pleinen geven charme 
aan deze parel. Wandel door 

de Vieux Ville en ga shoppen 
in de Bétunestraat. Wanneer je 
houdt van cultuur is het Palais 
des Beaux-Art een must see.

 > 12 op 13 februari 2022
 > Busvervoer
 > 95 EURO

 
Familieverblijf Misano
Misano Adriatico is een bad-
plaats in de Italiaanse provincie 
Rimini. Het ligt tussen Riccio-
ne en Cattolica. Het beschikt 
over 3 kilometer zandstrand en 
een jachthaven. We verblijven 
in het hotel Vanni dat alles in 
huis heeft voor een zorge loze 
vakantie. Mooie kamers, lekker 
eten, een zwembad, een fami-
liale en gezellige uitstraling ... 
Wat wil je nog meer?

 >  6 op 15 april 2022
 > Busvervoer (nachtreis)
 > 749 EURO

Weekend Parijs en Versailles
Oeh la la, Parijs ... De stad 
van de romantiek en de kunst. 
Het maakt niet uit hoe vaak je  
Parijs bezocht hebt, ze blijft 
haar charme bewaren. We 
nemen je mee voor een ge-
gidst bezoek aan het kasteel 
van Versailles. Denk aan de 
beroemde spiegel zaal en 
omringend park dat door  
UNESCO als beschermd 
erfgoed bestempeld is. Het  
kasteel van Versailles is een 
van de grootste kastelen 
ter wereld, en behoorde toe 
aan Lodewijk de XIV, ook wel  
bekend als de Zonnekoning.

 > 23 op 24 april 2022
 > Busvervoer
 > 205 EURO

Pitkamperen
Midden in het prachtige land-
schap van Borgloon, langs 
de dreef naar het kasteel van 
Hex, vind je  tenten in de vorm 
van een ‘appelpit’. De appelpit-
tenten zijn werken van  de kun-
stenaar Dré Wapenaar. Naast 
het over nachten in een kunst-
werk bezoeken we ook het 
fruitbelevings centrum Stroop-
fabriek. Leer samen met je hele 
gezin hoe in Limburg stroop 
gemaakt wordt. En maak een 
prachtige wandeling tussen de 
fruitbomen.

 > 28 en 29 mei 2022
 >  120 EURO (prijs volwassene 
met kind)

Weekend Katwijk en  
Rotterdam
Het prachtige strand, de sfeer-
volle boulevard en de duinen 
van Katwijk zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. 
Het strand van Katwijk staat 
bekend als een van de schoon-
ste stranden van Nederland 
en wordt gekenmerkt door 
strand hutten en sfeervolle 
strand paviljoenen. Aansluitend 
brengen we een bezoek aan 
Rotterdam. De haven van  
Rotterdam is de grootste van 
Europa en de stad is gevuld 
met moderne architectuur. 
Rotterdam bestaat uit vele be-
zienswaardigheden en nodigt 
uit tot ontdekken.

 >  9 op 10 juli 2022
 > Busvervoer
 >  125 EURO

Weekend Beekse bergen  
en Efteling
Vlak voor de school weer begint 
snel nog iets leuks doen met 
de kinderen? Wat dacht je van 
op safari gaan in een safaribus 
mét een echte ranger! Die laat 
ons de prachtige natuur van 
Safari park Beekse Bergen in  
Nederland ontdekken. Een 
unieke en leerzame reis voor 
jong en oud. Nadat we over-
nacht hebben in Tilburg stappen 
we binnen in een  wereld waar 
sprookjes tot leven komen …  
Ja-haa! De Efteling!

 > 27 op 28 augustus 2022
 > Busvervoer
 >  200 EURO 

Weekje Berlijn
Berlijn is een van de hipste 
steden van Europa. Voor deze 
reis kun je kiezen om de stad 
te verkennen op eigen houtje 
of om je te laten begeleiden in 
groep. Ga je mee zonder deel 
te nemen aan de geplande uit-
stappen? Dan betaal je 30 euro 
minder. Het begeleid cultuur-
pakket bestaat uit een alterna-
tieve rondleiding door de stad, 
een boottocht en een kroegen-
tocht. Schrijf je in met vrienden 
of alleen.

 >  7 op 11 september 2022
 >  Busvervoer
 >  460 EURO

PROGRAMMA
CORONA SAFE !
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NIEUWSBRIEF
Het activiteitenprogramma dat je terugvindt in de Weergalm 
vormt de basis voor dit najaar. Afhankelijk van de maat-
regelen omtrent COVID-19 kan het zijn dat er activiteiten 
geannuleerd of bijgepland worden. Wil je op de hoogte blij-
ven van alle activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuws-
brief via vrijetijd.gezondheid@fsmb.be

SCHRIJF JE GEMAKKELIJKER 
IN VOOR ONZE ACTIVITEITEN 
VIA DEZE QR-CODE
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. Via een tik op 
een verschenen link opent dan onmiddelijk de bijhoren-
de webpagina. Onze vertrouwde inschrijvings procedures 
blijven natuurlijk ook nog steeds geldig.

VRIJE TIJD  
ZOEKT JOU
Wij organiseren allerhande activiteiten voor gezinnen en 
actieve volwassenen. 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 
vrijetijdsleven waarin de focus ligt op fysiek en mentaal wel-
zijn. Vrije tijd is een doeltreffende tool om je beter te voelen 
in lichaam en geest. Geef je vrije tijd waarde.

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

Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen samenbrengen en de 
participatiegraad in het vrijetijdsleven van de Nederlands-
talige bevolking in Brussel en Brabant verhogen. Als vrij-
williger ben je ambassadeur van de organisatie en heb je 
een voorbeeldfunctie in het participeren aan activiteiten, 
stimuleer je mensen om deel te nemen aan onze activi-
teiten.

Binnenshuis
Het programma 'binnenshuis' bestaat uit alle activiteiten 
die begeleid worden binnen de muren van ons ziekenfonds. 
Denk vrijwilligers, werknemers, bekende gezichten ... 
Voorlopig is dit beperkt tot een aantal creatieve en cul tu rele 
 vormingen. Breng jij variatie in dit aanbod?

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


