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Programma S'Academie

Programma
S’Academie
januari – juni 2023

Ons ziekenfonds heeft, naast terugbetalingen en voordelen, ook een ruim vrijetijdsaan-
bod voor jou in petto! De vzw S’Academie organiseert tal van uitstappen, buitenland-
se verblijven, vormingen en andere ontspannende en/of informatieve activiteiten voor 
50-plussers.
Kies uit onze volgende activiteiten:
• Daguitstappen         23
• Voorstellingen         24
• Themadag           24
• Kortbezoeken — Themawandelingen      25
• Educatief (Plus)         26
• Sport en beweging        27
• Inschrijvingsfiche              28
• S-Plus       29

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij S’Academie is verplicht! Het 
lidgeld voor de aansluiting bij de vzw S’Academie 
bedraagt 50 euro per jaar (september/juni).

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

S’Academie vzw
A Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
T 02 546 15 09 of 02 546 15 28 
E sacademie.vzw@solidaris.be 
W www.solidaris-brabant.be
Breng ons een bezoekje: elke werkdag tussen 
8.30 en 12 uur in Brussel (Zuidstraat 118) of na 
afspraak (016 20 88 69) op het secretariaat 
van S’Plus in Leuven (Mechelsestraat 70).

Leden van Solidaris Brabant krijgen een tussenkomst van 
€ 50 in het aan S’Academie betaalde lidgeld.  
Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden gratis!

Jouw ziekenfonds  
komt tussen
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Daguitstappen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023
Kahlo en Picasso onder  
één dak
Het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten (KMSK) in Brussel brengt 
ode aan twee grootse kunstenaars. 
De tentoonstelling ‘Picasso & Ab-
straction’ belicht voor de allereerste 
keer Picasso’s relatie met de ab-
stracte kunst aan de hand van meer 
dan honderdtwintig uitzonderlijke 
werken. Met de focustentoonstel-
ling ‘Miradas de Mujeres’ zet de 
kunstenares Isabelle de Borchgrave 
dan weer niemand minder dan Frida 
Kahlo in de verf. Het levert een uit-
zonderlijke dialoog op tussen deze 
twee vrouwen die elkaar nooit ont-
moet hebben maar een liefde delen 
voor stoffen, motieven en kleuren. 
Inbegrepen: gegidste rondleidingen, 
toegang tentoonstellingen, lunch en 
begeleiding 
• Afspraak aan het KMSK, Regent-

schapsstraat 3 in Brussel om 11u – 
Einde programma omstreeks 16u 
(eigen vervoer) 

• 53 euro
 
DINSDAG 28 FEBRUARI EN  
DONDERDAG 2 MAART 2023 
Bijzonder Henegouwen
Twee hoogtepunten van formaat! In 
het Koninklijk Museum van Marie-
mont, die de op één na belangrijkste 
Egyptische collectie bezit in Bel-
gië, krijgen we niet alleen de vaste 
collectie te zien maar brengen we 
een ook een gegidst bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Egypte. Eeuwige 

passie.’ waaruit duidelijk blijkt dat de 
fascinatie voor Egypte van alle tijde 
is. Op een paar kilometer van dit 
prachtige Museum, laten we ons na 
de lunch meenemen door de Baljuw 
van het Kasteel van Seneffe en 
volgen we hem door de indringende 
tentoonstelling achter de schermen 
van de 18de eeuw ‘van dag tot dag’.
Inbegrepen: onthaal met koffie en 
koek, toegangen en gegidste rondlei-
dingen, lunch, busvervoer en bege-
leiding 
• 28/02: bus 1 en bus 2 
• 02/03: bus 3 en bus 4  
• Aankomst in Henegouwen  

voorzien omstreeks 10u00 – 
Huiswaarts omstreeks 17u00

• 63 euro
 

ZATERDAG 25 MAART 2023
De vele gezichten van de 
Waaslandhaven
De Waaslandhaven speelt al vijftig 
jaar een belangrijke rol in de haven 
van Antwerpen. In het volledige ha-
vengebied hebben zich ondertussen 
honderden bedrijven gevestigd en 
boeiende projecten ontwikkeld. Wij 
bezoeken er vandaag twee van: de 
Katoen Natie en Fort Liefkenshoek. 
In HeadquARTers, het hoofdkwartier 
van Katoen Natie, bezoeken we de 
expo ‘3500 jaar textielkunst en daar-
na laten we ons verrassen door een 
andere waardevolle erfgoedparel, 
Fort Liefkenshoek.
Inbegrepen: onthaal met koffie en 
koek, toegangen en gegidste rondlei-
dingen, lunch, busvervoer en bege-
leiding 
• Busvervoer vanuit Sint-Pieters-

Leeuw, Groot-Bijgaarden en 
Affligem

• Aankomst voorzien omstreeks 
10u00 – Huiswaarts omstreeks 
17u30 

• 64 euro 
 
DINSDAG 25 APRIL 2023
Red Star Line –  
museum en wandeling 
Met hun leven gepakt in enkele 
koffers, nemen miljoenen mensen 
vanaf 1800 de boot vanuit Euro-
pa naar het beloofde land. De reis 
naar de Nieuwe Wereld begint in 
de historische havenloods van de 
Red Star Line rederij in Antwerpen. 
Samen met onze gids bezoeken we 
het Red Star Line museum en maken 
we na de lunch een twee uur duren-
de wandeling op het Eilandje waar 
de vele sporen van de Red Star Line 
wachten om te worden ontdekt. Een 
ideale voorbereiding op de Musical 
op zondag 30 april! 
Inbegrepen: toegang en gegidste 
rondleiding, stadswandeling, lunch 
en begeleiding 
• Afspraak aan het Red Star Line 

Museum, Montevideostraat 3 
in Antwerpen om 11u00 – Einde 
programma omstreeks 16u (eigen 
vervoer) 

• 51 euro 

ZATERDAG 6 MEI 2023
KröllerMüller in het Nationa
le Park De Hoge Veluwe  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
is de unieke nalatenschap van een 
van de meest markante echtparen 
uit de Nederlandse geschiedenis: 
Anton en Helene Kröller-Müller. 
Tijdens ons bezoek vandaag, brengen 
we zowel een gegidst bezoek aan 
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hun buitenverblijf Jachthuis Sint Hu-
bertus, één van de meest iconische 
gebouwen van Nederland (!)  als aan 
het Kröller-Müllermuseum, ontwor-
pen door niemand minder dan Henry 
Van de Velde, waar hun volledige 
kunstcollectie ondergebracht werd. 
Daarnaast blijft er ook nog vrije tijd 
over om van het prachtige park zelf 
te genieten. 
Inbegrepen: onthaal met koffie en 
koek, alle toegangen en gegidste 
rondleidingen, lunch, busvervoer en 
begeleiding 
• Busvervoer vanuit Leuven, Tie-

nen en Tielt-Winge 
• Aankomst in Otterlo voorzien 

omstreeks 10u00 –   
Huiswaarts omstreeks 19u00 

• 64 euro  

DINSDAG 16 MEI EN DONDERDAG
25 MEI 2023
Indrukwekkend Doornik
Doornik is, na Tongeren, de twee-
de oudste stad van België. En dat 
zullen we tijdens deze daguitstap 
geweten hebben. Samen met onze 
gids trekken we met de historische 
stadswandeling van de ene beziens-
waardigheid naar de andere. Boven-
dien brengen we een bezoek aan 
de majestueuze kathedraal en haar 
schatkamer en gaan we op zoek  
naar sporen van de Abdij van 
Saint-Martin.
Inbegrepen: onthaal met koffie  
en koek, filmvoorstelling, alle  
toegangen en gegidste rondleidin-
gen, lunch, hartige pauze, busver-
voer en begeleiding 
• 16/05: bus 1 en bus 2 
• 25/05: bus 3 en bus 4 
• Aankomst in Doornik voorzien 

omstreeks 10u00 –   
Huiswaarts omstreeks 18u00 

• 63 euro 
 
DINSDAG 6 JUNI 2023
In de sporen van de Loge 
Broeders en Zusters in Brussel 
Vandaag treden we in de mysteri-
euze voetsporen van de vrijmetse-
laars. We starten deze dag met een 
stadswandeling onder meer langs 

de Marollen, het Egmontpark en het 
park van de Kleine Zavel. Na de lunch 
in ‘Le Syndic’ zetten we koers rich-
ting Lakensestraat voor een rondlei-
ding in het Museum van de Belgische 
Vrijmetselarij. 
Inbegrepen: onthaal met koffie,  
toegang, gegidste wandeling en 
rondleiding, lunch en begeleiding 
• Afspraak aan de lokettenzaal  

van Brussel-Centraal om 10u00 –  
einde uitstap voorzien om-
streeks 16u00 (eigen vervoer) 

• 43 euro 

Voorstellingen
ZONDAG 30 APRIL 2023
Red Star Line – musical 
‘Red Star Line’ is dé grote opvolger 
van de musical 40-45 en is een spek-
takel musical vol drama en humor, 
spanning en ontroering waarin de 
zoektocht naar een beter leven cen-
traal staat. Laat je onderdompelen in 
een spektakel dat je meeneemt  
op een ongezien avontuur, van 
Antwerpen tot New York, op het 
land en op het water. 
Inbegrepen: tickets cat. 3, 
busvervoer en begeleiding
• Busvervoer vanuit Tielt-Winge, 

Leuven en Vilvoorde (bus 1) en 
Sint-Pieters-Leeuw, Groot-Bij-
gaarden en Affligem (bus 2)

• 69 euro met busvervoer / 
52 zonder busvervoer

Themadag
DONDERDAG 22 JUNI 2023
Tuinfeest – seizoensafsluiter

Hoe kunnen we een voorjaar be-
ter afsluiten dan met een lekkere 
barbecue, frisse drankjes en gezellig 
samen zijn! Waar onze ‘tuin van 
Eden’ zich precies bevindt, blijft nog 
een geheim … Maar het wordt beslist 
een fantastische ervaring!
Inbegrepen: receptie, uitgebreide 
barbecue, drankenforfait,  
busvervoer en begeleiding
• Opstapplaatsen: alle bussen 
• Voorziene aankomst 11u30 – 

huiswaarts omstreeks 16u
• 61 euro 

Themawandelingen
ZONDAG 16 APRIL 2023
Cottagewandeling in Tervuren
Deze begeleide architectuurwan-
deling brengt ons naar de prachtige 
cottagebuurt van Tervuren. We 
komen er niet alleen langs het land-
huis Pluie de Roses waar in 1969 de 
Cobra-kunstenaar Christian Dotre-
mont zijn intrek nam, maar gaan ook 
langs La Nouvelle Maison van Henry 
Van de Velde.
• Afspraak aan het eindstation van 

tram 44 (Leuvensesteenweg – 
Elisabethlaan)

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

ZONDAG 25 JUNI 2023
Het miljoenenkwartier in Gent
Ten tijde van de Wereldtentoonstel-
ling van 1913, waren de schitterende 
huizen in het Miljoenenkwartier een 
weerspiegeling van de (toen) voor-
uitstrevende ideeën van talentrijke 
architecten. Nu nog steeds blijft 
deze residentiële wijk tot de ver-
beelding spreken.  
• Afspraak aan het station Gent 

Sint-Pieters, Koningin Maria  
Hendrikaplein

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)
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NIEUWE OPSTAPPLAATSEN 

Bus 1: Merchtem, Mieregemstraat   
– Meise, autocars Patsy Travel – 
Vilvoorde, voorkant station – Zaven-
tem, zwembad Hector Henneaulaan
Bus 2: Affligem, carpool – Ternat, 
station – Groot-Bijgaarden, parking 
Park Dansaert – Sint Pieters Leeuw, 
autocars Bell Tours – Halle, parking 
zwembad Nederhem
Bus 3: Tielt-Winge, autocars Pelikaan-
cars – Aarschot, parking Demervallei 
– Rotselaar, aan de rotonde – Leu-
ven, Diestsepoort
Bus 4: Scherpenheuvel, CC Den 
Egger – Zoutleeuw, parking De 
Passant – Tienen, parking sporthal 
Houtemveld
 
Opmerking:
– De routing wordt opgemaakt  
 naargelang de inschrijvingen.
– De uitstap kan pas doorgaan bij   
 minstens 30 deelnemers per bus.   
 Indien nodig kunnen twee bussen  
 samengevoegd worden.
– Voor sommige uitstappen (o.a.   
 tijdens de weekends) worden er   
 minder opstapplaatsen voorzien.   
 Deze uitstappen worden op een
 ander tijdstip nog georganiseerd   
 met andere opstapplaatsen zodat  
 alle regio’s aan de beurt komen.
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Themawandelingen
ZONDAG 16 APRIL 2023
Cottagewandeling in Tervuren
Deze begeleide architectuurwan-
deling brengt ons naar de prachtige 
cottagebuurt van Tervuren. We 
komen er niet alleen langs het land-
huis Pluie de Roses waar in 1969 de 
Cobra-kunstenaar Christian Dotre-
mont zijn intrek nam, maar gaan ook 
langs La Nouvelle Maison van Henry 
Van de Velde.
• Afspraak aan het eindstation van 

tram 44 (Leuvensesteenweg – 
Elisabethlaan)

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

ZONDAG 25 JUNI 2023
Het miljoenenkwartier in Gent
Ten tijde van de Wereldtentoonstel-
ling van 1913, waren de schitterende 
huizen in het Miljoenenkwartier een 
weerspiegeling van de (toen) voor-
uitstrevende ideeën van talentrijke 
architecten. Nu nog steeds blijft 
deze residentiële wijk tot de ver-
beelding spreken.  
• Afspraak aan het station Gent 

Sint-Pieters, Koningin Maria  
Hendrikaplein

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

Kortbezoeken

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
Heropening Koninklijk  
Museum voor Schone  
Kunsten in Antwerpen 
Na een jarenlange renovatie opent 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen eindelijk 
weer zijn deuren. En wij staan klaar 
om jou mee te nemen voor De 
Schoonste Tour. Een ontdekkings-
tocht door het vernieuwde gebouw 
en langs de highlights uit de kunst-
collectie! Na de rondleiding kan je 
op eigen houtje het museum nog 
verder ontdekken. Extra: schuif je na 
de rondleiding graag mee met ons 
aan tafel, dan kan je je hiervoor extra 
inschrijven! 
Inbegrepen: toegang en gegidste 
rondleiding, begeleiding
• Afspraak aan het Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen, 
Leopold de Waelplaats 2 of aan 
het station Antwerpen-Berchem

• 11u00 tot 13u00
• 25 euro (toegang en gegidst 

bezoek)
• Extra: 25 euro voor de lunch

VRIJDAG 17 MAART 2023
Het Necropolis in Tienen
Op 18 augustus 1914 kwam het in 
Grimde en St.-Margriete-Houtem tot 
een treffen tussen het oprukkende 
Duitse leger en Belgische militairen. 
De Duitsers wonnen, de Belgen 
wachtte de taak hun gesneuvelden 
te begraven. Als begraafplaats werd 
een niet direct voor de hand liggen-
de locatie gekozen: de ruïnes van 
de oude Sint-Pieterskerk in Grim-
de. Tijdens deze rondleiding in de 
Necropolis krijgen we een beeld van 
deze transformatie.

• Afspraak aan het Necropolis, 
Pastorijstraat 198-218, 3000 Tienen

• 11u00 tot 13u00
• 8 euro (toegang en gegidst bezoek) 

VRIJDAG 14 APRIL 2022
Het park en de Abdij van Ter 
Kameren
Vlak bij de vijvers van Elsene ligt de 
Abdij van Ter Kameren, een histo-
risch en architecturaal pareltje - en 
een heerlijke groene oase van rust 
langs de drukke Louizalaan. De mooi 
bewaarde gebouwen en prachtige 
tuinen zijn een verborgen plek in 
Brussel, waar het heerlijk wandelen 
en ontspannen is.  
• Afspraak aan de trappen van de 

kerk op het Heilig Kruisplein, 
1050 Elsene

• 11u00 tot 13u00
• 13 euro (gegidst  

bezoek)
 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2023
De Abdij van Averbode
Rond 1134 stichtte graaf Arnold II van 
Loon de Abdij van Averbode. Rond-
om de abdij vormde zich stilaan het 
dorp Averbode waarbij de norbertij-
nenabdij eeuwenlang een belangrijke 
rol bleef spelen in het leven van de 
gemeenschap. Na een introductie-
film maken we een boeiende wan-
deling langs de gebouwen van het 
voorplein en de abdijkerk en krijgen 
we een unieke inkijk in het leven van 
de Norbertijnen doorheen de tijd.
• Afspraak aan de Abdij Van  

Averbode, Abdijstraat, 3271 
Scherpenheuvel-Zichem

• 14u00 tot 16u00
• 9 euro (toegang en gegidst  

bezoek)

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023
De brouwerij van Haacht
Eugène De Ro, overgrootvader van de 
huidige bestuurder, brouwde zijn eer-
ste bier op 14 juni 1898. Ondertussen 
behoort het bedrijf vandaag tot de 
top van de Belgische brouwerswereld 
en zijn Primus, SUPER 8, Mystic, Keizer 
Karel, Tongerlo en Gildenbier stuk 
voor stuk een begrip. We krijgen naast 
een rondleiding ook een paar biertjes 
te proeven. 
• Afspraak aan de brouwerij van 

Haacht, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek

• 10 euro (toegang en gegidst  
bezoek)
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Literatuur onder de loep
 
Praten over boeken – leesgroep
Lees jij ook zo graag? Of lees je zelf niet 
zo graag maar luister je wel graag naar 
mooie verhalen? Dan is deze leesgroep 
misschien wel iets voor jou. Tweemaan-
delijks komen we samen rond een boek 
dat we vooraf kiezen. Het is zeker niet 
de bedoeling om een literatuurweten-
schappelijke duiding te geven, maar we 
komen louter en alleen samen voor het 
plezier van het samen lezen (alleen luis-
teren mag dus ook!) en het gezellig bab-
belen met een lekker drankje. Tip: haal 
het boek gewoon in de bibliotheek. De 
uitleentermijn is vaak 8 weken, precies 
voldoende om net de volgende lees-
groep te halen!   

Leuven / Oratoriënhof, Mechelsestraat 
• Maandag 6 februari 2023: Stefan 

Brijs – Post voor Mevrouw Bromley 
• Maandag 3 april 2023:  

Gabriël Garcia Márquez –  
Honderd jaar eenzaamheid 

• Maandag 5 juni 2023: Isabel Allen-
de – Het huis met de geesten 

• Maandag 4 september 2023: Stefan 
Hertmans – Oorlog en terpentijn  

Vilvoorde / Bolwerk, Bolwerkstraat 
• Maandag 13 februari 2023: Stefan 

Brijs – Post voor Mevrouw Bromley 
• Maandag 17 april 2023: Gabriël Garcia 

Márquez – Honderd jaar eenzaam-
heid 

• Maandag 12 juni 2023: Isabel  
Allende – Het huis met de geesten 

• Maandag 11 september 2023: Stefan 
Hertmans – Oorlog en terpentijn  

Brussel / Polyvalente Zaal, Zuidstraat 118 
• Maandag 20 februari 2023:  

Stefan Brijs – Post voor Mevrouw 
Bromley 

• Maandag 24 april 2023: Gabriël 
Garcia Márquez – Honderd jaar 
eenzaamheid 

• Maandag 19 juni 2023: Isabel 
Allende – Het huis met de geesten 

• Maandag 18 september 2023: 
Stefan Hertmans – Oorlog en 
terpentijn 

Liedekerke / kantoor Solidaris, Markt 1 
• Woensdag 8 februari 2023:  

Stefan Brijs – Post voor  
Mevrouw Bromley 

• Woensdag 5 april 2023:  
Gabriël Garcia Márquez –  
Honderd jaar eenzaamheid 

• Woensdag 7 juni 2023:  
Isabel Allende – Het huis met de 
geesten 

• Woensdag 6 september 2023: 
Stefan Hertmans – Oorlog en 
terpentijn 

Halle / Molenborre, zaal Molenborre 
• Woensdag 15 februari 2023:  

Stefan Brijs – Post voor Me-
vrouw Bromley 

• Woensdag 19 april 2023: Gabriël 
Garcia Márquez – Honderd jaar 
eenzaamheid 

• Woensdag 14 juni 2023:  
Isabel Allende – Het huis met de 
geesten  

• Woensdag 13 september 2023: 
Stefan Hertmans – Oorlog en 
terpentijn 

• van 10u30 tot 12u of van 19u30 
tot 21u 

• gratis    

Infosessies
 
Hormonen in balans –   
Leven op het ritme van je  
cyclus – gebruik je hormonen 
in je voordeel 
• Woensdag 1 maart –  

Leuven, Oratoriënhof 
• Woensdag 15 maart –  

Halle, Molenborre 
• Woensdag 29 maart –  

Liedekerke, kantoor Solidaris 
Overgang en menopauze uit 
de taboesfeer
• Woensdag 26 april –  

Leuven, Oratoriënhof 
• Woensdag 10 mei –  

Halle, Molenborre 
• Woensdag 24 mei – 

 Liedekerke, kantoor Solidaris 

Goed in je vel met voeding en 
leefstijl: wat heeft mijn lichaam 
echt nodig?
• Woensdag 6 september –  

Leuven, Oratoriënhof 
• Woensdag 20 september –  

Halle, Molenborre 
• Woensdag 4 oktober – 

Liedekerke, kantoor Solidaris 
• van 19u30 tot 21u00 
• 10 euro per infosessie  

(koffie/water inbegrepen)  

Educatief Plus
DONDERDAG 15 DECEMBER 2022
Geheugentraining 
We staan er niet vaak bij stil, maar er zijn 
maar weinig zaken in ons lichaam die we 
zo vaak gebruiken als ons geheugen. Dat 
het dan ook belangrijk is om dit geheu-
gen fit en gezond te houden, klinkt dan 
opeens niet meer zo ongewoon. Met 
deze reeks willen we op een gezellige 
manier jullie geheugen actief houden. 
Maandelijks komen we samen om 
telkens weer wat anders uit onze kast 
te halen: van gezelschapsspelletje tot 
woordraadsels, van puzzels tot een kwis. 
We zorgen telkens voor een aangename 
sfeer en een lekker drankje.
 
Leuven / Oratoriënhof, Mechelsestraat 
• Maandag 6 februari, 6 maart,  

3 april, 8 mei en 5 juni 2023  

Vilvoorde / Bolwerk, Bolwerkstraat 
• Maandag 13 februari, 13 maart,  

17 april, 15 mei en 12 juni 2023 

Brussel / Polyvalente Zaal,  
Zuidstraat 118 
• Maandag 20 februari , 20 maart,  

24 april, 22 mei en 19 juni 2023  

Liedekerke / kantoor Solidaris,  
Markt 1 
• Woensdag 8 februari, 8 maart, 

5 april, 3 mei en 7 juni 2023 

Halle / Molenborre, zaal Molenborre 
• Woensdag 15 februari, 15 maart, 19 

april, 17 mei en 14 juni 2023 
• 14u tot 16u 
• 3 euro/deelname

Programma S'Academie
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Meerdaagse verblijven

Onze vakantiebrochure 2023  
is uit! Raadpleeg deze alvast op  
https://www.solidaris-brabant.be/ 
nl/senioren-sacademie-vzw- 
en-splus-vzw of vraag een gratis 
exemplaar aan!   
Een greep uit het aanbod: 
ZATERDAG 25 en ZONDAG  
26 MAART 2023
Weekend Zwolle
Vanaf 269 euro inclusief overnach-
ting met ontbijt, gegidste rondleiding 
in Kamp Westerbork, lunch en diner 
op zaterdag, gegiste stadswandeling 
in Zwolle op zondag, busvervoer en 
begeleiding 

VAN ZONDAG 23 T.E.M. DINSDAG  
25 APRIL 2023
Wandel en fietsarrangement 
in de Voerstreek
Vanaf 265 euro inclusief overnach-
tingen o.b.v. volpension, begeleide 
wandelingen en fietstochten 

De aangeboden reizen worden   
georganiseerd door:
• VTF België vzw: ondernemings-

nummer 0460.969.536,  
vergunning categorie A 5336

• CTT: ondernemingsnummer 
0867.164.657, vergunning  
categorie A 6259

• Travel Europe: registratienummer 
1998/0079, vergunning categorie 
12241/1a

Wandel je fit
 
VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
Van Basiliek tot Basiliek in 
Grimbergen
Piervenshoekwandeling – 6,2 km
Start in de Piervenshoekstraat
 
VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023
Drieslinter
Lintersewandeling – 9,9 km
Start aan het Stationsplein van  
Drieslinter

 
VRIJDAG 10 MAART 2023
Meise
D’Hoogvorstwandeling – 9,5 km
Start aan de St. Martinuskerk in 
Meise 

VRIJDAG 24 MAART 2023
Galmaarden
Brillantwandeling – 7 km
Start aan het Museum van het  
Belgisch Trekpaard in Vollezele
 
VRIJDAG 7 APRIL 2023
Vilvoorde
Park de Drie Fonteinen Start aan 
Moedermeule, Handelsheuvel 3 
(Gelrode)
 
VRIJDAG 21 APRIL 2023
Testelt
Testeltwandeling – 8,1 km 
Start aan de Watermolen in Testelt
 
VRIJDAG 19 MEI 2023
Zaventem
Spotterswandeling langs de velden 
van de luchthaven – 9 km 
Start op de parking van het zwem-
bad op de Hector Henneualaan
 
VRIJDAG 2 JUNI 2023
Holsbeek
Hagelandse Valleiwandeling – 10 km
Start aan de Sint-Mauruskerk in  
Holsbeek
 
VRIJDAG 16 JUNI 2023
Bever
Kapelletjeswandeling – 9 km
Start aan aan de Sint-Martinuskerk  
in Bever
 
VRIJDAG 30 JUNI 2023
Lubbeek
De Spichtwandeling – 10,4 km 
Start aan de Sint-Martinuskerk in 
Lubbeek

 
VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023
AsseKobbegem
Dertien Bunderswandeling – 10,5 km 
Start aan Sint-Gaugericuskerk in 
Kobbegem
 
VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023
Zemst
Kleudderwandeling – 9,8 km 
Start aan de St. Engelbertus- en  
St. Bernarduskerk in Zemst-Laar
• alle wandelingen starten om 14u
• 2 euro (begeleiding en  

verzekering)

Op de trappers
 
ZONDAG 23 APRIL 2023
Hagelandse fruitroute – 32 km
Fietstocht door de dorpjes Ransberg, 
Drieslinter, Zoutleeuw en Geetbets, 
het hart van de fruitstreek.  
Start aan de kerk van Drieslinter 

ZONDAG 18 JUNI 2023
Sierlijke Zenneroute – 32 km  
Deze fietsroute verenigt twee  
belangrijke troeven van het  
Pajottenland en de Zennevallei: 
kastelen en brouwerijen. De kastelen 
die op je weg liggen, zijn niet min: 
Kasteel van Gaasbeek, Kasteel en do-
mein Groenenberg, Kasteel Coloma 
met zijn rozentuin en het Kasteel van 
Beersel. Start op de parking van het 
Kasteel van Gaasbeek.
• Alle fietstochten starten om 14u
• 2 euro (begeleiding en  

verzekering) 

Beweeg je fit

Beweeglessen
Wekelijks op donderdag vanaf  
2 februari 2023 
• van 11 tot 12 uur 
• Polyvalente zaal, Meise
• 4 euro/les (incl. verzekering)
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Inschrijvingsfiche

Lid worden
Ik wil lid worden van  

 S’Academie 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.

Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook naar S’Academie vzw, Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel

Daguitstappen
O Kahlo en Picasso onder één dak 09/02/'23 ...... pers.
O Bijzonder Henegouwen Opstapplaats: …/…/'23 ...... pers.
O De vele gezichten van de Waaslandhaven Opstapplaats: 25/03/'23 ...... pers.
O Red Star Line – wandeling en museum 25/04/'23 ...... pers.
O Kröller Müller in Park Hoge Veluwe Opstapplaats: 06/05/'23 ...... pers.
O Indrukweekend Doornik Opstapplaats: …/05/'23 ...... pers.
O Loge Broeders en zusters 06/06/'23 ...... pers.

Voorstellingen
O Red Star Line – musical Opstapplaats: 30/04/'23 ...... pers.

Themadag
O Tuinfeest – afsluiter Opstapplaats: 22/06/'23 ...... pers.

Wijkwandelingen 
O Cottagewandeling in Tervuren 16/04/'23 ...... pers.
O Het miljoenenkwartier in Gent 25/06/'23 ...... pers.

Kortbezoeken 
O Heropening KMSKA 17/02/'23   Lunch:        Plaats afspraak: ...... pers.
O Necropolis in Tienen 17/03/'23 ...... pers.
O Het park en de Abdij Ter Kameren 14/04/'23 ...... pers.
O De Abdij van Averbode 08/09/'23 ...... pers.
O De brouwerij van Haacht 22/09/'23 ...... pers.

Voornaam en naam:                               Telefoonnummer:

Lidnummer S’Academie:                 Handtekening:

E-mailadres:         Wil je graag de digitale nieuwsbrief ontvangen: 

Aantal personen:         JA / NEEN



Educatief – Literatuur onder de loep –  Leesgroep
Leuven O 10u30   O 19u30 O 06/02/'23 O 03/04/'23 O 05/06/'23 O 04/09/'23 ...... pers.
Vilvoorde O 10u30   O 19u30 O 13/02/'23 O 17/04/'23 O 12/06/'23 O 11/09/'23 ...... pers.
Brussel O 10u30   O 19u30 O 20/02/'23 O 24/04/'23 O 19/06/'23 O 18/09/'23 ...... pers.
Liedekerke O 10u30   O 19u30 O 08/02/'23 O 05/04/'23 O 07/06/'23 O 06/09/'23 ...... pers.
Halle O 10u30   O 19u30 O 15/02/'23 O 19/04/'23 O 14/06/'23 O 13/09/'23 ...... pers.

Educatief – infosessies – Hormonen in balans
O Leven volgens je cyclus O 01/03/'23 O 15/03/'23 O 29/03/'23 ...... pers.
O De menopauze/overgang O 26/04/'23 O 10/05/'23 O 24/05/'23 ...... pers.
O Voedzame voeding O 06/09/'23 O 20/09/'23 O 04/10/'23 ...... pers.

Educatief – algemene vorming – Geheugentraining
Leuven O 06/02/'23 O 06/03/'23 O 03/04/'23 O 08/05/'23 O 05/06/'23 ...... pers.
Vilvoorde O 13/02/'23 O 13/03/'23 O 17/04/'23 O 12/06/'23 O 15/05/'23 ...... pers.
Brussel O 20/02/'23 O 20/03/'23 O 24/04/'23 O 22/05/'23 O 19/06/'23 ...... pers.
Liedekerke O 08/02/'23 O 08/03/'23 O 05/04/'23 O 03/05/'23 O 07/06/'23 ...... pers. 
Halle O 15/02/'23 O 15/03/'23 O 19/04/'23 O 17/05/'23 O 14/06/'23 ...... pers.

Meerdaagse verblijven 
O Vakantiebrochure '23

Wandel je fit Op de trappers
O Grimbergen 10/02/'23 Aantal pers.: O Hagelandse fruitroute 23/04/'23 Aantal pers.:
O Drieslinter 24/02/'23 Aantal pers.: O Sierlijke Zenneroute 18/06/'23 Aantal pers.:
O Meise 10/03/'23 Aantal pers.:
O Galmaarden 24/03/'23 Aantal pers.: Beweeg je fit
O Vilvoorde 07/04/'23 Aantal pers.: O Beweeglessen -  

    wekelijks vanaf
03/02/'23 Aantal pers.:

O Testelt 21/04/'23 Aantal pers.:
O Zaventem 19/05/'23 Aantal pers.:
O Holsbeek 02/06/'23 Aantal pers.:
O Bever 16/06/'23 Aantal pers.:
O Lubbeek 30/06/'23 Aantal pers.:
O Asse-Kobbegem 15/09/'23 Aantal pers.:
O Zemst 29/09/'23 Aantal pers.:

Inschrijvingsfiche




