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Programma S-Plus

Inschrijvingsfiche

Welke voordelen ontvang  
je van ons? 

• Je ontvangt interessante kortingen bij deelname aan 
activiteiten, daguitstappen en reizen.

• Je ontvangt onze jaarbrochure en ons 3-maandelijks 
magazine Seniorinfo.

• Je bent verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid tijdens onze activiteiten.

• Je belangen worden verdedigd op nationale,  
provinciale en lokale adviescommissies en -raden.

• Korting op een jaarabonnement op de tijdschriften 
van Roularta (o.m. Knack, Libelle, Plus Magazine …).

• 20 % korting op een selectie boeken van uitgeverij EPO.
• Korting op theatervoorstellingen in o.m. theater  

Elckerlyc in Antwerpen en Het Witte Paard in  
Blankenberge.

• Interessante korting of voordeel bij een aantal  
horecazaken aan de kust.

• 50 % korting op het lidmaatschap tijdens het eer-
ste jaar bij het afsluiten van een abonnement op 
Blue-bike.

• Pechbijstand van VAB voor je (elektrische) fiets  
aan slechts € 25,5 per jaar.

• Een gratis Virtual Reality Ticket bij aankoop van een 
Story Ticket bij een bezoek aan het Historium in 
Brugge.

• Korting bij reservatie van een mobilhome via  
Goboony.

• Korting op de pakketreizen van WeTravel2.
• 8 euro korting bij de aankoop van een MuseumPass  

(je betaalt 51 euro i.p.v. 59 euro)

S-Plus? 
Voor plussers met pit!

Wat organiseren we voor jou?
Uitstappen en vormingen

Dinsdag 7 maart 2023
Op de koffie
Tijdens deze vorming krijg je info over: mogelijke be-
slissingen die bestaan rond het levenseinde: euthanasie, 
weigeren van behandelingen (patiëntenrechten), orgaan-
donatie, lichaam schenken aan de wetenschap, uitvaart, 
zorgvolmacht … Leer samen hoe je via wilsverklaringen 
de regie over je leven en het levenseinde mee in handen 
neemt! Het invullen van deze wilsverklaringen is geen 
kwestie van een paar minuten werk. Hier gaat een heel 
denkproces aan vooraf en dan nog zijn er heel wat vragen 
… Een medewerker van het huisvandeMens biedt je een 
heldere uitleg over hoe de wetgeving in elkaar zit, over-
loopt de verschillende formulieren, bespreekt bij welke 
organisaties je terecht kan. Er is voldoende tijd achteraf 
voor het stellen van al jouw vragen.
• Waar: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Glabbeek
• Timing: 19u30
• Vervoer: eigen vervoer

Dinsdag 28 maart 2023
Daguitstap Roermond
Onze autocar brengt jullie naar het shopping  
Outletcenter van Roermond. Daar kunnen jullie naar 
hartelust inkopen doen 
 • Prijs: 16 euro (enkel busvervoer)



S-Plus is een seniorenvereniging en samenwerkingspartner van Solidaris Brabant.  
Onze focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd met een breed aanbod aan  
activiteiten waarin gezondheid en welzijn centraal staan. 
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Vrijdag 26 mei 2023
Bezoek aan de Coloma tuinen 
in SintPietersLeeuw
De rozentuin van Coloma is de 
grootste van Europa en bevat op een 
domein van 15 ha de meest uitge-
breide rozencollectie die schittert 
in de maand mei. U vindt er ook als 
klap op de vuurpijl het gelijknamige 
kasteel uit de 18de eeuw. 
 • Prijs: 40 euro (bezoek tuinen, 

busvervoer, boottocht en kleine 
lunch op de boot (excl. dranken)

 

Gezondheidswandelingen
Vrijdag 2 juni 2023
Gezondheidswandeling  
Kortenberg – 6 km
Wandeling in het Silsombos, een 
paradijs voor natuurliefhebbers die 
houden van een stevige wandeling. 
Als hart van de vallei rond de Wees-
beek is dit bos een mysterieuze plek 
waar legendes en natuur met elkaar 
verstrengeld zijn.
 • Waar: nog af te spreken
 • Timing: 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Maandag 17 april 2023 
Gezondheidswandeling in 
Zoutleeuw – 8 km
We verkennen de zeer landelijke 
wandelwegen en gaan langs velden, 
weiden en oude beddingen. Niet-
temin wordt Zoutleeuw de parel 
van Haspengouw genoemd. Ook de 
Sint-Leonarduskerk behoort tot een 
van de meesterwerken van de gotiek 
van de 13de eeuw. We eindigen aan 
de cafetaria voor een verfrissing. 

 • Waar: vertrek aan cafetaria De 
Passant, Aan den Hoorn 11

 • Timing: 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)

Vrijdag 21 april 2023
Gezondheidswandeling in 
Zoutleeuw – 8 km
Vandaag vertrekken we aan de  
Bistro Het Vinne en we bezoeken het 
grootste natuurlijk binnenwatermeer 
van Vlaanderen. Laat u overweldigen 
door de natuurpracht en de enorme 
rijkdom aan planten en watervogels. 
Absoluut een must voor mens en 
natuur. We sluiten af voor een  
verfrissing aan Bistro Het Vinne. 
 • Waar: vertrek aan de Bistro  

Het Vinne
 • Timing: van 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Vrijdag 24 maart 2023
Gezondheidswandeling Halle 
– 7 km
Van het station van Halle brengt 
onze wandeling ons eerst naar het 
monument van de slachtoffers van 
de treinramp van 2010 in Buizingen. 
Van daaruit gaan we verder richting 
het kanaal Brussel-Charleroi tot naar 
‘Lammegisch’ waar Conscience een 
deel schreef van zijn boek ‘de Leeuw 
van Vlaanderen’.
 • Waar: vertrek aan het station van 

Halle
 • Timing: 10u00 tot 12u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Dinsdag 19 september 2023
Gezondheidswandeling in 
Webbekom – 7 km
'Waterrijk Webbekom. Net iets 
anders. Een wandeling tussen kerk 
en vesting.' (7 km) We vertrekken en 
eindigen aan het Bezoekerscentrum 
Webbekoms Broek. Omer Vanau-
denhovelaan, 3290 Diest. Daar is 
volop parking. Het is tevens niet ver 

van het station (15') en de bus stopt 
er vlakbij. Bijna op het einde van de 
tocht is er gelegenheid om iets te 
drinken in het beste café van Diest, 
'De Zwaan'.
 • Waar: Vertrek aan het  

bezoekerscentrum  
Webbekoms Broek, Diest

 • Timing: 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Ben je (nog) geen lid van SPlus?  
Kom gerust een keertje meewande
len. Wil je verder blijven deelnemen 
aan de wandelingen, dan dien je wel 
lid te worden.

Shows, dansfeesten en 
voorstellingen
Donderdag 19 januari 2023
Nieuwjaarsconcert 
 • Waar: Kursaal, Oostende
 • Timing: 14u00 – 18u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: Parterre basisprijs 40 euro –  

ledenprijs 25 euro
 • Parterre zijbalkon basisprijs 37 

euro – ledenprijs 22 euro
 • Balkon 35 euro – ledenprijs 20 

euro  
 
Dinsdag 14 februari 2023
Valentijnsbal
Kom mee dansen op ons jaarlijks 
Valentijnsbal in Tienen. Ontdek 
terug de plaatjes van de jaren zestig 
en zeventig samen met DJ Geert en 
begeef je op de dansvloer. 
 • Waar: Zaal manège, Sint-Joris-

plein, Tienen
 • Timing: van 13u30 tot 17u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 5 euro

Programma S-Plus
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Vrijdag 5 mei 2023
Variétéshow Halle
Kom naar onze shownamiddag in CC 
‘t Vondel 
Geniet van het spektakel en laat je 
betoveren door onze artiesten.  
 • Waar: ‘t Vondel, Possozplein 40, 

Halle
 • Timing: 14u00 – 17u00
 • Vervoer: Eigen vervoer
 • Prijs: 7 euro

 
Dinsdag 23 mei 2023
Variétéshow Vilvoorde
Kom naar onze shownamiddag naar 
CC Bolwerk. Geniet van het spekta-
kel en laat je betoveren door onze 
artiesten. 
 • Waar: CC ‘t Bolwerk, Bolwerk-

straat 17, Vilvoorde
 • Timing: 14u00 – 17u00
 • Vervoer: Eigen vervoer
 • Prijs: 7 euro

Vrijdag 25 augustus 2023
Dansfeest Galmaarden
Kom mee dansen op het jaarlijks 
dansfeest in Galmaarden. Geniet 
van de swingende muziek, een kopje 
koffie en een heerlijk stuk taart. 
IEDEREEN WELKOM!
 • Waar: Zaal Willem Tell,  

Galmaarden
 • Timing: 14u00 – 17u00
 • Vervoer: Eigen vervoer
 • Prijs: 5 euro (toegang, koffie  

en taart)  

Swipe cafés 
Een ‘swipe café’ is een ruimte waar 
je op vooraf bepaalde dagen en uren 
gratis terecht kan voor o.a. hulp met 
je tablet of smartphone onder bege-
leiding van deskundige vrijwilligers. Je 
gaat aan de slag met je eigen smartp-
hone of tablet en op je eigen tempo. 
 
Contactpersoon: 
Johan Saenen 
E johan.saenen@s-plusvzw.be
T 0473 768 762

Swipe café Halle 
 • Locatie: zaal Molenborre,  

Molenborre 15 in Halle 
 • Timing: elke 1ste dinsdag van de 

maand van 13u30 tot 16u30
 • Prijs: gratis voor iedereen

 
Swipe café Leuven 
 • Locatie: zaal Libert, Mechelse-

straat 70 te Leuven 
 • Timing: elke 2 de maandag van 

de maand van 13u30 tot 16u30
 • Prijs: gratis voor iedereen

 
Swipe café Wezemaal 
 • Locatie: Zaal De Wal, Walstraat 2B
 • Timing: maandag 6 februari, 6 

maart en 3 april 2023 van 19u
 • Prijs: gratis voor iedereen

Om deel te nemen aan deze activiteiten dien je wel lid te zijn/worden van S-Plus. Word lid van S-Plus voor slechts 15 euro 
per jaar! Dat kan door onderstaand strookje op te sturen naar S-Plus vzw, Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel of door onder-
staande gegevens te mailen naar brabant@s-plusvzw.be.

Naam:           Telefoonnummer: 

Adres:                  Geboortedatum:  

E-mailadres:          Wil je graag de digitale nieuwsbrief ontvangen: 
            JA / NEEN 

 

Voor alle activiteiten, ook de gratis activiteiten, is reservatie verplicht. 
Je kan je deelname reserveren door een mail te sturen naar brabant@s-plusvzw.be of door te bellen naar  
Glenn De Loor op het telefoonnummer 02 546 15 92.!

Cursussen 
Basiscursus pc/laptop aangevuld met  
tablet en smartphone, waarbij je 
leert hoe informatie op te zoeken, 
digitale formules in te vullen, e-mails 
op te maken en te beantwoorden … 
i.s.m. het CVO.  
 
Vanaf dinsdag 7 februari 2023 –  
reeks van 10 lessen (niet op 21/02, 
04/04, 11/04)
 • Locatie: CVO Semper-campus  

Vilvoorde, Lange Molenstraat 4
 • Timing: 09u35 tot 12u45
 • Prijs: basisprijs 70 euro –  

ledenprijs 56 euro

Leuven
Praatgroep Levenskunst
Vanaf 16.09.2022 van 10u00 tot 12u00, 
elke derde vrijdag van de maand
 
Franse conversatie
Vanaf 08.09.2022 van 10u00 tot 
12u00, iedere donderdagvoormiddag 
 
Spaanse praatclub
Vanaf 12.09.2022 van 10u00 tot 12u00, 
iedere maandagvoormiddag
 
Tekenen & Schilderen
Vanaf 13.09.2022 van 10u00 tot
 12u00, iedere dinsdagvoormiddag




