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Programma
S’Academie
september 2021 -  

januari 2022

Ons ziekenfonds heeft, naast 
terugbetalingen en voordelen, ook een 
ruim vrijetijdsaanbod voor jou in petto! 
De vzw S’Academie organiseert tal van 
uitstappen, buitenlandse verblijven, 
vormingen en andere ontspannende en/of 
informatieve activiteiten voor 50-plussers!

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

> Daguitstappen met bus 23 
> Daguitstappen zonder bus 23 
> Voorstellingen 24
> Reisvoorstelling - Meerdaagse verblijven  25 
> Kortbezoeken 26 
> Wandelingen 27
> Educatief 28 
> Wandel je fit  28 
> S’Academie praktisch  30 
> Inschrijvingsfiche  31 

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).

JE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!
Leden van de FSMB krijgen een tussenkomst van  
€ 50 in het aan S’Academie betaalde lidgeld. Hier-
door 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! 

S’ACADEMIE VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 92 of 02 546 15 28 / fax: 02 546 14 54
sacademie.vzw@fsmb.be / www.fsmb.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).
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 
hieraan aan. Ben je niet zeker of een activiteit 
doorgaat? Aarzel dan niet om ons te contacteren via  
sacademie.vzw@fsmb.be of 02 546 15 09.
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DAGUITSTAPPEN MET BUS

LABIOMISTA en het Glazen huis
Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en 
natuur. Zo wordt het park van Koen Vanmechelen, La-
biomista, omschreven. Tal van (levende) kunstwerken en 
installaties maken in deze openluchttentoonstelling uni-
versele maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en 
mensenrechten tastbaar en bespreekbaar. Maar we dui-
ken eerst nog een andere wondere wereld binnen. De we-
reld van het glasblazen. Het Glazen Huis in Lommel is een 
modern glazen paviljoen waar het gloeit van de creativiteit. 
In het glasatelier komen we niet alleen alles te weten over 
dit ambacht, maar krijgen we ook de gelegenheid om de 
glasblazers live aan het werk te zien. Inbegrepen: onthaal 
met koffie en koek, gegidste rondleidingen en toegangen, 
lunch, busvervoer en begeleiding

 >  30 september 2021 (busvervoer vanuit Brussel, 
Halle, Affligem, Vilvoorde en Zaventem)

 >  16 september 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, 
Rotselaar, Tienen en Leuven)

 > € 56

  

Voorstelling reizen 2021-2022 
Kom in Domein Westhoek ontdekken waar we jullie mee 

naartoe nemen! Zowel nog dit najaar als in 2022 willen we 
niets liever dan jullie naar mooie plekken brengen, dichtbij 
én ver weg. We stellen hier met veel plezier onze verblijfsva-
kanties voor! Wie ter plaatse voor minimum een driedaags 
verblijf intekent, krijgt hierop € 20 korting. Na het buffet, 
blijven we nog wat nagenieten in de buurt. Inbegrepen: 
voorstelling reizen, aperitief met hapjes, koud en warm 
buffet met dranken aan tafel, busvervoer en begeleiding

 >  12 oktober 2021 (busvervoer vanuit de verschillende 
opstapplaatsen)

 > € 57 ( of € 42 zonder busvervoer)

Na deze reisvoorstelling, zijn onze verblijven terug te vinden 
op www.fsmb.be of in onze nieuwe vakantiebrochure 2022. 
Je kan deze gratis aanvragen op het nummer 02 546 15 28, 
via sacademie.vzw@fsmb.be of via de inschrijvingsstrook 
achteraan.

De aangeboden reizen worden georganiseerd door:
>  VTF België vzw: ondernemingsnummer 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

  

Bijzonder Oudenaarde
Op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde ‘Oudenaarde, 
de schone slaapster’ zich tot een bloeiende nijverheids- 
en industriestad. Het toen nog middeleeuwse stadsbeeld 
wijzigde ingrijpend door de bouw van een station, de aanleg 
van nieuwe lanen, de oprichting van de textielfabriek 
Gevaert en een wijk met typische fabriekshuizen. Die 
Gevaertswijk is nu een van de best bewaarde geheimen 
van deze Scheldestad en vormt een pittoresk stadsdeel, 

© www.visitlimburg.be
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gelegen aan de rand van het stadspark Liedts. Samen met 
onze gids ontdekken we deze bijzondere wijk, maar eerst 
bezoeken we nog dé must van Oudenaarde, namelijk het 
laatgotische stadhuis waarin ook het stadsmuseum MOU 
is ondergebracht. Inbegrepen: koffie en koek ‘s morgens, 
gidsen en toegangen, lunch, busvervoer en begeleiding

 >  23 november 2021 (busvervoer vanuit Brussel, 
Halle, Affligem, Vilvoorde en Zaventem)

 >  25 november 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, 
Rotselaar, Tienen en Leuven)

 > € 54 

  

Kerstconcert
Voor het oudejaarsconcert gooien we het dit jaar over een 
gans andere boeg. We zorgen voor een stijlvol kerstconcert 
gebracht door niemand minder dan het Kinderkoor van 
de Munt en hun orkest. Ongetwijfeld bezorgen zij jullie 
niet alleen de prachtigste melodieën maar ook kippenvel. 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Sint-
Juliaankerk, de sublieme locatie die we hebben uitgekozen 
om dit concert nóg beter tot zijn recht te laten komen. 
Kortom, het wordt een concert om niet snel te vergeten!

 > 15 december, Sint-Juliaankerk Oudergem 
 >  Aanvang concert 16 uur – voorziene einde concert 
18 uur (excl drankje) 

 >  € 27 voor het concert en drankje achteraf (€ 15 
extra voor busvervoer vanuit de verschillende 
opstapplaatsen)

  

Kerstmarkt
Vrij bezoek aan de kerstmarkt van Monschau, een van 
de vele sfeervolle kerstmarkten in Duitsland, dichtbij 
de grens en toch zo anders. Flaneer er door weelderig 
versierde voetgangerszones en winkelcentra en laat je 
inspireren voor je kerstinkopen.

 >  18 december 2021 (busvervoer vanuit Tienen-
Leuven-Zaventem-Brussel-Affligem-Halle-
Vilvoorde)

 > € 18 (busvervoer en begeleiding)

  

DAGUITSTAPPEN ZONDER BUS

Ensor in Oostende
Waar anders dan in Oostende kunnen we ons dicht bij 
de geest van Ensor wanen? En dat doen we vandaag niet 
alleen met een gegidst bezoek aan het recent heropende 
en vernieuwde Ensorhuis. We laten ons ook door Ensor, 
én door onze gids uiteraard, vergezellen op een wandeling 
doorheen zijn stad. Inbegrepen: toegang Ensorhuis 
en gegidst bezoek, lunch, gids Ensorwandeling en 
begeleiding

 > 3 september 2021, 10 tot 16.30 uur
 >  Afspraak aan het station van Oostende of aan het 
Ensorhuis

 > € 38

  

Iedereen Aalst. Iedereen Rubens.
We trekken naar de stad van het carnaval, naar de stad 
van de ‘ajoinen’. We stappen er in de voetsporen van 
bekende Aalstenaars Louis Paul Boon, Dirk Martens, de 
gebroeders Daens en Valerius De Saedeleer. Maar we 



25

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

lopen er ook Rubens tegen het lijf. Eerst ontdekken we 
in de Sint-Martinuskerk zijn verborgen kunstparel ‘De 
Pestlijders’ waarna we met ‘Iedereen Rubens’ via mixed 
reality letterlijk meegenomen worden in de creatie van dit 
prachtige schilderij. Inbegrepen: gidsen stadswandeling, 
streekgebonden lunch, rondleiding Sint-Martinuskerk, 
toegang ‘Iedereen Rubens’ en begeleiding

 > 4 november 2021, 10 tot 16.30 uur
 > Afspraak aan het station van Aalst
 > € 40

  

VERBLIJVEN

KORTBEZOEKEN

Het GUM
Heel recent opende het GUM, midden in de Gentse 
Plantentuin en pal om de hoek van het S.M.A.K. en het 
MSK, zijn wetenschappelijke deuren. In het GUM, het 
Gents Universiteitsmuseum, duiken we in het hoofd van de 
wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij/hij tegen? Hoe 
gaat zij/hij te werk? Welke ruimte is er voor verbeelding, 
twijfel en falen? We maken kennis met bijzondere 
objecten en verhalen uit een waaier van disciplines, van 
biologie tot archeologie, van etnografie tot geneeskunde. 
Uit de geschiedenis van de wetenschappen, maar ook uit 
hedendaags onderzoek, met een blik op de toekomst. 

 > 17 september 2021, 14 tot 15.30 uur
 > Afspraak aan het GUM, Ledeganckstraat 35, Gent
 > € 16 (toegang en gegidst bezoek)

  

De ateliers van Raveel
Dat Raveel dit jaar 100 jaar zou geworden zijn, is niemand 
wellicht ontgaan. Tal van tentoonstellingen en activiteiten 
brachten de voorbije maanden al hulde aan hem, en ook 
bij ons staat Raveel in de kijker. We zoeken hem op in ‘zijn’ 
Machelen aan de Leie waar we een unieke blik werpen in 
zowel zijn schilders- als in zijn grafisch atelier. Raveel was 
nooit eerder zo dichtbij.

 > 22 oktober 2021, 14 tot 16 uur
 >  Afspraak aan het atelier van Raveel, Hoevestraat 14, Zulte 
 > € 25 (toegang en gegidst bezoek)

  

Expo: Napoleon, de mythe voorbij 
Wie Napoleon moet uitbeelden tijdens een spelletje Pictio-
nary tekent wellicht de kenmerkende steek, het iconische 
hoofddeksel waarmee de Franse generaal zo vaak werd 
afgebeeld. Hoe die originele steek er precies uitziet, kun-
nen we nu zelf gaan controleren in de expo’ Napoleon, de 
mythe voorbij’. Samen met zo een 300 originele voorwer-
pen en getrouwe kopieën van enkele kostuums, vertellen 
ze het bijzondere verhaal van Napoleon Bonaparte.

 > 19 november 2021, 10 tot 12.30 uur
 > Afspraak in het Station Luik-Guillemins
 > € 19 (toegang expo en gegidst bezoek)

© Michaël Mariën - degentsemusea.be

© www.routeyou.com/nl-be/location/view/48825642/atelier-roger-raveel
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Expo: blik op oneindig
Centraal in deze tentoonstelling, staat de oerknal, in 
1931 geformuleerd door de Leuvense wetenschapper 
en priester Georges Lemaître. Deze expo brengt ons dan 
ook helemaal terug naar die oorsprongsgedachte die 
vanuit religie en religieuze beleving onder de loep wordt 
genomen. Welke plaats heeft de mens binnen het grote 
kosmologische verhaal? En wat is zijn oorsprong? Hoe 
komen religieuze verhalen en denkbeelden als de Hof van 
Eden, de Toren van Babel ... tegemoet aan dat verlangen? 
En hoe verklaart de mens de schepping van de wereld en 
zichzelf? Maar ook, wat met het einde? Een expo die zeker 
en vast stof tot nadenken opwerpt!

 > 19 januari 2021, 14 tot 15.30 uur
 > Parcum, Abdij van Park 7, Leuven
 > € 15 (toegang expo en gegidst bezoek)

  

KUNST EN CREATIE 

KUNST ONDER DE LOEP
Elke laatste donderdag van de maand gaan we samen ge-
durende anderhalf uur op ontdekking in de wonderlijke we-
reld van de kunstgeschiedenis. Praat je graag? Of luister je 
liever? Wees allen welkom en neem samen kunst onder de 
loep. Zo nemen we jullie mee in de symboliek van Marcel 
Broodthaers, naar Yves Klein die dacht dat hij kon vliegen, 
naar Dali en zijn obsessie met geld en bloemkolen en ont-
rafelen we misschien wel het mysterie rond Mark Rothko.

 >  Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat 118, Brussel & 
digitaal

 >  28 oktober, 25 november, 16 december, 27 januari 
Maak je keuze tussen 10 of 19 uur 

 > € 5 per sessie

CREATIEF ATELIER

Creatief zelfportret
In 2 lessen leer je hoe je een zelfportret kan maken. Van de 
opbouw van een gezicht tot de uitwerking van de basis en 
het herkenbaar maken van het gezicht en het aanbrengen 
van schaduwen.

 > 6 en 12 december van 10 tot 13 uur
 > Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 1000 Brussel
 >  € 30 – € 18 per les (alleen potloden zelf mee te brengen)

  

Perspectief tekenen
In 3 lessen leer je hoe je een ruimte opbouwt, een figuur 
of een gebouw tekent en kom je alles te weten over boven-
en onderaanzichten.

 > Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 1000 Brussel
 > 10, 17 en 24 januari van 10 tot 13 uur
 >  € 40 voor de volledige reeks  
€ 15 per les (alleen potloden zelf mee te brengen)
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EDUCATIEF PLUS 

Valpreventie 
Valongevallen zijn jammer genoeg een belangrijk 
probleem bij ouderen. Het letsel dat daarbij opgelopen kan 
worden heeft immers veel impact op de zelfredzaamheid, 
het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. 
Gerichte valpreventie is daarom van groot belang. Samen 
met de mensen van ons Regionaal Dienstencentrum 
bekijken we hoe we vallen kunnen voorkomen maar ook 
op welke manier onze thuiszorgdiensten hierin zowel 
technisch als informatief kunnen ondersteunen. EXTRA: 
we combineren dit infomoment telkens met een lunch en 
een activiteit in de buurt. Wie hier ook bij wil zijn, kan zich 
hiervoor extra inschrijven!

 >  25 oktober, Liedekerke met als extra: koffie – en 
chocoladetasting ism Oxfam Wereldwinkel 
 8 november, Leuven met als extra: rondleiding in de 
M-schatkamer in de Sint-Pieterskerk 
 22 november, Halle met als extra: rondleiding in de 
Sint-Martinusbasiliek 
 29 november, Aarschot met als extra: 
beeldenwandeling door de stad

 >  10-12 uur (lezing); 12-16.30 uur (incl. lunch en degustatie)
 >  Gratis: infomoment en koffie 
Extra: € 28 voor lunch en activiteit

WANDEL JE FIT
6 SEPTEMBER 2021

 >  GENT, grootse natuur 
in de rand van de 
Arteveldestad – 6,3 km

 >  Start op de parking van 
het milieucentrum de 
Bourgoyen

20 SEPTEMBER 2021
 >  GRIMBERGEN, 
Gravenboswandeling – 
6,1 km

 >  Start aan de 
Lourdesgrot

4 OKTOBER 2021
 >  BIERBEEK, 
Schavaaiwandeling – 
7,8 km

 >  Start aan de Sint-
Hilariuskerk

18 OKTOBER 2021
 >  ZOUTLEEUW, 
Bethaniawandeling – 
8,1 km

 >  Start aan het Oud 
Hospitaal

8 NOVEMBER 2021
 >  DUISBURG, Serristen-
wandeling – 8 km

 >  Start aan Pachthof 
Stroykens 

22 NOVEMBER 2021
 >  LONDERZEEL, Het 
middelpunt van 
Vlaanderen – 8,5 km

 >  Start aan de Sint-
Amanduskerk 

6 DECEMBER 2021
 >  KAPELLE-OP-DEN-
BOS, Kapellewandeling 
– 8 km

 >  Start op het marktplein

20 DECEMBER 2021
 >  KORTENAKEN,  
Liefkensrodewandeling 
– 5,3 km

 >  Start aan de Sint-
Amorkerk

Alle wandelingen starten 
om 13.30uur
2 euro/wandeling –  
(voor de begeleiding en 
verzekering)

  

SPORT & EDUCATIEF PLUSBEWEGING
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YOGA 

YOGAWANDELING IN HET PARK VAN WOLUWE
In het prachtige Woluwepark nemen we je mee voor een 
‘zachte’ wandeling. 

 > Park van Woluwe
 > 14 oktober, van 11 tot 12 uur
 > € 12

  

OEFENINGEN VOOR NEK, RUG EN SCHOUDERS
Meestal zijn we ons niet bewust van onze houding; je rug 
wordt bol en je hoofd gaat meer hangen. Hierdoor raken 
de spieren bij je rug, nek en schouders overbelast. Om 
dit tegen te gaan zijn naast bewustwording en een goede 
houding, beweging en yoga ideaal om de spieren en 
gewrichten weer soepel te maken.

 >  Zaal Morgenrood, Mechelsestraat, Leuven
 >  9, 16, 23 en 30 november en 7 december, 10.30-11.45
 >  € 59 voor de volledige reeks

  

GENTLE YOGA 
Gentle yoga is een milde vorm van yoga voor mensen 
met chronische klachten, pijn of spanning en werkt 
met eenvoudige houdingen die aangepast worden aan 
ieders mogelijkheden door het gebruik van kussens, 
bolsters of een stoel. Daarnaast komen ademoefeningen, 
ontspanningsoefeningen en meditatie aan bod.

 > Zaal Nelson Mandela, Lemonnierlaan, Brussel
 >  11, 18 en 25 januari en 1 en 8 februari 2022, van 
10.30 tot 11.45

 > € 59 voor de volledige reeks

HEALING YOGA
 > Espace Beltrane, Sint-Lambrechts-Woluwe
 >  Wekelijks op woensdag van 10.30 tot 11.45  
vanaf 8 september t.e.m. 8 december

 > € 125 

  

GYMNASTIEK

ONDERHOUDSGYM
Klassieke stretch en krachtoefeningen om conditie, 
lenigheid en kracht te onderhouden en eventueel te 
verbeteren. 

 > Oratoriënhof, Mechelsestraat, Leuven
 >  Om de twee weken op woensdag vanaf 15 
september t.e.m. 22 december, van 11 tot 12 uur

 > € 80 voor de volledige reeks (8 lessen)

  

DANS

START TO MOVE AGAIN 
Door middel van beweging en stretching op een zachte 
manier en in beperkte groep werken aan je conditie 
waardoor je je (terug) goed in je lichaam voelt. Bewegen 
op muziek! Ben je niet zeker of dit iets voor jou is maar 
wil je het wel eens proberen? Kom het dan uittesten en 
aanvoelen op onze GRATIS PROEFLES op 10/09.

 > Zaal Nelson Mandela, Lemonnierlaan, Brussel
 >  Wekelijks op woensdag van 17 september t.e.m.  
17 december, van 11 tot 12 uur

 > € 59 voor de volledige reeks
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S-PLUS? WIE ZIJN WIJ?
… Plussers met pit
S-Plus is een seniorenver-
eniging met een ruim aan-
bod voor pittige plussers. 
… Kies helemaal zelf!
Wil je even weg uit de druk-
te? Dan hebben we zeker 
wat voor jou in ons aanbod. 

Lezing Bleri Leshi  
“Wat na Corona ?” 

 > Zaal Bosveld, Machelen
 > 29 september, 19-20.30 u. 
 > € 5 voor leden
 > € 10 voor niet-leden

 

Lezing Bleri Leshi  
“Wat na Corona ?” 

 >  Sacco & Vanzetti, Brussel 
 > 1 oktober, 10.30-12 u.
 > € 5 voor leden
 > € 10 voor niet-leden

 

Een waardig levenseinde 
voor iedereen en 
patiëntenrechten door 
Kris Van De Gaer van LEIF  

 > Zaal Molenborre, Halle
 > 5 oktober, 14-16 u.
 >  € 5 voor leden 
 > € 10 voor niet-leden

Een waardig levenseinde 
voor iedereen en 
patiëntenrechten door 
Linde Vande Casteele  
van LEIF 

 > FSMB, Vilvoorde
 > 12 oktober, 14-16 u.
 >  € 5 voor leden
 > € 10 voor niet-leden

 

Uiteenzetting pensioenen 
door Minister Karine 
Lalieux (ov)

 >  Sacco & Vanzetti, Brussel 
 > Brussel 
 > 29 oktober, 10-12 uur
 > Gratis

 

Religie en design in Gent 
 > Daguitstap in Gent
 >  2 november, diverse 
opstapplaatsen

 >  € 40 voor bus, lezing 
door Imam Khalid 
Benhaddou en bezoek 
El-Fathmoskee en 
lunch –  € 54 inclusief 
designmuseum met gids

 

Seniorenfeest 
Anderlecht 

 > Gemeenteschool
 >  4 november, 14-17 u. 
12 (show en vieruurtje)

 >  Artiesten: Sabine en 
Les Folles de Gand

 

Gastronomische 
tweedaagse Domein 
Westhoek 

 > Oostduinkerke
 > 11 en 12 november
 >  € 185 voor leden en 
€ 235 voor niet-leden

 

Help je S-Plus Brabant vzw 
voelschorten maken voor 
dementerende bejaarden ?
Een voelschort is een schort 
of een stuk stof met daarop 
enkele materialen genaaid 
die de zintuigen prikkelen, 
zoals kleurrijke linten, belle-
tjes, knopen in verschillende 

vormen en zo meer. S-Plus 
wil graag aan zoveel mo-
gelijk woon- en zorgcentra 
in onze regio voelschorten 
schenken. Hiervoor hebben 
we jullie hulp nodig. Om deze 
voelschorten te maken, heb 
je geen grote naaivaardig-
heid nodig, enkel creativiteit 
en wat stofjes, zakdoeken, 
handdoeken, knoopsgate-
nelastiek met verschillende 
vormen knopen, parels, wol, 
pompons enz. 

Heb je interesse in ons aan-
bod of zie je het zitten om 
een voelschort te maken? 
Neem dan gerust even met 
ons contact op!

SAMEN MET S-PLUS

Meer info en inschrijvingen : stuur een mail naar 
brabant@s-plusvzw.be of bel naar 02 546 15 92 

Je kan ons ook vinden op www.s-plusvzw.be 
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S’ACADEMIE  
PRAKTISCH
Busvervoer: opstapplaatsen voor daguitstappen
(minimaal 10 personen per opstapplaats)
>  Tienen: parking Houtemveld (sporthal Tienen)
>  Leuven: Diestsepoort
>  Rotselaar: Aarschotsesteenweg aan de rotonde
>  Brussel: parking Koning Boudewijnstadion  

(Houba De Strooperlaan)
>  Halle-GB: Demaeghtlaan 12
>  Zaventem: parking zwembad  

(Hector Henneaulaan)
>  Vilvoorde: voorkant station (aan de rotonde)
>  Affligem: carpoolparking (Molenstraat)

Lid zijn van S’academie vzw betekent:
> nieuws krijgen over ons aanbod;
> deelnemen aan voordelige activiteiten en reizen;
> verzekerd zijn tijdens onze activiteiten.

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten 
Wij aanvaarden enkel schriftelijke inschrijvingen 
door middel van de inschrijvingsfiche op p. 31. De 
fiche moet gedateerd en ondertekend zijn. Je kunt ze 
opsturen naar S’Academie vzw, Mussenstraat 17-19, 
1000 Brussel, faxen naar 02 546 14 54 of mailen naar 
sacademie.vzw@fsmb.be. 

Na je inschrijving ontvang je een bevestiging met 
een volledig overzicht van de activiteiten waaraan je 
wenst deel te nemen en het te betalen deelnamegeld. 
Elke activiteit dient onmiddellijk betaald te worden. 
Terugbetalingen gebeuren enkel op voorlegging van 
een medisch attest, opgesteld voor de aanvang van de 
activiteit. 3 euro is evenwel, en ongeacht de reden van 
annulering, definitief verworven voor de organisatie en 
dit ter dekking van de administratiekosten. De week 
voor het vertrek worden geen terugbetalingen meer 
toegestaan, wat ook de reden mag zijn.

JE LIDKAART IS  
GELD WAARD!
Lid zijn van S’Academie heeft zo zijn 
voordelen. Dankzij enkele interessante 
samenwerkingsverbanden krijg je 
op simpel vertoon van je lidkaart van 
S’Academie bepaalde kortingen of 
voordelen. 

Seniorennamiddagen Kinepolis Leuven
Elke tweede dinsdag van de maand krijg je de kans 
om een topfilm te ontdekken gevolgd door koffie/thee 
en gebak. Deze voorstellingen zijn voorbehouden aan 
55+’ers. Op vertoon van je lidkaart van de Socialis-
tische Mutualiteit Brabant betaal je 9,70 euro i.p.v. 
11,30 euro.

Thermen Tadema in Halle 
Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle / 02 361 10 20
>  Toegang thermen gedurende een hele dag: € 14

>  Toegang thermen en aquagym op maandag, 
dinsdag en donderdag: € 18 

>  Speciaal tarief jaarabonnement: € 400 i.p.v. € 460





Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van de fsmb)

INSCHRIJVINGSFICHE
LID WORDEN
Ik wil lid worden van  
S’Academie vzw:

Naam:

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

Voornaam:

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

Adres:

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

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

Telefoonnummer:

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

Gsm-nummer:

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

E-mailadres:

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

Geboortedatum:

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

Daguitstappen met bus
O La Biomista en het Glazenhuis ..../09/21 Opstapplaats: ...   Aantal personen:….
O Voorstelling reizen   12/10/21 Opstapplaats: ... Aantal personen:…
O Bijzonder Oudenaarde  ..../11/21 Opstapplaats: ...   Aantal personen:….
O Kerstconcert   15/12/21 Opstapplaats: ... Aantal personen:…
O Kerstmarkt Monschau  18/12/21  Opstapplaats:… Aantal personen:...

Daguitstappen zonder bus
O Ensor in Oostende  03/09/21 O Afspraak station  
   O Afspraak Ensorhuis Aantal personen:
O Iedereen Aalst. Iedereen Rubens 04/11/21  Aantal personen:

Meerdaagse verblijven
O Reisvoorstelling   O Aanbod najaar 2021  O Vakantiebrochure 2022

Kortbezoeken
O Het GUM  17/0921  Aantal personen:
O De ateliers van Raveel  22/10/21  Aantal personen:
O Expo Napoleon  19/11/21  Aantal personen:
O Expo Blik op oneindig  19/01/22  Aantal personen:

Wandel je fit
O Gent  06/09/21  Aantal personen:
O Grimbergen  20/09/21  Aantal personen:
O Bierbeek  04/10/21  Aantal personen:
O Zoutleeuw  18/10/21  Aantal personen:
O Duisburg  08/11/21  Aantal personen:
O Londerzeel  22/11/21  Aantal personen:
O Kapelle op den Bos  06/12/21  Aantal personen:
O Kortenaken  20/12/21  Aantal personen:

Yoga
O Yogawandeling  14/10/21 Park van Woluwe Aantal personen:
O Oefeningen nek, rug, schouders reeks van 5 Leuven Aantal personen:
O Gentle yoga  reeks van 5 Brussel Aantal personen:
O Healing yoga  wekelijks Sint-Lambrechts-Woluwe Aantal personen:

Dans je fit
O Start to move again wekelijks Brussel O Gratis proefles Aantal personen:

Gymnastiek
O Onderhoudsgym wekelijks Leuven  Aantal personen:

Educatief – kunst en creatie
O Kunst onder de loep O 28/10/21 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel
 O 25/11/21 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel
 O 16/12/21 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel
 O 27/01/22 O 10 uur O 19 uur Aantal personen: O Digitaal O Brussel 

Educatief  – creatief atelier
O Perspectief tekenen drie lessen Brussel
O Zelfportret tekenen twee lessen Brussel 

Educatief Plus
O Valpreventie  O 25/10/21 O 08/11/21 O 22/11/21 O 29/11/21
 O Lezing  Aantal personen:
 O Lunch en activiteit Aantal personen:

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:

Lidnummer S’Academie:                Handtekening :

E-mailadres:

Aantal personen:

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

Vermeld zeker je e-mailadres indien je er een hebt. Dit vergemakkelijkt onze werking en zorgt tevens 
voor een vlottere en directere communicatie.


