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Programma
Vrije Tijd &  

Gezondheid vzw
september 2021 -  

januari 2022

Onze vzw Vrije Tijd & Gezondheid stelt haar  
programma van september 2021 tot januari 2022 
aan je voor. Een mix van ontdekkingen in eigen land, 
verblijven in het buitenland, interessante vormingen, 
verrassende wandelingen en nog veel meer. 

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

> Binnenhuis 31

> Buitenhuis 32

> Je lidkaart is geld waard! 34

> Inschrijvingsfiche 35

LIDMAATSCHAP
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw Vrije Tijd & Gezond-
heid 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 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@fsmb.be of 02 546 15 92.

Vrije Tijd en Gezondheid vzw is nu online te vinden. 
We houden je op de hoogte van activiteiten en 
delen allerlei updates via onze Facebook pagina  
@Vrijetijdengezondheidvzw en via Instagram @vtgbrabant.

VRIJE TIJD EN GEZONDHEID VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 92 of 02 546 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.
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BINNENSHUIS
Cultuur 

Kunst onder de loep 
Elke laatste donderdag van 
de maand bespreken we 
curiositeiten van een kun-
stenaar. Mysteries, eigen-
aardigheden, controverse 
en leuke weetjes... 

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

 

De symboliek van Marcel 
Broodthaers.
Tip: deze activiteit valt te 
combineren met een uitstap 
naar Wiels – Centrum voor 
hedendaagse kunst in Vorst

 > 28 oktober 2021, 10 of 19 u.

Yves Klein dacht dat hij 
kon vliegen.

 >  25 november 2021,  
10 of 19 u.

Salvator Dali en zijn 
obsessie met geld en 
bloemkolen.

 >  16 december 2021 
10 of 19 u.

Het mysterie rond  
Mark Rothko.

 > 27 januari 2022, 10 of 19 u.

 

Perspectief tekenen
Maak kennis met het begrip 
perspectief. Aan de hand 
van basistechnieken leer je 
een schilderij of tekening 
extra dimensie geven 
(geschikt voor beginners).

 >  Spiegelzaal,  
Zuidstraat 118, Brussel

 > 3 uur per les
 >  € 40 (reeks), € 15 (per les)

 

Centraal een punt 
perspectief 
Je kijkrichting is gefocust 
op een vluchtpunt in de 
horizon waar alles naartoe 
verdwijnt.

 > 8 oktober 2021, 10 of 17 u.

Twee punt perspectief
Er zijn twee vluchtpunten 
waardoor voorwerpen een 
3D gevoel krijgen.

 > 11 oktober 2021 10 of 17 u.

Drie punt perspectief
Er zijn drie vluchtpunten. 
Je bekijkt een voorwerp van 
bovenaf of van onderaf.

 > 18  oktober 2021, 10 of 17 u.

 

Creatief zelfportret
In deze lessen leer je basis-
technieken die je later kan 
toepassen als handvaten bij 
het tekenen of schilderen 
van portretten.

 >  Spiegelzaal,  
Zuidstraat 118, Brussel

 > 3 uur per les
 > € 30 (reeks), € 18 (per les)

 

Basis portretopbouw 
In deze les leer je hoe een 
gezicht wordt opgebouwd. 
Hoe kom je van een cirkel tot 
een herkenbaar gezicht?

 > 12 november 2021, 16u.

Oog voor detail
Tips en tricks om karakte-
ristieke elementen toe te 
voegen aan je werk die uniek 
zijn voor elk gezicht. Leer 
schaduw aanbrengen en 
herkenbaarheid vormen.

 > 19 november 2021, 16u.

 

Crea kids
Knutselnamiddag rond een 
thema.

 >  Zaal Morgenrood,  
Mechelsestraat 70-72, 
Leuven

 > 6 tot 11 jaar
 > € 10

Halloween
Enge pompoenen, spoken 
en kriebelende beestjes. 
Deze namiddag knutselen 
we in het thema Halloween.

 > 30 oktober 2021, 12.30u.

 

Sinterklaas
Sinterklaas kapoentje, kom 
mee knutselen en leg het 
later in je schoentje.

 >  27 november 2021, 12.30u.
 

NIEUWSBRIEF
Het activiteitenpro-
gramma dat je terug-
vindt in de Weergalm 
vormt de basis voor dit 
najaar. Afhangende van 
de maatregelen om-
trent COVID-19 kan het 
zijn dat er activiteiten 
geannuleerd of toege-
voegd worden. Wil je 
op de hoogte blijven 
van alle activiteiten? 
Schrijf je dan in op onze 
nieuwsbrief via vrijetijd.
gezondheid@fsmb.be of 
bel naar 02 546 15 96. 

PROGRAMMA
CORONA SAFE !
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BUITENSHUIS

Gezondheid en beweging 
Life coaching -  
investeren in jezelf
In ons dagelijkse leven trotseren we 
heel wat uitdagingen. Deze uitdagin-
gen kunnen aanvoelen als (onover-
winbare) obstakels. Leer van een pro-
fessionele life coach 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
 >  € 25 (per sessie) OF € 65 (voor de 
reeks)

 

Omgaan met stress
Jouw stress is niet dezelfde als die van 
je buurman of buurvrouw. Wat voor 
de ene persoon heel ingrijpend is, zal 
voor de ander minder heftig zijn. Sa-
men onderzoeken we wat stress is, 
wat stress bezorgt, wat er gebeurt als 
je stress hebt, hoe je hiermee kan om-
gaan en hoe je je kunt openstellen voor 
kansen en stress hierdoor loslaten.

 > 8 september 2021, 19 u.

 

Zelfliefde
Van jezelf houden lijkt egoïstisch, 
maar niets is minder waar! Een gezon-
de dosis zelfliefde maakt je gelukkig, 
zelfverzekerd, minder afhankelijk en 
vooral vrij. We gaan samen de volgen-
de aspecten onderzoeken: het belang 
van een goede relatie met jezelf en hoe 
je hieraan begint, omgaan met gevoe-
lens, de waarde van boosheid en verzet 
en leren communiceren.

 > 15 september 2021, 19 u.

 

De kracht van het leven in het hier en nu 
In deze sessie komen de volgende as-
pecten aan bod: waar gaat het écht 
om in het leven?; je persoonlijke leven 
als je belangrijkste project; contact, 
communicatie en relatie; omgaan met 
kwetsing; rijkdom en armoedebewust-
zijn; de noodzaak van overgave aan het 
leven zoals het werkelijk is.

 > 22 september 2021, 19 u.

 

Gidstour
Op stap met Magritte en Loulou
Samen met een gids wandelen we door 
de art deco buurt waar Magritte ooit ge-
woond heeft. We nemen een kijkje in zijn 
appartement en brengen een hommage 
aan zijn grote liefde Georgette. Via anek-
dotes staan we stil bij de paradox van zijn 
burgerlijk leven en de fratsen van een 
provocateur kunstenaar.

 > 17 oktober 2021, 10 u.
 >  Esseghemstraat 137,  
1090 (Jette) Brussel

 > 3 uur durende wandeling
 >  € 30 (gids + toegang  
museum + wandeling)

 

Marcel Broodthaers: Industriële 
gedichten, open brieven
Belgisch dichter en kunstenaar Marcel 
Broodthaers, wordt gezien als een van 
de grondleggers van de conceptuele 
kunst. In zijn ‘industriële gedichten” 
vervaagd de grens tussen het plasti-
sche en het talige.

 > 13 november 2021, 11 u.
 >  Wiels - Centrum voor hedendaagse 
kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst

 >  € 6 (gids + toegang  
museum, duur rondleiding 1 u.)
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Daguitstap

Uitstap naar het Kunstmuseum in  
Den Haag
Het Kunstmuseum in Den Haag heeft 
de grootste collectie Mondriaans ter 
wereld. Laat jezelf verwonderen door 
de heldere kleuren die deze kunst le-
vendig, vrij en vrolijk maken. Na afloop 
van dit bezoek trekken we nog even 
Den Haag in voor een hapje en een 
drankje. 

 > 02 oktober 2021, 10 u.
 > Kunstmuseum Den Haag
 >  Busvervoer (vanuit Brussel, Halle, 
Affligem en Leuven)

 >  € 45 (toegang + gids + vervoer)

 

Antwerps openluchttheater de 
Carrousel
Als aftrap van de dag gaan we naar het 
openluchttheater de Carrousel. Daar 
kijken we naar de show “Nadien”. Het 
verhaal gaat over twee vrouwen die 
elkaar ontmoeten op een bankje. Ze 
spreken over hun verloren idealen en 
illusies. Het gaat over kinderen, man-
nen, bedrog en de grote liefde. Daarna 
trekken we samen het gezellige cen-
trum in voor een hapje en een drankje.

 > 21 november  2021, 14 u.
 >  Afspraak aan het Centraal station van 
Antwerpen

 > € 7 

 

Kerstmarkt van Aken
De kerstmarkt van Aken is een waar 
fenomeen, ze behoort tot de top 10 
beste kerstmarkten van Europa. Reis 
met ons mee en snuif de Duitse kerst-
sfeer op.

 > 12 december 2021
 > Busvervoer
 > € 18 

 

Voorstelling reizen  
2021-2022 
Kom in Domein Westhoek ontdekken 
waar we jullie mee naartoe nemen! 
Zowel nog in dit najaar (!!) als in 2022 
willen we niets liever dan jullie naar 
mooie plekken brengen, dichtbij én ver 
weg. Wie ter plaatse voor minimum 
een driedaags verblijf intekent, krijgt 
hierop € 20 korting. Na het buffet, blij-
ven we nog wat nagenieten in de buurt. 
Inbegrepen: voorstelling reizen, aperi-
tief met hapjes, koud en warm buffet 
met dranken aan tafel, busvervoer en 
begeleiding. Na deze reisvoorstelling, 
zijn onze verblijven terug te vinden op  
www.fsmb.be of in onze vakantiebro-
chure 2022. Je kan deze gratis aanvra-
gen op het nummer 02 546 15 28, via 
sacademie.vzw@fsmb.be of via de in-
schrijvingsstrook achteraan.

 >   12 oktober 2021 (busvervoer vanuit de 
verschillende opstapplaatsen)

 >  € 42 ( toeslag €15 voor busvervoer)

 

Weekends
Kerstweekend Reims
Ontdek een van de grootste kerstmark-
ten van Frankrijk. Deze kerstmarkt is 
gekend om zijn chalets van kleine en 
grote champagneboeren die hun eigen 
champagnes verkopen.

 > 11 op 12 december 2021
 >  Busvervoer (vanuit Brussel, Halle, 
Affligem en Leuven)

 >  Overnachting op basis van B&B
 > Begeleiding en verzekering
 > € 99 

 

Amsterdam en Van Gogh
Amsterdam, 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. Je kan ook 
kiezen om mee te gaan zonder bezoek 
aan het Van Gogh Museum. Kies dan 
voor optie 2.

 > 8 op 9 januari 2022
 >  Busvervoer (vanuit Brussel, Halle, 
Affligem en Leuven)

 >  Optie 1: € 177 (inclusief museumbe-
zoek met gids)

 >  Optie 2: € 150 (zonder uitstap) 

PROGRAMMA
CORONA SAFE !
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JE LIDKAART IS GELD WAARD!
Op vertoon van je lidkaart van Vrije Tijd & Gezondheid vzw,  
geniet je diverse kortingen.

Aikido met Ki vzw
Keizer Karelstraat 111, 1000 Brussel

 > 10% korting bij abonnement

Arena Sport nv
Halensebaan 148, 3290 Diest

 > 5% korting

Body & Vision
Parijsstraat 44, 3000 Leuven

 > kortingsbon van 10 euro

Dorne Sport
Hasseltsebaan 17, 3290 Deurne-Diest

 > 10% korting

Fitness Demiester Bierbeek
Bergstraat 10, 3360 Bierbeek

 > 5% korting

Jurlie Sport
Markt 13-14, 1740 Ternat

 > 10% korting

MB Sport
Steenweg op Brussel 258, 1780 Wemmel

 > 20% op voetbalschoenen en 10% op toebehoren

Score 10 (Bodybuilding en fitness)
Kroonveldstraat 21, 1020 Laken

 > 25% bij abonnement

Thermen Tadema in Halle 
Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle / 02 361 10 20

 >  Arrangement 1: toegang thermen, gelaatsverzorging en 
pedicure: € 50

 >  Arrangement 2: toegang thermen, lichaamsmassage met 
essentiële oliën (30 min.): € 50 i.p.v. € 54 

 >  Voordelig tarief op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot 
11 uur: € 17 i.p.v. € 19 en gratis sessie aquagym t.w.v. € 10

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

Trampolineshop
Leuvensebaan 44, 3120 Tremelo

 >  Kortingsbon van € 20 (bij aankoop van min. € 50 materiaal)

VRIJE TIJD ZOEKT JOU!
Vrije Tijd en Gezondheid organiseert 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. We willen mensen 
motiveren tot een actief vrijetijdsleven 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 je vrije tijd waarde.

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 welke activiteiten er 
georganiseerd worden.
Vrije Tijd en Gezondheid wil mensen samenbrengen 
en de participatiegraad in het vrijetijdsleven van de 
Nederlandstalige bevolking in Brussel en Brabant 
verhogen. Als vrijwilliger ben je ambassadeur van 
de organisatie en heb je een voorbeeldfunctie in het 
participeren aan activiteiten. Je stimuleert mensen om 
deel te nemen aan onze activiteiten en/of begeleidt zelf 
een activiteit.

BINNENSHUIS
Sinds dit jaar hebben we het aanbod ‘binnenshuis’. Dit 
houdt in dat deze activiteiten doorgaan binnen onze 
eigen muren en begeleid worden door onze eigen 
mensen. 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 natuur? Laat het ons dan zeker weten, 
en misschien ben je morgen al vertrokken!
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Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van de fsmb)

INSCHRIJVINGSFICHE
LID WORDEN
Ik wil lid worden van  
Vrije Tijd & Gezondheid vzw:

Naam:

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

Voornaam:

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

Adres:

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

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

Telefoonnummer:

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

Gsm-nummer:

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

E-mailadres:

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

Geboortedatum:

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

BINNENSHUIS 
Cultuur

O Kunst onder de loep - De symboliek van Marcel Broodthaers  28/10/21 Online

O Kunst onder de loep - Yves Klein dacht dat hij kon vliegen  25/11/21 Online

O Kunst onder de loep - Salvator Dali en zijn obsessie met geld en bloemkolen 16/12/21 Online

O Kunst onder de loep - Het mysterie rond Mark Rothko  27/05/21 Online

O Perspectief tekenen – centraal een punt perspectief  08/10/21 Brussel

O Perspectief tekenen – twee punt perspectief   11/10/21 Brussel

O Perspectief tekenen – drie punt perspectief   18/10/21 Brussel

O Creatief zelfportret – basis portretopbouw   12/11/21 Brussel

O Creatief zelfportret – oog voor detail   19/11/21 Brussel

O Crea kids – Halloween   30/10/21 Brussel

O Crea kids - Sinterklaas   27/11/21 Brussel

BUITENSHUIS 
Life coaching

O Omgaan met stress   08/09/21 - Leuven

O Zelfliefde   15/09/21 - Leuven

O Kracht van het leven in   22/09/21 – Leuven

Gidstour

O Op stap met Magritte en Loulou   17/10/21 Jette

O Marcel Broodthaers: Industriële gedichten, open brieven  13/11/21 Vorst

Daguitstap

O Uitstap naar het Kunstmuseum in Den Haag   02/10/21 Busvervoer

O Antwerps openluchttheater de Carrousel   21/11/21 Antwerpen 

O Kerstmarkt van Aken   12/12/21 Busvervoer

Weekends

O Kerstweekend Reims   11/12/21 Busvervoer

O Amsterdam en Van Gogh   08/01/22 Busvervoer

Diverse
O Ik wil de nieuwsbrief ontvangen.

O Ik wil de brochure vakantieverblijven 2022 ontvangen.

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
Vrije Tijd & Gezondheid vzw
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 

Voornaam en naam:      

Adres: 

Aantal personen:

Telefoonnummer:          Gsm-nummer: 

E-mailadres:

Lidnummer Vrije Tijd & Gezondheid:

Leeftijd deelnemende kinderen:

Handtekening en datum:

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten 
Om lid te worden, stuur je de inschrijvingsfiche 
volledig ingevuld terug. Dat kan per post, fax of 
e-mail. Let erop dat je het formulier dateert en 
ondertekent. Je kunt de ingevulde strook ook 
afgeven in een kantoor van de Socialistische 
Mutualiteit Brabant. Je kunt op dezelfde manier 
inschrijven voor activiteiten. Daarnaast kun je 
ook telefonisch intekenen, mits ons daarna het 
inschrijvingsformulier toe te sturen. Zodra wij 
je inschrijving ontvangen, krijg je van ons een 
algemene bevestiging/factuur. De betaling dient 
binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te 
gebeuren.


