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I
k hoop van ganser harte dat u in de zomermaanden heeft 
genoten van enkele vrije en onbekommerde dagen.

De gezondheidscrisis houdt onze maatschappij al meer dan 
achttien maanden in de ban. Velen ontbeerden het contact 
met familie, vrienden en verwanten, arbeidsactieven werden 
gedwongen tot diepgaande wijzigingen in de organisatie van 
hun job of erger, mensen in woonzorgcentra beleefden be-
angstigde maanden, voor mensen die het om diverse redenen 
al moeilijk hebben werd het leven nog ruwer. Daartegenover 
staat dat geledingen van de maatschappij - denk aan de zorg-
beroepen en mantelzorgers - een essentiële rol hebben op-
genomen voor het welzijn van anderen.  

De regering – men hoeft het niet eens te zijn met alle ge-
nomen maatregelen en men kan terechte punten van kritiek 
formuleren onder andere bij de start van de sanitaire crisis 
– heeft aangetoond in staat te zijn de volksgezondheid  te dra-
gen. Uiteraard zijn er ernstige verbeterpunten en lessen te 
trekken. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de versnippe-
ring van bevoegdheden door een reeks staatshervormingen.

Naarmate de vaccinatieprogramma’s in de Westerse samen-
leving werden uitgerold, lazen we een zekere euforie op geld-
markten en tezelfdertijd doemberichten over de evolutie van 
staatsschulden en hoe nefast dit dan wel als een hypotheek 
zal wegen op de jongere generaties.

Ons ziekenfonds ijvert voor een solidaire samenleving. We 
willen voor onze leden en ten gunste van onze leden een bij-
drage leveren tot een rechtvaardige, warme en verbindende 
samenleving. Een sterke overheid is hiertoe een voorwaarde. 
Tot deze vaststelling zijn we wellicht allemaal samen geko-
men in deze periode van sanitaire crisis. Zonder een sturende 
overheid die de nodige geldmiddelen kan vrijmaken zouden 
velen onder ons - en niet enkel de meest kwetsbaren - er een 
heel stuk slechter voorstaan. 

Een recente ziekenfondsstudie uitgevoerd bij een duizendtal 
burgers, leert dat in de afgelopen 5 jaren een stijgend aantal 
onder hen aangaven in het afgelopen jaar minstens één zorg 
te hebben uitgesteld om financiële redenen. Over 5 jaren is 
het aantal mensen dat positief antwoordde op de voormel-
de vraag gestegen van 36 % naar 47 %. Dat wil zeggen dat 
ook burgers die behoren tot de zogeheten middenklasse in 
stijgende mate zorg uitstellen om financiële redenen. Dat is 
een verontrustende vaststelling. Het uitstellen van zorg is 
een graadmeter om de performantie van een gezondheids-

zorgsysteem te beoordelen. Onze partaire beheerde gezond-
heidszorg moet handelen op deze vaststelling. 

Als ziekenfonds zijn we een sociale actor. We staan voor een 
toegankelijk zorg voor iedereen. We hopen daarin verder uw 
steun te genieten.

In moeilijke COVID-19 omstandigheden is onze dienstverle-
ning onder druk komen te staan. We herinneren dat we gin-
gen van een lock-down in het voorjaar 2020 naar een werken 
op afspraak regeling.  Vanaf eind april hebben we dit gelukkig 
kunnen aanvullen met opnieuw – weze het niet in alle kanto-
ren – een aantal halve dagen per week van vrije toegang (dwz. 
toegang zonder afspraak). De informatie over de bereikbaar-
heid van de kantoren kan u raadplegen op onze website. U 
vindt ze ook geafficheerd in de kantoren.

De verminderde toegang tot het netwerk van de agentschap-
pen zorgde voor een extra druk op de telefonische dienstver-
lening. We namen maatregelen om de capaciteit van de tele-
fonische dienstverlening te verhogen onder andere door het 
aanwerven van bijkomende medewerkers en het voorzien van 
een call-back optie waardoor het lid kan aangeven dat zij/hij 
wenst teruggebeld te worden. 

We zullen verdere inspanningen leveren om naast de agent-
schapswerking, performante alternatieve communicatieka-
nalen aan te bieden. Denk er bijvoorbeeld aan dat zorgattes-
ten, gedeponeerd in de brievenbussen van de agentschappen 
of verzonden met de voorgefrankeerde enveloppes die we 
gratis ter beschikking stellen, dagelijks worden verwerkt. Ad-
viesvragen kunnen ons ook gericht worden via het contactfor-
mulier beschikbaar op onze website. 

Kijk vast ook even naar het activiteitenprogramma dat onze so-
cio-cuturele medewerkers hebben uitgewerkt voor het najaar.  

Heeft u of iemand in uw omgeving nood aan gepaste zorg in 
de thuisomgeving ook dan kan u terecht bij onze diensten. 
De medewerkers van onze thuiszorg- en thuishulpdiensten 
zetten de dienstverlening verder met aangepaste sanitaire 
procedures.

Zorg goed voor uzelf en voor de anderen.

Hans Heyndels
algemeen secretaris
28/06/2021

EDITO
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NEWS

SURF NAAR WWW.FMSB.BE!
>  Vind de informatie die je zoekt, download je 

documenten en ontdek onze voordelen en 
diensten.

>  Met ons nieuwe contactformulier kan je 
snel een antwoord op je vraag vinden.

>   Dankzij e-Mut kan je je documenten 
downloaden, de status van je aanvraag 
volgen, enz.

>  Raadpleeg de contactgegevens en 
openingsuren van onze kantoren en andere 
diensten.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA 
ONZE MUTFL@SH!
Wil je beter geïnformeerd worden over 
alles wat met de verplichte ziekteverze-
kering te maken heeft? Wil je meer weten 
over de gezondheidszorg in het algemeen 
en ons ziekenfonds in het bijzonder? Of 
heb je interesse in thema’s rond gezond-
heid en welzijn? Schrijf je dan zeker in op 
onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 
op www.fsmb.be.

ONTVANG JE TERUG-
BETALINGEN SNELLER!
Om te zorgen dat je terugbetalingen snel en  
efficiënt verlopen, hebben we het nummer nodig van 
de bankrekening waarop we deze terugbetalingen 
kunnen storten. Om je bankrekeningnummer na te 
kijken of ons je bankrekeningnummer te bezorgen, 
surf je naar www.fsmb.be en klik je op e-Mut!

Word vrijwilliger!
Heb je zin in een nieuwe uitdaging? Wil je een 
wereld van verschil betekenen voor anderen? 
Kies dan voor vrijwilligerswerk! Ons ziekenfonds 
en haar verenigingen hebben een ruim aanbod 
aan vrijwilligerswerk. Je kiest zelf je takenpakket 
en waar en wanneer je je wil inzetten. Vrijwilligers 
zijn onmisbaar in onze maatschappij. Ook 
vrijwilligers zelf halen voordeel uit hun unieke 
ervaringen, zo leggen ze vaak nieuwe, boeiende 
contacten en leren ze veel bij in nieuwe domeinen.

>  Wil je graag meer praktische informatie over 
vrijwilligerswerk? Surf dan naar  
www.fsmb.be/vrijwilligers. 

>  Heb je specifieke vragen? Stuur dan een 
e-mail naar vrijwilligers@fsmb.be.
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Geneesmiddelen afhalen  
bij je apotheker zonder  
papieren voorschrift. 
Vanaf 15/09/21 is het mogelijk om bij de 
apotheker geneesmiddelen af te halen 
zonder papieren bewijs van een elektronisch 
voorschrift. Als patiënt zal je hierover zelf 
kunnen beslissen. 

In de plaats van een papieren versie gebruik 
je dan je e-ID kaart of een digitale versie op 
de smartphone. Meer informatie over de 
digitale mogelijkheden volgt nog.

MUTUALITEIT IN BEWEGING –  
MUTUALISTISCHE VERKIEZINGEN 2022

Als ziekenfonds  zijn wij begaan met het welzijn van onze le-
den. Wij betalen aan onze leden hun gezondheidszorg en uit-
keringen voor arbeidsongeschiktheid en bieden informatie, 
diensten en advies op maat van hun behoeften. 

Onze  werking wordt gedragen door vertegenwoordigers van 
onze leden die zetelen in de bestuursorganen van ons zie-
kenfonds. Deze vertegenwoordigers worden om de zes jaar 
verkozen door onze leden. In het voorjaar 2022 worden de 
volgende mutualistische verkiezingen georganiseerd. 

De oproep tot kandidaatstelling zal in de tweede helft van de 
maand oktober 2021 onder andere vermeld worden op de 
website van ons ziekenfonds. 

AFGESTUURD OF  
NET 25 GEWORDEN?  
SCHRIJF JE IN BIJ ONS 
ZIEKENFONDS!
Diploma op zak of gestopt met studeren? Dan ben je 
klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Maar daar ko-
men ook wat formaliteiten bij kijken. Zo moet je je in-
schrijven bij een ziekenfonds en als werkzoekende.

Zolang je studeert, ben je gedekt door het ziekenfonds 
van je ouders. Daarna, en in elk geval als je 25 wordt, 
moet je zelf aansluiten als gerechtigde bij een zieken-
fonds. Als je dat niet doet, heb je niet langer recht op 
terugbetalingen en uitkeringen. De aansluiting bij een 
ziekenfonds geeft je recht op de voordelen van de ver-
plichte en de aanvullende (ziekte)verzekering.
Meer info? www.fsmb.be/nl/je-studies-zitten-erop 
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NEWS

HEB JE EEN KLACHT OVER ONZE DIENSTVERLENING? WIJ LUISTEREN!
Ben je niet tevreden over de dienstverlening van ons ziekenfonds of onze partners (VZW, RMOB, VMOBB, 
RMOBB, etc.)? Laat het ons weten! Onze Ombuds- en Kwaliteitsdienst biedt een antwoord op je klachten en 
onderneemt stappen om onze dienstverlening te verbeteren.

Stuur je klacht via ons contactformulier op www.fsmb.be of naar onze Ombuds- en Kwaliteitsdienst (Zuidstraat 
111, 1000 Brussel). 
Ga voor meer informatie over de klachtenprocedure langs in een van onze kantoren of surf naar www.fsmb.be.  

INTERNATIONALE ALZHEIMERDAG
Op 21 september, Internationale Alzheimerdag, wil ons ziekenfonds dementie ex-
tra onder de aandacht brengen. Om personen met dementie, hun mantelzorgers 
en omgeving duidelijk te maken dat we hen niet vergeten, zal elk personeelslid 
een vergeet-me-nietje opspelden. Dit lichtblauwe bloemetje staat symbool voor 
de hoop op een wereld zonder dementie. 
Door het dragen van deze speldjes dragen we ook bij aan het onderzoek naar 
dementie. 

FILM: LIEFDE IN TIJDEN VAN JONGDEMENTIE 
Een documentaire van Leo De Bock met nabespreking door expert van het 
expertisecentrum en de mogelijkheid om nadien ervaringen uit te wisselen. 
 
Deze bijzondere film toont het maakproces van de theatervoorstelling ‘De Loteling’, 
een creatie van het gezelschap Het Bataljong, waarin mensen met jongdementie 
zelf hun verhaal vertellen en zelf op scène staan. Zonder gêne. Zonder blad voor 
de mond. De beelden van de voorstelling, afgewisseld met intense getuigenissen, 
geven een bijzondere inkijk in wat er omgaat in het hoofd en hart van mensen 
met jongdementie, partners, buddy’s en vrienden. Maar het toont vooral ook wat 
er wél nog mogelijk is. In Vlaanderen worden 1800 mensen met jongdementie 
geconfronteerd. Ook deze mensen hebben nog iets te vertellen, te betekenen. Leo 
is een ervaren en internationaal bekroond documentairemaker. Hij wordt gedreven 
door zijn affiniteit met de kwetsbare mens.

Datum en locaties:
Brussel - 17/10/2021 - Zuidstraat 116-118 (witte deur naast de Medishop), 1000 Brussel - 14u tot 17u
Leuven - 21/11/2021 - Mechelsestraat 70, 3000 Leuven - 14u tot 17u
Halle - 12/12/2021 - Molenborre 12 A, 1500 Halle - 14u tot 17u

Inschrijven is gratis en kan via: QR-code hiernaast of dementie@fsmb.be. 
Heb je nog vragen? Mail dan naar dementie@fsmb.be.
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HET INTESTINALE 
MICROBIOOM
Een vriend die het goed bedoelt

Het intestinale microbioom, lang "darmflora" genoemd, speelt 
een belangrijke rol in onze gezondheid. Zozeer zelfs dat recente 

wetenschappelijke ontdekkingen het darmstelsel met zijn 
microbioom tot een tweede brein hebben gepromoveerd! Wie 

gezond wil blijven, draagt er dus maar beter zorg voor.
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INTESTINALE  
MICROBIOOM

HOE WORDT ONS MICROBIOOM  
GEVORMD?
Het microbioom ontwikkelt zich vanaf de 
geboorte en is volgroeid rond de leeftijd van 
2 à 3 jaar. Op volwassen leeftijd stabiliseren 
de samenstelling en de werking van het 
microbioom zich. Die stabiliteit is echter 
kwetsbaar. Het systeem reguleert zichzelf 
en herstelt zijn evenwicht voortdurend 
aan de hand externe factoren, waaronder 
voeding en antibioticakuren.

Het intestinale microbioom bevindt 
zich hoofdzakelijk in de dunne en de 
dikke darm. Net als een vingerafdruk 
heeft elk individu zijn eigen 
microbioom, dat zowel in kwaliteit 
als kwantiteit varieert. Een derde 
van dat microbioom zou hetzelfde 
zijn bij alle mensen, de overige 
twee derden zouden specifiek zijn 
voor elk van ons. Naar schatting 
heeft één enkel individu maar 
liefst 100.000 miljard bacteriën, 
of ongeveer 1,5 kilogram in 

gewicht voor een volwassene. Al die 
bacteriën leven in symbiose met het 

organisme. 

WAT IS DE ROL VAN HET MICROBIOOM?
We weten steeds meer over de functie van het 
microbioom. Lange tijd dachten we dat het alleen 
een rol speelde in de spijsvertering, maar nu weten 
we dat het ook betrokken is bij de stofwisseling, het 
immuunsysteem en de werking van het zenuwstelsel. 

Daarom zou dysbiose, dat wil zeggen wanneer de 
samenstelling en/of werking van het intestinale 

microbioom uit evenwicht raakt, ons kunnen helpen 
begrijpen hoe bepaalde ziekten ontstaan. Maar het doel 
van het onderzoek is te weten komen of dysbiose een 
oorzaak of een gevolg is van die ziekten.

SPIJSVERTERING
Het microbioom is betrokken bij de spijsvertering door 
mee te werken aan de fermentatie of de afbraak van 
voedingsstoffen die ons lichaam zelf niet kan verteren: 
plantaardige vezels in fruit, groenten en granen, 
zoals pectine, inuline of bepaalde soorten zetmeel die 
resistent zijn tegen vertering in het bovenste deel van 
het darmkanaal. Het neemt ook deel aan de productie 
van vitamine K en B. Die vergemakkelijken de opname 
van vetzuren, calcium, magnesium ...

IMMUNITEIT
Het microbioom speelt een rol bij de ontwikkeling en 
stimulering van het immuunsysteem. Door een laagje te 
vormen op de wanden van de darmen vormt onze flora 
een barrière tegen de kolonisatie door slechte bacteriën 
waaraan onze darmen vanaf de geboorte worden bloot-
gesteld. Het intestinale microbioom fungeert dus als 
een schild tegen ziekteverwekkers. Tegelijkertijd zal het 
microbioom vanaf de geboorte het immuunsysteem, dat 
nog niet volledig ontwikkeld is, helpen een onderscheid 
te maken tussen "vriendelijke" micro-organismen en 
ziekteverwekkers.

EEN VERBAND MET BEPAALDE ZIEKTEN?
De symbiose tussen het microbioom en de gastheer is 
kwetsbaar: elke verandering in de bacteriële samen-
stelling in de darmen of in de gastheer kan dat ecosys-
teem verstoren. Wanneer dysbiose het gevolg is van een 
antibioticabehandeling of bepaalde geneesmiddelen 
(zuurremmers), herstelt het evenwicht zich over het al-
gemeen vrij snel. Maar het kan ook chronisch zijn en 
verband houden met een ziekte, onder meer inflamma-
toire darmziekten zoals de ziekte van Crohn. 

Net als een vingerafdruk  
heeft elk individu zijn eigen  

microbioom.

Het intestinale microbioom  
dat uit evenwicht raakt, zou ons  

kunnen helpen begrijpen hoe  
bepaalde ziekten ontstaan.
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We weten dat bij diabetes en obesitas genetische, voe-
dings- en omgevingsfactoren meespelen, die van indi-
vidu tot individu verschillen. Maar die ziekten worden 
ook gekenmerkt door chronische ontsteking waarbij het 
microbioom betrokken is. 

Men ontdekte dat de darmen miljoenen neuronen heb-
ben die echte interacties tot stand brengen tussen de 
darmen en de hersenen. Daarom worden de darmen 
het tweede brein genoemd. Ze gaan natuurlijk geen 
vergelijkingen oplossen. Hun belangrijkste activiteit is 
de regulering van de spijsvertering. Volgens sommige 
onderzoekers zou een verandering in het microbioom 
de informatie die aan het centrale zenuwstelsel wordt 
doorgegeven, kunnen wijzigen. Het zou dus een rol kun-
nen spelen bij veel neuropsychiatrische ziekten: autis-
me, schizofrenie, angst, depressie enz. Ook de rol er-
van bij neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer of 
Parkinson wordt vermeld. 

Verder zijn op het gebied van kanker verbanden vastge-
steld tussen dysbiose en de ontwikkeling van bepaalde 
kankers. De moeilijkheid hierbij is echter de precieze rol 
vast te stellen van het microbioom en die van andere 
risicofactoren zoals tabak, alcohol enz. die zelf dysbiose 
in de hand werken.

De oorzakelijke rol van het darmmicrobioom bij de ont-
wikkeling van bepaalde ziekten is algemeen erkend. Dat 
is met name het geval bij inflammatoire darmziekten 
zoals de ziekte van Crohn. Maar voor andere ziekten 
ontbreekt nog wetenschappelijk bewijs om uit te maken 
in hoeverre een verstoring van het evenwicht in het mi-
crobioom een gevolg of oorzaak is. 

Zelf zonder bewijs, hebben deze ontdekkingen onze vi-
sie op het lichaam totaal veranderd. Stel je voor dat we 
bepaalde neurodegeneratieve ziekten kunnen diagnos-

ticeren door de cellen in onze darmen te observeren. 
Wat als sommige psychiatrische ziekten eigenlijk een 
aandoening van de darmen zijn? 

VEELBELOVENDE THERAPEUTISCHE 
VOORUITZICHTEN
Al die ziekten die door een dysbiose veroorzaakt of in 
stand gehouden worden, kunnen met verschillende the-
rapeutische benaderingen worden behandeld:
>  orale inname van een of meer soorten niet-pathogene 

levende bacteriën die de werking van de darmflora bij 
de patiënt bevorderen: dat zijn de probiotica;

>  inname van niet-verteerbare voedingsbestanddelen, 
die nuttig zijn voor de groei of de activiteit van bepaal-
de darmbacteriepopulaties: dat zijn prebiotica;

>  symbiotica, die pre- en probiotica combineren;

>  antibioticabehandeling gericht op de bacterie die bij 
de ziekte betrokken is; 

>  fecale transplantatie waarbij het microbioom van een 
gezonde persoon in de darm van een zieke persoon 
wordt ingebracht via een nasogastrische sonde of 
darmspoeling. Van deze therapie is al bewezen dat ze 
zeer doeltreffend is bij de behandeling van darminfec-
ties. 

Deze verschillende therapieën hebben nog geen over-
tuigende resultaten opgeleverd. De samenstelling van 
het microbioom bij de verschillende patiënten zou kun-
nen verklaren waarom de resultaten zo verschillen. 
Tot dusver zijn de meest bemoedigende resultaten ver-
kregen op het gebied van verslaving, obesitas en chroni-
sche ontsteking. Het onderzoek staat nog in de kinder-
schoenen, maar de therapeutische vooruitzichten zijn 
talrijk.

Maar ook al ontbreekt  
het bewijs nog, die ontdekkingen  
hebben onze visie op het lichaam  

totaal veranderd.
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INTESTINALE  
MICROBIOOM

Je hoeft niet naar voedingssupplementen of probiotica 
te grijpen om je darmmicrobioom in topvorm te houden. 

Om de ontwikkeling van een "goed" microbioom te be-
vorderen, volstaat het opnieuw gezondere voedings-
gewoonten aan te nemen. Voeding speelt immers een 
hoofdrol in de samenstelling van het intestinale micro-
bioom door het evenwicht tussen de verschillende soor-
ten bacteriën te wijzigen. 

Een gevarieerde voeding is rijk is aan fruit, groenten 
en verse producten. Het advies is ten minste 5 stukken 
fruit en groenten per dag te eten, bij voorkeur lokaal ge-
kweekt en seizoensgebonden. Het microbioom is dol op 
vezels en polyfenolen (die fruit en groenten hun kleur 
geven). Geef daarom de voorkeur aan vezelrijke produc-
ten zoals peulvruchten (linzen, bonen, erwten ...) en op-
teer voor volle of halfvolle granen (brood, pasta en rijst, 
muesli ...), aangevuld met een portie kleurrijke groenten 
en/of fruit.

Vermijd snelle suikers! Probeer er steeds minder in je 
koffie of thee te doen. Vervang bij het koken suiker al 
eens door een stuk fruit zoals een appel of een banaan, 
dat het voordeel heeft dat het naast zijn zoetkracht ook 
vezels en voedingsstoffen bevat. Beperk de inname van 
ultra bewerkte producten, die te veel slechte vetten of te 
veel suikers bevatten, zoveel mogelijk.

OUDER DAN 50 JAAR? DOE JE COLOTEST 
OM DARMKANKER TE VOORKOMEN.
Dikkedarmkanker is een veel voorkomende vorm 
van kanker die in de loop van vele jaren ontstaat, 
vaak zonder enig symptoom. Kleine hoeveelheden 
bloed in de ontlasting kunnen een teken zijn van 
kanker in een vroeg stadium. Vóór de leeftijd van 
50 jaar is darmkanker zeldzaam. Maar vanaf de 
leeftijd van 50 jaar neemt het risico toe en is het 
de moeite waard om elke twee jaar een colotest 
te doen. Het is gratis, snel, eenvoudig en je doet 
het thuis in alle discretie. De colotest kan je leven 
redden.
Als je in Brussel woont, zal je apotheker je de 
test gratis geven. Controleer op de site of je er 
recht op hebt: www.depistagecancer.be/bxl/. 
Woon je in Vlaanderen, neem dan contact op met 
de CVKO Vlaanderen: 0800.60.160 of via CVKO 
Vlaanderen. 
Wie in Wallonië woont, neem contact op met 
de CCRéf :  010.23.82.72 of via het Centre Com-
munautaire de Référence pour le dépistage des 
cancers. 

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Bijdrage van € 10 per jaar in de kosten van de op-
sporing van darm- en prostaatkanker. Meer info 
op www.fmsb.be

JE MICROBIOOM IN  
TOPVORM HOUDEN
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HOE DE TAALONTWIKKELING 
VAN JE KIND STIMULEREN?
De enige manier: communiceren! Elke gelegenheid is goed om met je kind te communiceren en de 
taalontwikkeling te stimuleren.

>  Beschrijf wat je ziet, wat je aan het doen bent, vertel 
wat je voelt: "het is een auto, een kat ...”, "ik ga het 
badwater laten lopen”, “ik ben boos”...  Na verloop van 
tijd zal je kind woorden leren associëren met voorwer-
pen en daarna met situaties.

>  Let  vanaf het prilste begin op de communicatiesigna-
len van je kind. Als het huilt, naar je glimlacht, je een 
voorwerp aanreikt.

>  Praat over wat je kind aan het doen is of waar het met 
belangstelling naar kijkt. Geef het gerust een compli-
mentje als het dat woord herhaalt, maar dwing het er 
zeker niet toe.

>  Geef commentaar op wat je kind zegt. Zegt het "grote 
kat", antwoord dan: "Ja, het is een grote zwarte kat. 
Jij vindt katten leuk, hé!” Zo bereid je je kind voor om 
de woorden die het kent te gebruiken om er zinnetjes 
mee te maken, ook al kan het dat nog niet uit zichzelf. 
Je kind voelt dat je naar hem of haar luistert en dat het 
je interesseert.

>  Taalverwerving ontwikkelt zich op natuurlijke wijze bij 
uitwisselingen in een warme en serene sfeer.
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TAAL- 
ONTWIKKELING

HOE UITWISSELINGEN BEVORDEREN?
Enkele tips om uitwisselingen op gang te helpen.
>  Een jong kind heeft tijd nodig om te luisteren en zich uit 

te drukken. Zo kan het op zijn eigen manier de commu-
nicatie op gang brengen, via een glimlach, een blik, een 
woord enz.

>  Plaats je op hetzelfde niveau als je kind, maar vermijd 
"babytaal”. Zo kom je in "gespreksmodus" met je kind 
door belangstelling te tonen.

>  Help je kind om je te begrijpen door duidelijk en niet te 
snel te spreken. Praat dicht bij het gelaat van je baby en 
aarzel niet om je intonaties, je expressiviteit te accentue-
ren, door te glimlachen en gebaren te gebruiken.

>  Stel een keuze voor: "Wil je een appel of een banaan?” 
Zo leert je kind zeggen wat het wil, maar leert het ook 
verbindingswoordjes kennen zoals "of", "ofwel of", "of...
of" enz.

>  Door uiteenlopende ervaringen op te doen gaat je kind 
zijn woordenschat verrijken.

>  Vergroot de woordenschat van je kind door wat het zegt 
aan te vullen. Zegt je kind bijvoorbeeld "vrachtwagen", 
dan kun je antwoorden "een rode vrachtwagen". Vraag of 
het vrachtwagens leuk vindt, om het voor te bereiden op 
het bouwen van zinnen. Tegelijkertijd laat je voelen dat je 
naar hem of haar luistert en aandacht geeft.

>  Zing, speel, lees ... Liedjes helpen om gemakkelijker te 
onthouden. Gebruik eenvoudige en kleurrijke boekjes 
met afbeeldingen van voorwerpen, personages of ge-
beurtenissen die dicht bij zijn of haar dagelijkse leven 
staan. Je zult zijn of haar woordenschat verrijken en ver-
beelding prikkelen. Spelletjes zijn een geweldige manier 
om je kind aan te zetten tot praten en zijn of haar woor-
denschat te verrijken.

WAT JE BETER NIET DOET
Enkele situaties die je beter vermijdt om de com-
municatie met je kind te bevorderen.

>  De fopspeen en de duim verhinderen een goede 
communicatie. Je moet ze niet verbieden, maar 
moedig je kind aan om ze even opzij te leggen.

>  Schermen (tv, smartphone enz.) staan een goe-
de communicatie in de weg. Tv biedt geen in-
teractie met je kind. Het gebruik van schermen 
wordt overigens afgeraden onder de leeftijd van 
3 jaar.

>  Vermoeidheid heeft een negatieve invloed op 
de taalontwikkeling ... zorg dat je kind genoeg 
slaap krijgt.

>  Te veel vragen stellen kan leiden tot verveling, 
irritatie en vermoeidheid.

>  Vermijd het gebruik van kinderachtige woorden 
zoals "tuutuut" voor "auto" en van onvolledige 
zinnen zoals "papa weg naar winkel.”  Gebruik 
geen “wij” in plaats van “ik” en “jij”.

>  Spreekt je kind iets fout uit, ga het dan niet te 
veel corrigeren. Pak het positief aan, door de zin 
te herhalen en de juiste uitspraak te benadruk-
ken.

>  Je hoeft je kind niet te overprikkelen. Geef het 
tijd.

JE ZIEKENFONDS KOMT TEGEMOET!
>  Tegemoetkoming via de verplichte verzekering: de eigen bijdrage voor een logopediebehandeling wordt volledig te-

rugbetaald. Voorwaarden: beschikken over een GMD of ingeschreven zijn in een medisch huis en eigen bijdrage van 
€ 50 voor +18-jarigen.

>  Als alle rechten binnen de verplichte verzekering zijn uitgeput of bij eenvoudige spraakstoornissen (sigmatisme, 
kappacisme, broddelen enz., vanaf de 3e kleuterklas), vergoeden we € 5 per logopediesessie ongeacht je leeftijd (2 
sessies per week gedurende zes maanden, 4 keer hernieuwbaar). 

Meer info vind je op www.fsmb.be.

Op zoek naar een logopedist? Denk aan de medische centra César de Paepe!
De medische centra César De Paepe bieden zorg tegen geconventioneerde tarieven, het remgeld wordt volledig terug-
betaald door ons ziekenfonds. Meer info vind je op www.fsmb.be/medische-centra-cesar-de-paepe.
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JE POETST JE TANDEN BEST ONMIDDELLIJK NA DE MAALTIJD. ZO 
HEBBEN SCHADELIJKE VOEDINGSSTOFFEN GEEN KANS OM JE 
GEBIT AAN TE TASTEN.

Fout  Het is absoluut niet aan te raden om onmiddellijk je tanden te poet-
sen na het eten van voedingsmiddelen, zeker wanneer deze een hoge zuur-
tegraad bevatten. Je wacht best een uur alvorens je aan de slag gaat met je 
tandenborstel. Zo krijgt je speeksel voldoende tijd om de zuren in je mond te 
neutraliseren.

Een tandartsbezoek is enkel noodzakelijk bij tandproblemen.  
Fout  Zoals steeds geldt: voorkomen is beter dan genezen. Je kan kwaaltjes en problemen vermijden door een 
preventief tandartsbezoek. Ga minstens 1 keer per jaar langs bij je tandarts. Hij of zij controleert nauwgezet 
je gebit en kan je tijdig wijzen op potentiële problemen. Bovendien levert dit je een financieel voordeel op. Wie 
minstens een keer per jaar naar de tandarts gaat, geniet het jaar nadien immers een hogere terugbetaling voor 
bepaalde verstrekkingen met betrekking tot tandzorg. 

TANDZORG: 
steek een tandje bij!
Een sterk en mooi gebit krijg je niet zomaar, maar vraagt 

de nodige aandacht en zorg. Helaas doen we niet altijd wat 
goed is voor onze tanden. Wat weet jij over de verzorging 
van je gebit? Zet je tanden in onderstaande stellingen en 

test je kennis! 

ALLE TANDPASTA’S BESCHERMEN JE TANDEN VOLDOENDE, 
ONGEACHT WELKE JE KIEST.
Fout  Het is belangrijk dat je bij het kiezen van een tandpasta rekening 
houdt met het fluoridegehalte in combinatie met je leeftijd. Zo is tand-
pasta met fluoride sterk aan te raden vanaf 6-jarige leeftijd. Kinderen 
die jonger zijn, gebruiken best tandpasta met een beperkte mate van 
fluoride*. Zorg er ook voor dat kindjes de tandpasta niet inslikken. Er is 
niet onmiddellijk reden tot paniek wanneer je kind een beetje tandpasta 
inslikt, maar het inslikken van veel tandpasta kan een invloed uitoefe-
nen op de vorming van het glazuur van nieuwe tanden. 
(*vanaf eerste melktanden tot 2 jaar: maximaal 500 tot 1000 ppm, tussen 2 en 6 jaar: 1000 - 1450 ppm, vanaf 6 jaar: 1450 ppm)

JE VERVANGT JE TANDEN- 
BORSTEL BEST OM DE 
DRIE MAANDEN. 

Juist  Vervang je tandenbor-
stel geregeld, ook al is deze 
nog niet versleten. Gebruik 
bij voorkeur een elektrische 
tandenborstel. Manueel poet-
sen vraagt meer “techniek”: 
je moet meer moeite doen om 
elk hoekje en kantje te berei-
ken. Daar wringt helaas het 
schoentje bij heel wat men-
sen. Daarom wordt aangera-
den om te poetsen met een 
elektrische tandenborstel (bij 
voorkeur met ronde borstel). 
Deze tandenborstels maken 
immers veel en meer verfijn-
de bewegingen die je manueel 
niet kan uitvoeren. 
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TANDZORG

HET IS AANGERADEN OM JE TANDEN MINSTENS TWEEMAAL PER DAG TE POETSEN.

Juist  Het is belangrijk om je tanden minstens twee keer en minimaal 2 minuten per dag te poetsen voor de ver-
wijdering van tandplak. Zorg er dus voor dat je ’s ochtends en ’s avonds je tanden poetst. Vooral ‘s avonds mag de 
poetsbeurt nooit overgeslagen worden, anders krijgt tandsteenvorming vrij spel gedurende de hele nacht.

ALS JE JE TANDEN GOED POETST,  
IS FLOSSEN OVERBODIG.

Fout  Hoe uitgebreid en goed je je tanden ook 
poetst, flossen is belangrijk om tandplak snel 
en efficiënt te verwijderen. Na elke maaltijd blij-
ven er immers etensresten plakken op plaatsen 
waar je met de tandenborstel moeilijk bij kan. 
Gebruik flosdraad, een piepklein borsteltje of 
een speciale tandenstoker om tandplak te ver-
wijderen. Je flost best voor je je tanden poetst, 
zo geraakt de fluoride van je tandpasta ook 
goed tussen de tanden.

Fruit is gezond voor je tanden.
Fout  Fruit is uiteraard gezond voor je lichaam, het be-
vat veel vitaminen. Toch is fruit minder vriendelijk voor je 
tanden. Het heeft namelijk vaak een hoge zuurtegraad 
(vooral citrusvruchten) en bevat natuurlijke suikers. 
Vruchtensappen en smoothies zijn bovendien schadelijker 
voor je gebit. Bij drankjes hoef je immers niet te kauwen, 
waardoor er minder speeksel aangemaakt wordt. Speek-
sel is echter nodig om zuren in je mond te neutraliseren. 
Na het eten van fruit drink je best een glas water, zodat 
de zuurtegraad in je mond sneller geneutraliseerd wordt.

DOOR HET AANTAL EETMOMENTEN PER 
DAG TE BEPERKEN, WORDEN JE TANDEN 
MINDER BELAST.

Juist  Het tandglazuur heeft tijd en rust nodig 
om te herstellen. Daarom beperk je best het aantal 
maaltijden (maximaal vijf eetmomenten per dag). 
Zo komen tanden niet herhaaldelijk in contact met 
voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor je gla-
zuur (denk maar aan voedsel met veel suikers en 
zuren). Hoe minder je tanden blootgesteld worden 
aan deze stoffen, hoe minder tijd er nodig is om te 
herstellen met minder aantasting tot gevolg.

DE MEEST “GEBITSVRIENDELIJKE” DRANK  
IS WATER.
Juist  Water is inderdaad goed voor je tanden. Het 
heeft immers een zeer lage zuurtegraad en is dus vol-
komen onschadelijk voor de tanden. Frisdranken, fruit-
sappen en andere zuur- of suikerhoudende dranken 
kan je best zoveel mogelijk mijden. Ze zijn een ware 
aanslag voor je glazuur! Laat je bovendien niet mislei-
den, hoewel light frisdranken weinig tot geen suikers 
bevatten, is het zuurgehalte wel degelijk erg hoog. Ook 
deze drankjes kan je dus beter links laten liggen voor 
je tanden. 

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
De Socialistische Mutualiteit Brabant vindt de toegankelijkheid van kwalitatieve tandzorg erg belangrijk en biedt 
daarom twee tandzorgverzekeringen op maat van jouw behoeften: Dentimut First en Dentimut Plus. Dentimut First 
is inbegrepen in je aanvullende verzekering. Je hoeft hier dus geen meerprijs voor te betalen! Dentimut Plus is onze 
uitgebreidere verzekering van de VMOBB*. Deze biedt een nog betere dekking! Meer info en de voorwaarden kan je 
vinden op www.fsmb.be.  

Bron + meer info op: http://www.tandarts.be/ - *Dentimut Plus is een tandzorgverzekering van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant (VMOBB - erkend door de CDZ als  
verzekeringsmaatschappij nr. 350/03 - KBO 0838.221.243) voor de leden van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant.. 
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VACCINATIE  
BETER BEGRIJPEN

Moet ik me laten vaccineren tegen COVID-19? 
De afgelopen maanden hebben veel mensen 
zich deze vraag gesteld. Het is echter dankzij 
vaccinatie dat veel ziekten zijn teruggedrongen. 
We gaan je helpen zodat je beter weet waar 
vaccinatie om draait.

HOE WERKT EEN VACCIN?
Een vaccin is een preventief geneesmiddel dat bedoeld 
is om een ziekte te voorkomen. De meeste vaccins 
bevatten een kleine hoeveelheid van dode of verzwakte 
bacteriën of virussen die ons afweersysteem (het 
immuunsysteem) zal doen reageren zonder ziekte te 
veroorzaken.
Zich laten vaccineren, is dus het inbrengen van 
onschadelijke bacteriën of virussen in het lichaam. 
Deze maken je niet echt ziek, maar het immuunsysteem 
reageert door specifieke afweerstoffen (antilichamen) 
aan te maken om de bacteriën en virussen te bestrijden.

Als je dan besmet geraakt met een bacterie of virus, 
herkent onze immuunbescherming deze en wordt het 
virus of de bacterie geneutraliseerd voordat de ziekte 
zich kan ontwikkelen. Dit wordt immuungeheugen 

genoemd. Soms is er levenslange bescherming. Soms 
neemt de hoeveelheid antilichamen na verloop van tijd af 
en is een herhalingsvaccinatie nodig om de hoeveelheid 
antilichamen voldoende hoog te houden.

WAT IS GROEPSIMMUNITEIT
Groepsimmuniteit is het percentage van de bevolking 
dat immuun is voor een infectie. Dit is het punt waarop 
een besmette persoon die in deze populatie wordt 
binnengebracht, de ziekteverwekker niet langer zal 
doorgeven omdat deze te veel beschermde personen 
ontmoet. Deze immuniteit kan worden verkregen door 
vaccinatie of door eerdere besmetting. Groepsimmuniteit 
helpt om epidemieën te stoppen.

WAAROM ZICH LATEN VACCINEREN?
Het betekent JEZELF beschermen tegen een reeks 
ziekten waarvan de complicaties ernstig kunnen zijn. 
Vaccinatie voorkomt dat deze ziekten zich ontwikkelen. 
Maar het vermindert ook het risico ANDEREN te 
besmetten die geen vaccin kunnen krijgen vanwege hun 
zwakke gezondheid: ouderen, mensen met chronische 
ziekten, allergische reactie op bepaalde bestanddelen 
van het vaccin of met een verzwakt immuunsysteem ...
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VACCINATIE

ZIJN DE VACCINS VEILIG?
Zoals elk geneesmiddel kunnen vaccins reacties 
veroorzaken (koorts, lichte pijn, roodheid, verharding 
op de injectieplaats ...). Behandeling is niet nodig, deze 
symptomen verdwijnen snel. Ernstige bijwerkingen zijn 
uiterst zeldzaam. De procedures inzake toezicht op de 
veiligheid van vaccins zijn immers zeer streng.

Als je allergisch bent aan een van de bestanddelen is 
een reactie mogelijk. Bij twijfel is het altijd beter om 
contact op te nemen met je arts. Bijwerkingen kunnen 
door gezondheidswerkers en patiënten worden gemeld 
via het formulier dat beschikbaar is op https://www.
fagg.be/nl/effet_indesirable

HOEVEEL KOST EEN VACCIN?
De vaccins van het basisvaccinatieschema zijn 
gratis. Enkel het vaccin tegen polio is verplicht en 
het bewijs van deze inenting moet aan de gemeente 
afgegeven worden. De andere vaccins worden sterk 
aangeraden. Je kan je kind gratis laten inenten 
bij Kind en Gezin, de huisarts, de kinderarts en 
bij het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). 

De Franse gemeenschap biedt de vaccins, die 
worden aanbevolen voor baby’s, kinderen en 
adolescenten, gratis aan op voorwaarde dat ze 
worden toegediend op de tijdstippen die worden 
aanbevolen door de vaccinatiekalender en door de 
gezondheidswerker worden besteld in het kader van 
het vaccinatieprogramma. Tijdens het kraamverblijf 
ontvangen alle jonge moeders een gezondheidsboekje 
met stickers die toegang geven tot de vaccins die in 
het kader van de het Vaccinatieprogramma van de 
Franse gemeenschap worden geleverd. In ruil voor deze 
stickers kunnen ouders alle aanbevolen vaccins voor 
baby’s, kinderen en adolescenten gratis krijgen.
Alleen het rotavirusvaccin is niet volledig gratis. Het kan 
op medisch voorschrift worden gekocht in apotheken en 
wordt gedeeltelijk terugbetaald door je ziekenfonds.

Bepaalde professionals die een grotere kans hebben 
een besmettelijke ziekte op te lopen en deze op anderen 
over te dragen, kunnen vaccins krijgen die geheel 
of gedeeltelijk door hun werkgever vergoed worden. 
Naast de vaccins die gratis beschikbaar zijn in apotheken 
en op voorschrift zijn er ook andere vaccins voor 
kinderen en volwassenen verkrijgbaar. Deze moeten 

worden aangeschaft en kunnen eventueel geheel of 
gedeeltelijk door het RIZIV worden vergoed. Soms 
bieden ziekenfondsen een aanvullende vergoeding.

Op advies van de Hoge Gezondheidsraad is een 
vaccinatieschema opgesteld waarin de verplichte en 
aanbevolen vaccinaties vermeld staan, evenals de 
leeftijden waarop deze moeten worden uitgevoerd. Meer 
info op https://www.laatjevaccineren.be en vaccinatie-
info.be.

HOE ZIT HET MET COVID-19?
Het COVID-19-vaccin wordt gratis en op vrijwillige 
basis toegediend. Het is belangrijk om gevaccineerd te 
worden omdat het: jou beschermt en ernstige vormen 
van de ziekte voorkomt, anderen beschermt en helpt om 
groepsimmuniteit te bekomen, de druk op het personeel 
binnen de gezondheidszorg en het ziekenhuispersoneel 
verlicht, en ons in staat stelt om terug te keren naar het 
normale leven en onze vrijheden.

CENTRALE ROL VAN DE HUISARTS
Omdat je arts in verschillende fasen van je leven 
aanwezig is, is hij/zij meestal diegene die het meest 
volledige en actuele beeld van je gezondheid heeft. 
Hij/zij is dus het best geplaatst om de voordelen/
risico’s van jouw vaccinatie af te wegen. Hij/zij is ook 
een betrouwbare bron wanneer je op zoek bent naar 
informatie over vaccinatie. Informatie op het web 
vervangt geen informatie die mondeling wordt verstrekt 
door een zorgverlener.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
- Wij dragen 25 euro per kalenderjaar bij aan de 
aankoop van een vaccin in België.
- Wij bieden alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, 
een maximale vergoeding van 150 euro voor het 
vaccin tegen baarmoederhalskanker.

coronavirus.brussels.be / jemevaccine.be / info-coronavirus.be / vaccinatie-info.be / pasteur.fr
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Bestel je kussen op www.medishoponline.be of in een van onze Medishops in de buurt. 
078 15 60 30 - infomedishop@fsmb.be 

Gezond slapen   
met ons Sissel-

gamma! 

Actie geldig van 1/9/2021 tot en met 31/10/2021. Deze producten nemen wij o.w.v. hygiënische redenen niet terug. Je kan in de winkel terecht om ze te bekijken.

Sissel Plus 
Is het originele, in hoogte instelbaar orthopedische 
hoofdkussen met uitneembare vario-inleg (geschikt 
voor smalle en brede schouders) en voorzien van een 
gepatenteerde schuin oplopende rand. 
47 x 33 x 11/14 cm – polyurethaan – inclusief witte stretch overtrek, 100% katoen – kern wasbaar 
in handwas – overtrek wasbaar op 95 ºC 

Ledenprijs FSMB: € 73

Sissel Soft Plus
Het Sissel Soft hoofdkussen biedt een goede onder-
steuning van de nek door de originele Sissel-vorm, ge-
combineerd met de comfortabele eigenschappen van  
visco-elastisch materiaal (traagschuim).
47 x 33 x 14 cm –  inclusief ecru velours overtrek – kern wasbaar in handwas – overtrek wasbaar 
op 40 ºC 

Ledenprijs FSMB: € 85



VZW GEHANDICAPTEN & SOLIDARITEIT
Gehandicapten en Solidariteit vzw is een organisatie voor vrijetijdszorg. We bieden een aantrekkelijk activitei-
tenprogramma. Er is voor ieder wat: ontspanning, cultuur, reizen ... Wij richten ons naar personen met een 
beperking. De meeste activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk! Wij bundelen ons aanbod per semester in een aan-
trekkelijke brochure. Vraag ze gerust aan!

Daguitstappen
Een dagje uit met ons be-
tekent cultuur opsnuiven, 
een stad verkennen, lekker 
eten (in een restaurant of 
tijdens een leuke picknick), 
kennismaken met andere 
leden, maar vooral een fijne 
dag beleven. Onze uitstap-
pen vinden één keer per 
maand plaats op zaterdag. 
We verplaatsen ons met 
een liftbus, zodat een be-
perkt aantal rolstoelen ook 
meekunnen. 

Culturele  
activiteiten
Hou je van cultuur? Ben je 
graag onder de mensen, 
maar hou je het groep-
je liever klein? Heb je een 
beperkt budget? Dan zijn 
deze maandelijkse activitei-
ten zeker iets voor jou! We 
beperken de groep tot 10 
personen en hebben daar-
door meer aandacht voor de 
deelnemers. Ook dit aanbod 
vind je in onze brochure.

Vrijetijdstraject-
begeleidingen
Ben je op zoek naar een 
hobby/sportactiviteit en 
wil je andere mensen le-
ren kennen? Vind je de weg 
naar een gepast aanbod 
niet of kan je moeilijk keu-
zes maken? Dan kan onze 
vrijetijdstrajectbegeleider 
iets voor jou betekenen! Hij 
bespreekt samen met jou je 
interesses en bekijkt jouw 
mogelijkheden. Hij vertrekt 
vanuit jouw wens en gaat 
samen met jou op zoek naar 
een gepaste vrijetijdsinvul-
ling. Dit traject is helemaal 
gratis!

Familiegroep
Wij bieden een fijn plekje 
voor families met een kind 
met een beperking. Eén 
zondag per maand orga-
niseren wij een leuke acti-
viteit om het toegankelijke 
vrijetijdsaanbod te leren 
kennen. Ouders krijgen de 
mogelijkheid om ervaringen 
uit te wisselen terwijl hun 
kinderen genieten van de 
aangeboden activiteit. Ook 
de brussen zijn welkom!

Brochure of informatie vragen? 
Vzw Gehandicapten & Solidariteit 
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel - 02 546 15 94 -  
info@gehandicaptenensolidariteit.be 
www.gehandicaptenensolidariteit.be 

 Gehandicapten en Solidariteit vzw
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Hotel Domein Westhoek    
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
T: +32 (0)58 22 41 00 - F: +32 (0)58 22 41 99
info@domein-westhoek.be - www.domein-westhoek.be

Leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant genieten een korting op een kamer 
met ontbijt en op de arrangementen (niet cumuleerbaar en niet op lastminuteaan-
biedingen). Deze korting wordt enkel verrekend bij rechtstreekse boeking.

Herfstpromotie 
van 7 tot 17 november 2021

>  4 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  aankomstdag naar keuze

>  halfpension

>  gratis gebruik van het zwembad

vanaf € 242/persoon
supplement single (niet in standaard): € 28
kind < 12 jaar in kamer ouders: € 40/kind

Blijf Fit-promo
Geniet van een mooie strandwandeling, met zicht op de duinen 

en de zee.

>  2 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  volpension 
Lunch: 2 x dagschotel in onze Brasserie 
Diner : 2 x koud en warm buffet

>  gratis gebruik minigolf, fitness, petanque & zwembad

vanaf € 186/persoon
supplement single (niet in standaard): € 28
kind < 12 jaar in kamer ouders: € 20/kind

Fazantfestival
van 22 tot 24 oktober 2021 en van 12 tot 14 november 2021
>  2 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  koud en warm buffet op vrijdagavond

>  fazant met witloof, roomsaus en soufflé  

van aardappelen op zaterdagavond

>  halve fles wijn p.p.

vanaf € 199/persoon (standaardkamer)
supplement single: € 28
kind < 12 jaar in kamer ouders: €40/kind
slechts 30 plaatsen beschikbaar

Privéwellness met ontbijt
>  Turkse sauna / hamam in mozaïek

>  Knus hoekje met loveseat

>  Infraroodmuur

>  Regendouche en koude kantelemmer

>  Hotstone sauna

>  Relaxruimte met haardvuur

>  Warm voetbad

>  Ruime buitenjacuzzi met zicht op de duinen

>  Plat water inbegrepen

Privéwellness met ontbijt => € 134/koppel
- Privéwellness te reserveren
- 3 uur privégebruik (10u tot 13u)
- Handdoek, slippers en badjas inbegrepen
- 1 fles Cava (37.5 cl.) en niet alc. dranken
- Koffie- en theefaciliteiten

- 50%
op kamerprijs
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PROGRAMMA VIVA-SVV BRABANT
VIVA-SVV, dat zijn eigentijdse vrouwen in volle actie! We willen vrouwen stimuleren, zodat ze zich 

ondeugend, gezond en zelfverzekerd kunnen engageren in onze maatschappij. Neem gerust een kijkje 
op onze website voor de volledige activiteitenkalender, die steeds verder bijgewerkt wordt.
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DONNA MOVEMENT 
DANSWORKSHOP
Met "Donna Movement" stellen wij met 
trots onze body positive dansworkshops 
voor. In samenwerking met Valentina 
Nigro van Compagnie NOI zetten we in 
deze workshops vrouwen aan tot vrij 
bewegen, los van verwachtingspatronen 
en in interactie met elkaar. Valentina is 
méér dan een danslerares. Ze helpt je je 
lichaam omarmen en het te gebruiken 
zoals je zelf wil. De workshops zijn 
gebouwd rond de 4 elementen aqua, 
terra, aria en fuoco. 
Zin om mee te dansen op jouw manier? 
Schrijf je dan in vóór 20 augustus voor 
onze tiendelige workshop-reeks.
De workshops starten vanaf het najaar 
van 2021 en lopen tot en met het voorjaar 
van 2022:
dinsdag 7 september: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 21 september: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 5 oktober:19.30 - 20.30 uur
dinsdag 19 oktober: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 16 november: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 28 december: 19.30 - 20.30 uur

dinsdag 4 januari: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 1 februari: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 1 maart: 19.30 - 20.30 uur
dinsdag 12 april: 19.30 - 20.30 uur

 > Opvoedingstraat 19, 3000 Leuven
 > € 50 voor de tiendelige lessenreeks. 

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS  
PROJECT MENSTRUATIE
VIVA-SVV Brabant slaat de handen in el-
kaar met Bruzelle, een organisatie die de 
strijd aangaat tegen menstruatie-armoe-
de door maandverband in te zamelen en 
deze gratis en discreet te bezorgen aan 
menstruerende personen in een moeilij-
ke leefsituatie. We zoeken daarvoor nog 
geëngageerde, enthousiaste vrijwilligers! 
Je kan een bijdrage leveren aan het ma-
ken van maandverbandzakjes (of ande-
ren ertoe aanzetten om zakjes te maken), 
het plaatsen van onze inzamelboxen, het 
leegmaken van deze inzamelboxen, het 
vullen van de zakjes … 
Interesse? Lees de volledige vacature 
op onze website of neem contact met 
ons op!

WIL JIJ OOK IETS DOEN VOOR 
VROUWEN IN JOUW BUURT? 
Zet je graag mee je schouders onder leuke 
activiteiten? Is gezellig samenkomen 
met een toffe bende helemaal je ding? 
Organiseer je met veel goesting mee 
interessante lezingen, uitstappen ... (en 
geniet je graag mee)? Of lig je eerder 
wakker van maatschappelijke thema’s en 
wil je daarmee aan de slag? Antwoordde 
je op één van de voorafgaande vragen 
enthousiast ‘Ja!’, dan ben jij de persoon 
die wij zoeken! Neem contact met ons op 
en wij helpen en ondersteunen jou graag 
bij al je praktische vragen! 

 Zuidstraat 120, 100 Brussel
 brabant@viva-svv.be
 02 546 14 14
 www.viva-svv.be
 @viva.svv of @viva.svv.brabant
 @viva.svv.brabant



22

Programma
Joetz Brabant

september 2021 -  
januari 2022

Wij stellen jullie met trots ons nieuwe programma van 
het najaar 2021 voor: met heel wat nieuwe vakanties, 
thema’s en verblijfplaatsen. Blader snel door naar 
de volgende pagina’s en ontdek het zelf!  Wil je graag 
meer informatie over de vakanties? Bel of mail ons, 
zodat wij jou de gevraagde info kunnen bezorgen! 

> Onze verblijven 22

> Onze gezondheidsprojecten 22

> Word Healthie  25

> Joetz animator worden 28

Onze garantie: vakanties vol spelletjes en avonturen met leuke  

animatoren, een leuke vorming tot animator en bijleren op een 

speelse manier. Kortom, wij bezorgen onze jeugd een uitgebreid 

aanbod! 

Blijf ook op de hoogte via Facebook! Like snel onze pagina Joetz 

Brabant. Check zeker ook www.joetz.be voor ons volledige pro-

gramma en heel wat extra informatie over onze activiteiten!

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN! 
Wij bieden je een tussenkomst tot € 225 per verblijf. 

Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Voor meer details over de vakanties en de algemene voorwaar-

den kan je surfen naar www.joetz.be. De rode prijzen gelden 

alleen voor de leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant die 

in regel zijn met hun aanvullende verzekering.

WENS JE MEER INFO?
Je kan JOETZ Brabant bereiken via: 

> telefoon: 02 546 15 69 – 02 546 15 65

> e-mail: JOETZBrabant@fsmb.be

> website: www.joetz.be   Joetz_Brabant  Joetz_Brabant 

> postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel

> bezoekadres: Zuidstraat 118, 1000 Brussel 
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PROGRAMMA
CORONA SAFE !

Onze verblijven in de 
herfst- en kerstvakantie
Herfstvakantie:

30 OKTOBER-6 NOVEMBER 2021
Plasvakantie
Plast je kind nog regelmatig in bed? In een ongedwongen 
vakantiesfeer start het tijdens deze vakantie met een plas-
training die zijn succes al jarenlang bewezen heeft. Drin-
ken, plassen, bekkenbodemspieren trainen … Professio-
neel begeleid en met het advies van de uroloog vindt het de 
weg naar succes. De kinesist geeft dagelijks aangepaste 
oefeningen. De animators begeleiden 24/24 uur de plas-
training én houden de vakantiepret erin. Consultatie bij de 
uroloog aan het begin en het einde van de vakantie. In sa-
menwerking met Joetz Antwerpen.

 >  8 t.e.m. 12 jaar / Rijmenam / Eigen vervoer
 > € 737 / € 221

 

31 OKTOBER-5 NOVEMBER 2021
Halloween
Tegen verveling zeggen we 'neen' tijdens deze herfstvakantie. 
In het thema Halloween organiseren de aninimators spelle-
tjes, uitstapjes en feestjes. Verkleedkleren meebrengen? Dat 

mag, maar het moet niet. Wij garanderen je sowieso een grie-
zelig leuke vakantie. In samenwerking met Joetz Antwerpen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Rijmenam / Eigen vervoer
 > € 216,75 / € 138

 

31 OKTOBER-5 NOVEMBER 2021
Hoera herfst !
Wanneer de bladeren verkleuren en paddestoelen uit 
de grond schieten, dan is de herfst in het land! Samen 
met onze JOETZ-animatoren trekken we naar het bos, 
want daar valt vanalles te beleven. Leg die regenjas en 
regenlaarzen maar al klaar! In samenwerking met Joetz 
Oost-Vlaanderen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
 > € 270 / € 120

 

31 OKTOBER-5 NOVEMBER 2021
B-b-bibber & b-b-beef !
31 oktober… Een avond vol diverse halloweenkostuums, 
enge spookgeluiden en … snoepjes! Verkleed jij je ook graag 
in een oude heks, een levenloze zombie of een monster? 
Dan is dit kamp iets voor jou! Deze week staat helemaal in 
het teken van halloween… Durf jij met ons mee op kamp? 
In samenwerking met Joetz Oost-Vlaanderen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Merelbeke / Eigen vervoer
 > € 270 / € 120
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1 - 5 NOVEMBER 2021
Sun & Fun – Sevilla
Zin in een leuke trip tijdens de Herfstvakantie onder een zui-
derse zon? Grijp dan nu je kans en vertrek met JOETZ naar 
Sevilla! Deze citytrip wordt de perfecte combinatie tussen 
cultuur, zon en vooral héél veel Fun! Onze JOETZ-begelei-
ding zorgt alvast voor een zeer leuk animatieprogramma, 
aangevuld met enkele top bezienswaardigheden! Mis deze 
unieke citytrip niet en schrijf je vandaag nog in! In samen-
werking met Joetz West-Vlaanderen.

 >  14 t.e.m. 17 jaar / Sevilla - Spanje / Vliegreis
 > € 459 / € 399

 

Herfstvakantie:

26 - 31 DECEMBER 2021
Sneeuwkastelen & Zandmannetjes
De zee en het strand in een (hopelijk) besneeuwd 
winterlandschap … De ideale omgeving voor een fantastische 
eindejaarsvakantie! Tijdens deze laatste dagen van het jaar 
voorziet JOETZ een onvergetelijk avontuur in De Barkentijn. 
Sfeer en gezelligheid zullen zeker niet ontbreken. Hopelijk 
jij ook niet?! In samenwerking met Joetz Oost-Vlaanderen.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / Nieuwpoort / Busvervoer vanuit Aalst, 
Gent en Sint-Niklaas

 > € 320 / € 170

27 - 30 DECEMBER 2021
Disneymagie & Paris
Beleef met JOETZ een magische Kerstvakantie in Parijs! 
We verblijven 4 dagen lang in het Magic Circus Hotel in 
Disneyland! Naast de magische wereld van Mickey en zijn 
vrienden ontdekken we 2 dagen Parijs met al z'n troeven. 
Afsluiten doen we in het mooie Park Asterix waar we een dag 
lang rollercoasters en andere coole attracties ontdekken. 
Deze leuke trip wil je niet missen! In samenwerking met 
Joetz Antwerpen.

 >  12 t.e.m. 17 jaar / Parijs - Frankrijk / Busvervoer vanuit 
Kortrijk, Gent en Antwerpen

 > € 532 / € 487
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PROGRAMMA
CORONA SAFE !

Alles op een rijtje:

Datum Thema Plaats Leeftijd Prijs
Prijs met tussenkomst 

FSMB*

30/10/2021 t.e.m. 06/11/2021 Plasvakantie Rijmenam 8 t.e.m. 12 jaar € 737 € 221

31/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 Halloween Rijmenam 6 t.e.m. 12 jaar € 216,75 € 138

31/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 Hoera herfst! Merelbeke 6 t.e.m. 12 jaar € 270 € 120

31/10/2021 t.e.m. 05/11/2021 B-b-bibber & b-b-beef! Merelbeke 6 t.e.m. 12 jaar € 270 € 120

01/11/2021 t.e.m. 05/11/2021 Sun & Fun Sevilla Sevilla, Spanje 14 t.e.m. 17 jaar € 459 € 399

26/12/2021 t.e.m. 31/12/2021 Sneeuwkastelen & Zandmannetjes Nieuwpoort 6 t.e.m. 12 jaar € 320 € 170

27/12/2021 t.e.m. 30/12/2021 Disneymagie & Paris Parijs, Frankrijk 12 t.e.m. 17 jaar € 532 € 487

Inschrijven
De inschrijving voor onze verblijven gebeurt door betaling van een voorschot van 40 euro voor verblijven in het binnenland, 125 euro 
voor verblijven in het buitenland.

Dit bedrag kan op volgende wijze betaald worden:
> in één van de kantoren van de Socialistische Mutualiteit Brabant
>  via overschrijving op het IBAN-nummer: BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, Zuidstraat 120 te 1000 Brussel, met als 

mededeling: de naam en voornaam van de deelnemer(s), het aansluitingsnummer bij de FSMB, telefoonnummer, de gekozen 
bestemming en de periode.

De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot ontvangen. Het saldo moet volledig betaald zijn één maand voor de afreis. De 
deelnemer verklaart, door betaling van het voorschot, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. 
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ONTDEK ONZE GEZONDHEIDSPROJECTEN 
VOOR HET SCHOOLJAAR 2020 – 2021

VRIJ WIJS 
Een vorming seksualiteit op maat voor 
de 3e graad lager onderwijs en 1e en 2e 
graad middelbaar onderwijs. Thema's:
>  Biologische verschillen tussen meis-

jes en jongens, lichamelijke verande-
ringen tijdens de puberteit en hygiëne.

>  Voortplanting, veilig vrijen, SOA’s, 
zwangerschap, menstruatie en anti-
conceptie.

>  Weerbaarheid, het stellen en respec-
teren van de eigen grenzen en die van 
anderen.

>  Identiteit, relaties, vriendschap, ver-
liefdheid, liefde, homoseksualiteit en 
verschillende gezinsvormen.

>  Begeleid door een student die specifiek 
opgeleid is voor deze opdracht.

 YUM RUNNER 
Een uniek educatieve workshop met een 
serious game rond gezonde voeding en 
beweging op maat van kinderen van de 
1e graad lager onderwijs:
>  Uitdagend voor kinderen dankzij o.a. 

de serious game Yum Runner en leuk 
hoekenwerk.

> Begeleid door een student die specifiek 
opgeleid is voor deze opdracht.
>  In overeenstemming met de nieuwe 

voedingsdriehoek.
>  Cognitieve leeruitkomst: wat je leert, is 

toepasbaar in het echte leven. 

DRAADLOOS
Wat gooi je allemaal op het wereldwijde 
web en is dit wel zo verstandig? Tijdens 
deze workshop confronteren we de leer-
lingen met hun online gedrag en de mo-
gelijke gevolgen hiervan.
>  Interactief pakket: chat game, rollens-

pel, real vs. cyber om de confrontatie 
aan te gaan met hun gedrag en profile-
ring in de digitale wereld.

>  Kritisch kijken naar de verschillen en 
gelijkenissen van de wereld on- en 
offline.

>  Begeleid door een student die specifiek 
is opgeleid voor deze opdracht. 

WAT? HOE?
De workshops worden begeleid door 
een healthie, een vrijwilliger die speci-
fiek opgeleid is voor deze opdracht.
De periode waarin je kan boeken loopt 
van 14/02/2022 tot en met 01/04/2022.

De duur is afhankelijk van de workshop:
Vrij Wijs : 1 sessie = 100min
Yum Runner : 1 sessie = 65min
Draadloos: 1 sessie = 120 min

De pakketten werden ook ontwikkeld op 
maat van de leerplandoelen.
De groepsgrootte voor de workshops is 
maximum 25 leerlingen.

Het didactisch materiaal wordt door ons 
voorzien. Het enige dat we vragen voor 
‘Vrij Wijs’ middelbaar onderwijs is om 
een laptop/pc, boxen en een beamer ter 
beschikking te stellen. Voor ‘Draadloos’ 
vragen we indien mogelijk om compu-

ters en/of tablets te reserveren en wifi te 
voorzien.

WAT KOST DAT DAN?
Alle educatieve workshops bij Joetz 
Brabant vzw zijn volledig gratis!  

INTERESSE?
Ben je geïnteresseerd en wil je graag 
een workshop boeken voor volgend jaar? 
Mail dan naar joetzbrabant@fsmb.be
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PROGRAMMA
CORONA SAFE !

WORD HEALTHIE!
Verleg je grenzen en doe unieke ervaring op als gezondheidswerker (healthie). Ga aan de slag in een 
school met ons aantrekkelijke vormingsmateriaal en ga in gesprek met nieuwsgierige kinderen en 
jongeren over onder andere seksualiteit en gezonde voeding. 

KIES ZELF
> Wanneer en hoe vaak je vorming geeft. 
>  Met welke vormingspakketten (gezondheidsthema) je aan de 

slag gaat.

PROFIEL
>  Leeftijd: 18 – 26 jaar (peer-to-peer education) 
>  Zelfstandig, sociaal en communicatief aangelegd 
>  Geïnteresseerd in gezondheidsthema's 
>  Graag bezig met kinderen en jongeren

WAT KRIJGT EEN HEALTHIE?
> Opleiding
>  Ervaring in vormingswerk 
> Onkosten in de vorm van vrijwilligersvergoeding
>  Meerwaarde voor CV 

ZIN OM HEALTHIE TE WORDEN? SCHRIJF JE IN.
Wat mag je verwachten? 

1) STARTWEEKEND
Tijdens het algemene opleidingsweekend maak je kennis met 
de vormingspakketten rond seksualiteit en gezonde voeding. 
Daarnaast worden ook je kennis en vaardigheden om voor een 
klas of groep te staan, versterkt.

Data:  van vrijdag 22 t.e.m zondag 24 oktober 2021 
van vrjdag 18 t.e.m. zondag 20 februari 2022

Locatie: Hanenbos in Dworp
Praktische info:  2 overnachtingen in volpension, vormings- 

materiaal, ongevallenverzekering, 

2) TERUGKOPPELING
Tijdens dit moment geeft iedereen een stukje van de vorming in 
de vorm van microteaching. Je bereidt je dus voor alsof je echt 
een vorming gaat geven. Nadien geven we elkaar feedback.

Data: nog te bepalen (november/december)
Locatie: Leuven, Gent en Brussel (specifieke plaats nog te be-
palen)

3) PAKKETKENNIS
Na de basisopleiding ga je in je eigen regio aan de slag. Som-
mige regio’s hebben, buiten seksualiteit, draadloos en gezonde 
voeding andere vormingspakketten. Als je interesse hebt in het 
geven van andere vormingspakketten, bieden deze regio’s in 
samenspraak nog extra opleiding of begeleiding aan.

Kostprijs: 57 euro voor het hele programma
Deze prijs is inclusief alle vormingen, het vormingsmateriaal en 
overnachting in volpension.
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Joetz – Animator worden!

Tijdens onze basiscursus tot animator starten we van nul en spitsen 

we ons gedurende een weekend en een week toe op alle ditjes en 

datjes van het animator-zijn: “hoe werk ik creatief met kinderen?”, 

“hoe leg je een spel uit?”, “hoe ga ik om met moeilijk gedrag?” ... Geen 

saaie lessen, maar leuke sessies met echte ervaringsdeskundigen. 

Vooral zelf spelen, ervaren en beleven staan tijdens de cursus centraal!

Na de cursus volgt een stage in de zomervakantie en in september 

evalueren we jouw volledige traject. Breng je dit alles tot een goed 

einde, dan ligt er voor jou een officieel attest ‘animator in het 

jeugdwerk’ te wachten!

DATA EN PRIJS
De vorming animator start in 2022 en bestaat uit een weekend en een 

week vorming. Daarna volgt minimum een week praktische stage. 

Deze stage doe je in juli of augustus, tijdens de zomervakantie. Nadien 

volgt nog een evaluatie-dag in september.

De data van de vorming:

>  Het weekend: van vrijdagavond 28/1 tot en met zondagavond 

30/1/2022 (Nieuwpoort)

>  Krokusvakantie: van zondagochtend 27/2 tot en met zaterdag 

namiddag 05/03/2022 (De Panne)

! Om recht te hebben op je brevet, dien je uiteraard aanwezig te zijn 

op de volledige cursus, de stage én de evaluatie.

PRAKTISCH
Inschrijving gebeurt door een betaling van een voorschot van € 50 :

>  in één van onze kantoren van de FSMB

>  via overschrijving op BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, 

Zuidstraat 120 te 1000 Brussel met als vermelding: “Vorming 

animator 2022 + naam en voornaam + telefoonnummer”

Voor meer informatie over onze vorming gelieve contact op te nemen 

met Joetz Brabant.

OPGELET: Je inschrijving is pas effectief na betaling van het 

voorschot. De vorming zal pas doorgaan indien het minimum van 8 

deelnemers bereikt is.

Na de inschrijving sturen wij jou de nodige documenten op.

INFORMATIEVERGADERING
Om de geïnteresseerden wat meer informatie te kunnen geven, 

wordt er een informatievergadering georganiseerd op woensdag 

5 januari 2022 om 14u30. Deze gaat door bij JOETZ Brabant in het 

gebouw: Zuidstraat 118, 1000 Brussel. Ook jongeren die zich reeds 

ingeschreven hebben, worden hier verwacht. Op deze manier krijgen 

ook zij een duidelijker beeld van wat hen te wachten staat.

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE TOCH NOG 
ENKELE VRAGEN? 
Neem een kijkje op onze website www.joetz.be, bel naar  

02 546 15 69 of stuur een mailtje naar JOETZBrabant@fsmb.be.

Je wordt 16 jaar in 2022 of ouder, je bent dol-enthousiast om met kinderen te werken, je beschikt over een 
gezonde dosis inzet en engagement of je bent gewoon op zoek naar een creatieve uitlaatklep?
Dan ben jij dé animator die wij zoeken!
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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 !



VRIJE TIJD & GEZONDHEID

32

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.



HEB JE ADVIES NODIG?
  Maak gebruik van ons online contactformulier of con-
tacteer ons via 02 506 96 11.

  Bezoek een van onze kantoren. Raadpleeg onze ope-
ningsuren op www.fsmb.be/nl/vind-een-kantoor.

  Maak een afspraak met een van onze raad-
gevers door: te surfen naar www.fsmb.be/ 
nl/afspraak-online, contact op te nemen met het kan-
toor van jouw keuze of te bellen naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?
  Onze website, www.fsmb.be, staat boordevol informa-
tie over onze voordelen en diensten. Daarnaast vind je 
er ook heel wat info over de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering en uiteenlopende gezondheidsthema’s.

  Schrijf je in op onze maandelijkse newsletter om op 
de hoogte te blijven van nieuwigheden.

  Maak gebruik van ons online contactformulier of con-
tacteer ons via 02 506 96 11.

REGEL JE FORMALITEITEN
  Je kunt je zorgattest in de brievenbus van je kantoor 
deponeren.
  Onze interactieve terminals zijn van 7 tot 21 uur toe-
gankelijk in een aantal kantoren. Je kunt er onder 
meer roze identificatieklevers en attesten afdrukken.
  Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbeta-
lingen controleren, documenten downloaden ... alle-
maal via je computer.
  Bel de klok rond naar onze Phone mut op 02 502 52 
50 om roze identificatieklevers, de Europese ziekte-
verzekeringskaart enz. te bestellen.

LID WORDEN!
Ben je nog geen lid van de Socialistische Mutualiteit 
Brabant? Vul ons online inschrijvingsformulier in op  
www.fsmb.be, kom langs in een van onze talrijke kanto-
ren of contacteer ons op het nummer 02 506 96 11. Wij 
doen dan al het nodige voor jou!

Tot jouw dienst


