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EDITO

onredelijke. Dat is een baken in het beleid van ons ziekenfonds
zowel intern als extern.
De actoren van de sociale bescherming - waaronder ons
ziekenfonds - moeten alert, krachtig optreden bij elke vorm van
ongewenst gedrag dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van een persoon wordt aangetast. Dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt
gecreëerd. Dit betekent andermaal dat we ons inleven in de
“andere”. Dat we het eigen handelen, waaronder begrepen ook
ons handelen in de samenleving, in dit opzicht kritisch toetsen
vanuit het standpunt van de “andere”.

I

edereen telt mee voor de Federatie van Socialistische
Mutualiteiten van Brabant: iedereen heeft recht op gelijke
kansen in onze samenleving. Ons ziekenfonds is sociaal en
maatschappelijk geëngageerd en draagt in zijn dienstverlening
en aanbod de kernwaarde solidariteit hoog in het vaandel.

Een streven, een verlangen naar sociale rechtvaardigheid en de
afwezigheid van racisme en discriminatie, moet juridisch gebetonneerd en afdwingbaar zijn. Als we er dieper over nadenken
voelt het onwennig dat de antiracismewet uiteindelijk zo jong
is. Veertig jaar, dat is grofweg “maar” een generatie. Dat wil
ook zeggen dat we niet mogen aannemen dat het verwerpen
van racisme en discriminatie als vanzelfsprekend geïntegreerd
is door iedere deelnemer aan onze samenleving. De scherpe
waarnemer ziet helaas dagelijks voorbeelden, illustraties. Met
elke nieuwe generatie zal zorg moeten besteed worden aan het
groeiproces waarin bewust wordt ingezet op het elimineren van
verwerpelijke projecties op de “andere”.

Met een terugblik naar de vroege jaren 80 van de vorige eeuw
is het terecht de antiracismewet te erkennen als een mijlpaal,
een belangrijke en noodzakelijke stap in de strijd tegen racisme
en discriminatie in hun verschillende verschijningsvormen. De
parlementsleden die - intussen 40 jaren geleden - zorgden voor
het tot stand komen van deze voor onze rechtsstaat fundamentele wet, komt een zeer grote verdienste toe. Bravo! Met de af
stand van jaren en in het bewustzijn dat racisme en discriminatie
steeds om de hoek loeren en nimmer als afgeserveerd kunnen
beschouwd worden is een actief memoreren bij gelegenheid
van de verjaardag van de antiracismewet een initiatief dat we
graag steunen. Het leidt tot een reflectie over onze samenleving
en heeft de verdienste dat het middenveldorganisaties verplicht
zich tegenover dit zo belangrijke thema te oriënteren in hun
actuele werking.

Als we de blik buiten de landsgrenzen werpen - en we hoeven
Europa nog niet eens te verlaten - is discriminatie op grond van
ras, huidskleur, etnische afstamming niet iets waarmee afgerekend is. Verre van.
Is de samenleving vrij van segregatie? Black lives matter?
Flakkert nationalisme niet onderhuids in onze eigen Belgische
samenleving?

Ons ziekenfonds wil in de strijd tegen racisme en discriminatie steeds herkenbaar zijn als steun voor al diegenen die in de
samenleving geconfronteerd worden met vormen van racisme
en discriminatie. Het gaat niet enkel over het debat op het publieke forum. Wij willen door onze dagelijkse werking bewust
bijdragen aan een warme verbindende samenleving die elke
vorm van racisme en discriminatie bant. Onverschrokken, ob
stinaat, niet bang voor de contramine, met eisen, met willen,
met ons te identificeren met iedere “andere”.

Het is beladen, misschien overtrokken om dit te durven denken,
zou het voluntarisme waarmee de antiracismewet veertig jaren
geleden tot stand kwam, vandaag nog even sterk ingebed zijn
in onze parlementaire democratie? Zijn we daarentegen geen
getuigen van verbrokkelende solidariteit in de samenleving? En
is brede solidariteit dan niet precies de maatschappijvorm die
we nodig hebben om schouder aan schouder te strijden tegen
iedere uiting van racisme en discriminatie?
We wensen de lezer alvast te bevestigen dat ons ziekenfonds
zich hiertoe verder zal inspannen.

Tegenover chaos en willekeur stelt onze maatschappij een sociaal contract als evenwichtssysteem. Een systeem, gebaseerd
op waarden en afspraken die overeenkomstig de menselijke
waardigheid dienen te zijn. Een sociaal contract dat we vorm
geven als een model van integratie en eliminatie: integratie van
het sociaal rechtvaardige, eliminatie van het ongewenste en

Hans Heyndels
algemeen secretaris
5 november 2021
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Een goede
gezondheid
voor iedereen!

organisaties, een onderwijsinstelling, stad of gemeente komen wij tot € 37,50 tussen in de kosten
(€ 7,50/dag).

HUUR EEN ZIEKENHUISBED, ALTERNERENDE
MATRAS, ENZ. Verbeterd voordeel!
Ons ziekenfonds neemt 50% van de kostprijs op
zich wanneer je een ziekenhuisbed, alternerende
matras, tillift met draagdoek en andere bed
benodigdheden huurt in onze Medishop.

NIEUW IN 2022
De Socialistische Mutualiteit Brabant bereidt haar
aanbod van voordelen uit om ieders toegang tot de
gezondheidszorg te garanderen.

DENTIMUT FIRST
Volledige terugbetaling van het remgeld voor:
> raadplegingen en preventieve behandelingen
bij de tandarts;
> raadplegingen en controlebezoeken bij
de orthodontist;
> orthodontische onderzoeken/adviezen;
> vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar).
Andere tussenkomsten
> Verhoogde tussenkomst voor tandbeugels: tot
€ 1.050 (voor klassieke orthodontiebehandeling begonnen vóór de leeftijd van 15 jaar)
> Verhoogde tussenkomst voor een hazenlip,
dysmorfie en andere specifieke aandoeningen:
tot € 1.450
> tandprotheses: tot € 175 (1x/7jaar)
> tandimplantaten: tot € 175 (1x/7jaar)

Voor slechts € 7 per maand kan je van
meer dan 70 voordelen en diensten
genieten van de Socialistische Mutualiteit
Brabant. Bekijk al onze voordelen en
diensten op www.fsmb.be.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN ALS JE
NIET BETAALT?

JOETZ BRABANT Verbeterd voordeel!
> Verblijven: tot € 30/dag (max. 8 dagen/verblijf)
> Nieuw! Opleiding animator: tussenkomst tot
€ 200/opleidingsjaar

Als je je bijdragen niet betaalt, kan je geen gebruik maken van onze voordelen en diensten
en loop je het risico uitgesloten te worden van
onze aanvullende verzekering en van de Hospimut en Dentimut Plus verzekeringen, zelfs als
je beslist om van ziekenfonds te veranderen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen.

SPORTKAMP Verbeterd voordeel!
Bij deelname aan een sportkamp van Sport
Vlaanderen, de Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de organisatie ADEPS of
een vereniging erkend door één van de voornoemde
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SURF NAAR WWW.FSMB.BE!
> Vind de informatie die je zoekt,
download je documenten en ontdek
onze voordelen en diensten.

ANTIBIOTICA,
NIET ZONDER
RISICO’S

> 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 ziekteverzekering 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 gezondheid en welzijn? Schrijf
je dan zeker in op onze maandelijkse digitale
nieuwsbrief op www.fsmb.be.

Antibiotica hebben de medische wereld enorm
ver
anderd. Dankzij hun ontwikkeling kunnen infecties door bacteriën radicaal bestreden worden.
Maar er is een keerzijde aan deze medaille. Door
overmatig en onnodig gebruik, worden bacteriën
steeds resistenter tegen antibiotica. Er zijn zelfs
bacteriën die resistent zijn tegen alle antibiotica.
Dit houdt enorme gevaren in voor onze gezondheid. Zo kunnen ernstige ziektes minder effectief
bestreden worden en worden operaties steeds risicovoller. Daarnaast vallen antibiotica ook nuttige
of onschadelijke bacteriën aan. Hierdoor kunnen
ze heel wat nevenwerkingen veroorzaken, zoals
allergieën, diarree, maagproblemen, verminderde eetlust en schimmelinfecties. Wil je meer
informatie over antibiotica? Ga dan naar
www.gebruikantibioticacorrect.be/nl.

WORD ANTIBIOTIC GUARDIAN!
We weten nu dat bacteriën steeds resistenter worden
tegen huidige antibiotica, dit vanwege overmatig en
foutief antibioticagebruik. Help ons de strijd aan te
gaan tegen overmatig antibioticagebruik en word Antibiotic Guardian! Kies zelf op www.antibioticguardian.com/dutch met welke eenvoudige belofte jij je
wil inzetten voor het beter gebruik van antibiotica en
nodig anderen uit om hetzelfde te doen.
Antibiotic Guardian ondersteunt de UK Antimicrobial Resistance Strategy, de Europese Antibioticadag
(18 november) en de Internationale Antibioticaweek en krijgt steun van de Belgische Commissie voor
de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC).
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Download nu
de nieuwe
FSMB e-Mut app!
Zo kan je jouw dossier nog makkelijker beheren.
> Raadpleeg de terugbetalingen van je gezondheidszorg

> Bestel verschillende documenten
> Raadpleeg het dossier van je uitkering
> Raadpleeg je brieven van het ziekenfonds
> Raadpleeg je contactgegevens
> Volg de vorderingen van je dossier stap voor stap op

Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
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RUGPIJN?

Blijf in beweging!

Lagerugpijn, is de medische term voor pijn in de onderrug ter hoogte
van de lendenwervels. Dit is de meest voorkomende vorm van
rugpijn, is meestal niet ernstig, en kan op elke leeftijd voorkomen.
Om pijn in de rug te voorkomen, moet je goed voor je rug zorgen!
Hier zijn enkele tips om je rug in topvorm te houden.
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RUGPIJN

“Lagerugpijn treft zowel mannen als
vrouwen en kan op elke
leeftijd optreden.”

WAT IS HET?
Lagerugpijn is pijn die men voelt in de onderrug.
Rugpijn heeft vele synoniemen: lagerugpijn, lumbago, door de rug gaan, enz.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone
lagerugpijn en symptomatische lagerugpijn. Gewone
lagerugpijn komt vaak voor. Deze is in medisch opzicht niet zo ernstig, maar kan wel zeer pijnlijk en
lichamelijk beperkend zijn. Acute lagerugpijn wordt
gedefinieerd als pijn die minder dan 7 dagen aanhoudt, chronische lagerugpijn als pijn die langer dan
3 maanden aanhoudt, en recidiverende lage rugpijn
als een reeks acute episoden die min of meer regelmatig optreden en zich herhalen gedurende een
periode van enkele maanden tot enkele jaren.

WANNEER MOET JE ADVIES INWINNEN?
In de meeste gevallen verdwijnt de lagerugpijn na een
paar dagen. Als de pijn langer aanhoudt, is het raadzaam om een arts te raadplegen.
Het is echter absoluut noodzakelijk een arts te
raadplegen als de pijn gepaard gaat met koorts, pijn
op de borst of in de buik of onverklaarbaar gewichtsverlies, het gevolg is van een groot trauma (val, klap,
enz.), zwakheid veroorzaakt, darm- of urinaire problemen veroorzaakt, zich uitbreidt naar één of beide benen, tintelingen in één of beide benen veroorzaakt of
als je een voorgeschiedenis van kanker, osteoporose of
hiv-besmetting hebt.

Symptomatische lagerugpijn is te wijten aan een
ziekte: infectie, tumor, breuk, misvorming, enz. Dit
vertegenwoordigt 10 tot 15% van de gevallen.

“Geschat wordt dat 80% van de
bevolking in zijn leven een periode
lagerugpijn heeft gehad, heeft of
zal krijgen.”

Tijdens de consultatie zal de arts aan de hand van
vragen en onderzoek het type lagerugpijn kunnen vast
stellen. In het geval van gewone lagerugpijn is beeldvorming (röntgenfoto, CT-scan) niet zinvol. Beeldvorming
is vaak een verspilling van tijd en geld voor de sociale
zekerheid. Het kan ook een tegengesteld effect hebben.
Bij de meeste mensen zullen beeldvormende appa
raten namelijk «afwijkingen» ontdekken. Het is bij
voorbeeld mogelijk dat je een hernia hebt, zonder er
enige last van te ondervinden. Er is dus niet altijd een
verband tussen de symptomen en de radiologische
vaststellingen.

DE OORZAKEN
De wervelkolom is een complexe structuur waarbij alle
structuren van de rug een bron van pijn kunnen zijn
(wervels, spieren, tussenwervelschijven, enz.). Meestal
is het onmogelijk de precieze oorsprong van de pijn, die
na een paar weken spontaan verdwijnt, te bepalen. Het
kan te wijten zijn aan een mechanisch probleem, een
verkeerde beweging, veroudering, slechte gewoonten,
enz.

Het is natuurlijk normaal dat je de oorzaak van je
pijn wil vinden, maar dit kan een tegengesteld effect
hebben omdat je, wanneer je eenmaal bewust bent
van een anatomische afwijking, het vertrouwen in je
rug zal verliezen en gedragingen kunt gaan vertonen
die lagerugpijn veroorzaken. Je zal minder bewegen,
bepaalde handelingen of inspanningen vermijden
waarvan je denkt dat ze gevaarlijk zijn voor je rug of
lichamelijke activiteiten vermijden.

Een zittende levensstijl en, in het algemeen, een gebrek aan lichaamsbeweging blijken een verergerende
factor te zijn voor lagerugpijn. Spieren die niet worden
gebruikt zullen verzwakken, vooral die van de rug, en de
structuren die de gewrichten versterken en beschermen (pezen, ligamenten en spieren) zullen hetzelfde
lot ondergaan. De concentratie van inspanning op
verzwakte structuren kan leiden tot lagerugpijn.

Het gebruik van beeldvorming moet theoretisch beperkt blijven tot lagerugpijn waarbij men denkt dat
09
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In het geval van chronische lagerugpijn of wanneer
er een risico bestaat dat het chronisch zal worden,
zal een multidisciplinaire behandeling overwogen
worden. Het kan gaan om: kinesist, reumatoloog,
neuroloog, specialist in fysische geneeskunde en
revalidatie, pijnspecialist, enz.

het symptomatische lagerugpijn als gevolg van ziekte
is, wanneer een operatie wordt overwogen of de pijn
verergert en leidt tot aanzienlijke invaliditeit.

HOE WORDT LAGERUGPIJN BEHANDELD?
Rugpijn is een complex probleem dat, vooral
wanneer de pijn chronisch is, het dagelijks leven
van de getroffen persoon zal verstoren. In vele gevallen zal de behandeling globaal zijn en rekening
houden met zowel de fysieke als de morele aspecten van de ziekte.

GENEESMIDDELENBEHANDELING
In geval van hevige pijn kunnen pijnstillers worden
toegediend. Dit is een kortdurende behandeling
om de pijn te verhelpen, maar het is geenszins een
therapeutische procedure voor de behandeling
van lagerugpijn zelf. Geen enkel pijnstillend geneesmiddel is op middellange termijn doeltreffend
gebleken tegen de evolutie van acute lagerugpijn.

“Aangezien lagerugpijn wordt
veroorzaakt door verzwakte spieren,
is het noodzakelijk om zo snel mogelijk terug te keren naar de
gebruikelijke activiteiten.”
WIE NIET VOORUIT GAAT, GAAT ACHTERUIT
Men denkt vaak te moeten rusten, maar dat is een
vergissing. Dit zal op zeer korte termijn de pijn verlichten, maar op langere termijn de lagerug
pijn
doen toenemen. Lichamelijke inactiviteit draagt bij
tot de atrofie en de verzwakking van de rugspieren,
wat de situatie verder verergert.
In geval van lagerugpijn is het raadzaam zo snel
mogelijk je gewone activiteiten te hervatten. Aangezien er niets beschadigd is, bestaat er geen risico op verergering van een blessure bij het hervatten van een activiteit.
Lichaamsbeweging is dus de belangrijkste behandeling voor een gunstige evolutie van gewone
lagerugpijn. Wateraerobics, yoga, pilates, gymnastiek, enz. zouden een positief effect hebben
op mensen met rugproblemen omdat het de rug
spieren versterkt. Zwemmen, fietsen en wandelen
zijn andere vormen van lichaamsbeweging die de
rugspieren ten goede komen. Kortom, het maakt
niet uit welke sport je beoefent, als je het maar
goed en met enthousiasme doet.
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RUGPIJN

DE ROL VAN KINESITHERAPIE
Enkel kinesitherapie volgen, zal chronische lage
rugpijn niet verhelpen. Het is essentieel dat de
patiënt actief deelneemt en de tijdens het herstel
verworven vaardigheden onderhoudt door dage
lijkse oefeningen te doen die hem door de kinesist
aangeleerd zijn.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING
Iemand die gestrest, angstig of in een staat van depressie verkeert, zal meer moeite hebben om met
moeilijke situaties om te gaan, ook met diegene
die door lagerugpijn veroorzaakt worden zoals: een
sociaal en emotioneel leven leiden, van baan ver
anderen, bepaalde activiteiten opgeven, nieuwe
houdingen aanleren, enz. De patiënt die niet met
stress kan omgaan, loopt dus nog meer kans om
lagerugpijn te krijgen, die dan een bron van stress
wordt.

Het doel van de kinesitherapie is ook de patiënt in
staat te stellen zijn zelfvertrouwen terug te winnen
en zijn angsten en overtuigingen tegen te gaan.

Psychologische begeleiding zal de patiënt helpen
om niet in een vicieuze cirkel te belanden door hem
of haar te helpen stress beter te beheersen en een
positievere houding aan te nemen.

OSTEOPATHIE, ACUPUNCTUUR,
SOFROLOGIE, ENZ.
Geen enkele wetenschappelijke studie heeft de
doeltreffendheid van osteopathie, acupunctuur,
sofrologie, mindfulness meditatie of hypnose aangetoond. Deze kunnen worden beschouwd als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak met als
vereiste een patiënt die de behandeling actief meedoet.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Psychotherapie
Wij vergoeden €160/jaar voor psychotherapie.
Gezinsplanning Rosa
Je kan psychotherapie volgen in ons Rosa-centrum
voor gezinsplanning. De prijs van de consultatie is
€26 (€45 voor koppels of gezinnen).
02 546 14 33 / planningrosa@fmsb.be /

DE LENDENGORDEL
Het dragen van een lendengordel wordt sterk afgeraden, omdat patiënten snel niet meer zonder kunnen. Bovendien zal het dragen van de gordel de werking van de spieren onderdrukken en zorgen voor
het verzwakken van de lendenspieren bij het afnemenen van de gordel.

www.fsmb.be/nl/voordelen-diensten/gezinsplanning-rosa
Ben je op zoek naar een kinesist,
psycholoog, enz.?
Bezoek onze medische centra César De Paepe
voor toegankelijke en kwalitatieve zorg. Je kan ook
een beroep doen op ons thuiszorgcentrum.
Sport
Wij vergoeden tot €45 per jaar voor je sport- of
fitnessabonnement.
Op zoek naar activiteiten? Raadpleeg het programma van S’Academie VZW op pagina 22.
Zorg 100% terugbetaald
Zorg zonder zorgen! Dankzij onze volledige terugbetaling van medische verzorging hoef je niet langer
te piekeren over de kosten van je gezondheidszorg.
MEDISHOP, jouw gezondheidspartner!
De Medishop biedt je een breed scala aan gespecialiseerde producten en paramedische apparatuur tegen democratische prijzen.
Meer info?
www.fsmb.be / 02 506 96 11 / onze kantoren

INFILTRATIES
Een infiltratie kan nuttig zijn wanneer de pijnbe
strijding niet helpt. Dit gebeurt altijd in overleg met
een arts en alleen als de kinesitherapiesessies
geen effect hebben gehad op de ontsteking.
CHIRURGISCHE BEHANDELING
Een chirurgische ingreep kan worden overwogen
als de situatie na verloop van tijd niet verbetert
en de andere behandelingen niet helpen. Dit moet
individueel beoordeeld worden. Het is altijd beter
om verschillende adviezen in te winnen voor je een
operatie ondergaat (neurochirurg, fysisch arts en
orthopedist).
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Hoe hou je je rug gezond?

Aan veroudering valt helaas niets te doen, maar het is wel mogelijk om een rug gezond te houden door een
gezonde levensstijl aan te nemen en regelmatig aan lichaamsbeweging te doen. Je rug moet in alle richtingen bewegen. Hier zijn wat oefeningen die je zouden moeten helpen sommige blessures te voorkomen. Het
is aangeraden om deze zowel ‘s ochtends als ‘s avonds te doen.

1.
<-

-<

3.

Staand met je handen op een meubelstuk, rug recht en
benen uit elkaar, beweeg je billen en voeten naar achteren totdat je benen een rechte hoek vormen met je romp,
terwijl je je rug recht houdt. Hou 6 seconden aan, stop 6
seconden en herhaal.

<-

<-

<-

<-

Op de grond, op handen en voeten, trek je buik
spieren en billen samen en buig dan langzaam je
rug, zodat je billen en schouders naar boven wijzen. Hou een paar seconden aan, en ga dan terug
naar de beginpositie. Vervolgens buig je je rug,
maar deze keer omhoog, en laat je je hoofd tussen
je armen hangen.

<-

<-

2.

Liggend op je buik, met je armen gestrekt op de grond.
Duw je ledematen omhoog en hou je hoofd op één lijn
met je lichaam, totdat je een lichte rek in je onderrug
voelt. Hou de positie een paar seconden aan en laat
dan los.

<- -<

4.

Ga rechtop met je hoofd, rug en billen tegen de
muur staan, benen naar voren. Glij naar beneden
alsof je gaat zitten en stop wanneer je benen in
een rechte hoek gebogen zijn. Hou zo lang mogelijk vol.

Meer informatie?
www.geenscanzonderplan.be / www.uzleuven.be/nl/rugppijn / www.reumahuis.be / www.kce-fgov.be
Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Aurélie Tubier en Marie Chauchefoin, kinesitherapeuten van het
Universitair Ziekenhuis Brugmann.
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ECHO MUTUALISTE / SENIORS

Actief zitten
met een 2-in
-1kussen!

De innovatie
ve
warmwater
kruik,
veilig, hand
ig, snel
en doeltreff
end!

SISSEL ® Heat Wave
> Elektrische warmwaterkruik met verwijderbaar snoer
> Aangename en zachte fluwelen overtrek
> Veilig en handig – water bijvullen is niet nodig
> Langdurige warmte gedurende meerdere uren
> Afmetingen: 30 x 20 cm

Promo ledenprijs € 31

SISSEL ® SITFIT ® Plus
> Perfecte combinatie van een wigkussen en
een met lucht gevuld zitkussen
> Geschikt om de rug- en bekkenbodemspieren
te trainen
> Bevordert een rechte zithouding
> Ø ong. 37 cm, één formaat voor tieners en
volwassenen
> Maximaal lichaamsgewicht: 138 kg
> Verkrijgbaar in zwart of rood
> Inclusief oefenposter

Promo ledenprijs € 29
Acties geldig tot en met 15/02/2022

Bestel op www.medishoponline.be of in een van
onze Medishops in de buurt. 078 15 60 30 - infomedishop@fsmb.be

MUTUALISTISCHE WEERGALM SENIOREN

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Goed voor de gezondheid?
Voedingssupplementen worden steeds populairder. Wie heeft er nooit vitaminen of kruidenpreparaten genomen om zich te beschermen tegen een gezondheidsprobleem? Van deze supplementen wordt gezegd dat
ze veel goede eigenschappen hebben, maar zijn ze ook echt doeltreffend en vormen ze geen gevaar voor je
gezondheid?
Voedingssupplementen zijn voedingsmiddelen in
voorgedoseerde vorm (capsules, pastilles, tabletten,
enz.) die bedoeld zijn als aanvulling op een gezond
en evenwichtig eetpatroon. Voedingssupplementen
kunnen planten of plantenextracten, mineralen, vitaminen, vetzuren, aminozuren, cafeïne, enz. bevatten met een voedingswaarde of fysiologisch effect,
maar zonder genezend effect!

«geneest hoest, diarree, enz.». Dit staat onder
controle van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

WANNEER KAN JE ZE GEBRUIKEN?
Voedingssupplementen zijn bedoeld om voedingstekorten te corrigeren, een toereikende aanvoer van
voedingsstoffen in stand te houden of specifieke
fysiologische functies te ondersteunen. Ze beloven
je een betere vitaliteit, gezondheid, een stralende
huid en/of haar of een beter geheugen, enz.

ZIJN HET MEDICIJNEN?
Nee, het zijn geen medicijnen! De stoffen in voedingssupplementen hebben geen genezend effect
en zijn dus niet bedoeld om een ziekte te voorkomen of te genezen. In tegenstelling tot een geneesmiddel hoeft de doeltreffendheid van een voedingssuplement niet bewezen te worden alvorens
het op de markt gebracht wordt. Daarom mogen
op het etiket van een voedingssupplement geen
gezondheidsbeweringen worden vermeld zoals

In ons land komen gebreken en tekorten aan voedingsstoffen zelden voor. Een evenwichtige en
gevarieerde voeding voorziet een mens van alle
voedingsstoffen die nodig zijn voor een goede
ontwikkeling en gezondheid. Het is dus niet nodig om veel geld uit te geven aan voedingssupplementen.
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HOE KUNNEN WE DE RISICO’S BEPERKEN?
In bepaalde situaties kunnen voedingssupplementen van belang zijn, maar de inname ervan is
eerder een kwestie van medisch advies dan van
een ongeïnformeerde individuele aanpak.

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

WAAR KAN IK ZE KOPEN?
Voor de aankoop van deze producten is geen voorschrift vereist. Je vindt ze in apotheken, supermarkten, natuurvoedingswinkels of op het internet.
Wees bijzonder voorzichtig met het kopen van producten op het internet, aangezien de herkomst van
op websites aangeboden producten onbekend is en
de authenticiteit, exacte samenstelling en kwaliteit
ervan niet gegarandeerd zijn.

Als je dan toch voedingssupplementen moet nemen, is het belangrijk dat je de volgende aanbevelingen in acht neemt:
> Neem alleen de voorgeschreven hoeveelheid en
anders de aanbevolen minimumdosis.

In België moeten voedingssupplementen worden
aangegeven bij de FOD Volksgezondheid, die zal
nagaan of de samenstelling van het product in over
eenstemming is met de wettelijke beperkingen voor
planten, vitaminen, enz. Als ze op de markt mogen
worden gebracht, krijgen ze een notificatienummer.
Om meer te weten te komen over de regelgeving en
om na te gaan of een voedingssupplement opgenomen is, kan je terecht op de website van de FOD
Volksgezondheid.

> Koop je producten niet zomaar van één of andere
website, want er zijn veel illegale producten of
namaakproducten in omloop.
> Vertrouw niet blindelings op de woorden «natuurlijk» of «biologisch», de natuurlijke oorsprong van
een ingrediënt is geen garantie voor veiligheid.
> Vertel het altijd aan je arts of apotheker als je
voedingssupplementen gebruikt: ze kunnen een
wisselwerking hebben met bepaalde geneesmiddelen.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN PROBLEMEN?
Raadpleeg je arts als je een gezondheidsprobleem
hebt dat verband kan houden met het gebruik van
een voedingssupplement. Je kan ook contact opnemen met het Antigifcentrum op 070 245 245, vooral
wanneer iemand te veel van het product heeft ingenomen of een kind per ongeluk iets heeft ingenomen.

>
Vermijd producten met onduidelijke bijsluiters
en/of overdreven of al te specifieke indicaties (bv.
anti-reumatische, anti-inflammatoire werking).
Slechts een bepaald aantal supplementen wordt
immers als «geneesmiddel» erkend.

Als je een klacht wenst in te dienen over een voedingssupplement of verrijkte voeding, kan je dat
doen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen (FAVV). Op de website van het
Voedselagentschap vind je ook een lijst van levensmiddelen waar een probleem is vastgesteld.
Bronnen
www.quechoisir.org / www.centreantipoisons.be /
https://solidarites-sante.gouv.fr / www.efsa.europa.eu
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LAST VAN
EEN WINTERDIP?

H

et koude weer, het vroeger donker worden,
het gebrek aan vitamine D … het kan ons
als mens weemoedig maken. Tijdens deze
periode kan je last hebben van een winterdepressie.
Toch zijn er een aantal hulpmiddeltjes waarmee jij
de treurige wintermaanden kan doorstaan.

SPECIFIEKE SYMPTOMEN VOOR WINTERDEPRESSIE ZIJN:

WAT IS HET?
Seasonal Affective Disorder (SAD), wat letter
lijk vertaald ‘Seizoensafhankelijke depressie’ is,
is de naam die wordt gegeven aan een vorm van
depressie die samengaat met de seizoenen. In
de meeste gevallen zal dit zich tijdens het einde
van de lente of begin van de winter manifesteren.
Tijdens de lente en zomer zal dit weer verdwijnen.
Aan deze vorm van depressie wordt ook wel de
naam ‘winterblues’ of ‘winterdepressie’ gegeven.
In meer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen
hier ook tijdens de lente en zomer last van hebben
(zomerdepressie).

Kan je je vinden in deze symptomen? Dan kan je
last hebben van een winterdepressie. Maar het
wordt ook vaak verward met een ‘winterdip’. Het
verschil is dat de symptomen dan een heel wat mildere vorm aannemen.

> te lang slapen;
> te veel eten;
> gewichtstoename;
> je sociaal isoleren (alsof je een winterslaap
zou houden).

Als je denkt dat je aan SAD lijdt dan ga je best naar
je huisarts of naar een psycholoog. Zij kunnen je
verder helpen in het stellen van een diagnose.

SYMPTOMEN
De symptomen kunnen van persoon tot persoon
verschillen en kunnen ook zeer sterk of iets minder aanwezig zijn.

OORZAKEN
Wetenschappers zijn nog niet 100 procent zeker
over de oorzaken van SAD. Maar onderzoek geeft
aan dat het onder andere met het tekort aan ‘licht’
te maken heeft. Het kan je biologische klok in de
war brengen waardoor er meer van het stresshormoon (cortisol) aangemaakt zal worden.

Symptomen van een depressie:
> je depressief voelen;
> je niet meer amuseren tijdens activiteiten
die je graag deed;
> je eetlust of gewicht verandert;
> je hebt slaapproblemen;
> je sloom of opgejaagd voelen;
> weinig energie hebben;
> je hopeloos of waardeloos voelen;
> je moeilijk kunnen concentreren;
> vaak over de dood of aan zelfmoord denken.

Het hormoon melatonine zou er ook een rol in kunnen spelen. Melatonine zorgt ervoor dat je slaperig wordt. In de winter zal het ‘s ochtends langer
donker zijn, waardoor je lichaam gedurende een
langere periode melatonine zal afgeven en je dus
moeilijker wakker zal worden.
16
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WINTERBLUES

ENKELE HULPMIDDELTJES TEGEN
DE WINTERBLUES

6. PSYCHOTHERAPIE
Heb je last van heel wat van de bovenstaande symptomen? Dan kan
je altijd een psycholoog raadplegen
om je symptomen te bespreken en
hieraan te werken.

1. KOOP EEN ENERGIELAMP
Een energielamp bootst natuurlijk
daglicht na. Dus zelf zonder zon
krijg jij je dagelijkse portie daglicht
om je humeur en energieniveau te
verbeteren. Het is aanbevolen om
‘s ochtends zo’n 30 tot 45 minuten
voor de lamp te zitten van de herfst
tot de lente.

D
D
D

7. MEDICATIE
Aangezien SAD een vorm van depressie is, kan medicatie ook een
oplossing bieden. Voor meer informatie hierover contacteer je best je
behandelend arts.

2. NEEM VITAMINE D IN
Mensen die last hebben van een
winterdepressie hebben vaak een
tekort aan vitamine D. Misschien
helpt het innemen van een supplement met vitamine D jou wel een
heel stuk vooruit!

JOUW ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
De Socialistische Mutualiteit betaalt je tot 160
euro per jaar terug (20 euro per zitting) voor
psychotherapie.
Ben je op zoek naar een psychotherapeut?
- De medische centra César De Paepe bieden
psychotherapiesessies aan. Ons ziekenfonds
betaalt onbeperkt 20 euro per sessie terug.
Als je een medisch voorschrift hebt, worden
de psychotherapiesessies volledig terugbetaald. In dit geval betaal je dus niets!
- Ons centrum voor gezinsplanning Rosa biedt
ook psycho- en gezinstherapie aan.

3. GA VOOR BEWEGING
Sport heeft niet alleen een po
sitieve invloed op je fysieke gezondheid, maar kan je ook mentaal heel wat beter laten voelen.

4. INVESTEER IN AROMATHERAPIE
Aromatherapie kan helpen tegen
depressie. De geur van essentiële
oliën gaat de geurreceptoren in je
neus prikkelen en kan je stemming
positief beïnvloeden. Zo kan je bij
voorbeeld enkele druppels lavendel
of jasmijn toevoegen aan je bad.

Wens je meer informatie?
www.fsmb.be - 02 506 96 11 – in onze kantoren
Medishop
Bij Medishop kan je online terecht voor het
aankopen, lenen en huren van (para)medisch materiaal. Bekijk het aanbod op:
www.medishoponline.be.

5. GEBRUIK EEN WAKE-UP LIGHT
OM OP TE STAAN
Een wake-up light maakt je wakker door middel van licht en geluid.
Het licht zal steeds feller worden en
bootst een zonsopkomst na waardoor
je geleidelijk aan en op een natuurlijke
manier wakker zou worden.

Bronnen
https://www.goedgevoel.be/artikel/goed-gevoel/met-deze-wetenschappelijk-bewezen-manieren-overwin-jij-je-winterdip / https://www.demorgen.be/nieuws/de-winterblues~b6fc37c7 /
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/bestaat-er-zoiets-als-een-winterdip-of-winterdepressie~b3b99127 / https://www.nimh.nih.gov/health/publications/seasonal-affective-disorder /
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/seasonal-affective-disorder#part_6695 / https://
www.everydayhealth.com/depression/treatment/ways-to-ease-seasonal-depression /
https://synapse.koreamed.org/upload/SynapseData/PDFData/1006jkan/jkan-35-186.pdf /
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2017.16111223
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DE MAF

DE SOCIALE MAF
De sociale MAF geldt alleen voor wie recht heeft op
de verhoogde tegemoetkoming en:
> voor zijn of haar personen ten laste;
> voor zijn/haar echtgeno(o)t(e) of diens personen ten laste.
Die MAF treedt in werking zodra het bedrag aan wettelijke remgelden (het gedeelte van het wettelijk tarief dat je nog moet betalen na terugbetaling door het
ziekenfonds) voor de gezondheidskosten 487,08 euro
per jaar bedraagt.
DE MAF VOOR KINDEREN (JONGER DAN 19 JAAR)
Deze MAF treedt in werking zodra de remgelden voor
het kind 703,56 euro per jaar bereiken.

AL GEHOORD VAN
DE MAF?

WELKE SOORTEN UITGAVEN TELLEN
MEE VOOR DE MAF?

>
De erelonen voor geneesheren, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten enz.
>
Technische
verstrekkingen
(röntgenfoto’s,
chirurgische ingrepen, technische onderzoeken,
labotesten enz.).
> Geneesmiddelen die vallen onder de terugbetalingscategorieën A, B en C en de kosten voor
magistrale bereidingen (geneesmiddelen bereid
door de apotheek), de radiofarmaceutica en het
remgeld voor het griepvaccin (alleen voor personen van 50+ en bepaalde personen die aan
een chronische ziekte lijden).
> De kosten voor ziekenhuisopname: het geneesmiddelenforfait, alsook de persoonlijke tegemoetkoming in de dagprijs voor een ziekenhuisopname (maximaal 12 maanden voor een
opname in een psychiatrisch ziekenhuis).
> Enterale voeding (toediening van voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal met een sonde)
voor kinderen jonger dan 19 jaar.
> De kosten voor levering en veiligheidsmarges
voor implantaten.
> Eigen aandeel voor endoscopisch en viscero
synthesemateriaal.

WAT IS DE MAF?
De MAF is een systeem dat de uitgaven voor gezondheidszorg van je gezin binnen de perken houdt. Als
de medische kosten (van jou en je gezinsleden) die
je na de tegemoetkoming van de ziekteverzekering
zelf moet betalen in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, betalen wij de kosten die daar
nog bijkomen volledig terug.
VOOR WIE GELDT DE MAF?
DE MAF OP BASIS VAN HET INKOMEN
Alle gezinnen kunnen recht hebben op de inkomens-MAF. Het plafond van het remgeld om voor
de MAF in aanmerking te komen, hangt af van het
jaarlijkse netto gezinsinkomen.
Inkomensschijven voor de
bepaling van de MAF 2021
Gezinsinkomen

Remgeld

van 0,00 tot 19.420,20 EUR

487,08 EUR

van 19.420,21 tot 29.854,92 EUR

703,56 EUR

van 29.854,93 tot 40.289,68 EUR

1.082,40 EUR

van 40.289,69 tot 50.289,65 EUR

1.515,36 EUR

vanaf 50.289,66 EUR

1.948,32 EUR

WAT MET JE HIERVOOR DOEN?
Je hoeft niets te doen. Wij houden je medische kosten
bij en wanneer die het maximumbedrag voor het betreffende jaar overschrijden, betaalt jouw ziekenfonds
ze automatisch één keer per maand terug. Zelf hoef
je dus niets te ondernemen. Bij een eerste terugbetaling in het kader van de MAF ontvang je een attest.

UITBREIDING VAN DE MAF
Personen die gedurende 2 opeenvolgende jaren
meer dan 477,54 euro aan remgeld hebben, worden
beschouwd als chronisch zieken. Hun plafondbedrag wordt met 108,24 euro verlaagd.
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VZW GEHANDICAPTEN & SOLIDARITEIT

Gehandicapten en Solidariteit vzw is een organisatie voor vrijetijdszorg. We bieden een aantrekkelijk activiteitenprogramma. 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 aantrekkelijke brochure. Vraag ze gerust aan!

Daguitstappen

Culturele
Een dagje uit met ons be- activiteiten

Vrijetijdstrajectbegeleidingen

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 uitstappen vinden één keer per maand
plaats op zaterdag. We
verplaatsen ons met een
liftbus, zodat een beperkt
aantal rolstoelen ook
meekunnen.

Ben je op zoek naar een
hobby/sportactiviteit en
wil je andere mensen
leren kennen? Vind je
de weg naar een gepast
aanbod niet of kan je
moeilijk keuzes maken?
Dan kan onze vrije
tijdstrajectbegeleider iets
voor jou betekenen! Hij of
zij bespreekt samen met
jou je interesses en be
kijkt jouw mogelijkheden.
Hij of zij vertrekt vanuit
jouw wens en gaat samen
met jou op zoek naar
een gepaste vrijetijdsin
vulling. Dit traject is helemaal gratis!

Hou je van cultuur? Ben je
graag onder de mensen,
maar hou je het groepje
liever klein? Heb je een
beperkt budget? Dan zijn
deze maande
lijkse ac
ti
viteiten zeker iets voor
jou! We beperken de
groep tot 10 personen en
hebben daardoor meer
aandacht voor de deel
nemers. Ook dit aanbod
vind je in onze brochure.

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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Familiegroep

Wij bieden een fijn plekje
voor families met een kind
met een beperking. Eén
zondag per maand organiseren wij een leuke activiteit om het toegankelijke
vrijetijdsaanbod te leren
kennen. Ouders krijg
en
de mogelijkheid om ervaringen uit te wisse
len
terwijl hun kinderen genieten van de aangeboden
activiteit. Ook de brussen
zijn welkom!

Blijf-Fitpromo

Geniet van een mooie strandwandeling, met zicht
op de duinen en de zee.

 overnachtingen met ontbijtbuffet
>2
> volpension
> lunch: 2 x dagschotel in onze Brasserie
> diner : 2 x koud en warm buffet
> gratis gebruik minigolf, fitness, petanque
& zwembad

Winterpromotie


van 11 februari tot 28 maart 2022
> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet
> aankomstdag naar keuze
> halfpension
> gratis gebruik van het zwembad

- 50%

op kamerp

rijs

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

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

Valentijn

Westhoekspecial 2022

> 2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
> Cupidoverrassing op de kamer
> vrijdagavond:
- gevarieerd koud en warm buffet
- dessertbuffet
> zaterdagavond:
- passionele welkomstcocktail aan tafel
- zeevruchtenschotel (oesters, zeekreeftjes,
scampi’s ... en chocoladedessert)

> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet
> aankomstdag naar keuze
> halfpension
> welkomstdrankje

van 11 tot 13 februari 2022

3+1 gratis

vanaf € 296/persoon
supplement single: € 42 (geen supplement in standaardkamer)
kind < 12 jaar: € 40/kind

vanaf € 276/persoon (standaardkamer)
Slechts 30 plaatsen beschikbaar

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 20

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

Ontdek, samen met VTF, onze vakantiedorpen in Frankrijk en onze
verblijven wereldwijd !
UW KORTINGEN :
• Als lid van de Socialistische Mutualiteit Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een
vakantiedorp van VTF
• Bent u nog geen klant? Profiteer dan van ons welkomstgeschenk en ontvang €50 tot €100 korting *
• Bent u reeds klant ? Sponsor dan uw vrienden! U krijgt een korting van €150 op uw verblijf en schenkt
zo €50 korting aan uw vrienden*
*

voorwaarden beschikbaar in onze agentschappen

ONTDEK ONZE VAKANTIEAANBIEDINGEN IN DE

HERFST-, LENTE- EN WINTERBROCHURE

2021-2022
AARZEL NIET OM ONZE BROCHURES AAN TE VRAGEN !
E

HERFST & LENT
•

IN FRANKRIJK
NTIEDORPEN,
HOTELS, VAKA
FORMULE
NTIES IN HUUR
VAKANTIERESIDE
546 14 11
|
nces.com/nl 02

www.vtf-vaca

VOOR ALLE INLICHTINGEN RESERVERINGEN VTF BRUSSEL

02 546 14 11 • Zuidstraat 120 - 1000 Brussel • reserveringen@vtf-vacances.com
TOERISTISCHE LICENTIE -VTF VZW VERGUNNING 5336A

www.vtf-vacances.com/nl

S’ACADEMIE

Programma
S’Academie
januari –
JUNI 2022

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

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Leden van de FSMB krijgen een tussenkomst van
€ 50 in het aan S’Academie 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!

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
> Daguitstappen met bus
> Daguitstappen zonder bus
> Voorstellingen
> Kortbezoeken - Meerdaagse verblijven
> Wijkwandelingen
> Educatief
> Sport en beweging
> S’Academie praktisch
> Inschrijvingsfiche

S’ACADEMIE VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 92 of 02 546 15 28 / fax: 02 546 14 54
sacademie.vzw@fsmb.be / www.fsmb.be

23
24
24
25
26
26
29
30
31

Breng ons een bezoekje: elke werkdag tussen 8.30
en 12 uur in Brussel (Zuidstraat 118) of na afspraak
(016 20 88 69) op het secretariaat van S’Plus in Leuven
(Mechelsestraat 70).
De onderstaande 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
door gaat? Aarzel dan niet om ons te contacteren via
sacademie.vzw@fsmb.be of 02 546 15 09.

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

> 19 april 2022 (busvervoer vanuit Brussel, Halle, Affligem,

Vilvoorde en Zaventem)
> 21 april 2022 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, Rotselaar,
Tienen en Leuven)
> 49 euro

Erfgoed in het Pajottenland
Vandaag worden we verwacht in het Pajottenland. We
brengen een bezoek aan de Herisemmolen waar we
doorheen de geschiedenis van deze voormalige kartonfabriek wandelen en zo alles te weten komen over de werking van deze 16de eeuwse papiermolen. Afsluiten doen
we hier met een initiatie papierscheppen. Na de lunch ter
plaatse trekken we naar het kasteel van Beersel, dat er
nu nog steeds staat zoals het er uitzag op het einde van
de 15de eeuw. Hopelijk stuiten we niet op een reusachtige groene vleermuis … Tip: deelnemen aan deze uitstap
kan ook zonder busvervoer. Verplaatsingen ter plaatse (Alsemberg-Beersel) gebeuren dan met eigen vervoer.
Inbegrepen: onthaal met koffie en koek, alle toegangen
en gegidste rondleidingen, initiatie papierscheppen,
lunch, busvervoer* en begeleiding
> 19 maart 2022 (busvervoer vanuit de diverse
opstapplaatsen, naargelang de inschrijvingen)
> 57 euro (47 euro zonder busvervoer*)

Diest in de 19de eeuw
Samen met zijn vrouw vertelt de nachtwachter over het
dagelijkse leven in het Diest van de 19de eeuw. In die tijd
moest de nachtwachter bijna dagelijks op ronde om de
straatlampen aan te steken. Hij heeft dan ook meer dan
voldoende sprankelende verhalen en pittige anekdotes te
vertellen. Ondertussen laat hij ons kennismaken met de
adembenemende schoonheid van de Oranjestad, want hij
wandelt langs de vele pittoreske plaatsjes die het Diestse
stadscentrum rijk is. We brengen tevens een bezoek aan
de Citadel en het Pegasusmuseum. Tip: deelnemen aan
deze uitstap kan ook zonder busvervoer. Er zijn ter plaatse
alleen verplaatsingen te voet te maken.
Inbegrepen: onthaal met koffie en koek, stadswandeling
met de nachtwachter, toegangen en gegidste rondleidingen, lunch, busvervoer* en begeleiding.
> 17 mei 2022 (busvervoer vanuit Brussel, Halle, Affligem,
Vilvoorde en Zaventem)
> 19 mei 2022 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, Rotselaar,
Tienen en Leuven)
> 54 euro (44 euro zonder busvervoer*)

De spirituele toer op
In het bosrijke hartje van onze Belgische Ardennen brengen we eerst een bezoek aan het sprookjesachtige kasteel
van Petite Somme, nu de thuisbasis van de Indiase spirituele gemeenschap Radhadesh (Hare Krishna).
Na de lunch ter plaatse zoeken we nog meer uitzonderlijk
spiritueel erfgoed op en duiken we in de wereld van het
boedhisme met een bezoek aan het Tibetaans Instituut
in Huy. Afsluiten doen we met nog met wat vrije tijd in het
centrum van dit stadje.
Inbegrepen: onthaal met koffie en koek, alle toegangen en
gegidste rondleidingen, lunch, busvervoer en begeleiding

		

Verrassingsuitstap
Om het academiejaar in schoonheid af te sluiten, nemen
we jullie deze keer mee naar een geheime locatie. En nee
jullie moeten niet aandringen … wij verklappen echt niets!
Inbegrepen: verrassingsdag met busvervoer en begeleiding
> 23 juni 2022 (busvervoer vanuit de diverse
opstapplaatsen, naargelang de inschrijvingen)
> 59 euro
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Kunst en (rood) goud in Herentals
Herentals houdt er een aantal verborgen parels op na,
en wij gaan deze vandaag ontdekken. We starten in het
Art Center Hugo Voeten. Om zijn verzameling in onder te
brengen verbouwde Voeten een negen verdiepingen (!)
tellende oude graanfabriek op de oever van het Kempens
Kanaal. Niet alleen de collectie is indrukwekkend, ook
het gebouw op zich loont de moeite! Na onze lunch in de
buurt gooien we het dan over een totaal andere boeg want
wisten jullie dat er in de Antwerpse Kempen saffraan
wordt gekweekt? Er wordt uitgebreid verteld over de teelt
ervan, we gaan in op het gebruik ervan in de keuken,
op enkele medicinale aspecten, kwaliteitsverschillen
en geven een aantal weetjes mee. Verder is er ook een
veldbezoek (voorzie hiervoor aangepast schoeisel) en zijn
er 3 proevertjes.
Inbegrepen: onthaal met koffie en koek, gegidste rondleidingen en toegangen, lunch, proevertjes, busvervoer en
begeleiding
> 16 september 2022 (busvervoer vanuit de diverse
opstapplaatsen, naargelang de inschrijvingen)
> 57 euro

In het spoor van de Loge broeders en zusters
in Brussel
Sinds de vrijmetselarij in de 18de eeuw van Engeland
overwaaide naar de rest van Europa, is het besloten
genootschap ook in België een begrip. Brussel huisvest
daarbij de grootste, bekendste en actiefste vrijmetselaarsloges. Vandaag treden we in hun mysterieuze
voetsporen. We starten deze dag met een stadswandeling op zoek naar hun sporen die ons onder meer langs
de Marollen, het Egmontpark en het park van de Kleine
Zavel leidt. Na de lunch in ‘Le Syndic’ zetten we koers
richting Lakensestraat voor een rondleiding in het Museum van de Belgische Vrijmetselarij.
Inbegrepen: koffie, toegang, gegidste wandeling en rondleiding, lunch, begeleiding
> 20 september 2022
> Afspraak aan de lokettenzaal van Brussel-Centraal
> 10 tot 16.30 uur
> 43 euro

DAGUITSTAPPEN ZONDER BUS

VOORSTELLINGEN
Opera Ballet Vlaanderen brengt ‘De Bekeerlinge’
van Stefan Hertmans – operabrunch
‘Bidden. Maar tot wie.’ Met deze kernachtige woorden vat
Stefan Hertmans in zijn erudiete en beklijvende roman
‘De bekeerlinge’ de innerlijke tweestrijd van zijn titelheldin samen. Hertmans creëerde met Vigdis Adelaïs een
ijzersterke vrouw die ten tijde van de Eerste Kruistocht
aan het einde van de 11de eeuw verscheurd raakt tussen
haar christelijke opvoeding en het joodse geloof, waar
ze zich voor haar geliefde toe bekeert. Deze creatie ‘De
bekeerlinge’ biedt stof genoeg voor een hartige operabrunch. Tip: complementair aan deze voorstelling kan je
voorafgaand de vierdelige reeks volgen ‘praten over boeken
– De Bekeerlinge’. (zie Literatuur onder de loep)
> Zondag 24 april 2022
> Opera Antwerpen, Operaplein
> Aanvang brunch om 11 uur aansluitend voorstelling
tot 14u30
> 25 euro

Gentse Floraliën en de vernieuwde Boekentoren
‘Mijn paradijs, mijn wereldse tuin’ is het thema van
de 36ste editie van de Gentse Floraliën. We laten ons
maar wat graag door de gids van Gandante meenemen doorheen deze uitzonderlijke florale pracht. Maar
niet voor we eerst een bezoek hebben gebracht aan de
Gentse parel van Henry van de Velde, de Boekentoren.
Na negen jaar is de Boekentoren eindelijk back en staan
dertig kilometer aan boekenplanken klaar om meer dan
drie miljoen boeken, tijdschriften én ons te ontvangen.
Inbegrepen: toegangen, gegidste wandeling en rondleiding, lunch, begeleiding
> 5 mei 2022
> Afspraak
> 10 tot 16.30 uur
> 45 euro
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MEERDAAGSE VERBLIJVEN

VRIJDAG 25 MAART 2022

Al onze meerdaagse verblijven 2022 vinden jullie terug
in onze nieuwe vakantiebrochure 2022. Vraag deze
gratis brochure aan op het nummer 02 546 15 28 of via
sacademie.Vzw@fsmb.be of via de inschrijvingsstrook
achteraan

Huis Beaucarne is een schitterend huis dat tot de verbeelding spreekt. Het Huis Beaucarne is een 18de-eeuwse
familiewoning die sinds 1748 door dezelfde familie
bewoond en gekoesterd is gebleven. Doorheen ons bezoek aan deze prachtige beschermde historische woning
treden we een wereld binnen van bonte verzamelingen en
beleven we de geschiedenis doorheen de authentieke interieurs en de vele collecties, gaande van poppenhuizen,
een rariteiten-kabinet en exotische planten tot een grote
collectie voorwerpen en archieven komende van de abdij
van Ename en nog veel meer.
EXTRA: na de rondleiding, voorzien we een lunch in een
van de feeërieke salons. Wie erbij wil zijn, kan zich hiervoor extra inschrijven!
> Huis Beaucarne, Beaucarnestraat, Oudenaarde
> 11 tot 13 uur (excl. lunch)
> € 25 (toegang en gegidst bezoek incl. tuin en serre)
> € 35 lunch

Huis Beaucarne

De aangeboden reizen worden georganiseerd door:
> VTF België vzw: ondernemingsnummer 0460.969.536,
vergunning categorie A 5336
> CTT: ondernemingsnummer 0867.164.657,
vergunning categorie A 6259
> Travel Europe: registratienummer 1998/0079,
vergunning categorie 12241/1a

KORTBEZOEKEN

		

VRIJDAG 29 APRIL 2022

Collectiepresentatie ‘M in the Mix ’ in het M-Museum
Is dit een eerste bezoek aan M? Of wil je je kennis van het
museum verdiepen? Het maakt op zich niet uit, laat jullie
vooral verrassen door de veelzijdigheid van het museum.
Onze gidsen nemen jullie mee om zowel de architectuur
van het gebouw als de geschiedenis van M te ontdekken.
> Afspraak aan het M-Museum, Leuven
> 11u15 tot 12u30
> € 16 (toegang en gegidst bezoek)

VRIJDAG 14 EN 21 JANUARI 2022

Dubbeltentoonstelling David Hockney in BOZAR
Met een grote dubbeltentoonstelling keert David Hockney
na bijna dertig jaar terug naar Bozar. In Werken uit de Tate
Collectie, 1954-2017 maken we een reis door Hockneys
volledige carrière, met iconische beelden uit de Londense
‘swinging sixties’ en Zuid-Californië, zijn beroemde
dubbelportretten en monumentale landschappen. Van
Hockneys honger naar experiment, levert ook het tweede
luik het bewijs. De komst van de lente, Normandië, 2020,
gepresenteerd in samenwerking met de Royal Academy
of Arts, toont je de kleurrijke iPad-schilderijen die hij
tijdens de eerste lockdown maakte.
> 14 januari: rondleiding ONLINE via ZOOM
> 11 tot 12 uur
>€9
> 21 januari: rondleiding met gids in BOZAR
> 11 tot 12u30
> € 22 (toegang en gegidst bezoek)

		

VRIJDAG 24 JUNI 2022

Rozentuin Coloma

In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw, ligt de Rozentuin
van Coloma. Met meer dan 3.000 variëteiten een rozentuin
van wereldformaat. We ontdekken samen met onze gids
deze 2,2 hectare grote unieke tuin en wandelen daarna
nog even in het bijhorende park en langs het kasteel.
> Op de parking, Joseph Depauwstraat 25
> 11 tot 13 uur
> € 8 (toegang en gegidst bezoek)
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David Hockney
> 27 januari 2022

Richard Long
> 24 februari 2022

Karel Appel en de CoBrA beweging

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022

> 31 maart 2022

Koffiebranderij De Rom

Met deze koffieworkshop met alles erop en eraan maken
we van jullie echte koffie-adepts. Met de verleidelijke aroma’s van heerlijke koffieblends op de achtergrond, vertelt
Lutgarde van koffiebranderij De Rom ons de geschiedenis van koffie en neemt ze ons mee op reis naar de verre
contreien waar de ruwe koffiebonen vandaan komen en
onthult ze de geheimen van het productieproces. We
worden daarnaast welkom geheten met koffie en versnapering en krijgen er een koffiebrandsessie, een koffieproeverij en koffiegeschenkje bovenop!
> Koffiebranderij De Rom, Industrieweg, Boortmeerbeek
> 11 tot 13 uur
> € 15 (koffieverhaal, -branderij en -proeverij)

Marcel Duchamps en het Dadaïsme

WIJKWANDELINGEN

- CREATIEF ATELIER

> 28 april 2022

Patrick van Caekenberg
> 26 mei 2022

Praktisch
> Online via zoom
> Maak je keuze: om 10 uur of om 19 uur
>€5
Tip: Deze gesprekken vworden georganiseerd ism Vrije Tijd
& Gezondheid, onze volwassenen-en familiewerking. Vraag
gerust vrijblijvend hun brochure of programma aan!

In deze reeks gaan we aan de slag met een aantal basistechnieken die je kan gebruiken in de opbouw van je
eigen creatief proces.

VRIJDAG 10 JUNI 2022

Congolese sporen

Tijdens deze tocht in Antwerpen ontdekken we de relatie
tussen Antwerpen en Congo op cultureel en handelsvlak
vanaf de 16de eeuw tot vandaag. We bespreken de kolonisatie van Congo, de rol van de Belgische missies,
de oprichting van instituten, de verrijking van bepaalde
Antwerpse families.
> Afspraak aan Sint-Jansvliet, ingang van de voetgangerstunnel
> 10u30 tot 13 uur
>€8

Kleurentheorie
Leer hoe kleur de hele sfeer van je werk bepaalt, hoe je met
kleur diepte kan creëren en een gevoel kan blootleggen.
> 8 juni 2022

Licht en schaduw
Licht begrijpen is een van de belangrijkste principes in het
proces van leren tekenen. Het bepaalt de sfeer en maakt
een scene meer realistisch. Tijdens deze les hebben we het
over notan, claire obscur en hoe je deze twee combineert.
> 15 juni 2022

EDUCATIEF
KUNST EN CREATIE

Compositie

- KUNST ONDER DE LOEP

Tijdens deze les combineren we de voorafgaande lessen
en brengen we deze samen in een compositie. Tijdens
deze les hebben we het over bladschikking en vormgeving.
> 22 juni 2022

Elke laatste donderdag van de maand nemen we gedurende anderhalf uurtje een kunstenaar of kunststroming onder de loep. Het wordt telkens een (interactief
luister-)gesprek waarbij controverse, mysterie en curiositeiten niet geschuwd worden.
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Praktisch

dat we vooraf kiezen. Het is zeker niet de bedoeling om
een literatuurwetenschappelijke duiding te geven, maar
komen louter en alleen samen voor het plezier van het
samen lezen en het gezellig babbelen. Tip: haal het boek
gewoon in de bibliotheek. De leentermijn is vaak 8 weken,
precies voldoende om net de volgende leesgroep te halen!
> 7 februari 2022: De bekeerlinge van Stefan Hertmans
> 4 april: Het verslag van Brodeck van Philippe Claudel
> 13 juni: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer
> 5 september: Wildevrouw van Jeroen Olyslaegers
> Online via zoom
> 10u30 tot 12u00
> gratis

> Spiegelzaal, Zuidstraat 118, Brussel
> 13 tot 16 uur
> € 15 per les
> € 50 voor de reeks

ALGEMENE VORMING

- LITERATUUR ONDER DE LOEP
Praten over boeken – De bekeerlinge – in gesprek
met Stefan Hertmans, Hans Op de Beeck en Wim Henderickx ism Amarant vzw

Vrijzinnig humanisme – lezing online
Humanisme en bij uitbreiding vrijzinnig humanisme, wat is
dat eigenlijk? In deze lezing wordt duidelijk geschetst waar
deze levensbeschouwing voor staat i.s.m. HuisvandeMens.
> 7 maart 2022
> Online via Zoom
> 10u30 tot 12u00
>€6

Hoe vaak gebeurt het dat drie gerenommeerde Vlaamse
kunstenaars uit drie verschillende disciplines samenwerken aan één groot project voor een van onze grootste
culturele instellingen? Niet vaak? Welnu, het gebeurt!
Binnenkort brengt Opera Ballet Vlaanderen ‘De bekeerlinge’
op de planken, een opera van Wim Henderickx gebaseerd
op de succesroman van Stefan Hertmans en met een scenografie van Hans Op de Beeck (zie voorstellingen). In dit
traject dat bestaat uit een reeks van vier zoom sessies zorgt
Amarant – samen met Opera Ballet Vlaanderen – voor een
historische duiding, en laten we jullie kennis maken met
elk van deze drie kunstenaars. We gaan in op hun oeuvre,
hun verdienste en ook op wat hen rond dit project verbindt.
Maar bovenal laten we de kunstenaars zelf aan het woord
en is ruimte voor vraag en antwoord.
> 24 maart historische duiding ‘antisemitisme in de
Middeleeuwen’
> 29 maart in gesprek met Stefan Hertmans
> 7 april in gesprek met Hans Op de Beeck
> 14 april in gesprek met Wim Henderickx
> Online via zoom
> 19.30 tot 22 uur
> € 50

		

Erfbelasting en successieplanning – lezing online
In een klare en toegankelijke taal krijg je een goed inzicht
in de huidige reglementering over huwelijksvermogensrecht, de nieuwigheden van de erfbelasting en successieplanning. Bovendien krijg je tal van nuttige tips & tricks
om proactief jouw successieplanning te optimaliseren
én om je levensstandaard naar de toekomst te kunnen
behouden.
> 16 mei 2022
> Online via Zoom
> 10u30 tot 12u00
>€8
		

Dochter van dekolonisatie – lezing online
Nadia Nsayi is een dochter van België en Congo. Aan de
hand van haar gemengd familieverhaal vertelt ze over
de Belgische kolonisatie van Congo en de koloniale erfenissen in België. Ze eindigt met een pleidooi voor dekolonisatie. Want dat is zestig jaar na de onafhankelijkheid
van Afrikaanse landen zoals Congo nog steeds relevant.
> 19 september 2022

		

Praten over boeken – leesgroep
Zin om leeservaringen uit te wisselen met andere boekenliefhebbers? Benieuwd wat andere mensen aantrekt (of
net niet) in een boek? Dan is deze leesgroep iets voor
jou. Tweemaandelijks komen we samen rond een boek
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psychotherapie is, en wat het niet is. Wat het verschil is
tussen een psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater. Een heldere kijk op de wereld van de geestelijke
gezondheidszorg!
PLUS: we combineren dit infomoment met een bezoek
aan de Kruidtuin van Leuven naar aanleiding van zijn
200ste verjaardag. Lunchen doen we in een restaurantje in de buurt. Wie erbij wil zijn kan zich hiervoor extra
inschrijven!
> 24 mei 2022
> Zaal Morgenrood, Mechelsestraat, Leuven
> 10 tot 12 uur (onthaal en lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl lunch
en bezoek)
> gratis (infomoment en koffie)
> Extra: € 29 voor lunch en gegidste rondleiding in de Kruidtuin

> Online via Zoom
> 10u30 tot 12 uur
> € 10

EDUCATIEF PLUS
Hoe ons immuunsysteem versterken

INFOMOMENT: Een goede gezondheid hangt voor een
groot deel af van een goed functionerend afweersysteem.
Maar wat is dat eigenlijk, een afweer- of immuunsysteem?
Welke factoren spelen een rol? En wat kunnen we zelf
doen om ons immuunsysteem te versterken?
PLUS: we combineren dit infomoment met een lunch in
de buurt en met een bijzondere ontmoeting en intiem
gesprek mét en over een straffe Belgische Madam, niemand minder dan Chris Lomme. Wie erbij wil zijn, kan
zich hiervoor extra inschrijven!
> 22 februari 2022
> Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat, Brussel
> 10 tot 12 uur (onthaal en lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl
lunch en degustatie)
> gratis (infomoment en koffie)
> Extra: € 29 voor lunch en Chris Lomme

Je slaapt hoe je eet

INFOMOMENT: voeding heeft een belangrijke invloed op
de kwaliteit van onze slaap. Hoe beter we eten, hoe beter
we slapen. Tijdens deze lezing gaan we dieper in op het
verband tussen de twee en krijgen jullie praktische tips
over wat best wel of niet te eten om ‘s morgens uitgerust
wakker te worden.
PLUS: we combineren dit infomoment met een bezoek
aan het Broodhuis van Brussel. Lunchen doen we in een
restaurantje in de buurt. Wie erbij wil zijn kan zich hiervoor extra inschrijven!
> 7 juni 2022
> Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat, Brussel
> 10 tot 12 uur (onthaal en lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl lunch
en bezoek)
> Extra: € 29 voor lunch en gegidste rondleiding in het Broodhuis

Globaal medisch dossier

INFOMOMENT: Een globaal medisch dossier (GMD)
bevat al onze medische gegevens (operaties, chronische
ziekten, lopende behandelingen, enz.) Hoe zit dit precies
in elkaar? Welke zijn hiervan de voordelen en hangt hier
ook een prijskaartje aan? Dit en nog veel meer komen we
tijdens deze lezing te weten.
PLUS: we combineren dit infomoment met een lunch in
de buurt en een gidsbeurt door de expo ‘Toots 100. The
sound of a Belgian Legend’ in het Paleis van Lotharingen.
Wie erbij wil zijn kan zich hiervoor extra inschrijven!
> 26 april 2022
> Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat, Brussel
> 10 tot 12 uur (onthaal en lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl.
lunch en bezoek)
> 5 euro (infomoment en koffie)
> Extra: € 29 voor lunch en gegidste rondleiding Toots 100

Iedereen kan vereenzamen

INFOMOMENT: Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met eenzaamheid. Tijdens deze workshop
werken we actief met verhalen uit het echte leven. We
kijken naar verschillende kanten van eenzaamheid. Zo
leren we dit gevoel beter begrijpen bij onszelf en anderen.
PLUS: we combineren dit infomoment met een bezoek
aan het stadhuis van Leuven. Lunchen doen we in een
restaurantje in de buurt. Wie erbij wil zijn kan zich hiervoor extra inschrijven!
> 22 september 2022
> Zaal Morgenrood, Mechelsestraat, Leuven
> 10 tot 12 uur (onthaal en lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl lunch
en bezoek)
> Extra: € 29 voor lunch en gegidste rondleiding in het Stadhuis

Geestelijke gezondheidszorg

INFOMOMENT: De geestelijke gezondheidszorg is voor
veel mensen taboe of ongekend terrein. Wie hulp zoekt
weet vaak niet waar beginnen. In deze infosessie komen
we te weten welke hulp er bestaat met betrekking tot
geestelijke gezondheidszorg. Er wordt ingezoomd op wat
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Praktisch
> Alle wandelingen starten
om 14 uur
> € 2 / wandeling (voor de
begeleiding en verzekering)
> Voorzie steeds aangepaste wandelkledij

YOGA
MINDFUL WANDELEN

SPORT EN BEWEGING
WANDEL JE FIT

13 MEI 2022

4 FEBRUARI 2022

LONDERZEEL – Soo Moere
manwandeling – 8,4 km
Start op het
Walschapsplein

Gerald

18 FEBRUARI 2022

HOEGAARDEN – Mene-en
Jordaanwandeling – 9 km
Start aan de Sint-Ermelindiskerk, Meldert

4 MAART 2022

TERVUREN –
Voerwandeling – 5,3 km

SINT GENESIUS RODE – Hof
Ten Houtwandeling – 8,6 km
Start aan de Sint Genesiuskerk

27 MEI 2022

HAACHT – Kunst
dorpwandeling – 6,4 km
Start aan de Sint-Hubertuskerk

3 JUNI 2022

SINT PIETERS LEEUW –
Bosveldwandeling – 7,4 km
Start aan Domein Coloma

Start aan het Pastorieplein,
Vossem

17 JUNI 2022

18 MAART 2022

Start aan de Sint Engelbertuskerk

Start aan het CC De Meent,
Alsemberg

2 SEPTEMBER 2022

1 APRIL 2022

Start aan het Koningsteen

BEERSEL – Herisem
wandeling – 6,6 km

GEETBETS – Sint-Rochus
wandeling – 8,6 km

DIEST – Vallei van de drie
bekenwandeling – 8,2 km

KAPELLE OP DEN BOS –
Oxdonkwandeling – 6,7 km
16 SEPTEMBER 2022

Start aan het Stationsplein

TERNAT – Driedorpen
wandeling – 8,5 km

22 APRIL 2022

Start aan het Cultuurcentrum
De Ploter

HULDENBERG – Magrijs
wandeling – 8,5 km
Start aan het Kasteel van
Neerijse
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Met een aantal gerichte
oefeningen tijdens het
wandelen kun je je geest
nog beter richten op het
heden. Waardoor je direct
ontspanning vindt en meer
innerlijke rust en emotionele balans ervaart.
> 3 mei in Het Park Van
Tervuren
> Van 11 tot 12u30
> 9 euro

OEFENINGEN VOOR NEK,
RUG EN SCHOUDERS
Meestal zijn we ons niet
bewust van onze houding;
je rug wordt bol en je hoofd
gaat meer hangen. Hierdoor
raken de spieren bij je rug,
nek en schouders overbelast. Om dit tegen te gaan
is naast bewustwording en
een goede houding, aangepaste beweging ideaal om
deze spieren en gewrichten
weer soepel te maken.
> Zaal Molenborre, Halle
> 31 januari en 7, 14, 21 en
28 februari
> Sportcomplex Zaventem
> 19 en 26 september en 3,
10 en 17 oktober
> Van 10u30 tot 12u00
> 59 euro voor de volledige
reeks

GENTLE YOGA
Gentle yoga is een milde
vorm van yoga voor mensen
met chronische klachten,
pijn of spanning en werkt
met eenvoudige houdingen
die aangepast worden aan
ieders mogelijkheden door
het gebruik van kussens,
bolsters of een stoel. Daarnaast komen ademoefeningen en ontspanningsoefeningen aan bod.
> Oratoriënhof,
Mechelsestraat 111, Leuven
> 2, 9, 16, 23 en 30 mei 2022
> Van 10u30 tot 11u45
> € 59 voor de volledige
reeks

BEWEGEN OP MUZIEK
Door middel van beweging en stretching op een
zachte manier en in beperkte groep werken aan
je conditie waardoor je je
(terug) goed in je lichaam
voelt. Ben je niet zeker of
dit iets voor jou is maar wil
je het wel eens proberen?
Kom het dan uittesten en
aanvoelen op onze GRATIS
PROEFLES (dit is telkens
de eerste les).
> Zaal Nelson Mandela,
Lemonnierlaan, Brussel
> Wekelijks op vrijdag van 4
februari tot 24 juni
> Sportcomplex Meise
> Wekelijks op woensdag
van 9 februari tot 29 juni
> Van 11 tot 12.30 uur
> 72 euro

S’ACADEMIE

S-PLUS? WIE ZIJN WIJ?
PLUSSERS MET PIT

> Daguitstap ‘op stap met de

S-Plus is een seniorenvereniging
met een ruim aanbod voor pittige
plussers.

garnaalvissers’ in Oostduinkerke op
16 juni 2022
> Gezondheidswandeling ‘het
roofridderspad’ in Affligem
op 28 juni 2022

KIES HELEMAAL ZELF!
Infosessies:
> wegwijs in de thuiszorgdiensten

op 8 februari 2022
> wegwijs in de mantelzorg
op 8 maart 2022
> ouderen(mis-)behandeling
op 13 mei 2022
> EHBO voor ouderen’ op 7 juni 2022
> Interactieve lezing rond de figuur
‘César De Paepe’ op 10 mei 2022

Uitstappen:

Variétéshows met
‘les Folles des Gand’:
> 2 mei 2022 in ‘t Vondel in Halle
> 24 mei 2022 in ‘t Bolwerk in Vilvoorde
> Dansfeest in zaal Willem Tell in

Tollembeek op 26 augustus 2022

Wij maken jullie er graag attent op
dat S’Academie en S-Plus twee verschillende vzw's zijn die nauw met
elkaar samenwerken.

Neem alvast een kijkje op de website van S-Plus om alle voordelen te
ontdekken https://www.s-plusvzw.
be/ledenvoordelen.
Daarbovenop kunnen jullie aan alle
activiteiten van S-Plus deelnemen
aan een beduidend lagere prijs.
Interesse in ons aanbod? Neem dan
gerust even met ons contact op!
S-Plus regio Halle-Vilvoorde:
katalina.venegas@s-plusvzw.be en
ann.lagring@s-plusvzw.be
S-Plus regio Brussel:
rohnny.buyens@s-plusvzw.be
S-Plus regio Leuven:
johan.saenen@s-plusvzw.be

> Daguitstap naar B-Mine Beringen en

Leuven op 22 maart 2022
> Daguitstap naar Brugge voor ludieke
smaakmakerswandeling
op 28 april 2022
> Bezoek aan het wijndomein ‘de
Kluizen’ in Affligem op 27 mei

Het lidmaatschap van S’Academie
houdt echter niet automatisch in dat
jullie ook lid zijn/worden van S-Plus.
Lid worden van S-Plus kost slechts
€ 7 voor het volledige jaar 2022 en
levert ook heel wat voordelen op.
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S-Plus vzw Brabant zoekt vrijwilligers
om hun bestaande afdelingen/groepen te versterken of om nieuwe groepen op te richten. Heb je interesse om
op een enthousiaste en dynamische
manier ons hierbij te helpen, laat het
ons snel weten!

INSCHRIJVINGSFICHE
Daguitstappen met bus

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

O Erfgoed in het Pajottenland
O De spirituele toer op
O Diest in de 19de eeuw		
O Verrassingsuitstap
O Kunst en (rood) goud in Herentals

19/03/22
..../04/22
..../05/22
23/06/22
16/09/22

O Floraliën en de vernieuwde Boekentoren
O Loge Broeders en zusters		

05/05/22		
20/09/22		

Aantal personen:
Aantal personen:

O De Bekeerlinge door Opera Ballet Vlaanderen 24/04/22		

Aantal personen:

Daguitstappen zonder bus
Voorstellingen

Opstapplaats: ...
Opstapplaats: ...
Opstapplaats: ...
Opstapplaats: ...
Opstapplaats:…

Meerdaagse verblijven

Naam:

Aantal personen:….
Aantal personen:…
Aantal personen:….
Aantal personen :…
Aantal personen :…

O Vakantiebrochure 2022

..................................................
Voornaam:
..................................................

Kortbezoeken

O Dubbeltentoonstelling David Hockney
O Huis Beaucarne		
O Collectiepresentatie M in the Mix
O Rozentuin Coloma		
O Koffiebranderij De Rom		

14/01/22 O online
21/01/22 O Bozar
25/03/22		
29/04/22		
24/06/22		
30/09/22		

Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:

O Congolese sporen in Antwerpen

10/06/22		

Aantal personen:

O Londerzeel		
O Hoegaarden		
O Tervuren		
O Beersel		
O Geetbets		
O Huldenberg		
O Sint Genesius Rode		
O Haacht		
O Sint Pieters Leeuw		
O Diest		
O Kapelle op de Bos		
O Ternat		

04/02/22		
18/02/22		
04/03/22		
18/03/22		
01/04/22		
22/04/22		
06/05/22		
20/05/22		
03/06/22		
17/06/22		
09/09/22		
23/09/22		

Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:

O Rustige wandeling
O Oefeningen voor nek, rug en schouders
O Gentle yoga

07/03/22		
vijfdelige reeks		
vijfdelige reeks		

Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:

O Start to move (again)
O Start to move (again)

Brussel		
Meise		

Aantal personen:
Aantal personen:

Wijkwandelingen
Wandel je fit

Adres:
..................................................
..................................................
Telefoonnummer:
..................................................
Gsm-nummer:
..................................................
E-mailadres:
..................................................
Geboortedatum:
..................................................

Yoga

Bewegen op muziek

Educatief – kunst en creatie
O Kunst onder de loep

O 27/01/22
O 28/04/22
O 08/06/22

O Creatief atelier

Educatief – kunst en creatie

O 24/02/22 O 31/03/22			
O 26/05/22			
Aantal personen:
O 15/06/22 O 22/06/22		
Aantal personen:

O Literatuur onder de loep
        O Praten over boeken – reeks De bekeerlinge 		
O 24/03/22
O 29/03/22 O 07/04/22 O 14/04/22
        O Praten over boeken – leesgroep
		
O 07/02/22
O 04/04/22 O 13/06/22 O 05/09/22

Aantal personen:
Aantal personen:

Educatief – algemene vorming

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

Ondergetekende verklaart te hebben kennisgenomen van de
algemene voorwaarden, die op eenvoudig schriftelijk verzoek kunnen
worden bekomen, en deze integraal en zonder enig voorbehoud te
aanvaarden. Ondergetekende verklaart de nodige betalingen te zullen
uitvoeren, onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging.

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

O Vrijzinnig humanisme 		
O Erfbelasting en successieplanning
O Kolonisatie 		

Educatief Plus

		
		
		

Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:

O Hoe ons immuunsysteem versterken    22/02/22 O Lezing			   Aantal personen:
		
EXTRA
O Lunch en Chris Lomme  	
O Globaal medisch dossier
   26/04/22 O Lezing			   Aantal personen:
		
EXTRA
O Lunch en Toots 100  	
O Geestelijke Gezondheidszorg       24/05/22 O Lezing			   Aantal personen:
		
EXTRA    O Lunch en Kruidtuin
O Je slaapt hoe je eet
   07/06/22 O Lezing			   Aantal personen:
		
EXTRA
O Lunch en Broodhuis  	
O Iedereen kan vereenzamen        22/09/22 O Lezing			   Aantal personen:
		
EXTRA    O Lunch en Stadhuis

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

Voornaam en naam: 						

Telefoonnummer:

Lidnummer S’Academie:					

Handtekening :

E-mailadres:



07/03/22
16/05/22
19/09/22

Aantal personen:
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Tot jouw dienst
HEB JE ADVIES NODIG?
 aak gebruik van ons online contactformulier of
M
contacteer ons via 02 506 96 11.
Bezoek een van onze kantoren. Raadpleeg onze 		
openingsuren op www.fsmb.be/nl/vind-een-kantoor.
 aak een afspraak met een van onze raadgevers
M
door te surfen naar www.fsmb.be/nl/afspraak-online,
contact op te nemen met het kantoor van jouw keuze
of te bellen naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?

	Onze website, www.fsmb.be staat boordevol
informatie over onze voordelen en diensten.
Daarnaast vind je er ook heel wat info over de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en uiteenlopende
gezondheidsthema’s.
	Schrijf je in op onze maandelijkse newsletter om op de
hoogte te blijven van nieuwigheden.

REGEL JE FORMALITEITEN
 ieuw! Met de FSMB e-Mut app kan je de terug
N
betalingen van je gezondheidszorg, je uitkering,
en je brieven van het ziekenfonds raadplegen,
documenten bestellen, de voortgang van je
dossier opvolgen enzovoort. Je kan onze app
downloaden in de Google Play Store en de
App Store.
	Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je
terugbetalingen controleren, documenten
downloaden ... allemaal via je computer.
	Je kunt je zorgattest in de brievenbus van je
kantoor deponeren.
	Onze interactieve terminals zijn van 7 tot 21 uur
toegankelijk in een aantal kantoren. Je kunt er
onder meer roze identificatieklevers en
attesten afdrukken.
	Bel de klok rond naar onze Phone mut op 02 502
52 50 om roze identificatieklevers, de Europese
ziekteverzekeringskaart enz. te bestellen.

	Maak gebruik van ons online contactformulier of
contacteer ons via 02 506 96 11.

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 kantoren of contacteer ons op het nummer 02 506 96 11. Wij doen dan al het nodige voor jou!

