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08 Het is tijd voor vakantie!

05 NEWS

Het lijkt alsof het gisteren was dat we nog op vakantie konden
vertrekken zonder beperkingen. Toch is het belangrijk om je
alledaagse zorgen aan de kant te schuiven en te genieten van een
welverdiende vakantie of dat nu thuis of heel ver weg is. Regelmatig
eens vakantie nemen is namelijk belangrijk voor onze gezondheid
en ons welzijn.

Deze rubriek biedt een kort overzicht
van de laatste nieuwigheden van
ons ziekenfonds en de ziekte- en
invaliditeitsverzekering.

12 De anticonceptiepil en

het vrouwelijk brein

De anticonceptiepil is een veelgebruikt
anticonceptiemiddel bij vrouwen. Toch zien we de
laatste jaren een daling in het pilgebruik. Vrouwen en
ook experten stellen zich meer vragen bij dit hormonale
anticonceptiemiddel. Laten we eens kijken naar de
effecten die de anticonceptiepil op ons brein kan
hebben.

We garanderen dat onze vzw’s alle nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen
aan de veiligheidsnormen met betrekking tot Covid-19.
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20 GEHANDICAPTEN

& SOLIDARITEIT VZW

De vzw Gehandicapten &
Solidariteit staat garant voor tal
van ontspannende activiteiten voor
personen met een beperking. Maar
iedereen is natuurlijk welkom! Ontdek
het programma op p. 20.

19 VIVA-SVV

De dynamische vrouwenorganisatie VIVA-SVV organiseert
tal van activiteiten rond
gezondheid, ontspanning,
creativiteit en cultuur. Kom meer
te weten op p. 19.

15 Bescherm

je kinderen
tegen passief roken.
Dat roken een negatieve invloed heeft
op kinderen is al langer geweten. Baby’s
of kinderen roken passief mee met
hun ouders en dat kan schadelijk zijn
voor de gezondheid van het kind. Wij
als ziekenfonds willen jou helpen om te
stoppen met roken.
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van de gezinsleden, jaarlijks maar een bepaald bedrag aan
remgelden moet betalen.
Ons ziekenfonds streeft, ook in de moeilijke COVID-19
omstandigheden, naar een laagdrempelige aanpak waardoor
we de noden van de samenleving aanvoelen. We willen deze
signalen vertalen en door de aanwezigheid in het paritair overleg
dat onze ziekteverzekering kenmerkt, een bijdrage leveren aan
een beleid dat ten goede komt aan een rechtvaardige, warme en
verbindende samenleving.
COVID-19 heeft verplicht tot een aanpassing van onze
dienstverlening. De toegankelijkheid van de dienstverlening van
ons ziekenfonds is essentieel voor onze leden. We willen er voor
al onze leden zijn en het bijzonder voor onze meest kwetsbare
leden. De afgelopen maanden zijn op dat vlak moeilijk geweest.
Wat onze agentschappen betreft gingen we van een lockdown
in het voorjaar 2020 naar een werken op afspraak regeling.
Momenten van vrije toegang in een beperkt aantal kantoren
werden voorzien voor zover de overheidsmaatregelen dit
toelieten en met naleving van voorwaarden die de veiligheid van
onze leden en onze medewerkers vrijwaren.

ONZE GEZONDHEIDSZORG

B

ijna 500 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019
kwam een nieuwe federale regering tot stand, de Vivaldicoalitie. Het regeerakkoord van deze regering, gevormd
door zeven partijen, is - hoe kon het ook anders – vrij algemeen
geformuleerd met kapstokken voor zowel een socialistisch als
een liberaal beleid. Wat ons optimistisch stemt is de relatief
goede vertrekbasis voor het gezondheidszorgbeleid.

De verminderde toegang tot het netwerk van de agentschappen
zorgde voor een extra druk op de telefonische dienstverlening.
We namen maatregelen om de capaciteit van de telefonische
dienstverlening te verhogen onder andere door het inschakelen
van medewerkers uit andere diensten en het voorzien van een
call-back optie waardoor het lid kan aangeven dat hij wenst
teruggebeld te worden.

Het is niet onverwacht dat in de COVID-19 crisis, de
gezondheidszorg extra geld krijgt. Onder de vorige regering was
al een miljard euro beloofd om de loon- en arbeidsvoorwaarden
van het zorgpersoneel te verbeteren. Bovenop die financiële
injectie mag het gezondheidsbudget elk jaar groeien met 2,5 %.
Dat is bijna dubbel zoveel als onder de vorige regering.

COVID-19 heeft de kwetsbaarheid blootgelegd van het fysiek
contact. Daarom zullen we verdere inspanningen leveren
om naast de traditionele agentschapswerking, performante
alternatieve communicatiekanalen aan te bieden. Denk
er bijvoorbeeld aan dat zorgattesten, gedeponeerd in de
brievenbussen van de agentschappen of verzonden met de
voorgefrankeerde enveloppes die we gratis ter beschikking
stellen, dagelijks worden verwerkt. Adviesvragen kunnen ons
ook gericht worden via het contactformulier beschikbaar op
onze website. Een afspraak in een agentschap kan je niet enkel
telefonisch bekomen, je kan dit ook boeken op onze website. En
je kan gebruik maken van het online loket ‘e-Mut’.

In de eerste plaats worden het personeel in de ziekenhuizen en
de thuisverpleging beter van die extra centen, want zij krijgen
een loonsverhoging. Ze krijgen meer handen aan het bed om
de werkdruk te verminderen en dat moet ook ten goede komen
aan de patiënt. Een beter gefinancierde en georganiseerde
gezondheidszorg moet de rekening voor de patiënt betaalbaar
houden.
Voorts formuleert het regeerakkoord ambitieuze doelstellingen
zoals de kloof in gezonde levensjaren terugdringen tussen arm
en rijk. Het legt ook een aantal klemtonen. Meer aandacht, meer
geld voor geestelijke gezondheidszorg met een terugbetaling
van bezoeken aan de psycholoog.

Op het moment van redactie van dit voorwoord, oktober 2020,
danken we onze leden voor hun begrip mocht de dienstverlening,
ondanks de inspanningen van onze medewerkers, soms minder
goed geweest zijn. We danken onze medewerkers voor de
flexibiliteit van de afgelopen maanden. Mogen we samen deze
gezondheidscrisis verbonden te boven komen.

Het regeerakkoord bevat voor meerdere materies voornemens
zonder dat dit alles concreet is ingevuld. Dat geeft onzekerheid
over de invulling maar laat ruimte aan de nieuwe minister
van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, om zijn ervaring
en expertise uit te spelen. Het weze herinnerd dat Frank
Vandenbroucke aan de basis ligt van de maximumfactuur in
de gezondheidszorg. Dankzij deze maximumfactuur worden
gezinnen beschermd tegen het risico van hoge uitgaven voor
gezondheidszorg. De maximumfactuur zorgt ervoor dat een
gezin, afhankelijk van de inkomsten en de sociale categorie

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

Hans Heyndels
algemeen secretaris
18/10/2020
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NEWS

Een goede
gezondheid
in 2021

VOLG JE DOSSIER
OP E-MUT!
Je verplaatsen of contact met ons opnemen
om de voortgang van je dossier te kennen is
niet langer nodig! Heb jij je pasgeborene net
ingeschreven bij het ziekenfonds? Heb je ons
een attest voor verstrekte hulp gegeven? Ga
naar e-Mut, klik op ‘Mijn aanvragen opvolgen’ en
krijg de status van je dossier te zien!
Meer info op www.fsmb.be.

De Socialistische Mutualiteit Brabant investeert
in kwalitatieve en toegankelijke zorg voor
iedereen! Dit vertaalt zich in concrete voordelen
en diensten voor onze leden. We hebben immers
een aanbod op maat van elke leeftijd!
> Z org wordt volledig terugbetaald, ongeacht je leeftijd*.
>D
 entimut First, onze kwaliteitsvolle dekking voor tandzorg, is automatisch inbegrepen in de aanvullende verzekering.
> 4 5 euro van je sportclub- of fitnessabonnement wordt
terugbetaald.
> J e krijgt een terugbetaling tot 160 euro/jaar voor psychotherapie, 60 euro voor je strijd tegen de kilo’s en 50 euro
om te stoppen met roken.
>D
 e medische centra César De Paepe bieden (para)medische zorg aan geconventioneerde tarieven. Bovendien
betaalt ons ziekenfonds het remgeld van de meeste verstrekkingen volledig terug.
>H
 ospimut en Hospimut Plus zijn onze hospitalisatieverzekeringen op maat van ieders behoeften.
>D
 e Medishop leent, verhuurt en verkoopt een uitgebreid
gamma (para)medische producten. Surf naar www.medishoponline.be.
>W
 e bieden een uitgebreide waaier van zorg en hulp aan
huis om het leven thuis gemakkelijker te maken.
>O
 nze adviserende diensten staan klaar met hulp en informatie.
>W
 e hebben eveneens een uitgebreid aanbod voor vrije
tijd en vakantie.
>E
 nz.

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.

Voor slechts € 6,80 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.

* Voorwaarden: Je moet beschikken over een GMD of ingeschreven zijn in een medisch huis.
Bovendien is er een jaarlijkse franchise van € 50 voor 18+.
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ANTIBIOTICA,
NIET ZONDER
RISICO’S

POGING TOT OPLICHTING?
Hoe kan je oplichters
herkennen?
Mensen met slechte bedoelingen, die
beweerden te handelen namens de
Socialistische Mutualiteit Brabant brachten
huisbezoeken, namen telefonisch of per e-mail
contact met als doel mensen op te lichten.
Lees hier hoe je te weten kan komen of het
over oplichters gaat!

Antibiotica hebben de medische wereld enorm veranderd. 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.

>W
 e brengen nooit onaangekondigde huisbezoeken. Er wordt altijd telefonisch contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak of je
ontvangt vooraf een brief waarin het huisbezoek
wordt aangekondigd. Onze medewerkers hebben
een personeelskaart van de FSMB. Aarzel niet
om hen te vragen deze te tonen.
>F
 SMB-medewerkers betalen nooit contante premies tijdens een huisbezoek.
>W
 e vragen nooit telefonisch om financiële informatie. We respecteren de absolute geheimhouding van je persoonlijke code en raden je aan deze
nooit mee te delen.

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.

We nodigen je uit om een klacht in te dienen bij de
politie als je merkt dat de mensen die jou thuis een
bezoek brachten oplichters zijn. Ook voor advies en
begeleiding bij het ondernemen van deze stappen
kun je bij ons terecht.

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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HEB IK RECHT OP
TEGEMOETKOMING
VOOR HULP AAN
BEJAARDEN (THAB)?
TEGEMOETKOMING IN VLAANDEREN

Ben je Brusselaar, 65 jaar of ouder, beschik je over een
laag inkomen en vermindert je zelfredzaamheid waardoor je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van
bepaalde dagelijkse taken zoals schoonmaken, wassen,
koken enzovoort? Misschien heb je dan recht op de THAB,
een financiële ondersteuning voor inwoners van Brussel.

In Vlaanderen is er het zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood. Dit heette vroeger de ‘tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden’. Het is een zorgbudget voor 65’+ers
met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van
hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.

Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de
mate van de verminderde zelfredzaamheid, de gezinssituatie en het inkomen op moment van aanvraag.

Categorie

Maandelijks
maximumbedrag

1

€ 88,55

2

€ 338,02

Schaal verminderde zelfredzaamheid

Maandelijks
maximumbedrag

7–8

€ 88,55

3

€ 410,97

9 – 11

€ 338,00

4

€ 483,91

12 – 14

€ 410,95

5

€ 594,41

15 – 16

€ 483,89

17 – 18

€ 594,39

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?

Je aanvraag indienen kan via www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood. Laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW.

Sinds 1 januari 2021 werd de THAB overgedragen van de
FOD Sociale Zekerheid naar Iriscare. Indien je deze tegemoetkoming reeds ontvangt, hoef je niets te doen. Je
dossier wordt automatisch overgedragen aan Iriscare. Je
rechten en het bedrag van je tegemoetkoming veranderen niet.

Voor meer informatie of om te helpen bij jouw aanvraag,
kan je terecht bij onze sociale dienst:
- T. 02 546 15 12 (9u - 12u)
- Of kijk op www.fsmb.be/nl/sociale-dienst voor de maatschappelijk assistent in jouw buurt.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen nieuwe aanvragen
ingediend worden via www.myiriscare.brussels.
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HET IS TIJD VOOR

vakantie!

Het lijkt alsof het gisteren was dat we nog op vakantie konden vertrekken zonder beperkingen. Corona
maakt ons leven op verschillende vlakken helemaal anders en op vakantie gaan is een daarvan. Toch
is het belangrijk om je alledaagse zorgen aan de kant te schuiven en te genieten van een welverdiende
vakantie of dat nu thuis of heel ver weg is. Regelmatig eens vakantie nemen is namelijk belangrijk
voor onze gezondheid en ons welzijn.
ONS LEVEN EEN BEETJE ANDERS

krijgen. Mensen die een langere tijd zonder vakantie
werken, zouden meer risico op hart- en vaatziekten lopen.
Amerikanen die geregeld vakantie nemen zouden
succesvoller zijn en 28% is gelukkiger met hun
werkgever.

Corona heeft een heuse impact op ons gezinsleven. Zowel
op het werk, als op het vlak van gezondheid en zorg van je
naasten kwam er plots heel wat bij. Mentaal en fysiek kan
dat een enorme impact hebben en net daarom is vakantie
nu meer dan ooit zo belangrijk.

VAKANTIE OP Z’N
AMERIKAANS
Niet in elk land wordt vakantie
op dezelfde manier
geregeld. Zo kan in
Amerika de baas van
het bedrijf zelf kiezen
hoeveel vakantie
zijn werknemers
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IS HET BIJNA WEEKEND?

TIJD VOOR
VAKANTIE

BELANG VAN VAKANTIE VOOR ONS WELZIJN
EN ONZE GEZONDHEID

Het weekend. Veel mensen kijken er elke werkweek naar
uit. Toch is een weekend niet lang genoeg om je batterijen
weer helemaal op te laden. Om je volledig los te kunnen
koppelen van je werkomgeving heb je meer nodig dan die
2 dagen per week. Je moet vakantie zien zoals slaap. Dat
heb je ook op regelmatige basis nodig om op lange termijn
gezond te blijven. Je vakantie opsparen zodat je na corona
alles kan opnemen is dus geen goed idee. Je gaat beter voor
meerdere korte vakanties verspreid over het hele jaar.

Als werknemer is vakantie belangrijk voor ons welzijn en
onze gezondheid. Vakantie zorgt voor een verademing
waardoor je als werknemer kan recupereren van al het werk
dat je voor je werkgever gedaan hebt. Na een vakantie voel
je je als werknemer vaak gezonder en heb je meer energie.
Natuurlijk zal vakantie niet bij iedereen dezelfde impact
hebben op zijn of haar welzijn en gezondheid.
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VER WEG OF LEKKER THUIS

EEN GESLAAGDE VAKANTIE
MET VEEL DRAMMA...

Waar je op vakantie gaat, maakt niet uit. Het is gewoon
belangrijk dat je uitrust van je werk en je alledaagse zorgen
achterwege laat. Dat wil zeggen dat je kiest wat je doet, met
wie je dat doet en wanneer je dat gaat doen. Niet iedereen
gaat graag naar een ander land op vakantie en dat hoeft ook
helemaal niet. Sommige mensen vinden het fijner om een
boek te lezen, eens te gaan zwemmen of met vrienden af te
spreken.

Detachment: Neem mentaal afstand van je werk.
Relaxation: Ontspan jezelf!
Autonomy:	Zorg dat je controle hebt over wat je
wel en niet wil doen.

Mastery:	Ga nieuwe uitdagingen aan of til je
vaardigheden tot een hoger niveau.

Meaning: Doe iets wat voor jou veel betekent.
Affiliation:	Ga voor een sociale activiteit, hierdoor

Door corona hebben heel wat mensen noodgedwongen hun
vakantie in hun eigen huis moeten doorbrengen. Thuisblijven
heeft in elk geval ook wat voordelen. Zo is het goed voor het
milieu, de portemonnee en is de reisstress ver te zoeken.
Misschien ben je nu zelf ook fan geworden van een vakantie
in eigen land.

voel je je verbonden met anderen.

Toch is een vakantie thuis niet voor iedereen weggelegd.
Sommige mensen kunnen maar moeilijk stilzitten als er
nog heel wat huishoudelijke klusjes op het lijstje staan,
de rekeningen binnenkomen, de kinderen zich vervelen,
de afwas er nog staat … Daarom is voor vele mensen een
vakantie weg van huis voordeliger. Op reis gaan kan ook je
creativiteit ten goede komen. Na een reis blijken werknemers
namelijk minder terug te vallen op conventionele ideeën en
routinematige oplossingen.
Ook een reisgids of het internet kan je ogen openen over
de tal van mogelijkheden die jouw leefomgeving te bieden
heeft. Blijf je thuis of is dat niets voor jou en trek je erop uit?
Verheug je dan op je vakantie, want mensen die een vakantie
in het vooruitzicht hebben, zijn gelukkiger.

Een zorgeloze staycation
Een vakantie thuis is dus even goed als een vakantie ver weg. Enkele tips helpen je op weg:
> check geen werkmails;
> beperk huishoudelijke klussen tot het minimum;
> maak afspraken met je kinderen bijvoorbeeld over de schermtijd (Zoals je op een vakantie weg van huis zou doen.);
> probeer nieuwe ontdekkingen te doen, want dat zal je het meest bijblijven;
> trek erop uit, want de natuur blijkt heel wat positieve effecten te hebben;
> Zitten we niet langer in quarantaine dan kan je een lijst maken met wat je normaal gezien op vakantie doet en doe dat
nu thuis. Enkele voorbeelden kunnen zijn: in een nieuw restaurant gaan eten, gaan fietsen, musea bezoeken, spelletjes
spelen, naar een spa gaan.
10
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TIJD VOOR
VAKANTIE

JOUW ZIEKENFONDS STAAT VOOR JE KLAAR!

10 tips voor vakantie
in je eigen huis

Zoek je activiteiten voor tijdens je staycation of wil je
graag op vakantie? Dan kan je terecht bij onze vzw’s.
Deze organiseren tal van activiteiten voor jong en oud.
Ontdek wat ze voor jou in petto hebben! Meer informatie?
www.fsmb.be/nl/voordelen-diensten/onze-partners/
vrije-tijd-en-vakantie of bel naar 02 506 96 11

1. Volg online lessen! Heel wat sportverenigingen
of koks plaatsen plaatsen nu gratis lessen online.
Wou je al zo lang een yogales volgen? Dan kan je dit
nu gewoon gratis uitproberen van bij jou thuis.
2. Ook in België kan je genieten van de natuur. Bezoek een natuurgebied en ga op ontdekking.
3. Zei er iemand filmmarathon? Creëer je eigen
filmfestival en maak het lekker gezellig. Hapjes en
drankjes mogen natuurlijk niet ontbreken.
4. Normaal geen tijd of zin om te koken? Organiseer
een leuke kookavond en ga de ingrediënten in een
lokale winkel halen. Pak je het graag iets grootser
aan? Ga dan voor een driegangenmenu.
5. Organiseer een (online) afspraakje met vrienden
en geniet van een gezellige avond bijpraten.
6. Bordspellen zijn een ideale bezigheid tijdens een
regenachtige vakantiedag.
7. Eenmaal de quarantaine voorbij is, kan je ook
iets nieuws uitproberen. Misschien ben je nog nooit
gaan bowlen, lasertag gaan spelen, probeerde je
nog nooit een escape room uit, of wou je paintball
of muurklimmen al lang eens uitproberen.
8. Laat je eens verwennen. Boek een dagje in een
spa, een conceptrestaurant waar je anders geen
tijd voor hebt, verwen jezelf. Als je geen verblijf
moet betalen, heb je wat meer geld over om eens
zot te doen.
9. Vakantie wil ook zeggen dat je niet zo vroeg uit je
bed moet ‘s ochtends. Kijk naar de sterren of geniet
van een late avond voor de televisie. De dag erna
slaap je maar eens lekker lang uit.
10. Vergeet geen foto’s te nemen en maak nadien
samen een vakantie-album.

> Joetz vzw: tot 225 euro terugbetaling voor de leden van
de Socialistische Mutualiteit Brabant. De verblijven zijn
fiscaal aftrekbaar. www.joetz.be
> Volwassenen: Vrije Tijd & Gezondheid: de leden van de
Socialistische Mutualiteit Brabant die zich aansluiten bij
de vzw Vrije Tijd & Gezondheid genieten een tussenkomst
van 50 euro voor het lidgeld. Hierdoor is hun aansluiting bij
de vzw Vrije Tijd & Gezondheid gratis. www.fsmb.be
> Senioren: S’Academie vzw: de leden van de Socialistische
Mutualiteit Brabant die aansluiten bij de vzw S’Academie
genieten een tussenkomst van 50 euro in het betaalde
lidgeld. Hierdoor is hun aansluiting bij de vzw S’Academie
gratis. www.fsmb.be
>
VIVA SVV: wilt vrouwen stimuleren, zodat ze zich
ondeugend, gezond en zelfverzekerd kunnen engageren
in onze maatschappij. Iedereen is welkom: jong en oud,
m/v/x! www.viva-svv.be
> Gehandicapten en Solidariteit vzw: onze leden genieten
een tussenkomst van 10 euro in het betaalde lidgeld. De
aansluiting is daarom gratis. Onze leden die deelnemen
aan een verblijf van Gehandicapten en Solidariteit kunnen
ook aanspraak maken op een tegemoetkoming van 2,50
euro per dag, gedurende maximaal 14 dagen per jaar.
www.gehandicaptenensolidariteit.be
> Domein Westhoek: in Oostduinkerke, te midden van de
duinen en slechts enkele minuten wandelen van het
strand, nodigt Domein Westhoek je uit voor een heerlijk
verblijf aan de Belgische kust. Ontdek hun gids vol
promoties. www.domein-westhoek.be/nl
Bronnen: ‘How do vacations affect workers’ health and well-being?’ van de Bloom, J.; ‘Vacation
(after-) effects on employee health and well-being, and the role of vacation activities, experiences
and sleep’ van de Bloom, J., Geurts, S.A.E. & Kompier, M.A.J.; ‘Effects of vacation from work on
health and well-being: Lots of fun, quickly gone. Work & Stress’ van De Bloom, J., Geurts, S. A.,
Taris, T. W., Sonnentag, S., de Weerth, C., & Kompier, M. A.; de Bloom, J., Ritter, S., Kühnel, J.,
Reinders, J., & Geurts, S. (2014). Vacation from work: a ‘ticket to creativity’?: the effects of recreational travel on cognitive flexibility and originality. Tourism Management, 44, 164-171.; ‘Need
Satisfaction and Optimal Functioning at Leisure and Work: A Longitudinal Validation Study of the
DRAMMA Model.’ van Kujanpää, M., Syrek, C., Lehr, D., Kinnunen, U., Reins, J. A., & de Bloom, J.;
Op vakantie in je hoofd uit Goed Gevoel juli 2020
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DE ANTICONCEPTIEPIL

en het vrouwelijk brein

Depressie &
angsten
Libido

Partnerkeuze
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DE ANTICONCEPTIEPIL

De anticonceptiepil is een veelgebruikt
anticonceptiemiddel bij vrouwen. In sommige
gevallen wordt de pil ook wel genomen om
de maandstonden te regelen, pijn hiervan te
verminderen, acne in te perken enzovoort.
Toch zien we de laatste jaren een daling in
het pilgebruik. Vrouwen en ook experten
stellen zich meer vragen bij dit hormonale
anticonceptiemiddel. Laten we eens kijken naar
de effecten die de anticonceptiepil op ons brein
kan hebben.

Tot slot zal het baarmoederslijmvlies dat zich aan de
binnenkant van de baarmoeder bevindt dunner worden.
Geraakt een eitje dan toch nog tot in de baarmoeder?
Dan zal het eitje zich daardoor niet kunnen innestelen.
Door het stoppen van die eisprong, zal de eerste helft van
de menstruatiecyclus, waar voornamelijk het hormoon
oestrogeen stijgt, niet plaatsvinden. De meeste pillen
bevatten wel wat oestrogeen om het verschil tussen het
hormonaal niveau met of zonder anticonceptiepil in te
perken. Door het nemen van de anticonceptiepil is de
hoeveelheid hormonen gelijkmatiger en vallen de grote
hormonale schommelingen weg.

HOE WORDEN VROUWEN ZWANGER?
Twee hormonen genaamd progesteron en oestrogeen
spelen hier een belangrijke rol. Twee weken voor de eisprong hebben vrouwen maar een lage hoeveelheid van
progesteron en oestrogeen in hun lichaam. Naarmate
de menstruele cyclus vordert zal het gehalte oestrogeen
stijgen. Enkele dagen voor de eisprong zal het gehalte
oestrogeen pieken. Oestrogeen zal ook zorgen voor de
opbouw van het baarmoederslijmvlies.

HET EFFECT VAN DE PIL OP JE HERSENEN
De pil verstoort de hormoonhuishouding van vrouwen. Het
gaat dan over de hormonen progesteron en oestrogeen
en dat zal een invloed hebben op hoe vrouwen zich voelen.
Oestrogeen zorgt ervoor dat vrouwen zich sexyer en
energieker voelen. Zoals eerder aangehaald bevat de pil
wel wat oestrogeen, maar de hoeveelheid ligt lager dan
bij een natuurlijke menstruatiecyclus. Hierdoor kunnen
vrouwen het gebrek aan oestrogeen aanvoelen en zich
minder sexy of minder energiek voelen.

In de helft van de cyclus zal de eisprong plaatsvinden. Na
de eisprong neemt de hoeveelheid oestrogeen af, maar
zal de hoeveelheid progesteron stijgen. Op dit moment
wordt de baarmoeder klaargemaakt voor het innestelen
van een bevruchte eicel.

" Oestrogeen zorgt ervoor
dat vrouwen zich sexyer en
energieker voelen."

Nadien zullen beide hormonen afnemen tot ze weer
het beginniveau van 2 weken voor de eisprong behalen
en zal de menstruatie optreden. Dit proces zal zich,
indien er geen bevruchting plaatsvindt, elke menstruele
cyclus opnieuw herhalen. Een gemiddelde cyclus duurt
zo’n 28 dagen, maar is zeer persoonsgebonden. Zo
zal de eisprong niet elke cyclus plaatsvinden en is dit
afhankelijk van persoon tot persoon.

Verder kan er ook een toename zijn van het hormoon
cortisol. Een verhoging van cortisol kan leiden
tot een ontregeling van de stressreacties. Enkele
wetenschappelijk studies hebben aangegeven dat het
stresshormoonprofiel zelfs vergelijkbaar kan zijn met dat
van mensen die chronische stress ervaren. Maar verder
onderzoek is hier nog nodig.

HOE WERKT DE PIL?
De anticonceptiepil bevat doorgaans de hormonen
progesteron en oestrogeen. Door die hormonen zal de
menstruatiecyclus helemaal aangepast worden. De
eigen hormonale productie wordt afgeremd en vervangen
door de hormonen aanwezig in de anticonceptiepil.
Het belangrijkste effect van de pil is het stopzetten
van de eisprong. Daarnaast zullen die hormonen in
de pil ook zorgen voor minder slijmproductie in de
baarmoederhals, waardoor zaalcellen minder houvast
hebben als ze hun weg naar de eierstokken zoeken.

PARTNERKEUZE
Ook de partnerkeuze van de vrouw kan beïnvloed worden
door de pil. Door het gebrek aan oestrogeen zijn vrouwen
eerder geneigd om minder mannelijke mannen te kiezen.
Wat ervoor kan zorgen dat een vrouw haar partnerkeuze
kan wijzigen als ze met de pil zou stoppen. Belangrijk hier
nog mee te geven is dat verder onderzoek nodig is en dat
de partnerkeuze ook kan wijzigen door vele andere factoren die op dat moment aanwezig zijn in iemands leven.
13
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LIBIDO

del onder de vrouwen. De pil wordt gezien als iets handigs en een hele tijd leek het helemaal niet zo interessant
om kritisch naar dit anticonceptiemiddel te kijken. Maar
hormonen en in het bijzonder geslachtshormonen maken ons tot de persoon die we zijn.
Een lange tijd waren vrouwen niet echt bezig met de
psychologische impact die de anticonceptiepil heeft.
Tegenwoordig zijn echter steeds meer vrouwen bezig met
de impact die dit medicijn heeft. Dat komt overeen met
een daling in het percentage gebruikers dat in 2013 54,2%
bedroeg en in 2018 nog 48,1% was. Ook de verkoopcijfers
daalden van 85% in 2014 naar 77% in 2015.
Natuurlijk zijn er ook andere middelen om niet zwanger
te worden voor vrouwen. Zo kan de vrouw gaan voor
middelen die lokaal hormonen gaan afgeven zoals een
hormoonspiraaltje. Het grote verschil met de pil is dat de
hormoonconcentratie die afgegeven wordt veel lager zal
liggen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat die hormonen
geen impact kunnen hebben. Wil je iets dat geen
hormonen bevat dat kan je het koperspiraaltje kiezen.

Rond de periode van de eisprong ervaren veel vrouwen
een toename in libido. Aangezien de pil de eisprong gaat
afremmen, kan dat ook een invloed op het libido hebben.
Vrouwen die de pil nemen kunnen last hebben van verminderde lustgevoelens, minder snel opgewonden raken
en minder plezier hebben tijdens seksuele handelingen.
Toch kunnen ook heel wat andere factoren een invloed
hebben die ook belangrijk zijn voor het libido zoals de relatie bijvoorbeeld.

DEPRESSIE EN ANGSTEN
Vrouwen die de pil nemen hebben een verhoogd risico op
depressie en angsten. Vooral vrouwen tussen 15 en 19 jaar
blijken een risicogroep te vormen. Het zelfmoordrisico ligt
hier tweemaal zo hoog tegenover dat van mensen die geen
pil gebruiken. Vrouwen die gevoelig zijn voor angsten of
depressies houden hun gemoedstoestand best in het oog
en kunnen indien nodig overschakelen op een andere vorm
van anticonceptie zoals een condoom of koperspiraaltje.
Een belangrijke nuance is dat er een percentage vrouwen
aangeeft dat de pil hun gemoedstoestand zou stabiliseren.
Wat aantoont hoe de effecten van de pil van persoon tot
persoon kunnen verschillen.

Iedere vrouw is anders en moet dus afwegen wat voor haar
het beste anticonceptiemiddel is en ook de pil kan een
geschikt anticonceptiemiddel zijn! Je goed informeren
en indien nodig een arts raadplegen bij vragen over
anticonceptie blijft belangrijk. Net zoals het voorkomen
van ongewenste zwangerschappen.

" Het stresshormoonprofiel
kan vergelijkbaar zijn met
dat van mensen die
chronische stress ervaren."

JOUW ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Welk anticonceptiemiddel je ook kiest, de Socialistische
Mutualiteit Brabant betaalt € 40 per jaar terug voor
vrouwelijke anticonceptie-middelen, ongeacht je
leeftijd!
Gezinsplanning Rosa
Gezinsplanning Rosa geeft je informatie, advies
en ondersteuning bij je seksuele en emotionele
leven. Ze bieden verschillende soorten medische
consultaties aangeboden, evenals sociale en juridische
ondersteuning, in volledige vertrouwelijkheid.
02 546 14 33 / planningrosa@fsmb.be

IEDERE VROUW IS ANDERS
De veranderingen die de pil bij de vrouw teweegbrengt,
kunnen enorm verschillen. Zo kunnen er vrouwen geen
last hebben van bijwerkingen terwijl anderen hele grote
veranderingen kunnen ondergaan. Daarom is het belangrijk
dat vrouwen op de hoogte gesteld worden van de mogelijke
bijwerkingen en deze op die manier kunnen herkennen en
monitoren. De anticonceptiepil kan een invloed hebben
op verschillende aspecten zoals iemands libido, angsten
en depressieve gevoelens, de partnerkeuze … Maar deze
aspecten kunnen ook beïnvloed worden door heel wat
andere factoren die niet vergeten mogen worden.

Bronnen: www.gva.be/cnt/oid273117/archief-helft-belgische-vrouwen-neemt-de-pil; www.cbs.nl/
nl-nl/nieuws/2014/25/gebruik-pil-daalt-spiraaltje-wint-terrein; www.eoswetenschap.eu/psychebrein/je-brein-aan-de-anticonceptie-wat-de-pil-doet-met-emoties-en-gedrag; www.theguardian.
com/societsy/2019/oct/19/dr-sarah-e-hill-how-pill-influences-womens-brains; www.uzleuven.
be/nl/fertiliteitscentrum/verminderde-vruchtbaarheid/verminderde-vruchtbaarheid-bij-vrouwen/
vruchtbaarheid-bij-de-vrouw; www.knack.be/nieuws/belgie/de-pil-is-het-eerste-medicijngeweest-dat-door-miljoenen-gezonde-vrouwen-werd-genomen/article-opinion-973973.html; www.
goedgevoel.be/artikel/happy-healthy/bye-bye-pms-het-effect-van-de-pil-op-je-cyclus-ze-neemt-jehormoonhuishouding-volledig-over-zegt-prof-gynaecologie; https://be-nl.clearblue.com/hoe-word-ikzwanger/menstruatiecycli-en-ovulatie; www.flair.be/nl/lifestyle/6-stellingen-over-de-pil/

ALTERNATIEVEN VOOR DE ANTICONCEPTIEPIL
De pil is nog altijd het meest gebruikt anticonceptiemid14
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STOPPEN MET
ROKEN

BESCHERM JE KIND

D

en stop met roken!

PASSIEF ROKEN BIJ BABY’S EN KINDEREN

at roken een negatieve invloed heeft op kinderen is
al langer geweten. Baby’s of kinderen roken passief
mee met hun ouders en dat kan schadelijk zijn voor de
gezondheid van het kind. Wij als ziekenfonds willen jou helpen
om te stoppen met roken. Niet enkel voor jezelf, maar ook
voor de gezondheid van je kinderen.

Rook is veel schadelijker voor kinderen aangezien hun
immuunsysteem nog niet even doeltreffend is als dat van
een volwassene. Kinderen zijn zich meestal niet bewust van
de rook en zullen hierdoor niet weggaan als ze zich in een
ruimte met rook bevinden.
De gevolgen bij kinderen kunnen zeer ver gaan. De mogelijke
gevolgen voor kinderen die passief roken zijn:
> ademhalingsaandoeningen;
> aandoeningen van het oor;
> verhoogde kans om later hart- en vaatziektes te
ontwikkelen;
> verhoogde kans op gedragsproblemen (zoals
hyperactiviteit) met gevolgen voor het leerniveau;
> een vervijfvoudigd risico op wiegendood;
> een verhoogd risico op bepaalde kankers zoals
hersentumoren en lymfomen.

PASSIEF ROKEN
Passief roken ook wel gekend als meeroken, heeft een
negatief effect op de gezondheid. Iemand die passief rookt,
wordt blootgesteld aan de omgevingsrook. Omgevingsrook
is de rook die de roker weer uitademt en de rook die ontsnapt
uit een aangestoken sigaret. Die rook bevat meer dan 7.000
chemicaliën waarvan er 69 kankerverwekkend zijn.
Naast de omgevingsrook bestaat er ook nog de
derdehandsrook. Die is afkomstig van deeltjes van
brandende sigaretten. Als de sigaret gedoofd is kunnen er
heel lang nog sporen nagelaten worden op verschillende
oppervlakken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kleding,
haar, muren, meubels … Het gaat hier dus over schadelijke
overschotten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid vooral bij
baby’s, kinderen en huisdieren.

De enige manier om kinderen te beschermen is hun
leefomgeving 100% rookvrij te maken. Wil je toch roken, doe
het dan buiten. Andere alternatieven zoals onder de afzuigkap
of binnen aan een open raam roken zijn niet voldoende en
dan blijven de giftige stoffen in de lucht aanwezig. De beste
oplossingen is natuurlijk volledig stoppen met roken. Niet
alleen voor je omgeving, maar ook voor je eigen gezondheid
is dit de beste oplossing.

ROKEN IN DE AUTO
In België is het verboden om met kinderen onder de 18 in
de auto te roken. Uit een onderzoek blijkt namelijk dat de
concentratie van fijne deeltjes in een auto 300 keer hoger
ligt. Zelfs met het raam open mag je het aantal fijne deeltjes
maal 20 doen.

PASSIEF ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP
Ook tijdens de zwangerschap kan je ongeboren kind de
negatieve effecten ondervinden van passief roken. Als
je tijdens je zwangerschap rook inademt, wordt je baby
mee vergiftigd. Door passief te roken is er meer kans op
een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, prematuriteit,
afwijkingen aan de placenta, kans op misvormingen,
verergering van mucoviscidose en er is ook het risico op
schade aan de longfunctie van het ongeboren kind.
15
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WAT DACHT JE VAN STOPPEN MET ROKEN?

Woon je in Vlaanderen?
Je betaalt slechts een deel van de kosten zelf. De Vlaamse regering betaalt de rest aan de tabakoloog. Om te
weten te komen hoeveel je moet betalen en waar je tabakologen kan vinden, surf naar www.tabakologen.be.
Als je rechthebbende verhoogde tegemoetkoming (RVT)
bent, betaal je minder.

Kiezen om te stoppen met roken is kiezen voor je gezondheid! Maar in de praktijk is dat niet altijd eenvoudig.
De meeste rokers proberen meerdere keren te stoppen
voordat het hen echt lukt. De enige juiste methode kiezen om in alle rust te stoppen en tegelijkertijd het risico
op een terugval te beperken is dus niet zo vanzelfsprekend. Hieronder vind je een overzicht van de hulpmiddelen die je kan gebruiken.

Woon je in Brussel of Wallonië?
De tegemoetkoming van je ziekenfonds bedraagt
€ 30 voor een eerste sessie, € 20 voor de volgende
sessies met een maximum van 7 sessies over een
periode van twee kalenderjaren. Voor zwangere vrouwen
bedraagt de tegemoetkoming € 30 per sessie met een
maximum van 8 sessies per zwangerschap. Er geldt
één voorwaarde: raadpleeg een arts of een erkende
tabakoloog. Daarna moet je alleen nog je getuigschrift
voor verstrekte hulp bezorgen aan je ziekenfonds.

"De enige manier om
kinderen te beschermen
is hun leegomgeving 100%
rookvrij te maken."

ONLINE OF TELEFONISCHE HULP?

MEDICINALE HULPMIDDELEN

Tabakstop: 0800 111 00, gratis telefonisch bereikbaar van
15 tot 19 u. Een professionele tabakoloog adviseert en
ondersteunt je door je vragen te beantwoorden. Hij kan
je 8 gratis telefonische coachingsessies aanbieden. Je
kan ook de Tabakstop-app installeren op je smartphone
(beschikbaar in de App store en op Google Play). De app
biedt je ondersteuning bij het stoppen met roken: quizzen,
dagelijkse tips, een overzicht van wat je al bespaard hebt
met al je niet gerookte sigaretten, leuke uitdagingen om
van gedachten te veranderen als je zin hebt om te roken,
chatten met andere ‘toekomstige ex-rokers’, enz.

Er bestaan medicijnen die de ernst van de
ontwenningsverschijnselen verminderen. Om het risico
op een terugval te verminderen, is het belangrijk om
een aangepaste kuur te volgen die werd aangeraden in
het kader van persoonlijke begeleiding.
>
Nicotinevervangers zijn verkrijgbaar in de vorm
van kauwgom, pleisters, enz. Hun werking
bestaat erin relatief kleine doses nicotine
vrij te geven. Nicotinevervangers helpen de
ontwenningsverschijnselen te verminderen. Deze
vervangers zijn vrij te verkrijgen in de apotheek en
worden niet terugbetaald.
> Er bestaan ook andere medicijnen die de ernst van
de ontwenningsverschijnselen verminderen. Die
medicijnen zijn alleen verkrijgbaar op voorschrift en
worden grotendeels terugbetaald. Alleen een arts kan
het belang van deze geneesmiddelen geval per geval
beoordelen.

Bronnen: www.kanker.be/kankerpreventie/hou-het-rookvrij/passieve-meerokers/kinderen-en-passiefroken; www.tabakstop.be/waarom-stoppen/de-gevaren-van-passief-roken; www.tabakstop.be/nieuws/
bescherm-je-kinderen-tegen-passief-roken-0

LAAT JE BEGELEIDEN

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!

Om je slaagkansen te vergroten, kan je je laten begeleiden
door een tabakoloog. Een tabakoloog begeleidt je
individueel, geeft tips, al dan niet in combinatie met
medicatie om je te helpen je voor te bereiden en te
stoppen met roken onder de beste omstandigheden.

Er is een eenmalige tussenkomst van € 50 voor leden die een behandeling volgen om te stoppen met
roken en een erkend therapeutisch middel gebruiken, zoals bupropion en/of nicotinevervangende
middelen (pleisters, kauwgom).
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Promo
ledenprijs

€ 28

Zitkussen met 2 functies: actief en passief zitten.
Bevordert een actieve en ergonomische zitpositie. Actief zitten versterkt de spieren van de rug zonder dat u oefeningen moet
doen. Optimaliseert de zithouding, en versterkt de spieren in voeten, benen en onderlichaam. U gaat automatisch rechter zitten. Met de ronde zijde naar voren zit u actief. Draait u de SitFit Plus om dan kunt u langdurig op de SitFit Plus zitten en worden
uw dijbenen extra ondersteund voor meer stabiliteit.
>D
 rukverdeling naar wens te regelen.
>L
 atex- en ftalaatvrij
>B
 eschikbaar in volgende maat: ø 37 cm
>V
 erkrijgbare kleuren: rood en zwart
> I nclusief pomp
> I nclusief poster met oefeningen
Actie geldig van 15/12/2020 tot en met 15/02/2021

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

Blijf Fit-promo

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

> 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
> v olpension
lunch: 2 x dagschotel in onze Brasserie
diner : 2 x koud en warm buffet

Winterpromotie

van 19 februari tot 29 maart 2021

- 50%

op kamerp

> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet
> a ankomstdag naar keuze
>h
 alfpension
>g
 ratis gebruik van het zwembad

>g
 ratis gebruik minigolf, fitness, petanque & zwembad

vanaf € 242/persoon

vanaf € 186/persoon

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

rijs

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

Westhoekspecial 2021
3+1 gratis
> 4 overnachtingen met ontbijtbuffet

> a ankomstdag naar keuze
>h
 alfpension
>w
 elkomstdrankje

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

Privé wellness met ontbijt
> t urkse sauna / hamam in mozaïek
> k nus hoekje met loveseat
> infraroodmuur
> r egendouche en koude kantelemmer
>h
 otstone sauna
> r elaxruimte met haardvuur
>w
 arm voetbad
> r uime buitenjacuzzi met zicht op de duinen

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

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 18

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.

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.

Enthousiaste organisators gezocht!
Als jonge vrouw heb je het vaak druk,
druk, druk. Dat is heel herkenbaar.
Maar, je hebt ook je dromen en idealen. Je wilt iets nuttigs doen voor onze
samenleving: anderen ondersteunen
en helpen. Dan ben je bij ons aan het
goede adres! Vrijwilligerswerk waar en
wanneer jij het wilt. Bepaal zelf wat kan,
past en hoeveel tijd je eraan spendeert.

JOUW PROFIEL
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.

WIE ZOEKEN WE?

WAT BIEDEN WE JOU AAN?

> Je wilt enthousiast meewerken aan
nieuwe projecten en acties.

> Een flexibel engagement met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit.

> Je wilt jouw organisatietalent inzetten
om lokaal dingen te organiseren.

>
De mogelijkheid om jouw talenten
verder te ontplooien.

> Je ziet het zitten om activiteiten, infosessies of uitstappen op poten te
zetten of eventueel zelf te begeleiden.

> Je kan je uitleven in iets waar je goed
in bent en wat je graag doet.

> Je denkt graag mee en hebt voeling
met de doelgroep vrouwen en de
thema’s waarmee zij in aanraking
komen bv. positief zelfbeeld, stress,
gezin, sport, creativiteit (DIY), gezondheid, psychologie, maatschappij …
> Je bent een teamspeler en hecht belang aan samenwerken.

> Erkenning krijgen voor je inzet op tal
van manieren.
> Een helpende hand bij elke vraag.
>
Je bent verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen.
Interesse of verdere vragen? Mail
naar brabant@viva-svv.be of bel
naar 02 546 14 14

VIVA-SVV Brabant Zuidstraat 120, 1000 Brussel / 02 546 14 14 / brabant@viva-svv.be /
www.viva-svv.be / VIVA-SVV Brabant / @viva.svv.brabant
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VZW GEHANDICAPTEN & SOLIDARITEIT

Gehandicapten & Solidariteit vzw is een vrijetijdszorgorganisatie met een aantrekkelijk programma.
Zo bieden wij voor elk wat wils: ontspanning, cultuur, reizen enzovoort. Onze activiteiten zijn gericht
op mensen met een beperking en zijn steeds rolstoeltoegankelijk, maar natuurlijk is iedereen
welkom! Ben je benieuwd naar ons programma? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.
gehandicaptenensolidariteit.be. De nieuwsgierigen onder jullie kunnen hun honger al stillen met
onderstaand overzicht van de komende activiteiten.

DAGUITSTAPPEN
Een dagje uit met ons betekent cultuur opsnuiven, een stad verkennen, lekker eten (in een restaurant of tijdens een gezellige picknick), kennismaken met andere leden, maar voornamelijk samen een plezante dag beleven. Onze uitstappen zijn meestal op zaterdag. De kostprijs schommelt tussen 30 en 40 euro (liftbus, restaurant en bezoek inbegrepen).
Onze activiteitenfolder kan je vinden op onze website.

SURPLUS-ACTIVITEITEN
Spreken culturele- ,sport- en natuurthema’s jou aan? Ben je graag onder de mensen, maar liefst in een intiemere kring? Heb je een beperkt budget? Dan zijn onze SurPlus-activiteiten zeker iets voor jou! Ons aanbod kan je vinden op onze website.

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDINGEN
Ben je op zoek naar een hobby en/of sportactiviteit en wil je
andere mensen leren kennen? Vind je de weg niet naar een
gepast aanbod of kan je moeilijk keuzes maken? Dan kunnen onze
vrijetijdstrajectbegeleiders misschien iets voor jou betekenen!

Vzw Gehandicapten & Solidariteit
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 94 - info@gehandicaptenensolidariteit.be
www.gehandicaptenensolidariteit.be
Gehandicapten en Solidariteit vzw

Ze bespreken samen met jou je interesses en bekijken je
mogelijkheden. Ze vertrekken vanuit jouw wens en gaan samen
met jou op zoek naar een gepaste vrijetijdsinvulling. Dit traject is
helemaal gratis!

20
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Programma
Joetz Brabant
Januari - september 2021

Wij stellen jullie met trots ons nieuwe programma
van 2021 voor: 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!

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> Onze verblijven in de krokus- en paasvakantie

22

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

> Onze verblijven in de zomervakantie

22

alleen voor de leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant die

> Onze buitenlandse reizen

25

in regel zijn met hun aanvullende verzekering.

> Activiteiten JOETZ Brabant

28

WENS JE MEER INFO?
Onze garantie: vakanties vol spelletjes en avonturen met leuke

Je kan JOETZ Brabant bereiken via:

animatoren, een leuke vorming tot animator en bijleren op een

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

speelse manier. Kortom, wij bezorgen onze jeugd een uitgebreid

> e-mail: JOETZBrabant@fsmb.be

aanbod!

> website: www.joetz.be  Joetz_Brabant  Joetz_Brabant

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

> postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel

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

> bezoekadres: Zuidstraat 118, 1000 Brussel

gramma en heel wat extra informatie over onze activiteiten!
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Onze verblijven
in de krokus- en
paasvakantie

Engineering & Mathematics.
i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen
>

10-12 jaar

>

Merelbeke / eigen vervoer

>

€ 435 / € 285

4-17 APRIL 2021

Taalstages Frans/Engels

14-19 FEBRUARI 2021

Carnavalvakantie
Gevarieerde activiteiten in het
vakantiecentrum maar ook
op toffe locaties in de regio
Bonheiden-Mechelen. Je bent
met JOETZ op stap én het is
de carnavalweek, dus zottekes
doen mag! i.s.m. Joetz Antwerpen
>

6-12 jaar

>

Rijmenam / eigen vervoer

>

€ 216,75 / € 138

10-17 APRIL 2021
4-9 APRIL 2021

Mysterie in de duinen

Comme chez JOETZ!

We zijn aangestrand in de Panne.
Wat staat jou zoal te wachten?
Strandspelen, schattenjacht,
knutselen, gezelschapsspelen,
ravotten in de duinen, met je
tenen in het water en alsof dat
nog niet voldoende is, gaan we
ook een dagje naar Plopsaland!
Laat niets jou tegenhouden om
met ons mee te komen tijdens
deze supertoffe week aan zee!
i.s.m. Latitude Jeunes Brabant

Ben jij een échte chef-kok in
de keuken? Of kan je nog geen
ei bakken? Eigenlijk maakt dat
helemaal niks uit … Want tijdens deze vakantie leer je stap
voor stap de heerlijkste gerechten klaarmaken. i.s.m. Joetz
Oost-Vlaanderen
>

6-12 jaar

>

Sint-Niklaas / eigen vervoer

>

€ 270 / € 120

>

5-13 jaar

>

8-18 jaar

>

de Panne / busvervoer vanuit

>

de Panne / eigen vervoer.

11-16 APRIL 2021

Leuven en Brussel

Word je blaas de baas
14-19 FEBRUARI 2021

JOETZlab
Heb jij je al eens afgevraagd
hoe sterk eieren zijn, maar heb
je dat thuis nog niet mogen
testen? En wat gebeurt er nu
echt als je Mentos in cola laat
vallen? Dit en zoveel andere
dingen kan je op dit kamp,
samen met onze animatoren,
zelf komen uittesten. i.s.m.
Joetz Oost-Vlaanderen.
>

6-9 jaar

>

Merelbeke / eigen vervoer

>

€ 270 / € 120

14-19 FEBRUARI 2021

Techniek-Friek
Van techniek hebben we
helaas niet veel kaas gegeten…
Gelukkig komt daar vanaf NU
verandering in! En dat allemaal
dankzij vzw De Creatieve Stem!
Zij laten ons kennismaken met
STEM: Science, Technology,

Ben je op zoek naar een leerrijk
en leuk taalkamp? Kom met
ons mee naar De Panne en verbeter samen met ons je Frans
of Engels! In de voormiddag
voorzien we taallessen, maar
ook tijdens de maaltijden en de
andere activiteiten zal je je taal
verder kunnen bijschaven. De
lessen worden gegeven door
ervaren, gediplomeerde en enthousiaste leerkrachten. Intaco
biedt extra activiteiten aan zoals
Aquafun, paardrijden ... gelieve
hiervoor met hen contact op
te nemen. Kijk op www.joetz.
be voor ons volledige aanbod
taalstages Frans en Engels.

>

Heb jij hulp nodig om 's nachts
je blaas de baas te worden? Onze
supermonitoren helpen je om je
blaas te trainen door middel van
een speciaal drink- en plasschema. Een kinesist en een dokter
uit het PUNC-team van het UZ
Gent helpen hen hiermee. Om
het beste resultaat te boeken is
een bezoek aan het PUNC-team
op voorhand noodzakelijk.
EHB’O’: eerste hulp bij ongelukjes
Heb jij hulp nodig om je broek
droog en/of proper te houden?
Onze supermonitoren helpen
je zodat je die ongelukjes kan
leren voorkomen. Zij worden
bijgestaan door een kinesiste,
een psychologe en een dokter
van het UZ Gent. i.s.m. Joetz
Oost-Vlaanderen

€ 435 / € 210

11-16 APRIL 2021

Onze verblijven in
de zomervakantie

Piekeren met Robot Sam

4-9 JULI 2021

Rollen & dollen!

>

7-12 jaar

>

Deinze / eigen vervoer

Dat je af en toe eens piekert? Dat
is normaal! Het is pas een probleem wanneer je merkt dat je
deze piekergedachten niet goed
kan loslaten. Daarom reiken wij
jou doorheen de week verschillende praktische tools aan om
met deze piekergedachten om
te gaan. Je zal dagelijks kunnen
deelnemen aan een twee uur
durende workshop waarbij we
inzetten op het verhogen van
jouw weerbaarheid en jou sterker in jouw schoenen willen laten staan. De overige tijd spenderen we aan spel en plezier
want net zoals elk JOETZ-kamp
staat dat volledig voorop! i.s.m.
Joetz Oost-Vlaanderen

>

€ 355 / € 205

>

10-12 jaar

>

Sint-Niklaas / Eigen vervoer

>

€ 270 / € 120
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JOETZ neemt deze zomervakantie een rollende start …
want we halen onze rolschaatsen/inlineskates uit de kast.
Voor dit rolschaatskamp werken we samen met ‘Rollerclub
De Ster’. Onder de vorm van
oefeningen, spelletjes en parcours leren ze ons de juiste
technieken aan. En dit allemaal
onder het oog van ervaren skaters. Naast al dat rolschaatsen
staan er natuurlijk ook leuke
spelletjes en activiteiten op
het programma. i.s.m. Joetz
Oost-Vlaanderen
>

6-12 jaar

>

Sint-Niklaas / eigen vervoer

>

€ 285 / € 135

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

mee naar 4 verschillende pretparken. De andere dagen gaan
we zwemmen of leven we ons uit
met het animatorenteam. Het
wordt gegarandeerd plezant!
i.s.m. Latitude Jeunes Brabant
4-9 JULI 2021

>

11-16 jaar

Sjot & Spot

>

Nieuwpoort / busvervoer vanuit

Dit wordt een spannende week
voor onze Rode Duivels … We
zitten deze week namelijk in de
laatste rechte lijn naar de finale
van het EK 2021. En dat zullen
onze JOETZers op dit kamp geweten hebben! Niet alleen krijgen we een voetbalinitiatie, maar
we ‘bezoeken’ ook elk land waar
onze Duivels het moeten tegen
opnemen. Sjotten én cultuur
spotten in één beestige kampweek? Dat kan alleen bij JOETZ!
i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen
>

6-12 jaar

>

Sint-Niklaas / eigen vervoer

>

€ 285 / € 135

Leuven en Brussel
>

Iedereen opgelet, hier word je
in de verf gezet. Nagels lakken,
hoge hakken, oogjes schminken, mocktails drinken. Giechelen en zotjes doen. Deftig zijn of
toch kapoen? Samen zijn dag en
nacht, voor 1 weekje tierlantijntjes aan de macht. i.s.m. Joetz
Antwerpen
>

10-13 jaar

>

Rijmenam/ eigen vervoer

>

€ 226,75 / € 148

€ 515 / € 290

17-24 JULI 2021

Strandpret
Wat staat er jou zoal te wachten?
Strandspelen, een schattenjacht, knutselen, gezelschapsspelletjes, ravotten in de duinen,
met je voeten in het water lopen
en als kers op de taart is er een
dagje Plopsaland voorzien! Laat
niets jou tegenhouden om met
ons mee te komen tijdens deze
supertoffe week aan zee! i.s.m.
Latitude Jeunes Brabant.
>

5-10 jaar

>

Nieuwpoort / busvervoer vanuit

4-9 JULI 2021

Girls Fun

>

>

8-16 jaar

>

Oud-Heverlee / eigen vervoer

>

€ 340 / € 140

Leuven en Brussel

24 JULI – 31 JULI 2021

€ 435 / € 210

Bruinen tussen de duinen
Wat luieren in de zon, sporten
op het strand, een dag naar
Plopsaland gaan ... verveling
staat duidelijk niet op het
programma! Ga mee met ons
naar Nieuwpoort en ontdek wat
wij voor jou in petto hebben.
Bovendien logeren we in het
vakantiecentrum ‘De Barkentijn’
op de dijk. i.s.m. Latitude Jeunes
Brabant.

18-23 JULI 2021

Tien Kwizien
Deze week geven onze koks
de touwtjes uit handen in de
keuken. In kleine groepjes gaan
we in de keuken aan de slag …
Heb je tijdens de week toch nog
een hulplijn nodig? Dan kan
je natuurlijk terecht bij onze
ervaren koks! i.s.m. Joetz OostVlaanderen.
>

13-15 jaar

10-17 JULI 2021

>

Sint-Niklaas / eigen vervoer

Pretparkenvakantie

>

€ 285 / € 135

Hou jij van een adrenalinestoot?
Krijg je een kick van snelle en
hoge attracties? Dan is deze vakantie zeker iets voor jou! Doorheen deze week nemen we jou

per graag willen leren paardrijden? Of is paardrijden je grootste
passie? Kom dan met ons mee
naar Manege Meerdaalhof en
volg samen met een hele groep
de hele week les! De groepen
worden in het begin van de week
verdeeld volgens ervaring, iedereen is dus welkom! De lessen
worden gegeven door ervaren
BLOSO-lesgevers. Je mag gedurende de hele week paarden
verzorgen, eten geven ... Om iedereen een kans te bieden, is het
niet toegestaan om een deelnemer voor meerdere weken in te
schrijven.

>

8-11 jaar

>

Wortel / Eigen vervoer

>

€ 299,75 / € 221

25-30 JULI 2021

Zwemvakantie
De zwemlessen bij gediplomeerde lesgevers zijn een dagelijkse
routine. Nog even nagenieten
van de waterpret. Tijd voor ander
vakantieplezier: uitstapjes, spelen … plezier maken. Wij duimen
alvast dat ook jij je zwemdiploma
haalt. i.s.m. Joetz Antwerpen
>

6-8 jaar

>

Rijmenam / Eigen vervoer

>

€ 266,75 / € 188

29 JULI - 08 AUGUTUS 2021

Ardennen Malmedy

Leuven en Brussel

In het pittoreske Malmedy
vonden we de ideale vakantiestek voor een onvergetelijke
vakantie in de Ardennen. Leuke
wandeltochtjes over bergen
en door rivieren. Een bos- of
stadsspel. Een picknick bij
het meertje. Een minigolf of
een duik in het zwembad. Wie
durft het hoogteparcours van
het vakantiedomein trotseren?
i.s.m. Joetz Antwerpen

€ 435 / € 210

>

6-16 jaar

>

Malmedy / Busvervoer uit

>

11-16 jaar

>

Nieuwpoort / busvervoer vanuit

>

Op een speelse, leerzame en
interactieve manier leer je een
heleboel over de boerderijdieren
en de kruiden en groenten die
er geteeld worden. Hoewel
de boerentaakjes ons nooit
vervelen, maken we ook tijd voor
spelletjes en feestjes bouwen.
i.s.m. Joetz Antwerpen.

Turnhout, Herenthals,

25-30 JULI 2021
19-23/07, 26-30/07, 16-20/08

Boerderijvakantie

Paardrijvakantie

Buitengewoon interessant, die
workshops op de boerderij.

Hou je van paarden en zou je su23

Berchem, Mechelen
>

€ 456,50 / € 299

de pamperpaal, de deathride
afdalen en een nachtrappel ...
Wij durven alles! i.s.m. Joetz
Oost-Vlaanderen
>

11-15 jaar

>

Palogne / busvervoer vanuit

1 – 6 AUGUSTUS 2021

Magie @ De Sjieke Sierk
Tijdens deze magische week
verdiepen we ons in de zotste
circustechnieken … Niks is ons té
moeilijk! Bovendien gaan we nog
een stapje verder en gaan we
goochelen! Zo hebben we alles
in huis om er op de laatste dag
een geweldige show van te maken. i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen
>

6-12 jaar

>

Sint-Niklaas / Eigen vervoer

>

€ 285 / € 135

1 – 11 AUGUSTUS 2021

Aan zee (inclusie)
Vanop de dijk in Nieuwpoort
veroveren we de duinen en het
strand. Zandkastelen bouwen,
pootje baden en springen over de
golven ... dolle pret! Met de hele
groep dansen op de dijk: showtime. Aan het ‘zeetje’ beleef je
altijd weer memorabele zomertijden. i.s.m. Joetz Antwerpen

7-14 AUGUSTUS 2021

Spelen met FranSien en FranÇois
Op een leuke en speelse manier Frans leren, onderhouden
en verbeteren. Daar gaan we
voor! Er zijn geen schoolbanken
aanwezig tijdens deze vakantie,
maar spelen met Waalse leeftijdsgenoten staat wel op het
programma! En dit allemaal
onder begeleiding van Nederlandstalige en Franstalige animatoren. Op het einde van de
week vertrek jij als een echte
Francine of François naar huis.
i.s.m. Latitude Jeunes

Is stilzitten niks voor jou? Ben je
op zoek naar nieuwe uitdagingen? Dan is deze vakantie jou
op het lijf geschreven! JOETZ
werkt nauw samen met een
professioneel actieteam, om
zo fun en avontuur te garanderen. De sprong wagen van

>

€ 355 / € 205

Spa / busvervoer vanuit Leuven

14-21 AUGUSTUS 2021

en Brussel

Krossen in de bossen!

€ 435 / € 210

Zoveel mogelijk krossen in de
bossen, dat is de samenvatting
van dit kamp! We zitten niet stil
en gooien nog een laatste keer
alles los. Zo kan je daarna uitgerust en vol nieuwe moed aan
het nieuwe schooljaar beginnen. i.s.m. Latitude Jeunes.

>

7-14 AUGUSTUS 2021
Verveling krijgt geen kans tijdens deze strandvakantie, want
we trekken er met zijn allen op
uit. Strandspelen, ontdekkingstochten, Plopsaland en chillen
op het strand. We zitten geen
moment stil! Klinkt dit als muziek in de oren? Kom dan naar
Nieuwpoort om megacoole, superactieve avonturen te beleven
met onze JOETZ-animatoren!
i.s.m. Latitude Jeunes

Palogne Adventure

Deinze / eigen vervoer

5-10 jaar

Nieuwpoort / Busvervoer vanuit

1-8 AUGUSTUS 2021

7-12 jaar

>

>

>

€ 499,50 / € 342

>

>

Plezant op ‘t strand!

chem, Mechelen

Heb jij hulp nodig om 's nachts
je blaas de baas te worden? Onze
supermonitoren helpen je om je
blaas te trainen door middel van
een speciaal drink- en plasschema. Een kinesist en een dokter
uit het PUNC-team van het UZ
Gent helpen hen hiermee. Om
het beste resultaat te boeken is
een bezoek aan het PUNC-team
op voorhand noodzakelijk.
EHB’O’: eerste hulp bij ongelukjes
Heb jij hulp nodig om je broek
droog en/of proper te houden?
Wij helpen je zodat je die ongelukjes kan leren voorkomen. Zij
worden bijgestaan door een kinesiste, een psychologe en een
dokter van het UZ Gent. i.s.m.
Joetz Oost-Vlaanderen

€ 355 / € 180

6-16 jaar

>

Word je blaas de baas

Aalst, Gent, Sint-Niklaas
>

>

Turnhout, Herenthals, Ber-

8-13 AUGUSTUS 2021

>

11-16 jaar

>

Nieuwpoort / busvervoer vanuit

5-13 jaar

>

Spa / busvervoer vanuit Leuven

>

>

Merelbeke / Eigen vervoer

>

€ 285 / € 135

15-20 AUGUSTUS 2021

Watersportvakantie
Ben je een waterrat en kan je
minimum 50 meter zwemmen?
Hou je van actie op en in het water? Schrijf je dan snel in. Peddelen, de wind in het zeil … een
duik in het water – al dan niet
gewild, we halen zoveel mogelijk watersportpret uit deze vakantie. De activiteiten worden
aangepast aan de (weers)omstandigheden van het moment.
i.s.m. Joetz Antwerpen
>

11-14 jaar

>

Oud-Turnhout / busvervoer
vanuit Leuven en Brussel

>

€ 248,75 / € 170

€ 435 / € 210

Van prutselen tot knutselen

Beheersen social media ook
jouw leven? Maar ben je niet altijd zeker of je veilig bezig bent?
Dan is het Bootcamp Sociale
Media echt iets voor jou! Door24

9-12 jaar

22-27 AUGUSTUS 2021

Bootcamp sociale media

€ 435 / € 210

>

en Brussel

15-20 AUGUSTUS 2021

Leuven en Brussel
>

>

heen de week leren we je hoe je
vlogs, stories en TikTok video’s in
elkaar bokst. We zetten de do’s
and don’ts op een rijtje waarbij
we extra oog hebben voor online
veiligheid. Op het einde van de
week ben je gegarandeerd een
'social media expert'! i.s.m. Joetz
Oost-Vlaanderen

Boetseerklei, verf of kurk …
Durf jij als een ware Picasso
alle materialen aan? Ben jij
graag creatief bezig en tover je
het ene kunstwerk na het andere uit je getalenteerde vingers?
Dan is dit kamp op jouw lijf
geschreven! Wanneer we onze
vingers even wat rust gunnen,

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

entertainen de monitoren ons
met leuke activiteiten.
>

6-12 jaar

>

Merelbeke / Eigen vervoer

>

€ 285 / € 135

Onze buitenlandse
zomerreizen

10-16 APRIL 2021

Gluren bij de Noorderburen
Ben jij al vaak op kamp geweest
naar de zee, de ardennen of gewoon het binnenland? Maar is
het de eerste keer dat je (zonder
mama en papa) de grens gaat
oversteken? Maak je maar geen
zorgen! Deze vakantie is niet té
ver van huis, maar heeft toch
een paar ‘exotische’ elementen.
Zo nemen we onze fiets mee en
maken we gebruik van de mooie
fietspaden om op onze verschillende bestemmingen te geraken. Zei er iemand ‘Efteling’?
i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen.

Wil je graag naar het buitenland
en ben je op zoek naar een actieve, sport- of luilekkervakantie?
Surf naar www.joetz.be!

22-27 AUGUSTUS 2021

Sport & spelen
Hou jij ook zo veel van sporten en bewegen? Maar kan
je niet kiezen wat je het liefst
zou doen? Geen probleem, op
dit kamp hoef je niet te kiezen. Voetbal, volleybal, atletiek,
skaten … Alles kan! Onze animatoren zorgen ervoor dat je
een sportieve én leuke vakantie
beleeft.
>

6-12 jaar

>

Merelbeke / Eigen vervoer

>

€ 285 / € 135

12-20 FEBRUARI 2021

Sneeuw, slopes en Slowakije
Een vakantie voor beginnende
en ervaren skiërs & snowboarders. Leef je uit op het grootste
skigebied in Slowakije. In kleine
groepjes met gediplomeerde
ski- of snowboardanimatoren
neem je afdalingen volgens
je niveau. Ook tijdens de skivrije momenten krijgt verveling
geen kans, daar staan onze
JOETZ-animatoren voor garant!

>

Beekse Bergen, Nederland /
Busreis vanuit Kortrijk, Gent,
Antwerpen

>

€ 340 / € 265

16-27 JULI 2021

Slovenië, strand & binnenland

>

Loon op zand, Nederland /

Een klein streepje aan de Adriatische kust. Rijkdommen uit
vervlogen Venetiaanse tijden in
betoverend mooie kuststadjes.
Prachtige plekjes in het binnenland met meren, bossen,
watervallen, kloven en grotten.
Slovenië, een klein land met
veel variatie. Het wordt een onvergetelijke reis, beloofd!

Busvervoer vanuit Gent
>

€ 390 / € 240

11-17 jaar
Slowakije, Hotel Sorea Mar-

4-13 JULI 2021

3 JULI-28 AUGUSTUS 2021

mot / busvervoer vanuit Gent en

ArrivEderci Joetz

Taalstages Frans/Engels

Berchem

Kan jij tijdens de vakantie niet
stilzitten en wil je onder een stralende zon verrast worden door
leuke JOETZ-activiteiten? Dan
ga je toch gewoon mee met ons
naar Mergozzo? Zon, waterpret,
eilandhopping, daguitstap naar
Milaan… We doen het allemaal!
i.s.m. Joetz Oost-Vlaanderen

€ 800 / € 650

7-11 jaar

12-15 jaar

>

>

>

>

>

Ben je op zoek naar een leerrijk
en leuk taalkamp? Kom met
ons mee naar De Panne en verbeter samen met ons je Frans
of Engels! In de voormiddag
voorzien we taallessen, maar
ook tijdens de maaltijden en
de andere activiteiten zal je je
taal verder kunnen bijschaven.
De taallessen worden gegeven
door ervaren, gediplomeerde
én enthousiaste leerkrachten.
Intaco biedt extra activiteiten
aan zoals Aquafun, paardrijden ... gelieve hiervoor met hen
contact op te nemen. Kijk op
onze website www.joetz.be voor
ons volledige aanbod taalstages
Frans en Engels.

hoorns en ‘s ochtends kwetteren de Afrikaanse vogels er
vrolijk op los. De rangers van
het park staan alvast te popelen
om ons te begeleiden tijdens
een bus- boot- of wandelsafari.
Dit wordt een ultieme belevenis! Daar wil jij toch ook bij zijn?
i.s.m. Joetz West-Vlaanderen

>

12-17 jaar

>

Ankaran – Slovenië /
busvervoer vanuit Gent,
Berchem, Rijmenam

>

€ 689,25 / € 516

5-9 APRIL 2021

>

13-15 jaar

Vamos à Barcelona

>

Mergozzo, Italë /

19-25 JULI 2021

Busreis vanuit Gent

Zeilen op het IJsselmeer

€ 680 / € 490

Laat je tijdens deze zeilvakantie
meevoeren naar het uitgestrekte
IJsselmeer! Een week lang verblijf je op het zeilschip Beantra
en slaap je in een echte kajuit.
Een ervaren schipper vaart je
van haven tot haven. Tussendoor help je de zeilen te hijsen,
leer je knopen leggen of neem je
een frisse duik! ‘s Avonds gaan
we aan land en verkennen we
de leukste havenstadjes. Onze
JOETZ-begeleiding neemt je

>

8-18 jaar

Wil je genieten van de zuiderse
sfeer en alle andere pareltjes
die Barcelona te bieden heeft?
Dan is deze citytrip ideaal! Een
bezoek aan Camp Nou of La
Sagrada Familia, met JOETZ
beleef je het allemaal! Wacht
niet langer en schrijf je vandaag
nog in. i.s.m. Joetz West-Vlaanderen.

>

De Panne / eigen vervoer

>

14-17 jaar

>

Barcelona / Vliegreis

>

€ 459 / € 399

>

5-9 JULI 2021

Safari Rangercamp
Ben je een echte avonturier en
hou je van dieren? Grijp dan nu
je kans voor deze unieke safarivakantie in de Beekse Bergen
(NL). Vijf dagen lang slaap je in
een mooie bungalow, midden
in het Safari Resort. ‘s Nachts
hoor je leeuwen, giraffen, neus25
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met plezier mee op deze ontdekkingstocht waar ze je verrassen met superleuke activiteiten.
i.s.m. Joetz West-Vlaanderen.
>

12-17 jaar

>

IJsselmeer, Nederland /
Busvervoer vanuit Kortrijk,
Gent, Antwerpen

>

€ 475 / € 385

23 JULI-1 AUGSTUS 2021

Oostenrijk-X-plore
Kicken op de zomerrodelbaan.
Gefascineerd tijdens een wandeling in een kloof. Verfrissing in
het waterpark. Idyllisch aan het
bergmeer. Een waaaw-panorama. In een zetel, zalig naar de
top … i.s.m. Joetz Antwerpen.
Niet inbegrepen: zakgeld voor
extra activiteiten

23 JULI-1 AUGUSTUS 2021

garije. Je logeert aan het meer,
in Revfülöp. Je kan er lekker
chillen aan het water. Met de
boot, de bus of de fiets bezoek
je de mooiste plekjes dichtbij of
iets verder weg. Neem na een
warme zomerdag een verfrissende duik in het meer. i.s.m.
Joetz Antwerpen

Oostenrijk-Trophy
Sportieve winners die van een
uitdaging houden kiezen voor
de Trophy. Teamspirit en een
dosis geluk komen van pas om
de Trophy-wedstrijd te winnen.
Maar eerst word je ingewijd in
een resem bergsporten: klimmen, kletteren, raften, mountainbiken … naargelang de omstandigheden toelaten. i.s.m.
Joetz Antwerpen. Niet inbegrepen: zakgeld voor extra activiteiten
>

14-17 jaar

>

Breitenbach – Oostenrijk /

>

13-17 jaar

>

Balatonmeer, Hongarije /

>

>

€ 1012,50 / € 855

Hola Valencia!

€ 539,75 / € 398

We genieten van alle pareltjes
die Valencia te bieden heeft.
Deze citytrip is de perfecte
combinatie tussen cultuur, zon
en vooral héél veel fun! Onze
JOETZ-begeleiding zorgt voor
een gevarieerd aanbod aan
activiteiten en excursies. Mis
deze unieke citytrip niet en
schrijf je vandaag nog in! i.s.m.
Joetz West-Vlaanderen.

Berchem en Rijmenam
€ 575,75 / € 434

7-17 AUGUSTUS 2021

13-16 jaar

5-14 AUGUSTUS 2021

Corfu

Breitenbach – Oostenrijk /

Balaton, Hongarije

busvervoer Gent, Berchem,

Naast Boedapest is het Balatonmeer de belangrijkste toeristische trekpleister van Hon-

Het hotel ligt vlakbij het strand
van de heldere Ionische zee.
Maar Corfu is te mooi om op
één plek te blijven. Met de bus

€ 479,75 / € 338

Corfu – Griekenland / Vliegreis

Berchem, Rijmenam

>

>

15-17 jaar

>

16-20 AUGUSTUS 2021

>

Rijmenam

>

busvervoer vanuit Gent,

busvervoer vanuit Gent,
>

trekken we erop uit om historische en pittoreske stadjes en sites te bezichtigen. Overdag een
terrasje en ‘s avonds dansen op
het plein? Alles kan. i.s.m. Joetz
Antwerpen

>

14-17 jaar

>

Valencia / Vliegreis

>

€ 459 / € 399

JOETZ Brabant en samen-werkende organisaties
JOETZ Brabant is trouwe partner van de Socialistische Mutualiteit Brabant. In dat kader, treden we actief naar voor als gezondheidspromotor voor kinderen en jongeren van 3-30 jaar. We organiseren verschillende activiteiten en vertrekken steeds met gezondheidspromotie
in het achterhoofd. Bij ons kan je terecht voor vakanties, vormingen, internationaal jeugdwerk en gezondheidsprojecten. We streven naar
betaalbare vakanties en formules voor iedereen. Elkeen heeft een plek, ongeacht onderlinge verschillen of individuele eigenschappen. We
werken inclusief en willen de mogelijkheid creëren voor alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan ons vakantie- en vormingsaanbod. We bezorgen iedereen steeds de vakantie van hun leven!
Samenwerking met JOETZ Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen.
JOETZ Brabant werkt voor verschillende vakanties samen met de andere regionale JOETZ werkingen. Zo garanderen we een op en top
vakantie, in een uitsluitend Nederlandstalige groep. De op- en afstapplaatsen voor de bus kunnen bij deze vakanties verschillen. Deze
worden steeds tijdig gecommuniceerd.
Samenwerking met Latitude Jeunes Brabant.
JOETZ Brabant werkt voor sommige vakanties samen met Latitude Jeunes Brabant, onze Franstalige tegenhanger. Hier gaat het
steeds om een tweetalige groep. De groep bestaat uit Nederlandstalige- én Franstalige animatoren en kinderen. De op- en afstapplaatsen voor de bus bevinden zich in Brussel of Leuven.
Het volledige aanbod en samenwerkingen vind je terug op www.joetz.be
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Datum

Thema

Plaats

Leeftijd

Basisprijs

Prijs met tussenkomst FSMB*

Krokus- en paasvakantie
12/02/2021-20/02/2021

Sneeuw, slopes & Slowakije

Slowakije

11-17 jaar

800

650

14/02/2021-19/02/2021

JOETZlab

Merelbeke

6-9 jaar

270

120

14/02/2021-19/02/2021

Techniek-Friek

Merelbeke

10-12 jaar

435

285

14/02/2021-19/02/2021

Carnavalvakantie

Rijmenam

6-12 jaar

216,75

138

04/04/2021-09/04/2021

Comme chez JOETZ!

Sint-Niklaas

6-12 jaar

270

120

04/04/2021-10/04/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

12-18 jaar

640

415

05/04/2021-09/04/2021

Vamos a Barcelona

Barcelona, Spanje

14-17 jaar

459

399

10/04/2021-16/04/2021

Gluren bij de noorderburen

Loon op Zand, Nederland

12-15 jaar

390

240

10/04/2021-17/04/2021

Mysterie in de duinen

De Panne

5-13 jaar

435

210

10/04/2021-17/04/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

8-12 jaar

580

355

10/04/2021-17/04/2021

Intaco taalstage FR/ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

11/04/2021-16/04/2021

Word je blaas de baas

Deinze

7-12 jaar

355

205

11/04/2021-16/04/2021

EHB’O’ - Eerste Hulp bij Ongelukjes

Deinze

7-12 jaar

355

205

11/04/2021-16/04/2021

Piekeren met Robot Sam

Sint-Niklaas

10-12 jaar

270

120

Zomervakantie
03/07/2021-10/07/2021

Intaco taalstage FR/ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

04/07/2021-09/07/2021

Rollen & dollen!

Sint-Niklaas

6-12 jaar

285

135

04/07/2021-09/07/2021

Sjot & Spot

Sint-Niklaas

6-12 jaar

285

135

04/07/2021-09/07/2021

Girls Fun

Rijmenam

10-13 jaar

226,75

148

04/07/2021-13/07/2021

Arrivederci JOETZ!

Mergozzo, Italië

13-15 jaar

680

490

05/07/2021-09/07/2021

Safari-Rangercamp in Beekse Bergen

Hilvarenbeek, Nederland

7-11 jaar

340

265

10/07/2021-17/07/2021

Pretparkenvakantie

Nieuwpoort

11-16 jaar

515

290

11/07/2021-17/072021

Intaco taalstage ENG

De Panne

8-12 jaar

525

300

11/04/2021-17/04/2021

Intaco taalstage FR/ENG

De Panne

12-18 jaar

640

415

16/07/2021-27/07/2021

Slovenië, strand & binnenland

Ankaran, Slovenië

12-17 jaar

689,25

516

17/07/2021-24/07/2021

Strandpret

Nieuwpoort

5-10 jaar

435

210

17/07/2021-24/07/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

18/07/2021-23/07/2021

Tien Kwizien

Sint-Niklaas

13-15 jaar

285

135

19/07/2021-25/07/2021

Zeilen op het Ijsselmeer

Ijsselmeer, Nederland

12-17 jaar

475,00

385

19/07/2021-23/07/2021

Paardrijvakantie

Meerdaalhof, Oud-Heverlee

8-16 jaar

340

140

23/07/2021-01/08/2021

Oostenrijk, Trophy

Oostenrijk, Trophy

14-17 jaar

575,75

434

23/07/2021-01/08/2021

Oostenrijk, X-plore

Oostenrijk, X-Plore

13-16 jaar

479,75

338

24/07/2021-31/07/2021

Bruinen tussen de duinen

Nieuwpoort

11-16 jaar

435

210

24/07/2021-31/07/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

25/07/2020-30/07/2021

Boerderijvakantie

Wortel

8-11 jaar

299,75

221

25/07/2020-30/07/2021

Zwemvakantie

Rijmenam

6-8 jaar

266,75

188

26/07/2021-30/07/2021

Paardrijvakantie

Meerdaalhof, Oud-Heverlee

8-16 jaar

340

140

29/07/2021-08/08/2021

Ardennen Malmedy

Malmedy

6-16 jaar

456,50

299

31/07/2021-07/08/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

01/08/2021-11/08/2021

Aan zee (Inclusie)

Nieuwpoort

6-16 jaar

499,50

342

01/08/2021-06/08/2021

Magie @ De Sjieke Sierk

Sint-Niklaas

6-12 jaar

285

135

01/08/2021-08/08/2021

Palogne Adventure

Palogne

11-15 jaar

355

180

05/08/2021-14/08/2021

Hongarije - Balaton

Balatonmeer, Hongarije

13-17 jaar

539,75

398

07/08/2021-17/08/2021

Corfu

Corfu, Griekenland

15-17 jaar

1012,50

855

07/08/2021-14/08/2021

Spelen met FranSien en FranÇois

Spa

5-10 jaar

435

210

07/08/2021-14/08/2021

Plezant op ‘t strand!

Nieuwpoort

11-16 jaar

435

210

07/08/2021-14/08/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

8-12 jaar

580

355

07/08/2021-14/08/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

08/08/2021-13/08/2021

Word je blaas de baas

Deinze

7-12 jaar

355

205

08/08/2021-13/08/2021

EHB’O’ - Eerste Hulp bij Ongelukjes

Deinze

7-12 jaar

355

205

14/08/2021-21/08/2021

Intaco taalstage ENG

De Panne

8-12 jaar

580

355

14/08/2021-21/08/2021

Intaco taalstage FR/ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

15/08/2021-20/08/2021

Bootcamp sociale media

Merelbeke

9-12 jaar

285

135

15/08/2021-20/08/2021

Watersportvakantie

Oud-Turnhout

11-14 jaar

248,75

170

14/08/2021-21/08/2021

Krossen in de bossen

Spa

5-13 jaar

435

210

16/08/2021-20/08/2021

Hola Valencia!

Valencia, Spanje

14-17 jaar

459

399

16/08/2021-20/08/2021

Paardrijvakantie

Meerdaalhof, Oud-Heverlee

8-16 jaar

340

140

21/08/2021 28/08/2021

Intaco taalstage FR/ENG

De Panne

12-18 jaar

690

465

22/08/2021-27/08/2021

Sport & Spelen

Merelbeke

6-12 jaar

285

135

22/08/2021-27/08/2021

Van prutselen tot knutselen

Merelbeke

6-12 jaar

285

135
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ACTIVITEITEN MET JOETZ BRABANT
JOETZ Brabant is de Jeugddienst van de Socialistische Mutualiteit Brabant en profileert zich als gezondheidspromotor binnen het jeugdwerk. Deze dienst focust met zijn diverse projecten en activiteiten op alle
kinderen en jongeren en biedt vakanties, vormingen, gezondheidspromotie en healthies.

VAKANTIES

GEZONDHEIDSPROMOTOR

Elk jaar organiseert JOETZ Brabant vakanties gedurende de
vakantieperiodes. JOETZ streeft naar betaalbare vakanties
en formules voor iedereen. Dankzij onze selectie van leuke
verblijfplaatsen en de begeleiding door ervaren animatoren,
die allemaal een opleiding hebben genoten (erkend door de
Vlaamse overheid), kan JOETZ Brabant kinderen en jongeren
steeds de vakantie van hun leven bezorgen!

JOETZ Brabant verzekert de continue ontwikkeling van projecten rond gezondheid en gebruikt nieuwe communicatiemiddelen voor haar gezondheidsprojecten. JOETZ speelt ook in op
de actualiteit door maatschappelijk hete hangijzers m.b.t. de
gezondheid bij kinderen en jongeren bespreekbaar te maken.
Voor JOETZ Brabant is gezondheid een recht voor iedereen.
Bovendien plant de organisatie verschillende uitstapjes voor
(groot)ouders met kinderen of voor (jong)volwassenen.

BASISCURSUS ANIMATOR

HEALTHIES

Word je 16 jaar in 2021 of ouder? Ben je enthousiast om met
kinderen te werken? Beschik je over een gezonde dosis inzet
en engagement? Of ben je gewoon op zoek naar een creatieve
uitlaatklep? Dan ben jij de animator die wij zoeken! Tijdens
onze basiscursus tot animator (10-16/04/2021) 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 ik een spel uit? Hoe ga ik
om met moeilijk gedrag? Het worden 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 je volledige traject. Breng je dit alles tot
een goed einde? Dan ligt er voor jou een officieel attest ‘Animator in het jeugdwerk’ te wachten!

Ben je tussen 18-30 jaar? Dan kan je je grenzen verleggen
door in scholen als gezondheidswerker aan de slag te gaan
met ons aantrekkelijke vormingsmateriaal! Kies zelf wanneer
en hoe vaak je vorming geeft en met welk van onze vormingspakketten je aan de slag gaat. Tijdens het algemeen opleidingsweekend (12-14/02/21 of 19-21/03/21) maak je kennis
met de vormingspakketten rond seksualiteit, gezonde voeding
en omgaan met social media. Daarnaast worden ook kennis
en vaardigheden om voor een klas of groep te staan versterkt.

WIL JE MEER WETEN?
Neem een kijkje op onze website www.joetz.be, bel naar
02 546 15 69 of stuur een mailtje naar joetzbrabant@fsmb.be.
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Programma
Vrije Tijd &
Gezondheid vzw
januari - september 2021

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

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.

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
> Binnenhuis

31

> Buitenhuis

32

> Je lidkaart is geld waard!

34

> Inschrijvingsfiche

35

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.

LIDMAATSCHAP
Het lidgeld voor de aansluiting bij de vzw Vrije Tijd & Gezondheid bedraagt € 50 per academiejaar (september/juni).

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.

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!
30
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BINNENSHUIS
Cultuur

Vincent van Gogh
Tip: Deze activiteit valt
te combineren met Crea
volwassenen in de rubriek
‘binnenshuis - cultuur’.
>

Kunst onder de loep
Elke laatste donderdag van de
maand gaan we samen op ontdekking in de wonderlijke wereld van de kunstgeschiedenis.
Gedurende een 2 uur durend
gesprek kom je achter de betekenis van verschillende schilderijen en leer je de achtergrond van de kunstenaar kennen. Deze gesprekken worden
steeds begeleid, maar ook
jouw input en interpretatie zijn
van belang.
>

Zaal Sacco & Vanzetti,
Zuidstraat 118, Brussel

>

Duur: 2 uur

>

GRATIS

scheppingsvermogen. Kunst
hoeft niet perfect te zijn, het
is een uitlaatklep voor de dagelijkse sleur en het is een
uitstekende manier om je gedachten los te laten. Laat je
creatieve geest de vrije loop
en schrijf je snel in. Tip: Deze
activiteit valt te combineren
met Kunst onder de loep in de
rubriek ‘binnenshuis cultuur’
en verschillende uitstappen
in de rubriek ‘buitenshuis gidstour’.

29 april 2021 10 of 19 u.

Paul Gauguin
Tip: Deze activiteit valt te
combineren met Crea volwassenen in de rubriek ‘binnenshuis - cultuur’ en een
bezoek aan het Fin-de-Siècle
Museum in Brussel in de rubriek ‘buitenshuis - gidstour’.
>

>

15, 29 mei, 12, 26 juni, 13-16 u.

27 mei 2021, 10 of 19 u.

>

James Ensor
Tip: Deze activiteit valt te combineren met Crea volwassenen in de rubriek ‘binnenshuis
- cultuur’ en een uitstap naar
mu.ZEE in Oostende in de rubriek ‘buitenshuis - gidstour’.
>

25 maart 2021, 10 of 19 u.

GRATIS

Piet Mondriaan
Tip: Deze activiteit valt te
combineren met Crea volwassenen in de rubriek ‘binnenshuis - cultuur’ en een uitstap
naar het kunstmuseum in Den
Haag, Nederland in de rubriek
‘buitenshuis - gidstour’.
>

25 februari 2021, 10 of 19 u.

Spiegelzaal,
Zuidstraat 118, Brussel

>

Crea kids

24 juni 2021, 10 of 19 u.

Rene Magritte
Tip: Deze activiteit valt te
combineren met Crea volwassenen in de rubriek ‘binnenshuis - cultuur’ en een
bezoek aan het Magritte museum in Brussel in de rubriek
‘buitenshuis - gidstour’.
>

6, 20 maart, 24 april,

We gaan aan de slag met verschillende materialen en beelden onze fantasie levensecht
uit! Laat je wildste dromen tot
leven komen op papier, in klei
of papier-maché. Probeer de
zaken zo gek mogelijk te bedenken. Alles kan en alles mag
in dit kunstatelier voor kinderen. Tip: Deze activiteit valt te
combineren met verschillende uitstappen in de rubriek
‘buitenshuis - gidstour’.

Crea volwassenen
Wil jij je creatieve horizon verbreden? Dan kun je vanaf nu
twee keer per maand in ons
atelier terecht. We beginnen
bij het begin: basistechnieken
en kleurenleer. Leer werken
met verschillende soorten
verf, grafiet en penselen.
Door inspiratie op te doen bij
verschillende kunstvormen
en kunstenaars, stimuleren
en verdiepen we ons eigen

>

6, 20 maart, 24 april, 15,
29 mei, 12, 26 juni, 10-12 u.

>

Spiegelzaal,
Zuidstraat 118, Brussel
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>

6 tot 11 jaar

>

GRATIS

Gezondheid en beweging

Meditatie is goed voor je brein
door topdokter Steven Laureys
Toen neuroloog Steven Laureys door een moeilijke periode ging, ontdekte hij de kracht
van meditatie. Als wetenschapper was hij nieuwsgierig
naar de effecten van meditatie
op het brein. Om dit te onderzoeken, mocht hij hersenscans nemen bij de Franse
monnik en wetenschapper
Matthieu Ricard. Zo stelde
Laureys vast dat het effect
van meditatie op de hersenen
wel degelijk meetbaar is. Nu
wil hij niets liever dan ook het
grote publiek warm maken
voor de weldadige effecten
van het regelmatig mediteren.
>

22 maart 2021, 19-21.30 u.

>

Bibliotheek tweebronnen,
Leuven

>

€9

Cardio fitness & core stability
Met onze groepslessen cardio
fitness en core stability nemen
we de eerste stappen naar een
gezonder leven. Je hoeft dus
nog geen conditie of ervaring
te hebben. Samen met een
gezondheidscoach (@Marijmoves op Instagram) verstevig
je met gerichte oefeningen de
spieren van je hele torso. Een
stevige romp heeft een gunstig
effect op al jouw ledematen en
spieren. Daarnaast gaan we je
uithoudingsvermogen verbeteren en vet verbranden door

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

Zelfliefde
Van jezelf houden lijkt egoïstisch, maar niets is minder waar! Een gezonde dosis
zelfliefde maakt je gelukkig,
zelfverzekerd, minder afhankelijk en vooral vrij. Hoe
meer je houdt van jezelf, hoe
meer liefde je kan geven aan
anderen. We gaan samen de
volgende aspecten onderzoeken: het belang van een goede relatie met jezelf en hoe je
hieraan begint, omgaan met
gevoelens, de waarde van
boosheid en verzet en leren
communiceren.

middel van cardio-oefeningen.
Tip: Deze activiteit valt te combineren met gezonder leven
‘binnenshuis - gezondheid en
beweging’.
>

Elke woensdag vanaf 10
maart t.e.m. 28 april, 19-21 u.

>

Zaal Morgenrood,
Mechelsestraat 70 - 72,
Leuven

>

€ 7 (per sessie) of € 32 (voor
de reeks)

Life coaching investeren in jezelf
In ons dagelijkse leven
trotseren we heel wat uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen aanvoelen als
(onoverwinbare) obstakels.
Leer van een professionele life coach hoe je dit kunt
overwinnen. Vertrek van wat
elke dag te bieden heeft en
leer zo het leven ten volle
beleven.
>

Gezonder leven
We gaan interactief aan de
slag rond al jullie persoonlijke
gezondheidsvragen. Bij gezondheid is een persoonlijke
aanpak noodzakelijk, omdat
iedereen anders is. Er is niet
één dieet of één sportoefening
dat iedereen wonderbaarlijk
van zijn klachten afhelpt. Leer
in deze workshop wat werkt
voor jou. De volgende thema’s
komen aan bod: voeding, bioritme, sportoefeningen … Gezondheidscoach @Marijmoves
(Instagram) leert je alle tips
en tricks voor een gezonde
levensstijl. Tip: Deze activiteit
valt te combineren met cardio fitness en core stability
‘binnenshuis - gezondheid en
beweging’.
>

>

De kracht van het leven in
het hier en nu
Het kan zomaar gebeuren,
een moment, een prikkeling,
een geluid of een thema
waar je even stil van wordt.
Je kern wordt geraakt en je
voelt je misschien droevig en
blij tegelijk. Even voelt het
alsof alles vanzelf gaat. Deze
sessie gaat over dat gevoel
vasthouden, momenten die
je diep raken uitbreiden naar
het dagelijks leven. In deze
sessie komen de volgende
aspecten 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 armoedebewustzijn; de
noodzaak van overgave aan het
leven zoals het werkelijk is.

Mechelsestraat 70 – 72,
Leuven
>

Duur: 2 uur

>

€ 25 (per sessie) OF € 65
(voor de reeks)

20 april, 19- 21 u.
Zaal Morgenrood,

>

8 september 2021, 19 u.

>

Mechelsestraat 70–72,
Leuven
>

15 september 2021, 19 u.

Zaal Morgenrood,

Omgaan met stress
Stress kan ons vaak helemaal
opslorpen. Dit zorgt ervoor
dat functioneren erg moeilijk
wordt. 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.
Samen onderzoeken we wat
stress is, wat stress bezorgt,
wat er gebeurt als je stress
hebt, hoe je hiermee kan
omgaan en hoe je je kunt
openstellen voor kansen en
stress hierdoor loslaten.

23 februari, 30 maart en

>

€ 15 (spreker en drankje)
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22 september 2021, 19 u.

BUITENSHUIS
Shows

Lieven Scheire –
Live in Nerdland DNA
In deze show bespreekt Lieven de snelheid van de wetenschap en de technologie.
Welke ontwikkelingen staan
ons te wachten? In deze theaterlezing heeft hij het over
hoe onze genetica zowel ons
zelfbeeld als onze medische
toekomst aan het veranderen
is. Deze show is voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk om te volgen. Dankzij
zijn ervaring als stand-upcomedian zal hij als geen ander
de wetenschap interessant
kunnen overbrengen.
>

05 mei 2021, 19 u.

>

Stadsschouwburg
Antwerpen, Theaterplein 1

>

+16 jaar, € 26

Gidstour
Bezoek aan het
Magrittemuseum
Deze Belgische kunstschilder
uit de 20ste eeuw is een
echte Brusselaar. Hij woonde
en werkte in Schaarbeek.
Zijn stijl behoort tot het
surrealisme, een stroming in
de moderne kunst ontstaan
als literaire stroming. Zijn
werken brengen dus elk een
verhaal an sich. Door ons
telkens te bevragen en als
het ware te misleiden, dwingt
Magritte ons om na te denken.
Zijn meest bekende werk ‘Ceci

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

PROGRAMMA
CORONA SAFE !

n’est pas une pipe’ brengt dit
bevragen duidelijk in kaart.
Hou jij ook van filosoferen?
Dan is deze rondleiding
wellicht iets voor jou. Tip: Deze
activiteit valt te combineren
met Kunst onder de loep in
de rubriek ‘binnenshuis cultuur’ en Crea volwassenen
in de rubriek ‘binnenshuis cultuur’.
>

27 februari 2021, 11 u.

>

Koningsplein 1, Brussel
Afspraak aan het Magritte
Museum in Brussel

>

€ 12 (toegang + gids)

100 x Congo –
ons koloniaal verleden
Hoe komen wij aan deze
Congolese collectie? Welke
verhalen verschuilen zich
achter de objecten? Ontdek
hoe Antwerpse meesters
Afrikanen in beeld brachten
en hoe Congolezen de witte
mens of ‘mundele’ zagen.
Voor deze tentoonstelling
werkt het MAS in Antwerpen
samen met Belgische en
Congolese kunstenaars en
onderzoekers. Ze gaan in
dialoog met Antwerpenaren
van Belgische en Afrikaanse
afkomst. Het MAS nodigt ons
uit om mee na te denken over
de beeldvorming van Afrikanen
en over het verleden, het
heden en de toekomst van de
Congolese collectie.
>

13 maart 2021, 10 u.

>

Afspraak aan het MAS in
Antwerpen

>

€ 18,50 (toegang + gids)

Op bezoek bij Ensor
Breng een bezoek aan het

huis waar Ensor geleefd en
gewerkt heeft. Vele van zijn
onbetaalbare werken zijn er
tot leven gekomen. Dankzij
het authentieke meubilair, de
reproducties op ware grootte
en kleine documentairepresentaties beleef je de
werk- en leefruimte van de
kunstenaar op een unieke
wijze. Vijf belevingskamers
belichten elk een ander
thema. Daarnaast krijgen
we ook een rondleiding
door de stad en bezoeken
we de favoriete plekken van
de kunstenaar. Tip: Deze
activiteit valt te combineren
met Kunst onder de loep in
de rubriek ‘binnenshuis cultuur’ en Crea volwassenen
in de rubriek ‘binnenshuis cultuur’.
>

27 maart 2021, 11 u.

>

Afspraak aan het station in

>

radicaliseringsprocessen en
op de redenen waarom sommige moslims radicaliseren
en andere niet. Na deze ongetwijfeld boeiende lezing
krijgen we nog een rondleiding door de moskee. Na de
lunch hebben jullie de keuze
tussen vrije tijd in het centrum van Gent of een gegidst
bezoek in het Design Museum met topstukken van Van
de Velde tot vandaag. Inbegrepen: lezing en rondleiding
in de moskee, lunch, toegang
en gegidste rondleiding in het
Design Museum, busvervoer
en begeleiding (mits toeslag).
>

18 mei 2021 (busvervoer
vanuit verschillende
opstapplaatsen)

>

€ 40 (€14 toeslag voor het
design museum)

Oostende

Bezoek Fin-de-siècle museum

€ 16 (toegang + gids)

De slogan van het museum
‘Every end is a new beginning’ slaat op het begin van
een nieuwe periode in de
kunst binnen de overgang
van twee eeuwen. Tijdens dit
bezoek zullen we stilstaan bij
uiteenlopende artistieke disciplines die eigen zijn voor
deze periode. We bekijken
art-nouveau architectuur en
bewonderen de werken van
onder andere Paul Gauguin,
Constantin Meunier, James
Ensor; Henri Evenepoel en
vele anderen. Tip: Deze activiteit valt te combineren met
Kunst onder de loep in de rubriek ‘binnenshuis - cultuur’
en Crea volwassenen in de
rubriek ‘binnenshuis - cultuur’.

Religie en design in Gent
Niemand minder dan imam
Khalid Benhaddou ontvangt
ons in zijn El Fath-Moskee
voor de lezing ‘Islam in Europa: bedreiging of verrijking’.
Hij zal er vertellen over de
achtergrond van de islamitische godsdienst; de diverse
stromingen binnen de islam
en de oorzaken van de radicalisering. Daarna gaat hij in
op de evolutie en de beleving
van de islam in Europa, op de

>
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05 juni 2021, 11 u.

>

Afspraak aan het
Fin-de-siècle museum in
Brussel.

>

Regentschapsstraat 3,
Brussel

>

€12 (toegang + gids)

Uitstap naar het
Kunstmuseum in Den Haag
Ben jij al fan van Mondriaan
en De Stijl? Indien je dit nog
niet bent, word je het vast
tijdens deze uitstap. Het
Kunstmuseum in Den Haag
heeft de grootste collectie
Mondriaans
ter
wereld.
Tijdens deze rondleiding
kom je alles te weten over
Mondriaan’s unieke weg naar
abstractie en de innovatieve
kracht van De Stijl. Laat
jezelf verwonderen door de
heldere kleuren die deze
kunst levendig, vrij en vrolijk
maken. Na afloop van dit
bezoek trekken we nog even
Den Haag in voor een hapje
en een drankje. Tip: Deze
activiteit valt te combineren
met Kunst onder de loep in
de rubriek ‘binnenshuis cultuur’ en Crea volwassenen
in de rubriek ‘binnenshuis cultuur’.
>

18 september 2021, 10 u.

>

Kunstmuseum Den Haag

>

Busvervoer (vanuit
Brussel, Halle, Affligem en
Leuven)

>

€ 45 (toegang + gids + vervoer)

VRIJE TIJD & GEZONDHEID

Loop je fit - GRATIS

Samen lopen - 4 km

Fietstochten - € 1,5

Samen fietsen - 27,02 km

Wij bieden nu een podcast aan
op aangepaste muziek met
loopschema’s voor beginnende lopers. De lente is een ideale periode om te beginnen
met lopen. Het weer wordt
zachter en de dagen worden
langer. Excuses om te werken aan je fysieke gezondheid
worden dus schaarser. Download onze loopschema’s en
bouw op je eigen tempo een
conditie op. Meer info over
het downloaden en de prijs
van deze loopschema’s vind
je op onze Facebookpagina
@vrijetijdengezondheidvzw of
kan je telefonisch en via mail
aanvragen.

Ben jij al een eind op weg met
onze podcast? Neem dan deel
aan deze duurloop van 4km
zonder wandelpauze. Zorg voor
een goede opwarming vooraf.
Samen lopen is toegankelijk
voor alle leeftijden.

Samen fietsen is toegankelijk
voor alle leeftijden.

Deze recreatieve fietstocht laat
je plekken in Brussel ontdekken die gelinkt zijn aan WO II.

Samen fietsen - 29,23 km
Je wordt ondergedompeld in de
stad en verrast door het imposante bouwwerk van het kasteel van Arenberg.

>

02 mei 2021, 10 u.

>

18 april 2021, 10 u.

>

Stadion Drie Fonteinen,

>

Start op de Neerijse Steenweg 2,

Vilvoorde

Leuven

Samen lopen - 4 km
>

27 juni 2021, 10 u.

>

Wijerstraat, Diest

Samen fietsen - 21,2 km
Deze fietsroute laat je al fietsend het Zoniënwoud ontdekken. De fietsroute loopt langs
het BXL.NODE fietsnetwerk en
een deel van het fietsknooppunt
netwerk van Vlaams-Brabant.
>

16 mei 2021, 10 u.

>

Start op de Struykbekenweg,

>

20 juni 2021, 10 u.

>

Start bij het MIMA

Samen fietsen - 23,45 km
Ontdek verrassende plekken
in de buurt van de kanaalzone
in het noordelijk deel van het
Brussels Gewest. Deze fietsroute loopt langs het BXL.NODE
fietsnetwerk.
>

5 september 2021, 10 u.

>

Start op de Monplaisirlaan,
Brussel

Sint-Lambrechts-Woluwe

JE LIDKAART IS GELD WAARD!

Jurlie Sport
Markt 13-14, 1740 Ternat

Op vertoon van je lidkaart van Vrije Tijd & Gezondheid vzw,
geniet je diverse kortingen.

>

10% korting

MB Sport
Aikido met Ki vzw

Steenweg op Brussel 258, 1780 Wemmel

Keizer Karelstraat 111, 1000 Brussel

>

>

20% op voetbalschoenen en 10% op toebehoren

10% korting bij abonnement

Score 10 (Bodybuilding en fitness)
Arena Sport nv

Kroonveldstraat 21, 1020 Laken

Halensebaan 148, 3290 Diest

>

>

25% bij abonnement

5% korting

Thermen Tadema in Halle
Body & Vision

Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle / 02 361 10 20

Parijsstraat 44, 3000 Leuven
>

kortingsbon van 10 euro

>

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

>

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

Dorne Sport

>

Hasseltsebaan 17, 3290 Deurne-Diest
>

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

10% korting

>

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

Fitness Demiester Bierbeek

Trampolineshop

Bergstraat 10, 3360 Bierbeek

Leuvensebaan 44, 3120 Tremelo

>

5% korting

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

BINNENSHUIS

Cultuur
O Kunst onder de loep - Magritte - 25/02/21 - Brussel

BUITENSHUIS

Shows
O Lieven Scheire - 05/05/21 - Antwerpen

O Kunst onder de loep - Ensor - 25/03/21 - Brussel

Ik wil lid worden van
Vrije Tijd & Gezondheid vzw:

O Kunst onder de loep - Gauguin - 27/05/21 - Brussel

Gidstour
O Magritte museum - 27/02/21 - Brussel

Naam:

O Crea volwassenen les 2 - 20/03/21 - Brussel

O Religie en design in Gent - 18/05/21 - Gent

O Crea volwassenen les 3 - 24/04/21 - Brussel

O Fin-de-siècle museum - 05/06/21 - Brussel

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

O Crea volwassenen les 4 - 15/05/21 - Brussel

O Kunstmuseum - 18/09/21 - Den Haag

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

O Kunst onder de loep - Van Gogh - 29/04/21 - Brussel

O Kunst onder de loep - Mondriaan - 24/06/21 - Brussel O 100x Congo - 13/03/21 - Antwerpen
O Op bezoek bij Ensor - 27/03/21 - Oostende
O Crea volwassenen les 1 - 06/03/21 - Brussel

O Crea volwassenen les 5 - 29/05/21 - Brussel
O Crea volwassenen les 6 - 12/06/21 - Brussel
O Crea volwassenen les 7 - 26/06/21 - Brussel
O Crea kids les 1 - 06/03/21 - Brussel
O Crea kids les 2 - 20/03/21 - Brussel

Adres:
.................................................................
.................................................................

Fietstochten
O Samen fietsen 1 - 18/04/21 - Leuven

O Crea kids les 4 - 15/05/21 - Brussel

O Samen fietsen 2 - 16/05/21 - Sint-Lambrechts-Woluwe

O Crea kids les 5 - 29/05/21 - Brussel

O Samen fietsen 3 - 20/06/21 - Brussel

O Crea kids les 6 - 12/06/21 - Brussel

O Samen fietsen 4 - 05/09/21 - Brussel

Telefoonnummer:
.................................................................

Gezondheid en beweging
O Meditatie is goed voor je brein - 22/03/21 - Leuven

Gsm-nummer:

O Gezonder leven 1 - 23/02/21 - Leuven

O Ik wil de nieuwsbrief ontvangen.
O Ik wil de brochure vakantieverblijven 2020 ontvangen.

O Gezonder leven 3 - 20/04/21 - Leuven
O Cardio en core stability les 1 - 10/03/21 - Leuven

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

O Cardio en core stability les 3 - 24/03/21 - Leuven

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

Diverse

O Gezonder leven 2 - 30/03/21 - Leuven

E-mailadres:

Geboortedatum:

O Samen lopen 2 - 27/06/21 - Diest

O Crea kids les 3 - 24/04/21 - Brussel

O Crea kids les 7 - 26/06/21 - Brussel

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

Loop je fit
O Samen lopen 1 - 02/05/21 - Vilvoorde

O Cardio en core stability les 2 - 17/03/21 - Leuven
O Cardio en core stability les 4 - 31/03/21 - Leuven
O Cardio en core stability les 5 - 07/04/21 - Leuven
O Cardio en core stability les 6 - 14/04/21 - Leuven
O Cardio en core stability les 7 - 21/04/21 - Leuven
O Cardio en core stability les 8 - 28/04/21 - Leuven

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



Stuur de ingevulde inschrijvingsstrook
naar
Vrije Tijd & Gezondheid vzw
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel

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.

O Omgaan met stress - 08/09/21 - Leuven
O Zelfliefde - 15/09/21 - Leuven
O Kracht van het leven - 22/09/21 - Leuven

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

Voornaam en naam:			
Adres:
Aantal personen:
Telefoonnummer:			
E-mailadres:
Lidnummer Vrije Tijd & Gezondheid:
Leeftijd deelnemende kinderen:
Handtekening en datum:
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Gsm-nummer:

Tot jouw dienst
HEB JE ADVIES NODIG?
 aak gebruik van ons online contactformulier of conM
tacteer ons via 02 506 96 11.
Bezoek een van onze kantoren. Raadpleeg onze openingsuren 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 kantoor van jouw keuze of te bellen naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?
 nze website staat boordevol informatie over onze
O
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.
Maak gebruik van ons online contactformulier of contacteer ons via 02 506 96 11.

REGEL JE FORMALITEITEN
J e 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.
Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, documenten downloaden ... allemaal via je computer.
Bel de klok rond naar onze Phone mut op 02 502 52
50 om roze identificatieklevers, de Europese ziekteverzekeringskaart 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 kantoren of contacteer ons op het nummer 02 506 96 11. Wij
doen dan al het nodige voor jou!

