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

08 Een psycholoog of 
psychiater raadplegen: 
wie, wanneer en waarom?
Een scheiding, een ontslag, een overlijden 
enz. Op sommige momenten hebben we 
het gevoel dat we het niet meer alleen 
aankunnen. In dat geval kan de hulp van 
een professional zeer nuttig zijn. Wie van al 
die psychologen of psychiaters raadpleeg 
je het best? Hoe zal de consultatie 
verlopen? Hier lees je alles wat je moet 
weten als je een afspraak wil maken bij 
een psycholoog of psychiater.

11 Jong en dementie
Op 21 september is het Werelddag dementie. Ook 
op jonge leeftijd kan dementie reeds optreden. Er 
wordt gesproken over jongdementie wanneer je de 
diagnose te horen krijgt voor je 65 jaar. De impact 
van dementie op het leven van deze jonge mensen, 
die vaak nog aan het werk zijn, mag zeker niet 
onderschat of vergeten worden.

12 wat is Ouderdoms-
verziendheid of Presbyopie?
Mensen met presbyopie zien niet scherp van dichtbij. 
Presbyopie of ouderdomsverziendheid is een veel voorkomende 
oogaandoening die verband houdt met de veroudering van het 
oog en die meestal rond de leeftijd van 40-50 jaar verschijnt 
en stabiliseert voor de leeftijd van 65 jaar. Ook al krijgt niet 
iedereen het op dezelfde leeftijd en op dezelfde manier, toch 
zal iedereen te maken krijgen met presbyopie! 
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INHOUD

14 De Nutri-Score
Voor of tegen?
De Nutri-Score is een logo op de 
voorkant van de verpakkingen 
om je beter te informeren  
over de voedingswaarde van 
voedingsmiddelen. Wat zijn de voor- en 
nadelen? Samen met diëtisten hebben 
we de Nutri-Score onder de loep 
genomen.

16 Voedingsmythes
Als het op eten aankomt, bestaan er een aantal hardnekkige 
opvattingen. Sommige voedingsmiddelen moeten bijvoorbeeld worden 
vermeden, terwijl andere onbeperkt gegeten kunnen worden. Wij geven 
je een kort overzicht van 10 veel voorkomende misvattingen.

28   Programma Vrije tijd en gezondheid
      September 2020 - Januari 2021

22  Programma  
Joetz

      SEPTEMBER 2020 - 
             JANUARI 2021

21  Programma  
VIVA-svv

De dynamische vrouwenorganisatie 
VIVA-SVV organiseert tal van 
activiteiten rond gezondheid, 
ontspanning, creativiteit en cultuur. 
Kom meer te weten op p. 21.

20  ProgrammA 
Gehandicapten & 
solidariteit

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

We garanderen dat onze vzw's alle nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan de 
veiligheidsnormen met betrekking tot Covid19.
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B ij het schrijven van dit voorwoord, komen we stilaan 
uit de Covid19-gezondheidscrisis.

We hebben allemaal kunnen ondervinden hoe belangrijk 
een efficiënte gezondheidszorg is. Laten we dus hopen dat 
de volgende regering de sociale zekerheid niet opnieuw 
als pasmunt zal gebruiken zoals het haar uitkomt, maar 
dat ze, integendeel, weer zal investeren in onze sociale 
bescherming.

Wij zullen alleszins druk blijven uitoefenen om dit in het 
programma van de toekomstige regering te krijgen.
Deze coronacrisis heeft hard op de bevolking en de bedrijven 
ingehakt.

Door de gezondheidsmaatregelen die de regering heeft 
uitgevaardigd, moesten wij, van de ene dag op de andere, 
onze organisatie aanpassen.
De agentschappen moesten hun deuren sluiten, een 
maatregel die in alle ziekenfondsen werd genomen. De 
agentschappen krijgen dagelijks immers zó veel leden over 
de vloer dat de aanbevolen beschermingsmaatregelen voor 
de gezondheid van onze leden en onze medewerkers in de 
praktijk niet haalbaar zijn.
Veel agentschappen blijven wel op afspraak toegankelijk.

Agentschappen nog enkel op afspraak toegankelijk houden 
voor situaties waar het echt nodig is, biedt ook een voordeel. 
Op die manier kunnen we immers voldoende tijd nemen 
om de vraag van het lid te bespreken en een volwaardige 
fullservice aan te bieden.

We zullen erover moeten nadenken of we in de toekomst 
met deze afsprakenregeling doorgaan.

Naar een agentschap komen, enkel en alleen om een 
zorgattest af te geven, biedt het lid immers geen echte 
meerwaarde. Het zorgt enkel voor langere wachttijden in 
de agentschappen en het belet de raadgevers om deze 
volwaardige fullservice aan te bieden.

Er bestaan efficiëntere manieren om zorgattesten aan 
ons te bezorgen, bijvoorbeeld via de voorgefrankeerde 
enveloppen die we gratis ter beschikking stellen van onze 
leden.

De raadgevers in onze agentschappen verwerken 
dagelijks de enveloppen die in onze brievenbussen worden 
gedeponeerd. Daarnaast nemen ze ook taken van de 
backoffice voor hun rekening en worden ze in sommige 
sectoren opgeleid voor nieuwe taken zoals e-mails 
indexeren, leden terugbellen, enz.

We streven ernaar om zodoende weer helemaal up-to-date 
te zijn tegen eind augustus zodat we het extra werk voor 
de uitgestelde zorg in de beste omstandigheden kunnen 
opvangen en dat we klaar zijn voor een mogelijke tweede 
golf van Covid19. 

In onze binnendiensten is het telewerken opgestart en 
vervullen dagelijks tussen 100 en 150 medewerkers hun 
taken van thuis uit.

Voor onze verenigingen hebben we initiatieven genomen 
om zoveel als mogelijk met de leden in contact te blijven. 
Bijvoorbeeld, door online gymnastieklessen te geven.

De webshop van onze Medishop heeft tijdens de lockdown 
extra gedraaid en wij hebben er voor gezorgd dat de 
aangekochte producten voor een redelijke prijs op hun 
bestemming geraakten.

Wat de contact tracing betreft, staan de ziekenfondsen 
samen met andere partners (callcenters, interimkantoren, 
Mutas, enz. naargelang de regio) in voor de organisatie in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Contact tracing houdt in dat een Covid19 besmette persoon 
wordt opgebeld om te weten met wie hij of zij in contact 
is geweest en dat een huisbezoek wordt afgelegd als de 
persoon onbereikbaar is.

De initieel voorziene ploegen waren overbemand voor het 
dalende aantal besmettingen. Hoe dan ook, de structuur is 
klaar om een mogelijke tweede Covid19-golf op te vangen.
Wij zetten ons op die manier ten volle in voor onze rol in de 
gezondheidspreventie.

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

Michel Michiels
secretaris-schatbewaarder

22/06/2020
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Ontdek onze nieuwe website! 
Ook online willen wij er voor jou zijn. Daarom lanceren we  

onze nieuwe website www.fsmb.be. 
>  Via onze nieuwe website kan je op een vlotte manier: alle nodige informatie vinden, jouw formulieren downloaden en van 

onze voordelen en diensten genieten. 

>  Via het nieuwe contactformulier kan je heel makkelijk al jouw vragen stellen.  
Zo kunnen wij jouw vragen op een snelle en efficiënte manier beantwoorden. 

>  Geen tijd om je te verplaatsen? Gebruik dan e-Mut, ons online loket! Op e-Mut kan je heel wat documenten online 
opvragen, jouw dossier opvolgen, je gegevens wijzigen (e-mail, gsm-nummer, bankrekeningnummer), roze klevers 
bestellen, enzovoort!

Tot jouw dienst! 

WAAROM MOET IK DE BIJDRAGE 
VOOR DE AANVULLENDE 
VERZEKERING BETALEN?
De wet betreffende de ziekenfondsen van 26 april 2010 
bepaalt dat je een bijdrage moet betalen voor een 
aanvullende verzekering wanneer je bij een ziekenfonds 
aangesloten bent. Door het betalen van jouw bijdragen 
kun je profiteren van een reeks van 70 voordelen 
en diensten. Je kan ook een van onze optionele 
hospitalisatie- (Hospimut) en tandzorgverzekeringen 
(Dentimut Plus) afsluiten.
Indien je niet betaalt, word je niet langer gedekt door 
onze aanvullende en optionele verzekeringen, ook niet 
als je overstapt naar een ander ziekenfonds.

Meer informatie op www.fsmb.be

E-MUT, JOUW ONLINE LOKET!
Gedaan met verplaatsingen en wachtrijen, want dankzij e-Mut 
kan jij je dossier online beheren. 
Zo kan je met enkele klikken onder meer:
>  roze identificatieklevers en gefrankeerde enveloppen 

bestellen
>  de terugbetalingen van je gezondheidszorg en de uitbetaling 

van je uitkeringen raadplegen
>  je contactgegevens (e-mail, gsm-nummer, bank-

rekeningnummer) wijzigen
>  verschillende documenten verkrijgen ...

Schrijf je nu in op www.fsmb.be en maak onmiddellijk gebruik 
van onze aangeboden online diensten! 

Meer info vind je op www.fsmb.be.
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JE LEVEN LANG
TOT JOUW DIENST!
Veel mensen denken dat ons ziekenfonds 
enkel hun doktersbriefjes terugbetaalt, maar 
niets is minder waar! Je hele leven lang 
kan je immers bij ons terecht voor tal van 
diensten ...

Baby
Nieuw leven in huis, dat is even  

wennen. Om alles zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, kan je een beroep doen op onze 

kraamzorg.

Kind
Laat je kind niet alleen  

met zijn microben. SOS-Mut past 
immers op je kind  

als het ziek thuis moet  
blijven van school.

Tiener
Een gebroken been?  

In onze Medishop kan je  
gratis krukken lenen. 

Student
Leef je leven, geniet  

ervan, gooi het niet weg  
en bescherm jezelf! Dat  

is de boodschap van  
onze preventie- 

campagne Love4you.

Druk leven
Wil je meer tijd voor  
jezelf? Doe dan een  

beroep op onze poetsdienst met 
dienstencheques.



MUTUALISTISCHE WEERGALM / GEZINNEN

07

NEWS

Zwanger
In blijde verwachting?  

VIVA-Mama organiseert  
geboorteworkshops.

Op reis
Een gezinsvakantie is een mooi,  

ontspannen moment. Als het toch  
even fout gaat, biedt Mutas je hulp 

 en bijstand.

Pensioen
Wil je het arbeidsleven achter je 

laten? Onze pensioendienst helpt 
je graag met het opstellen van je 

pensioendossier. 

Ouderen
Een dagje ouder en minder mobiel?  

Geen nood! Onze diensten voor zorg en 
hulp aan huis staan dagelijks voor  

je klaar. Zo kan je zo lang  
mogelijk thuis blijven wonen.

Op basis van een reeks van meer dan 70 voordelen en diensten, beschermt  
onze aanvullende verzekering je daar waar de verplichte verzekering niet tussenkomt.  

Meer informatie op www.fsmb.be
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EEN PSYCHOLOOG OF 
PSYCHIATER RAADPLEGEN: 

WIE, WANNEER EN WAAROM?
Een scheiding, een ontslag, een overlijden enz. Op sommige momenten hebben we het gevoel dat we 

het niet meer alleen aankunnen. In dat geval kan de hulp van een professional zeer nuttig zijn. Wie van 
al die psychologen of psychiaters raadpleeg je het best? Hoe zal de consultatie verlopen? Hier lees je 

alles wat je moet weten als je een afspraak wil maken bij een psycholoog of psychiater.
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(ON)BEZORGD 
ZWANGER

WIE DOET WAT?

DE PSYCHIATER
Een psychiater is een arts die gespecialiseerd is 
in de behandeling van psychische stoornissen en 
psychische aandoeningen zoals depressie, dementie, 
schizofrenie, eetstoornissen (zoals anorexia en boulimie), 
angststoornissen, concentratiestoornissen enz. Psychiaters 
worden vaak geraadpleegd voor een diagnose of bij vrij 
zware pathologieën.

Een psychiater kan medicijnen voorschrijven en medische 
attesten opstellen en wordt gedeeltelijk terugbetaald door 
het ziekenfonds.

DE PSYCHOLOOG
De titel “psycholoog” is beschermd in België. Alleen 
mensen met een universitair diploma in de psychologie 
kunnen dit beroep uitoefenen. Er zijn vele specialisaties in 
de psychologie: klinisch psycholoog, arbeidspsycholoog, 
schoolpsycholoog enz.

De psycholoog behandelt stoornissen 
gerelateerd aan emoties (lijden, angst 
of stress), gedrag (verslavingen), 
relatieproblemen, psychologische 

(depressie) of gedragsstoornissen.

Een psycholoog is geen arts. Hij kan 
dus geen medicijnen voorschrijven. De 
sessies met een psycholoog worden in 

het algemeen niet terugbetaald door het 
RIZIV. Alleen bepaalde sessies van eerstelijns 

psychologische zorg worden voortaan terugbetaald. 
Gelukkig betaalt de Socialistische Mutualiteit een deel van 
de kosten terug in het kader van de aanvullende verzekering!

DE PSYCHOTHERAPEUT
Een psychotherapeut behandelt psychologische problemen 
door middel van therapie. Deze therapeut werkt voornamelijk 
aan de hand van gesprekken. Een psychotherapeut is een 
gezondheidsspecialist (psycholoog, arts of psychiater) met 
een aanvullende opleiding in psychotherapie. Het beroep 
psychotherapeut is niet wettelijk geregeld, maar de praktijk 
van de psychotherapie wel. Dat betekent dat het gebruik 
van de titel “psychotherapeut” in de praktijk nog niet 
gecontroleerd wordt.

DE PSYCHOANALYTICUS
Het doel van de psychoanalyse is om de persoon te helpen 
om in het onderbewustzijn de oorsprong van het huidige 
lijden, angsten en blokkades te achterhalen. Daarvoor 
worden de herinneringen, dromen enz. van de persoon 
gebruikt. Een psychoanalyse kan jaren duren en is daarom 
niet geschikt voor mensen die onmiddellijk resultaat willen.

BEHANDELMETHODEN
Er bestaan veel behandelmethoden. Hier zijn twee van de 
belangrijkste methoden die gebruikt worden:
>  De gedrags- en cognitieve therapie heeft tot doel 

om obstructieve gedragspatronen te vervangen door 
gezondere gewoontes. Het uitgangspunt is dat gedrag 
aangeleerd is, en dat het daarom mogelijk is om het te 
leren veranderen. De therapie zal zich richten op het 
oplossen van de huidige problemen van de patiënt. Er 
wordt dus niet gegraven in het verleden van de patiënt.

>  De systeemtherapie is gebaseerd op de vooronderstelling 
dat problemen grotendeels te wijten zijn aan de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Het probleem van één 
persoon in het gezin wordt dus gezien als een symptoom 
van het functioneren van het gezin als geheel.

In de loop van de sessies kan de psycholoog verschillende 
methodes combineren. Naast de gesprekken kan de 
therapeut je ook enkele technieken aanleren om bepaalde 
symptomen te verlichten: relaxatie, meditatie enz.

“ Een psycholoog is geen arts.  
Hij kan dus geen medicijnen  

voorschrijven.”

“ De eerste stap zetten  
is het moeilijkst”
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WANNEER MOET JE EEN PSYCHOLOOG  
OF PSYCHIATER RAADPLEGEN?
Zodra psychische problemen, negatieve gevoelens of 
gedragsproblemen het dagelijks leven belemmeren 
of psychisch lijden veroorzaken, is het raadzaam om 
gespecialiseerde hulp te zoeken. Dat geldt voor alle 
problemen van niet-lichamelijke aard: depressie, 
stress, obsessieve handelingen, angst, rouwproces, 
opvoedingsproblemen, verslaving enz.

DE EERSTE STAP ZETTEN IS HET MOEILIJKST
Zelfs vandaag de dag is het niet altijd gemakkelijk om te 
praten over je problemen, angsten enz. Velen  schamen zich 
bij het idee gevoelens of gedachten te moeten delen. Naar 
een therapeut gaan is een belangrijke stap.

De eerste consultatie kan moeilijk zijn omdat je jezelf 
moet durven openstellen voor iemand die je voor het eerst 
ontmoet. Dat is een normaal gevoel, en de psycholoog of 
psychiater is er om je gerust te stellen. Het is belangrijk om 
te weten dat wanneer je een beroep doet op een therapeut, 
je te maken zult krijgen met professionals die gebonden 
zijn door het beroepsgeheim, wat een vertrouwensrelatie 
garandeert.
Elke therapeut heeft zijn of haar eigen manier van werken. 
Sommigen hebben een aanpak die gebaseerd is op 
interactiviteit, terwijl anderen vooral zullen luisteren. Wees 
niet bang om tijdens jullie eerste contact uitleg te vragen 
over de manier van werken en samen een plan te maken. Zo 
kunnen jullie bijvoorbeeld afspraken maken over het doel 
van de therapie, de methode, de frequentie van de sessies 
en de vermoedelijke duur van de therapie.
Je zult waarschijnlijk geen pasklare oplossing voor je 
problemen vinden. Maar als je je na een paar consultaties 
nog steeds niet op je gemak voelt om vrijuit over je 
problemen te praten, kun je het beste overwegen om een 
andere specialist te raadplegen. Een goede relatie tussen 
patiënt en therapeut is essentieel.
Psychotherapie bestaat meestal uit een reeks gesprekken 
van een uur. De frequentie van die gesprekken of de duur 
ervan hangt af van het probleem in kwestie.

Gemiddeld ligt de prijs van een consultatie tussen € 30 en 
€ 50 voor 45 minuten tot een uur.

HOE VIND JE DE GESCHIKTE PSYCHOLOOG  
OF PSYCHIATER?
Om de psycholoog of psychiater te vinden die bij jou past, is 
het belangrijk om te beginnen met advies te vragen. Tussen 
alle aangeboden therapieën is het niet eenvoudig om de 
therapie te vinden die bij jouw probleem past. En hoe weet 
je daarna welke psycholoog of psychiater op basis van zijn 

persoonlijkheid en ervaring het beste bij jou past? Je huisarts 
kan je goed van dienst zijn omdat hij of zij jouw situatie 
kent en vaak een adresboekje heeft met de psychologen of 
psychiaters in jouw buurt.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Wij betalen € 160/jaar terug voor psychotherapie.
www.fsmb.be / 02 506 96 11

Gezinsplanning Rosa
Je kunt psychotherapie volgen in ons centrum voor 
gezinsplanning Rosa. De prijs van een consultatie 
bedraagt € 26 (€ 45 voor koppels of gezinnen).
02 546 14 33 / planningrosa@fsmb.be / www.fsmb.be/
gezinsplanning-rosa

Medische centra César De Paepe
De medische centra César De Paepe bieden psychologische 
consultaties aan. Het ziekenfonds betaalt € 20 terug via de 
aanvullende verzekering, ongeacht het aantal gevolgde 
sessies in een van onze Medische centra César De Paepe. 
Om een afspraak te maken, ga naar www.fsmb.be.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
psycholoog.be
De site van de Belgische Psychologencommissie bevat 
de lijst van personen die de titel van psycholoog mogen 
voeren. Dit biedt een zekere garantie voor de kwaliteit 
van de zorg.

Tele-Onthaal
Gratis telefonische hulplijn, anoniem en 24 uur per dag 
bereikbaar op het nummer 107. www.tele-onthaal.be

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
preventiezelfdoding.be / 0800 32 123

geestelijkegezondheid.brussels
Register van de gegevens van diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OPGanG is een gezamenlijk initiatief van verschillende 
patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen uit de 
geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Zij 
werken samen om met het Vlaams Patiëntenplatform 
en onder begeleiding van Trefpunt Zelfhulp met 
eenduidige stem het beleid op alle niveaus te 
informeren en beïnvloeden. 
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JONG EN DEMENTIE
Op 21 september is het Werelddag dementie. Ook 
op jonge leeftijd kan dementie reeds optreden. 
Er wordt gesproken over jongdementie wanneer 
je de diagnose te horen krijgt voor je 65 jaar. De 
impact van dementie op het leven van deze jonge 
mensen, die vaak nog aan het werk zijn, mag 
zeker niet onderschat of vergeten worden.

21 SEPTEMBER 2020: WERELDDAG DEMENTIE
Dementie wordt gebruikt als verzamelnaam voor aandoeningen 
waarbij verschillende stoornissen in het cognitief functioneren 
samen optreden. Cognitieve functies zijn onder andere: het 
geheugen, het leervermogen, het taalgebruik, het begrijpen en 
uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Bij dementie 
gaan de hersenen achteruit door het verdwijnen van zenuwcellen 
en/of verbindingen tussen zenuwcellen. Dat zorgt ervoor dat 
personen met dementie niet langer op dezelfde manier kunnen 
denken.

DE IMPACT VAN JONGDEMENTIE 
Zowel bij dementie als jongdementie voltrekken zich dezelfde 
veranderingen in de hersenen. De symptomen kunnen wel 
verschillen. Zo gaat de achteruitgang meestal sneller bij 
jongere mensen. Jonge mensen zijn zich ook meer bewust 
van hun cognitieve achteruitgang. Dit geeft hen een gevoel van 
machteloosheid  en bezorgt hen meer frustraties. 

De diagnose stellen is vaak ook moeilijker doordat er eerst 
aan stress, burn-out, depressie … wordt gedacht. Als de 
concentratiestoornissen of vergeetachtigheid niet weggaan, 
moet er verder naar de juiste diagnose gezocht worden. Het is 
belangrijk om snel de juiste diagnose te stellen aangezien er op 
jonge leeftijd soms behandelingen mogelijk zijn. Meer specifiek 
bij dementie ten gevolge van een hoofdletsel (ophoping van 
bloed in de hersenen), hersentumor (druk op een deel van de 
hersenen) of door vitaminegebrek (vitamines uit de B-groep).

Niemand wil de diagnose van jongdementie krijgen, maar een 
juiste en vroegtijdige diagnose kan wel een opluchting zijn. Op 
die manier kan het veranderde gedrag beter begrepen worden 
en kan er over de toekomst nagedacht worden en kunnen ook 
oplossingen gezocht worden of stappen ondernomen worden.

Jongdementie kan een grote impact hebben op iemands leven. 
De persoon maakt een ingrijpend verliesproces door. Zo kan de 
persoon op termijn niet meer gaan werken, is het uitoefenen 

van hobby’s niet meer mogelijk en kan zelfs het dagelijkse 
gezinsleven een uitdaging worden. Met als gevolg dat een gezin 
vaak in financiële moeilijkheden geraakt. Ook op juridisch vlak 
kan het noodzakelijk zijn zich te bevragen over de mogelijkheden 
die bestaan om de persoon met dementie op termijn gedeeltelijk 
of volledig te beschermen tegen eventuele daden die hij zou 
stellen die hem zouden benadelen. Het al dan niet met de auto 
blijven rijden is vaak een delicaat onderwerp, dat bespreekbaar 
gemaakt moet worden, en dat heel gevoelig ligt bij mensen met 
dementie en zeker met jongdementie.

ONDERSTEUNING VOOR PERSONEN MET DEMENTIE
Onze Dienst Maatschappelijk Werk heeft verschillende 
referentiepersonen voor dementie die de hele regio bedienen. 
De referentiepersonen voor dementie bieden ondersteuning en 
advies aan onze medewerkers die met complexe zorgsituaties en 
te maken krijgen. De referentiepersoon voor dementie schrijft het 
dementievriendelijke beleid uit dat onze mutualiteit wil nastreven. 
Ook voor complexere vragen is hij of zij het aanpreekpunt. Een 
team verzorgenden die speciaal zijn opgeleid over dementie 
gaan op zoek naar oplossingen of zullen je gericht doorverwijzen. 
Al onze zorgverleners en maatschappelijk werkers krijgen een 
opleiding tot ‘dementiekundige basiszorgverlening’. Enkel 
zo kan er voor iedere persoon met dementie een kwalitatieve 
persoonsgerichte zorg voorzien worden samen met de 
mantelzorger. 

In Vlaams-Brabant en Brussel worden regelmatig praatcafés 
georganiseerd voor mantelzorgers van personen met dementie. 
Bekijk zeker de website www.dementie.be voor meer info over 
een praatcafé in jouw buurt! 

WENS JE MEER INFORMATIE?
> Ga naar onze website www.fsmb.be of mail naar 
dementie@fsmb.be. 
>  Onze Sociale dienst kan je contacteren via het loket in 

je buurt, op het nummer 02 546 15 12 of via  dementie@
fsmb.be.

>  Het thuiszorgcentrum  is er voor alle zorg en hulp aan 
huis: 078 15 60 30 of thuiszorgcentrum@fsmb.be 

>   Mantelzorgverening Coponcho  
 Wil je gratis lid worden van de mantelzorgvereniging 
Coponcho en 4 maal per jaar de nieuwsbrief 
ontvangen met handige tips en financiële info? Stuur 
dan een mailtje naar coponcho@fsmb.be. 

>  Interessante brochure: Wegwijs in de zorg voor 
personen met dementie. Vraag een exemplaar aan via 
dementie@fsmb.be.

Bron: https://www.alzheimerliga.be/nl 
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Mensen met presbyopie zien niet scherp van dichtbij. Presbyopie of 
ouderdomsverziendheid is een veel voorkomende oogaandoening die verband houdt 

met de veroudering van het oog en die meestal rond de leeftijd van 40-50 jaar verschijnt 
en stabiliseert voor de leeftijd van 65 jaar. Ook al krijgt niet iedereen het op dezelfde 
leeftijd en op dezelfde manier, toch zal iedereen te maken krijgen met presbyopie! 

P R E 
S B Y

O P
I E
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WATER,  
DE REST KOMT LATER

OORZAKEN
De kern van dit probleem is een kleine transparante lens die 
aan de beide kanten bol is: de ooglens. Door de kromming te 
veranderen, stelt de ooglens ons in staat om op alle afstanden 
scherp te zien. Na verloop van tijd wordt de lens echter stugger, 
verliest ze haar elasticiteit en wordt de minimale afstand waarop 
de ogen scherp kunnen zien, groter. 

SYMPTOMEN
Een van de eerste tekenen van presbyopie is dat je je arm moet 
strekken om je boek of krant te kunnen lezen. Mensen met 
presbyopie moeten meer licht hebben om beter te kunnen zien, 
ze kunnen vermoeide ogen hebben of last hebben van hoofdpijn.

PREVENTIE
Aangezien presbyopie verband houdt met ouder worden, is het 
moeilijk te voorkomen. Het is echter essentieel om zorg te dragen 
voor je ogen door regelmatig een oogspecialist te raadplegen, 
een bril te dragen die is aangepast aan je gezichtsvermogen en 
je ogen te beschermen tegen de zon.

BEHANDELINGEN
Lenzen en brillen kunnen alle zichtproblemen corrigeren. Als je 
ook bijziend bent, kan je bij presbyopie multifocale brillenglazen 
gebruiken waarvan de sterkte geleidelijk verandert van het 
bovenste deel van het brillenglas tot het onderste deel, zodat ook 

via het middenste deel van het brillenglas een goed tussenzicht 
mogelijk is. Er bestaan ook lenzen voor middellange afstanden 
die zowel lezen als scherp zien op een tussenafstand mogelijk 
maken, zoals op een computer.

Tot slot kan presbyopie worden behandeld door middel van 
laserchirurgie of door het plaatsen van een implantaat. Er zijn 
verschillende chirurgische technieken. De keuze hangt af van 
vele criteria: leeftijd, staat van de ooglens, andere geassocieerde 
zichtproblemen enz.
Samenvattend is de laser het best aangewezen voor mensen 
van 45-50 jaar met kleine visuele defecten, terwijl multifocale 
implantaten het meest geschikt zijn voor grote visuele defecten 
en voor mensen boven  55 jaar.

De operatie duurt 30 minuten en wordt poliklinisch uitgevoerd. 
Het duurt een paar uur tot een paar dagen voor de implantaten 
perfect aangepast zijn. De operatie kan het zicht van dichtbij niet 
volledig herstellen. Het zal de presbyopie compenseren, maar 
niet corrigeren. De kosten van de operatie bedragen 1000 tot 
1500 euro per oog. De verplichte verzekering komt niet tussen. 
Gelukkig betaalt de Socialistische Mutualiteit een deel van de 
kosten terug.
Zoals elke chirurgische ingreep is ook een refractieve ingreep 
niet zonder risico’s. Maar de complicaties zijn uitzonderlijk 
ernstig.

WANNEER MOET IK NAAR DE OOGARTS?
Vanaf de leeftijd van 40 jaar is het aan te raden om elke twee jaar naar de oogarts te gaan. En vanaf de leeftijd van 60 jaar, 
elk jaar.  Wacht niet tot je niet goed meer ziet om naar de oogarts te gaan, want sommige ziekten, zoals glaucoom of staar, 
ontwikkelen zich langzaam. Pas als de ziekte al in een vergevorderd stadium is, verschijnen de eerste symptomen. Sommige 
mensen lopen meer risico dan anderen. Het gaat om diabetici, mensen met een familiale en medische voorgeschiedenis 
(glaucoom, staar, maculadegeneratie, netvliesloslating enz.), mensen die zich herhaaldelijk blootstellen aan de zon zonder 
bescherming enz. Zoek onmiddellijk medische hulp als je problemen met je gezichtsvermogen opmerkt, zoals: verminderd 
zicht, pijn, roodheid, zwelling, vervormd of wazig zicht, lichtvlekken, floaters, felle flitsen of wazig zicht in het midden of de 
buitenkant van het gezichtsveld enz.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Brillen en lenzen
€ 60 bij aankoop van een bril of contactlenzen. Je kunt van deze 
financiële tegemoetkoming profiteren, ongeacht je leeftijd!

Tussenkomst deelnemende optiekzaken
15% korting op de aankoop van monturen en/of brillenglazen. 
De lijst van deelnemende optiekzaken is beschikbaar op  
www.fsmb.be.

Oogchirurgie
Tot € 300 terugbetaling van de kosten voor corrigerende 
laserchirurgie en € 300 voor lensimplantatie.
Vergeet geen klever aan te brengen op het document dat je krijgt 
van je oogarts.

Op zoek naar een oogarts?
De medische centra César De Paepe bieden zorg tegen het 
geconventioneerde tarief, terwijl ons ziekenfonds het remgeld 
volledig terugbetaalt. Meer informatie op www.fsmb.be
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DE NUTRI-SCORE

VOOR OF TEGEN?
De Nutri-Score is een logo op de voorkant van de verpakkingen om je beter te informeren  

over de voedingswaarde van voedingsmiddelen. Wat zijn de voor- en nadelen? Samen met diëtisten 
hebben we de Nutri-Score onder de loep genomen.

D e Nutri-Score bestaat uit een schaal van 5 kleuren, 
van groen tot rood, gekoppeld aan 5 letters. Van A, 
voor voedingsmiddelen die de voorkeur genieten, tot 

E, voor voedingsmiddelen die je niet te vaak mag eten.

De Nutri-Score wordt berekend met behulp van een 
wetenschappelijk gevalideerde methode. Om de eindscore 
van het product per 100 g of 100 ml te verkrijgen, wordt bij de 

berekening rekening gehouden met de hoeveelheid gunstige 
elementen (peulvruchten, fruit en groenten, vezels, noten en 
eiwitten) en de te beperken elementen (calorieën, suikers, 
zout en verzadigde vetten).
Levensmiddelenproducenten of -verdelers zijn niet verplicht 
om de Nutri-Score te gebruiken. Naar schatting zou slechts 
15-20% van de verwerkte producten de Nutri-Score op de 
verpakking vermelden.
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EEN BIJZONDER EFFICIËNT HULPMIDDEL
De Nutri-Score staat op de voorkant van de verpakking en is 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen. Met de Nutri-
Score kun je zeer snel de voedingswaarde van producten 
van dezelfde categorie vergelijken. Het is veel praktischer 
en gemakkelijker te ontcijferen dan de voedingswaardetabel 
op de achterkant van de verpakking, die details geeft over 
het gehalte aan vetten, suikers, zout enz. De Nutri-Score is 
bijzonder geschikt om de voedingskwaliteit te beoordelen van 
bewerkte voedingsmiddelen, zoals kant-en-klaarmaaltijden, 
soepen, frisdranken of koekjes.

CONSUMENTEN DIE BEWUSTE KEUZES MAKEN
Consumenten zijn zich niet altijd bewust van hun slechte 
eetgewoonten. Een rood logo op de verpakking maakt duidelijk 
dat een voedingsmiddel niet zo gezond is als consumenten 
denken. Dat zou hen ertoe moeten bewegen om gezondere 
producten te consumeren. 

FABRIKANTEN ONDER DRUK
De Nutri-Score staat soms in schril contrast met de 
marketingtechnieken van de voedingsindustrie. Een rood logo 
naast een mooie tijger op een doos ontbijtgranen is niet zo 
fraai ... Fabrikanten zijn dus verplicht om de samenstelling 
van hun producten te veranderen om een betere score te 
behalen.

WETEN HOE JE DE DINGEN IN BALANS MOET 
BRENGEN!
Het feit dat een voedingsmiddel een ongunstige score heeft, 
betekent niet dat het volledig moet worden geschrapt. Kaas 
bevat bijvoorbeeld vaak veel vet en zout en wordt daarom slecht 
beoordeeld. Maar, het wordt wel aangeraden om regelmatig 
kaas te eten. Het is bovendien ook niet de bedoeling om 
uitsluitend producten met een A- of B-score te eten. En ten 
slotte houdt de Nutri-Score geen rekening met de grootte van 
de portie. De score is gebaseerd op een referentiehoeveelheid 
die is vastgesteld op 100 g of 100 ml van het product. Maar we 
zullen bijvoorbeeld nooit 100 ml olijfolie in één keer consumeren.

HOE ZIT HET MET ADDITIEVEN, ALLERGENEN ENZ.?
De Nutri-Score geeft enkel informatie over de voedingswaarde 
van het product. Bij de berekening van de score wordt geen 
rekening gehouden met de aanwezigheid van additieven, 
allergenen, kunstmatige smaakstoffen enz. 

VERRASSINGEN ...
De Nutri-Score houdt geen rekening met mogelijke transfor-
maties van het product vóór consumptie: bereidingswijze, toe-
gevoegde ingrediënten enz. Daarom kunnen producten zoals 
diepvriesfrieten een A krijgen. Als je ze in de oven bakt, krijgen 
ze een slechtere score en een nog slechtere als je ze in de fri-
teuse bakt. En de score kan nog slechter zijn als er zout wordt 
toegevoegd.

BESLUIT
De Nutri-Score is niet bedoeld als vervanging van de voedselpiramide. Die blijft de referentie voor een gevarieerde en 
evenwichtige voeding. Dat wil zeggen, met veel fruit en groenten, halfvolle of volkoren granen (pasta, rijst, bulgur ...), 
peulvruchten (quinoa, linzen, bonen, kikkererwten ...) enz.
De Nutri-Score is niet perfect, maar helpt de consument bij het maken van de juiste voedingskeuzes. Verschillende 
studies hebben namelijk aangetoond dat de aanwezigheid van dit label het aankoopgedrag rechtstreeks beïnvloedt. Dat 
betekent dat mensen kleinere porties eten van producten die lager scoren. 

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
€ 60 terugbetaling aan iedereen die een diëtist raadpleegt 
of de sessies van WW (Weight Watchers heruitgevonden) 
bijwoont en een korting op het inschrijvingsgeld en een reeks 
diensten bij WW. 

OP ZOEK NAAR EEN DIËTIST? 
De medische centra César De Paepe bieden voedingsconsulten 
aan. Met of zonder zorgtraject of voorschrift betaal je alleen je 
remgeld, dat slechts enkele euro’s per consultatie bedraagt. 
Meer informatie? 02 506 96 11 / www.fsmb.be / onze 
kantoren

voor tegen
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Voedings- 
mythes

Als het op eten aankomt, bestaan er een aantal 
hardnekkige opvattingen. Sommige voedingsmiddelen 
moeten bijvoorbeeld worden vermeden, terwijl andere 

onbeperkt gegeten kunnen worden. Wij geven je een kort 
overzicht van 10 veel voorkomende misvattingen.

VAN PASTA, BROOD EN RIJST 
WORD JE DIK 

Niet waar Tenzij je er te veel van eet. 
Maar dat geldt voor alle voedingsmiddelen. 
Deze voedingsmiddelen bevatten 
koolhydraten, dat wil zeggen suikers die 
energie leveren. Wel moet je opletten 
met wat je tijdens de bereiding toevoegt: 
boter, room, spek ...

Van veel fruit  
eten val je af 

Niet waar Vruchten zoals 
bananen en druiven kunnen 
zeer veel koolhydraten bevat-
ten. Je mag er dus geen onbe-
perkte hoeveelheden van eten.

SPINAZIE IS DE BESTE 
PLANTAARDIGE BRON  

VAN IJZER 

Niet waar Erwten, peterselie, linzen, 
witte bonen enz. bevatten veel meer ijzer.

EEN GLAS SAP,  
COMPOTE OF  

EEN VRUCHT ZIJN  
GELIJKWAARDIG 

Niet waar Compote en sap 
zijn verwerkte producten 
en bevatten daarom minder 
vitaminen en vezels dan 
vers fruit. In het geval van 
geperste sappen moet 
je ze direct consumeren 
als je wilt profiteren van 
hun vitaminen, anders 
verdampen ze in de lucht.

Bij volledige vruchten 
worden de voedingsstoffen 
langzaam aan het lichaam 
afgegeven, terwijl ze bij 
vruchtensap of compote 
direct in de bloedbaan 
terechtkomen.

ALS JE ‘S AVONDS  
EEN SINAASAPPEL  
EET, KUN JE NIET SLAPEN 

Niet waar Zelfs bij hoge doseringen 
verhindert vitamine C de slaap niet. 
Bovendien bevatten citrusvruchten, in 
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
niet de meeste vitamine C. Sommige 
groenten en fruit bevatten er veel 
meer: zwarte bessen, kiwi’s, peterselie, 
mango’s, spruiten, bloemkool enz.

DIEPVRIESGROENTEN 
BEVATTEN MINDER  
VOEDINGSSTOFFEN  

DAN VERSE 
GROENTEN 

Niet waar Een verse groente 
die net geoogst is, bevat meer 
voedingsstoffen dan een 
diepvriesgroente.
Maar hoe langer de tijd tussen 
het plukken en het eten, hoe 
minder vitaminen en mineralen 
de groente bevat. Wanneer 
de groenten onmiddellijk na 
de oogst worden ingevroren, 
worden hun kwaliteiten vaak 
beter bewaard dan bij de meeste 
verse groenten.
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BRUINE SUIKER IS BETER DAN WITTE SUIKER ? 

Waar en niet waar Het enige verschil tussen bruine en witte suiker is de 
smaak! Beide bestaan voor 99% uit sacharose en hebben dus dezelfde 
energiewaarde. 
Bruine suiker is echter minder geraffineerd dan witte suiker. Voor witte suiker 
is chloor, een hormoonverstoorder, nodig om het te raffineren. Witte suiker 
bevat geen micronutriënten meer.

OLIJFOLIE IS HET BESTE VOOR 
JE GEZONDHEID 

Niet waar Haal vetgehalte en vetkwaliteit 
niet door elkaar (verzadigd, enkelvoudig 
onverzadigd enz.). Melkvet (boter enz.) 
is weliswaar verzadigd, maar heeft geen 
invloed op hart- en vaatziekten. Het is 
raadzaam om het niet te verwarmen.

Wat oliën betreft, verdient het de voorkeur 
om oliën te consumeren die rijk zijn aan 
omega 3 en meervoudig onverzadigde 
vetzuren, zoals zonnebloemolie, 
koolzaadolie enz. Olijfolie bevat 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren, 
waardoor ze stabieler is tijdens het koken 
dan oliën die rijk zijn aan meervoudig 
onverzadigde vetzuren. Het is raadzaam 
om de soorten toegevoegd vet te variëren.

ALLEEN MELK BEVAT CALCIUM 
Niet waar Sommige groenten, zoals zwarte of witte bonen, Chinese 
kool, broccoli of spinazie bevatten ook veel calcium. Calcium zit ook 
in sardienen en zalm.

Eieren geven 
cholesterol 

Niet waar Eie-
ren werden lang 
beschouwd als een 
bron van choleste-
rol, maar vrij recente 
studies hebben aan-
getoond dat ze geen 
grote rol spelen in 
sterfte door allerlei 
oorzaken. Het ideaal 
is om er maximaal 4 
per week te consu-
meren.

HONING IS EEN  
NATUURLIJKE  

SUIKER, DUS IK MAG  
ER ZOVEEL VAN ETEN 

ALS IK WIL

Niet waar Honing blijft nog 
altijd voor 80% uit suiker bestaan! 
Omdat het echter grotendeels om 
natuurlijke fructose uit fruit gaat, 
heeft honing niet dezelfde effecten 
op het lichaam als fructose uit 
verwerkte producten.
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Hotel Domein Westhoek  
Noordzeedreef 6-8, B-8670 Oostduinkerke
T: +32 (0)58 22 41 00 - F: +32 (0)58 22 41 99
info@domein-westhoek.be - www.domein-westhoek.be

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

Herfstpromotie
van 6 tot 11 november 2020

>  4 overnachtingen met ontbijtbuffet

>  aankomstdag naar keuze

>  halfpension

>  gratis gebruik van het zwembad

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

Blijf Fit-promo
Geniet van een mooie strandwandeling, 

met zicht op de duinen en de zee.

>  2 overnachtingen met ontbijtbuffet
>  Volpension

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

>  Gratis gebruik minigolf, fitness, petanque & zwembad

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

Groepstarieven
Groepskorting van 5 %

Al onze arrangementen zijn als groep te boeken met 5% korting! *

Voorbeelden** Individueel 
tarief Groepstarief

Kustpromotie 
(2 overnachtingen in halfpension)  169 € 160,55 €

Westhoekspecial 
(4 overnachtingen in halfpension) 296 € 281,20 €

* Groep = vanaf 20 betalende volwassenen. 
** Volpension kan met supplement bijgeboekt worden.

Westhoek Club
Appartementen

36 ruime ingerichte appartementen met alle comfort

Week Midweek Weekend

Vanaf 327 € Vanaf 210 € Vanaf 235 € 

- 50%
op kamerprijs

Ontdek, samen met VTF, onze vakantiedorpen in Frankrijk 
en onze verblijven wereldwijd !

UW KORTINGEN :
• Als lid van de Socialistische Mutualiteit Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een va-
kantiedorp van VTF en 3 tot 5% korting op een verblijf georganiseerd door een andere touroperator*

• Bent u nog geen klant? Profiteer dan van ons welkomstgeschenk en ontvang €50 tot €100 korting*

• Bent u reeds klant ? Sponsor dan uw vrienden! U krijgt een korting van €150 op uw verblijf en schenk
zo €50 korting aan uw vrienden*

*voorwaarden beschikbaar in onze agentschappen

VOOR ALLE INLICHTINGEN RESERVERINGEN VTF BRUSSEL
02 546 14 11 • Zuidstraat 120 - 1000 Brussel • reserveringen@vtf-vacances.com

TOERISTISCHE LICENTIE -VTF VZW VERGUNNING 5336A

www.vtf-vacances.com/nl

ONTDEK ONZE VAKANTIEAANBIEDINGEN IN DE

HERFST WINTER LENTE IN DE EN
WINTERBROCHURE

2020-2021
AARZEL NIET OM ONZE BROCHURES AAN TE VRAGEN !
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Medishop 
gaat online!
Vanaf vandaag kan je bij Medishop ook online 
terecht voor het aankopen, lenen en huren 
van (para)medisch materiaal. 
Bekijk het aanbod op: 

www.medishoponline.be

Als lid van de Socialistische Mutualiteit Brabant 
geniet je automatisch van de ledenprijs en 
de voordelen van de aanvullende verzekering. 

Daarnaast blijven we je graag adviseren 
in onze winkels, via e-mail of telefoon. 

Medishop Brussel 
Zuidstraat 112-114 – 1000 Brussel

Medishop Leuven 
Schipvaartstraat 18 – 3000 Leuven

Medishop Vilvoorde 
Grote Markt 38 – 1800 Vilvoorde

infomedishop@fsmb.be – 078 15 60 30

MutWeergalm_gezinnen_NL.indd   19 4/12/2019   14:35:46

Medishop, partner 
van je gezondheid!
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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! 
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! 

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

 Gehandicapten en Solidariteit vzw
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PROGRAMMA VIVA-SVV
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. Iedereen is welkom: 
jong en oud, vrouw en man!
Hieronder vind je alvast een greep uit ons aanbod. Neem gerust een kijkje op onze website voor de volledige 
activiteitenkalender, die steeds verder bijgewerkt wordt.

VIVA-SVV Brabant 
Zuidstraat 120, 1000 Brussel / 02 546 14 14 / viva-svv@fsmb.be / 
www.viva-svv.be /  VIVA-SVV Brabant /  viva.svv.brabant
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Lezing met relatie-experte Rika Ponet 
in Zoutleeuw
Wie maakt bij jullie het lijstje? Ja hoor, we 
kennen het allemaal… In de zetel zitten en 
denken ‘melk op het boodschappenlijst-
je zetten’. Je kind naar school brengen en 
denken ‘morgen wc-rolletjes meegeven 
voor het knutselen’. De lijst gaat maar door. 
En dan ontplof je: 'Moet ik hier nu echt aan 
alles denken?!' De voorbije jaren is er veel 
aandacht geweest voor een eerlijke(re) taak-
verdeling binnen koppels. Maar de kleine to 
do’s die eindeloos in je hoofd rondspoken, 
zijn vaak moeilijker te verdelen. Deze taken 
hebben een naam; emotionele arbeid. Kom 
naar onze lezing met relatie-experte Rika 
Ponnet en kom er meer over te weten.

 >  GC De Passant – Cultuurzaal,  
Aen den Hoorn 12, 3440 Zoutleeuw

 > Donderdag 22 oktober, 20u
 > € 5

De (On)gewoonste Week
Zoals we allemaal merkten tijdens de co-
ronacrisis, is altijd maar ‘in je kot’ zitten 
niet fijn. Toch is dat een dagelijkse realiteit 
voor veel mensen in een kwetsbare positie. 
Daarom zet VIVA-SVV zich in voor Rap op 
Stap, een laagdrempelig reis- en activitei-
tenbemiddelingskantoor voor mensen met 
een beperkt budget, tijdens de De Warmste 
Week. Hoe kan jij hieraan bijdragen? Wel, dit 
jaar zijn er verschillende opties. Enerzijds is 
er een maak- en verkoopactie, waarbij je je 
van je meest creatieve kan laten zien. We 
kozen voor (on)gewone kerstkaartjes: een 
‘gewoon’ product, maar met een grappige 
twist. De handleiding en sjablonen voor de 
kerstkaartjes kunnen bij ons opgevraagd 
worden. Anderzijds kan je één van de acti-
viteiten uit onze inspiratiegids organiseren 
om geld op te halen. We willen die activitei-
ten graag bundelen in de periode rond De 
(On)Gewoonste Week. In die week tonen we 
dat al deze heel gewone activiteiten buiten-
gewoon plezant kunnen zijn! Zou jij graag je 
eigen actie of activiteit op poten willen zet-
ten ter voordele van De Warmste Week? 
Vraag dan nu onze inspiratiegids aan via 
brabant@viva-svv.be. 

Geweldcampagne met #STOPkrijt
1 op de 5 vrouwen wordt doorgaans in 
haar leven het slachtoffer van geweld. De  
coronacrisis heeft dit cijfer alleen maar 
doen stijgen. Hulplijn 1712 liet weten dat 
hun hulpvragen verdubbeld zijn sindsdien. 
Om die vrouwen te steunen, en om dit the-
ma onder de aandacht te brengen lanceert 
VIVA-SVV de actie #STOPkrijt op 25 novem-
ber, de Internationale Dag tegen Geweld op 
Vrouwen. Op die dag voeren we actie waar-
bij we samen met enkele ondernemingen 
met krijt grote witte linten tekenen. Een wit 
lint is het internationale symbool tegen ge-
weld op vrouwen.

Met deze actie roepen we iedereen op om 
in de loop van die week met stoepkrijt een 
wit lint te tekenen op hun eigen stoep. Het 
is de bedoeling dat mensen daar een foto 
van nemen en die, samen met de hashtag 
#STOPkrijt en de tag @viva.svv, op hun soci-
ale media delen. De actie kadert in de bre-
dere Witte Linten Campagne, die elk jaar 
doorgaat op 25 november.
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Programma
Joetz Brabant
september  - Januari 2020

Wij stellen jullie met trots ons programma van 
2020 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! 

> Onze verblijven in de herfst- en kerstvakantie 23

> Alles op een rijtje 24

> Joetz animator worden  25

> Gezondheidsprojecten 26

> Word healthie 27

> Activiteiten Joetz Brabant 28

Onze garantie: vakanties vol spelletjes en avonturen met leuke  
animatoren, een leuke vorming tot animator en bijleren op een 
speelse manier. Kortom, wij bezorgen onze jeugd een uitgebreid 
aanbod! Blijf ook op de hoogte via Facebook/Instagram! Like/
volg snel onze pagina Joetz Brabant. Check zeker ook www.
joetz.be voor ons volledige programma en heel wat extra infor-
matie over onze activiteiten!

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN! 
Wij bieden je een tussenkomst tot 225 euro per verblijf. 
Onze verblijven zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Wil je je inschrijven? Kijk dan snel op pagina 24. Voor meer 
details over de vakanties en de algemene voorwaarden kan je 
surfen naar www.joetz.be. De roze prijzen gelden alleen voor de 
leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant die in regel zijn 
met hun aanvullende verzekering.

WENS JE MEER INFO?
Je kan JOETZ Brabant bereiken via: 
> telefoon: 02 546 15 69 – 02 546 15 65

> e-mail: JOETZBrabant@fsmb.be

> website: www.joetz.be

> postadres: Zuidstraat 120, 1000 Brussel

> bezoekadres: Zuidstraat 118, 1000 Brussel 
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Onze verblijven  
in de herfst- en 
kerstvakantie
 HERFSTVAKANTIE: 

Highland Games 
LET THE GAMES BEGIN! Weight for height', 'Roll the barrel', 'Change 
the caber'… Dit zijn allemaal onderdelen van onze JOETZ Highland 
Games. Elke dag strijden we in een verschillend onderdeel tegen 
elkaar of tegen de animatoren. Maar wees gerust… de vakantie 
is meer dan alleen maar strijden. Het is ook lekker eten, nieuwe 
vrienden maken, toffe spelletjes spelen... en zoveel meer.

 >  6 t.e.m. 12 jaar / De Pinte – Moerkensheide / eigen vervoer moet 
voorzien worden

 > Zondag 1 november tot vrijdag 6 november 2020: € 120 / € 270

 

Sun en fun Lissabon
Droom jij ook van wat zon tijdens de Herfstvakantie? JOETZ trekt 
naar het pareltje van Portugal, Lissabon! Een stadswandeling, 
surfen, een bezoek aan Sintra, … . Wij voorzien het allemaal! Zorg 
dat jij er bij bent, en schrijf je vandaag nog in! 

 >  14 t.e.m. 17 jaar / Lissabon – Portugal / Hans Brinker Hostel / 
vliegreis 

 >  Maandag 2  november tot vrijdag 6 november 2020: € 399 / € 459

 

 KERSTVAKANTIE: 

Skiën of snowboarden
Lessen in niveaugroepen. De skibus brengt ons van het hotel naar 
de ‘Alpbacher Bergbahnen’. Talloze skipistes blauw, rood of zwart 
leveren ski- en snowboardplezier op ieders niveau. In een klein 
groepje van eigen niveau met een Oostenrijkse lesgever én een 
extra Nederlandstalige JOETZ-animator leer je elke dag wat bij. 
Een plezant avondprogramma? Dat is de specialiteit van het JOETZ-
team. 
Inbegrepen: ski- of snowboardlessen in de Oostenrijkse skischool, 
huur ski- of snowboardmateriaal + helm, per skigroepje extra 
Nederlandstalige begeleiding door JOETZ-animator, busreis, 
volpension

 > 10 t.e.m. 15 jaar / Oostenrijk, Breitenbach – Riedhof/ busreis
 > Zaterdag 19 t.e.m. zaterdag 26 december 2020: € 555 / € 649,50

De rode prijzen gelden alleen voor de leden van de Socialistische 
Mutualiteit Brabant die in regel zijn met hun aanvullende bijdragen.
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Alles op een rijtje:

Datum Thema Plaats Leeftijd Basisprijs
Prijs met tussenkomst 

FSMB*

zo. 01/11 – vrij.06/11/2020 Highland games De Pinte 6 – 12 270 € 120 €

ma.02/11 – vrij.06/11/2020 Sun en fun Lissabon Lissabon 14 – 17 459 € 399 €

zat.19/12 – zat. 26/12/2020 Skiën en snowboarden Oostenrijk 10 – 15 649,50 € 555 €

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

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

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

De inschrijving is pas effectief eens wij het voorschot ontvangen. Het saldo moet volledig betaald zijn één maand voor de afreis. De deelnemer 
verklaart, door betaling van het voorschot, te hebben kennisgenomen van de algemene voorwaarden (zie achteraan in deze brochure).
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JOETZ-ANIMATOR WORDEN
Word je 16 jaar of ouder in 2021? Ben je dolenthousiast 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 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? Je krijgt 
geen saaie lessen, maar leuke sessies met echte ervaringsdeskun-
digen. Vooral zelf spelen, ervaren en beleven, staan tijdens deze 
cursus centraal!

Na de cursus volgt een stage in de zomervakantie en in septem-
ber evalueren we jouw volledige traject. Breng je alles tot een goed 
einde? Dan ligt er voor jou een officieel attest ‘Animator in het 
jeugdwerk’ te wachten!

DATA EN PRIJS
De vorming animator start in 2021 en bestaat uit een weekend en 
een week vorming. Daarna volgt minimum een week praktische 
stage (in juli of augustus). Nadien volgt nog een evaluatiedag in 
september. 

De data van de vorming zijn: 
>  Het weekend van vrijdagavond 29/1 tot en met zondagavond 

31/1/2021 (Nieuwpoort)
>  Krokusvakantie van zondagochtend 14/2 tot en met zaterdag 

namiddag 20/02/2021 (De Panne)

Het volledige vormingsjaar kost 150 euro.

Om recht te hebben op je attest, dien je uiteraard aanwezig te zijn 
op de volledige cursus, de stage en de evaluatie.

PRAKTISCH
Inschrijving gebeurt door de betaling van € 150:
> in een van de kantoren van de FSMB;
>  via overschrijving op BE64 3630 1136 9652 van JOETZ Brabant, 

Zuidstraat 120, 1000 Brussel met als vermelding: “Vorming 
animator 2020 + naam en voornaam + telefoonnummer”.

OPGELET: Je inschrijving is pas effectief na betaling van het totale 
bedrag. De vorming zal pas doorgaan indien het minimum van 8 
deelnemers bereikt is.

Na de inschrijving sturen wij jou de nodige documenten op.

INFORMATIEVERGADERING
Om de geïnteresseerden wat meer informatie te kunnen geven, 
wordt er een informatiesessie georganiseerd op woensdag 6 januari 
2021 om 14.30 uur. Deze gaat door bij JOETZ Brabant: Zuidstraat 
118, 1000 Brussel. Ook jongeren die zich reeds ingeschreven 
hebben, worden hier verwacht. Op deze manier krijgen ook zij een 
duidelijker beeld van wat hen te wachten staat. 

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE TOCH 
NOG ENKELE VRAGEN? 

Neem een kijkje op onze website www.joetz.be, bel naar  
02 546 15 69 of stuur een mailtje naar JOETZBrabant@fsmb.be.
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ONTDEK ONZE GEZONDHEIDSPROJECTEN VOOR 
HET SCHOOLJAAR 2020 – 2021

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

en jongens, lichamelijke veranderingen 
tijdens de puberteit en hygiëne.

>  Voortplanting, veilig vrijen, SOA’s, zwan-
gerschap, menstruatie en anticonceptie.

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

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

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

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

de serious game Yum Runner en leuk 
hoekenwerk.

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

voedingsdriehoek.
>  Cognitieve leeruitkomst: wat je leert, is 

toepasbaar in het echte leven. 

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

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

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

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

WAT? HOE?
De workshops worden begeleid door een 
healthie, een vrijwilliger die specifiek op-
geleid is voor deze opdracht.
De periode waarin je kan boeken loopt 
van 11/02/2019 tot en met 05/04/2019.

De duur is afhankelijk van de workshop:
Vrij Wijs : 1 sessie = 100min
Yum Runner : 1 sessie = 65min
Draadloos: 1 sessie = 120 min
De pakketten werden ook ontwikkeld op 
maat van de leerplandoelen.

De groepsgrootte voor de workshops is 
maximum 25 leerlingen.

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

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

INTERESSE?
Ben je geïnteresseerd en wil je graag 
een workshop boeken voor volgend jaar?
Mail dan naar joetzbrabant@fsmb.be
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WORD HEALTHIE!
Verleg je grenzen en doe unieke ervaring op als gezondheidswerker (healthie). Ga aan de slag in een 
school met ons aantrekkelijke vormingsmateriaal en ga in gesprek met nieuwsgierige kinderen en 
jongeren over onder andere seksualiteit en gezonde voeding. 

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

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

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

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

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

Data: van vrijdag 23 t.e.m zondag 25 oktober 2020
Locatie: Hanenbos in Dworp
Praktische info:  2 overnachtingen in volpension, 

vormingsmateriaal, ongevallenverzekering, 

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

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

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

Kostprijs: 50 euro voor het hele programma
Deze prijs is inclusief alle vormingen, het vormingsmateriaal en 
overnachting in volpension.



28

ACTIVITEITEN MET JOETZ BRABANT

JOETZ ORGANISEERT VAKANTIES
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 GEEFT VORMINGEN
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 (29/01-31/01 en 14/02-20/02) 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!

JOETZ IS DE GEZONDHEIDSPROMOTOR VOOR 
ALLE KINDEREN EN JONGEREN! 
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. 

HEALTHIES
Ben je tussen 18-26 jaar? Dan kan je je grenzen verleggen door aan de 
slag te gaan als gezondheidswerker in scholen 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 (23-25/10/20) maak je kennis met 
de vormingspakketten rond seksualiteit, gezonde voeding en sociale 
media. Daarnaast worden ook kennis en vaardigheden om voor een 
klas of groep te staan, versterkt.

WIL JE MEER WETEN OF HEB JE TOCH 
NOG ENKELE VRAGEN? 
Neem een kijkje op onze website www.joetz.be, bel naar  
02 546 15 69 of stuur een mailtje naar JOETZBrabant@fsmb.be.

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.
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Ontdek, samen met VTF, onze vakantiedorpen in Frankrijk 
en onze verblijven wereldwijd !

UW KORTINGEN :
• Als lid van de Socialistische Mutualiteit Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een va-
kantiedorp van VTF en 3 tot 5% korting op een verblijf georganiseerd door een andere touroperator*

• Bent u nog geen klant? Profiteer dan van ons welkomstgeschenk en ontvang €50 tot €100 korting*

• Bent u reeds klant ? Sponsor dan uw vrienden! U krijgt een korting van €150 op uw verblijf en schenk
zo €50 korting aan uw vrienden*

*voorwaarden beschikbaar in onze agentschappen

VOOR ALLE INLICHTINGEN RESERVERINGEN VTF BRUSSEL
02 546 14 11 • Zuidstraat 120 - 1000 Brussel • reserveringen@vtf-vacances.com

TOERISTISCHE LICENTIE -VTF VZW VERGUNNING 5336A

www.vtf-vacances.com/nl

ONTDEK ONZE VAKANTIEAANBIEDINGEN IN DE

HERFST WINTER LENTE IN DE EN
WINTERBROCHURE

2020-2021
AARZEL NIET OM ONZE BROCHURES AAN TE VRAGEN !

HERFST-, WINTER- EN LENTEBROCHURE
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Programma
Vrije Tijd &  

Gezondheid vzw
september 2020 - januari 2021

Onze vzw Vrije Tijd & Gezondheid stelt haar  
programma van september 2020 tot januari 2021 
aan je voor. Een mix van ontdekkingen in eigen land, 
verblijven in het buitenland, interessante vormingen, 
verrassende wandelingen en nog veel meer. 

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

> Thema- en familiewandelingen 31

> Educatieve vorming 31

> Cultuur 33

> Meerdaagse verblijven 34

> Je lidkaart is geld waard! 34

> Inschrijvingsfiche 35

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

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
Leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant krijgen een 
tussenkomst van € 50 in het aan Vrije Tijd en Gezondheid betaalde 
lidgeld. Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden gratis! 

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. Heb je al een 
lidkaart met individueel toegekend nummer? Gelieve je dan niet 
meer opnieuw in te schrijven! 

VRIJE TIJD EN GEZONDHEID VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 14 90 of 02 546 14 63
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.

Alle activiteiten zijn georganiseerd met het oog op een stabiele situatie omtrent COVID-19. Wij houden steeds de maatregelen voor 
ogen en passen onze activiteiten hierop aan. Ben je niet zeker of een activiteit doorgaat? Aarzel dan niet om ons te contacteren via 
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be of 02 546 15 92.

Vrije Tijd en Gezondheid vzw heeft nu ook een online platform. Via onze Facebookpagina zullen we je verder op de hoogte 
houden van updates over onze activiteiten. @Vrijetijdengezondheidvzw
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SPORT
Wandelingen

4 OKTOBER 2020, 13 U.
Historische wandeling 
Centrum Brussel
Laat je meeslepen in de rij-
ke geschiedenis die Brussel 
stad te bieden heeft. Samen 
met een gids gaan we de 
stad herontdekken. Brus-
sel was doorheen de eeu-
wen hoofdstad van Brabant, 
Bourgondië, de Spaanse 
Nederlanden, het Koninkrijk 
der Nederlanden, België en 
de Europese Unie. Deze ge-
schiedenis gaan we in een 2 
uur lange wandeling samen 
met jou beleven.

 >  Afspraak Grote Markt Brussel
 > € 12

 

22 DECEMBER 2020, 13 U.
Themawandeling fotografie
Wandelen is een goede 
manier om fit te worden 
en om te genieten van de 
natuur die België te bieden 
heeft. Soms kom je onder 
het wandelen ogen tekort. 
Leg al deze mooie momenten 
vast met fotografie. Op deze 
wandeling nemen we jou en 
je camera mee op pad naar 
wondermooie plekken in de 
natuur.

 >  Afspraak aan de  
Sint-Pieterskerk Testelt

 > € 3,5

 

 
 

GROEPSLESSEN
3 OKTOBER 2020, 19 U.;  
10 OKTOBER 2020, 19 U.
Pilates
In deze lessen train je 
je houding, stabiliteit, 
coördinatie, ademhaling 
en focus op lichaam en 
geest. Pilates is een 
effectieve work-out waarbij 
er meerdere spiergroepen 
tegelijk worden versterkt en 
gerekt om een evenwichtig 
en soepel lichaam te 
krijgen. Het hele lichaam 
is betrokken bij Pilates, 
maar je traint voornamelijk 
je rompstabiliteit. Met 
een sterke rompstabiliteit 
verminder je de kans op 
blessures. De oefeningen 
beschermen je rug en 
verbeteren je houding.

 > Zuidstraat 118, Brussel
 > € 16 (per sessie)

 

9 NOVEMBER 2020, 19 U.;  
18 NOVEMBER 2020, 19 U.
Krav Maga: zelfverdediging
Tegenwoordig voelen veel 
mensen zich onveilig in het 
straatbeeld. Overvallen, dief-
stallen, kidnappings … Het 
gebeurt veel te veel. In deze 
lessen leer je een onveilige 
situatie herkennen en ver-
mijden. Je leert jezelf en je 
geliefden veilig te houden. 
Krav Maga is een zelfverdedi-
gingsmethode afkomstig uit 
Israël. De zelfverdedigings-
technieken zijn efficiënt, een-
voudig en gemakkelijk om te 
leren. Ze kunnen toegepast 
worden onder extreme stress 
door zowel mannen als vrou-
wen, ongeacht hun lichame-
lijke conditie of leeftijd.

 > Zuidstraat 118, Brussel
 > € 16 (per sessie)

 

4 DECEMBER 2020, 19 U.;  
11 DECEMBER 2020, 19 U
Aerial Yoga
Yoga staat bekend als een 
rust-gevende sport. Toch is 
het ook een hele work-out. 
Bij aerial yoga beoefen je 
traditionele yogaoefeningen 
met een stoffen hangmat. 
Je ervaart het unieke gevoel 
van gewichtloosheid, vrijheid 
en lengte in je lichaam. 
Je geniet van omgekeerde 
houdingen zonder veel druk 
op je wervelkolom. Aerial 
yoga vergroot de mobiliteit 
van je spieren, bouwt kracht 
op en verbeterd je houding. 
Daarnaast geeft het een 
rustgevend gevoel.

 >  Victor Nonnenstraat 20a, 
Sint-Pieters-Leeuw

 > € 16 (per sessie)

 

27 DECEMBER 2020, 17 U.
Yogalessen voor zwangere 
vrouwen
Wanneer je zwanger bent 
bevind je jezelf in een unieke 
positie, er groeit leven in je 
buik. Dit kan er voor zorgen 
dat er allerlei kwaaltjes 
optreden, ‘zwangerschap 
kwaaltjes’ noemt men dat dan. 
Maar wat als je met behulp 
van oefeningen je lichaam en 
geest leert versterken? Met 
deze yogalessen onderhoud 
je lenigheid, train je spieren 
en leer je diep adem halen en 
ontspannen. We richten ons 
op elasticiteit en stabiliteit, 
een goede basis voor de 
bevalling en postnataal 
herstel. Prenatale yoga is 

voor alle zwangere vrouwen, 
ongeacht je eerdere ervaring 
met yoga.

 > Zuidstraat 118, 1000 Brussel
 > € 7

 

23 JANUARI 2021 OM 19 U.
Zumba
Liever fitnessen of dansen? 
Met Zumba kan het allebei! 
Zumba is een combinatie van 
fitness- en dansbewegingen 
op Latin muziek. Je traint je 
hele lichaam, waardoor je 
veel calorieën verbrandt en je 
conditie verbetert. Er worden 
veel verschillende dansstijlen 
gebruikt. Dit zorgt voor 
een gevarieerde en leuke 
les. Door een intensieve 
begeleiding zijn de lessen ook 
gemakkelijk te volgen. Tot slot 
zorgen de bewegingen ervoor 
dat je lichaam een hormoon 
aanmaakt die het gevoel 
van stress verminderd. Een 
ideale avondactiviteit dus!

 > Stevensveld 16, Asse
 > € 16

 

EDUCATIEF /  
CURIEUZENEUZEN
Kidzzzspecials – 
al spelend leren
25 OKTOBER 2020, 14 U.
Workshop zelfportret
Spelen met verschillende 
materialen zoals verf, 
collagetechnieken, kraaltjes 
... Een workshop die je 
kind uitdaagt een portret 
te maken van zichzelf waar 
hij of zij zoveel mogelijk 
op lijkt. Dat is moeilijker 
dan het lijkt. Je bent zowel 
kunstenaar als model. Een 
originele blik toont de vele 
manieren waarop je naar 
jezelf kan kijken. We gaan op 
zoek naar manieren hoe je 
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jezelf kan afbeelden en een 
leuk eindresultaat aan het 
kunstwerk kan geven. Deze 
workshop is geschikt voor 
kinderen tussen de 9 en 12 
jaar.

 > Zuidstraat 118, Brussel
 > € 6

 

8 NOVEMBER 2020, 10 U.
Kleuterdansen
Kinderen hebben een 
natuurlijke drang om veel te 
bewegen. Vanaf de geboorte 
zoeken kinderen naar 
manieren om zich fysiek 
te ontwikkelen. Voed deze 
drang van je kind om te 
bewegen, experimenteren 
en zo hun creativiteit te 
ontwikkelen. Op een vroege 
leeftijd starten met dans 
heeft dus veel voordelen voor 
de ontwikkeling van je kind. 
Volg bij ons een proefles 
kleuterdans. Geschikt voor 
kinderen vanaf 2,5 jaar.

 > Zuidstraat 118, Brussel
 > € 15

 

19 DECEMBER 2020, 10 U.
Muziekinstrumentenmuseum
Geniet met je kinderen van 
’s werelds grootste en meest 
buitengewone collecties 
van muziekinstrumenten. 
De collectie bewaart 9000 
muziekinstrumenten, 1100 
daarvan kun je bewonderen 
in het museum. Omkaderd 
door beeldmateriaal en 
tekstpanelen vormt de 
collectie een interessant 
geheel. Een gids brengt 
de muziekinstrumenten 
tot leven voor jou. Laat je 
verwonderen door deze 
unieke collectie.

 > Hofbergstraat 2, Brussel
 > € 7

Educatieve momenten
6 OKTOBER 2020, 19.30 U.
Racisme, wat is dat?
We leven in een multicultu-
rele samenleving. Daarom 
is het belangrijk om geïnfor-
meerd te zijn over bepaalde 
onderwerpen. Racisme is 
momenteel een hot topic. 
Toch hebben veel mensen 
het gevoel te weinig geïnfor-
meerd te zijn om erover te 
kunnen meepraten of om er 
voor op te komen. Tijd om 
daar komaf mee te maken. 
Iedereen heeft recht op een 
gelijke behandeling. Veran-
dering begint bij een gesprek. 
Leer de pijnpunten kennen 
en laat je informeren over  
racisme.

 >  Zaal Sacco & Vanzetti,  
Zuidstraat 118, Brussel

 > € 8 (spreker en drankje)

 

10 NOVEMBER 2020, 19.30 U.
Eerste hulp bij huis-,  
tuin-, en keukenongevallen
Een ongeval is zo gebeurd. 
Liefst ben je goed voorbereid 
op de situatie. In deze 
workshop leer je eerste hulp 
geven bij huis-, tuin-, en 
keukenongevallen. Je leert 
wat je moet doen wanneer 
je (klein)kind, echtgenoot, of 
buurman thuis een ernstige 
wonde heeft opgelopen. Je 
leert wat je zelf kan doen 
om de wond te verzorgen 
en wanneer je er een arts 
bij moet halen. Er is geen 
voorkennis van eerste hulp 
vereist.

 >  Zaal Morgenrood,  
Mechelsestraat 70, Leuven

 >  € 38 (interactieve workshop 
en drankje)

 

 

20 DECEMBER 2020, 18.30 U.

Workshop huidverzorging
Wil jij ook een stralende 
huid voor de feestdagen? 
Leer in deze workshop jouw 
huid optimaal verzorgen. 
Leer tips en tricks van een 
professionele visagiste 
met een diploma in 
schoonheidszorgen. Onder 
het motto ‘love your skin’ 
word je geholpen de juiste 
huidverzorgingsproducten 
te kiezen en gebruiken. Een 
mooie uitstraling begint 
met een mooie huid. Boost 
je zelfvertrouwen met deze 
workshop.

 >  Zaal Morgenrood,  
Mechelsestraat 70, Leuven

 > € 27 (spreker en drankje)

 

22 JANUARI 2021, 19.30 U.
Tot rust komen
We leven tegenwoordig in een 
stressvolle maatschappij. 
Alles moet sneller, meer en 
leuker zijn. Dit zorgt ervoor 
dat veel mensen ’s avonds 
niet tot rust kunnen komen. 
Rusteloosheid, slecht slapen, 
vermoeid zijn doorheen de 
dag. Dit klinkt velen van ons 
bekend in de oren. Wat is 
nu een goede manier om tot 
rust te komen? Kom erachter 
tijdens deze educatieve 
bijeenkomst.

 >  Zaal Morgenrood,  
Mechelsestraat 70, Leuven

 > €12 (spreker en drankje)

 

 

Algemene vorming - De kracht 
van (gezonde) voeding
28 OKTOBER 2020, 19.30 U.
Koken voor kinderen
Koken voor kinderen, niet al-
tijd even gemakkelijk. “Ik lust 
dat niet”, een dichtgeklemde 
mond en een boos gezicht. 
Herkenbaar scenario? Daar 
brengen we in deze workshop 
verandering in. Maak koken 
leuk door samen met je kind 
de keuken in te stappen. Ont-
dek interessante nieuwe ge-
rechten die van iedere maal-
tijd een feestmaal maken. 
Maak iets gezonds dat er ook 
nog eens tof en lekker uitziet. 
Denk aan groenten wraps, 
taco’s en gezonde frietjes ….

 > Zuidstraat 118, Brussel
 >  € 25 (lesgever en 
ingrediënten)

 

26 NOVEMBER 2020, 19.30 U.
Zelfgemaakte, gezonde 
‘fastfood’
Ga je graag naar de snackbar, 
maar ben je ook bezorgd 
om je gezondheid? Leer in 
deze workshop een gezond 
alternatief samenstellen 
voor je favoriete burger, 
hotdogs of burrito’s … Maak 
van iets ongezond, iets 
gezond en maak van je cheat 
maaltijd een evenwichtige 
gebalanceerde maaltijd. Ben 
je benieuwd naar hoe dit 
allemaal zomaar kan? Schrijf 
je dan zeker in voor deze 
workshop.

 > Zuidstraat 118, Brussel
 >  € 25 (lesgever en 
ingrediënten)
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CULTUUR

13 DECEMBER 2020, 14 U.
Blinddate: portretten met 
blikken en blozen
In deze unieke tentoonstelling 
over portretkunst krijg je blik-
ken te zien van portretten uit 
de collectie van The Phoebus 
Foundation. Portretten van de 
middeleeuwen tot de vroeg 
moderne tijd. Deze gezich-
ten worden in hun natuurlijke 
habitat tentoongesteld, maar 
krijgen een originele sceno-
grafie van Walter van Bei-
rendonck. Ontdek en laat je 
verrassen door portretten van 
onder anderen Quinten Mas-
sijs, Frans Floris, Jan van He-
messen, Peter Paul Rubens, 
Antoon Van Dyck, Jan Cossiers 
en Jan Boeckhorst, en vele 
meer… De tentoonstelling vindt 
plaats op 4 locaties die door 
een wandeling met elkaar ver-
bonden zijn: de Keizerskapel, 
het Snijders&Rockoxhuis, de 
Sint-Carolus Borromeuskerk 
en Museum Vleeshuis.

 >  Afspraak aan de  
Keizerkapel, Antwerpen

 > € 10 (toegang en gids)

 

12 DECEMBER 2020, 15 U.
Rondleiding Stadhuis van 
Brussel
Een van de mooiste beziens-
waardigheden in Brussel is 
haar Stadhuis. De hoge toren 
en prachtige gevel staan we-
reldwijd bekend. Maar ook de 
binnenkant van het Stadhuis 
is zeker de moeite waard. Be-
zoek samen met een gids dit 
historische gebouw en laat 
je verrassen door het vele 
moois dat het Stadhuis te 
bieden heeft.

 > Stadhuis Brussel
 >  € 12 (toegang en gids)

10 JANUARI 2021 OM 14 U.
M museum, Leuven
De collectie van het M 
museum in Leuven, laat 
je verassen door een 
combinatie van werken uit de 
hedendaagse kunst en van 
oude meesters. Dit gegeven 
maakt de collectie uniek in 
Vlaanderen. Beeldcultuur 
van toen en nu, onder één 
dak. Door deze unieke mix 
van oude en nieuwe kunst, 
dagen ze jouw blik uit om 
kritisch te kijken, in de diepte 
te kijken en anders te kijken. 
Elk kunstwerk en object 
vertelt een eigen verhaal. 
Wanneer je nieuwe en oude 
werken naast elkaar plaatst 
vangt het onherroepelijk 
de kleur op van het andere 
kunstwerk en maakt plaats 
voor een nieuwe blik.

 > M museum, Leuven
 > € 10 (toegang en gids)

 

SHOWS EN  
PRETPARKEN

27 SEPTEMBER 2020
Musical Daens
Studio 100 presenteert een 
nieuwe, spectaculaire versie 
van de succesmusical Daens. 
Het leven en de boodschap 
van priester Daens zijn 
een inspiratiebron voor 
elke nieuwe generatie. De 
rijdende tribunes en decors 
geven een andere dimensie 
aan deze succesmusical 
waarbij er elke voorstelling 
meer dan 80 mensen op 
het podium zullen staan. 

Daarnaast beschikt deze 
musical over een sterrencast 
met onder andere Peter Van 
de Velde, Jan Schepens, Jo 
De Meyere, Free Souffriau, 
Jelle Cleymans, enzovoort. 
Een unieke ervaring die je 
zeker niet wilt missen! We 
bieden jullie voor dit concert 
de mogelijkheid aan om al 
dan niet gebruik te maken 
van ons busvervoer.

 >  Studio 100 Pop-Up Theater, 
Puurs

 > Aanvang voorstelling 18 uur
 >  VOORDEELTARIEF: € 53 ipv 
€ 59,95 cat.2

 >  Extra: busvervoer vanuit 
Halle, Affligem en Leuven 
mits toeslag van € 10

 

31 OKTOBER 2020, 13 U.
Walibi Halloween
Het is Halloween. Een tijd 
voor spoken, griezels en 
duistere figuren om feest 
te vieren. Kom mee met 
ons naar Walibi waar een 
echt griezelfestijn doorgaat, 
het grootste Halloween 
evenement van België. Er zijn 
9 spookhuizen, 6 scarezones, 
4 shows en 9 nocturnes. 
Walibi is een leuk pretpark 
voor de hele familie met 
aangepaste attracties voor 
alle leeftijden. Geen fan van 
monsters? Geen probleem, 
met een handige batch die 
je van het park krijgt weten 
de monsters dat ze bij jou 
vandaan moeten blijven..

 > Busvervoer
 > € 40

 

29 NOVEMBER 2020, 13 U.
Technopolis
Ben jij een curieuzeneuze-
mosterdpot? Of ken je zo ie-
mand? Ontdek dan samen 

Technopolis en kom alles te 
weten over wetenschap en 
technologie. Steek je handen 
uit de mouwen in verschil-
lende workshops en geef je 
ogen de kost tijdens demo’s 
en shows. Je kunt er in de 
lucht fietsen, parapente vlie-
gen, dieren via augmented 
reality in veiligheid brengen 
en zelfs een vliegtuig aan de 
grond zetten! Klinkt dit alles 
heel erg leuk? Kom dan zeker 
mee op deze uitstap!

 > € 17

 

13 DECEMBER 2020, 13 U.
Planetarium
Laat je verwonderen door de 
mysteries van het universum 
in het Planetarium in Brussel. 
Het Planetarium is een 
sterrenkundig museum en 
kent een divers programma 
voor het grote publiek. Hier 
beleef je samen met je gezin 
een kosmische ervaring 
en ontdek je de verste 
verten van het universum. 
Het is een magisch plek 
die je de schoonheid van 
de sterrenhemel doet 
ontdekken.

 >  Boechoutlaan 10, Brussel
 > € 10

 

17 JANUARI 2021 OM 11 U.
Plopsa indoor, Hasselt
Kom mee op bezoek bij 
Plop, Bumba, Maya de bij, 
Piet Piraat en vele anderen. 
Wanneer het buiten te koud 
is kunnen je kinderen binnen 
ravotten met hun beste 
televisie vriendjes. Geniet 
met de hele familie van 
een optreden van Bumba 
en Bumbalu en de vele 
attracties die er te vinden zijn 
in dit overdekte themapark. 
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Aikido met Ki vzw Keizer Karelstraat 111, 1000 Brussel

 > 10% korting bij abonnement

Arena Sport nv Halensebaan 148, 3290 Diest
 > 5% korting

Body & Vision Parijsstraat 44, 3000 Leuven
 > kortingsbon van 10 euro

Dorne Sport Hasseltsebaan 17, 3290 Deurne-Diest
 > 10% korting

Fitness Demiester Bierbeek Bergstraat 10, 3360 Bierbeek
 > 5% korting

Jurlie Sport Markt 13-14, 1740 Ternat
 > 10% korting

MB Sport Steenweg op Brussel 258, 1780 Wemmel
 > 20% op voetbalschoenen en 10% op toebehoren

Score 10 (Bodybuilding en fitness) Kroonveldstraat 21, 1020 Laken
 > 25% bij abonnement

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

 > Arrangement 1: toegang thermen, gelaatsverzorging en pedicure: € 50
 >  Arrangement 2: toegang thermen, lichaamsmassage met essentiële 
oliën (30 min.): € 50 i.p.v. € 54 

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

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

Trampolineshop Leuvensebaan 44, 3120 Tremelo
 >  Kortingsbon van € 20 (bij aankoop van min. € 50 materiaal)

Drijf rond in bootjes, zit op de 
rug van een kikker, ontmoet 
de televisie karakters en 
race van de glijbaan… Kort 
samengevat: een dag vol 
plezier.

 > Busvervoer
 > € 19

 

MEERDAAGSE  
VERBLIJVEN –  
REISVOOSTELLINGEN

In 2021 hopen we jullie op-
nieuw mee op reis te kun-
nen nemen. Een aantal van 
de verblijven die in 2020 niet 
zijn kunnen doorgaan omwil-
le van de coronamaatregelen 
zullen in 2021 opnieuw aan-
geboden worden. Maar, ui-
teraard staan er ook een he-
leboel nieuwe bestemmingen 
op het programma.

Graag stellen we jullie onze 
vakantieplannen voor op een 
van onze reisvoorstellingen:

 >  6 oktober 2020,  
zaal Sacco & Vanzetti,  
Brussel – 14 tot 16 uur

 >  12 oktober 2020,  
zaal Molenborre, Halle –   
10 tot 12 uur

 >  13 oktober 2020,  
zaal Morgenrood, Leuven –   
14 tot 16 uur

 >  19 oktober 2020,  
zaal Jef Baeck, Liedekerke – 
10 tot 12 uur

 >  20 oktober 2020,  
Tienen – 10 tot 12 uur

De voorstellingen zijn telkens 
gratis. Koffie wordt aangebo-
den.

Voor volgende najaarsbe-
stemming zijn er nog enkele 
plaatsen:

12 EN 13 DECEMBER 2020
Kerstweekend Trier
Voor ons kerstweekend trek-
ken we deze keer richting El-
zas, waar pittoreske stadjes 
als Colmar en Riquewihr ons 
met hun uitbundige kersts-
feer welkom heten.

 >  € 135 / supplement single: 
€ 40

Dit is slechts een kleine 
greep uit ons aanbod. 
Vraag ernaar via vrijetijd.
gezondheid@fsmb.be of 
02 546 15 92. Ook via onze 
Facebookpagina 'vrijetij-
dengezondheidvzw' vind 
je een actueel vrijetijds-
aanbod.
De aangeboden reizen 
worden georganiseerd 
door:
>  VTF België vzw: on-

dernemingsnummer 
0460.969.536, vergun-
ning categorie A 5336

>  CTT: ondernemings-
nummer 0867.164.657, 
vergunning categorie 
A 6259

>  Travel Europe: 
registratienummer 
1998/0079, vergunning 
categorie 12241/1a

JE LIDKAART IS GELD WAARD!
Toon je lidkaart van Vrije Tijd & Gezondheid vzw en geniet diverse kortingen.
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Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van de fsmb)

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

Naam:

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

Voornaam:

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

Adres:

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

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

Telefoonnummer:

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

Gsm-nummer:

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

E-mailadres:

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

Geboortedatum:

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

Wandelingen  
O Historische wandeling 04/10/20 Brussel 
O Themawandeling fotografie 22/12/20 Testelt 

Groepslessen  
O Pilates les 1 03/10/20 Brussel 
O Pilates les 2 10/10/20 Brussel 
O Krav Maga les 1 09/11/20 Brussel 
O Krav Maga les 2 18/11/20 Brussel 
O Aerial yoga les 1 04/12/20 Sint-Pieters-Leeuw 
O Aerial yoga les 2 11/12/20 Sint-Pieters-Leeuw 
O Yogalessen zwangere vrouwen 27/12/20 Brussel 
O Zumba 23/01/21 Asse 

Educatief 
O Racisme, wat is dat? 06/10/20 Brussel 
O Workshop zelfportret 25/10/20 Brussel 
O Koken voor kinderen 28/10/20 Brussel 
O Kleuterdansen 08/11/20 Brussel 
O Eerste hulp ongevallen 10/11/20 Leuven 
O Zelfgemaakte, gezonde ‘fastfood' 26/11/20 Brussel 
O Muziekinstrumentenmuseum 19/12/20 Brussel 
O Workshop huidverzorging 20/12/20 Leuven 
O Tot rust komen 22/01/20 Leuven 

Uitjes/cultuur 
O Musical Daens 27/09/20 Busvervoer 
O Walibi Halloween 31/10/20 Busvervoer 
O Technopolis 29/11/20 Busvervoer 
O Rondleiding Stadhuis Brussel 12/12/20 Brussel 
O Blinddate: portretten blikken en blozen 13/12/20 Antwerpen 
O Planetarium 13/12/20 Brussel 
O M-museum 10/01/21 Leuven 
O Plopsa indoor Hasselt 17/01/21 Busvervoer 

Meerdaagse verblijven 
O Kerstweekend Trier 12/12/20 en 13/12/20 

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

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

Voornaam en naam:      

Adres: 

Aantal personen:

Telefoonnummer:          Gsm-nummer: 

E-mailadres:

Lidnummer Vrije Tijd & Gezondheid:

Leeftijd deelnemende kinderen:

Handtekening en datum:

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten 
Om lid te worden, stuur je de inschrijvingsfiche 
volledig ingevuld terug. Dat kan per post, fax of 
e-mail. Let erop dat je het formulier dateert en 
ondertekent. Je kunt de ingevulde strook ook 
afgeven in een kantoor van de Socialistische 
Mutualiteit Brabant. Je kunt op dezelfde manier 
inschrijven voor activiteiten. Daarnaast kun je 
ook telefonisch intekenen, mits ons daarna het 
inschrijvingsformulier toe te sturen. Zodra wij 
je inschrijving ontvangen, krijg je van ons een 
algemene bevestiging/factuur. De betaling dient 
binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te 
gebeuren.
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HEB JE ADVIES NODIG?
  Contacteer ons via het nummer 02 506 96 11 of het 
e-mailadres mail@fsmb.be.

  We hebben tientallen kantoren, verspreid over 
Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut-
kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de 
gemeentes waar geen vast kantoor is.

  Ook een afspraak met een van onze raadgevers 
behoort tot de opties. Bel rechtstreeks naar het 
kantoor van jouw keuze of bel naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?
  Onze website staat boordevol informatie over onze 
voordelen en diensten. Daarnaast vind je er ook heel 
wat info over de ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
uiteenlopende gezondheidsthema’s.

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

  Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer  
02 506 96 11 of het e-mailadres mail@fsmb.be.

REGEL JE FORMALITEITEN MET JE  
ZIEKENFONDS

  Je kunt je zorgattest in de brievenbus van je kantoor 
deponeren.

  Onze interactieve terminals zijn van 7 tot 21 uur 
toegankelijk in een aantal kantoren. Je kunt er onder 
meer roze identificatieklevers en attesten afdrukken.

  Op e-Mut kun je je dossier raadplegen, je 
terugbetalingen controleren, documenten 
downloaden ... allemaal via je computer.

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!

Tot jouw dienst


