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Deze rubriek biedt een kort overzicht van de laatste nieuwigheden
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Door de komst van het coronavirus willen velen hun immuunsysteem
versterken. Het internet staat vol met zogenaamde wonderproducten.
Helaas lijkt het erop dat dit slechts commerciële beloften zijn. Toch
is het mogelijk om actie te ondernemen om het immuunsysteem in
topvorm te houden!
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GRIJP IN VOOR HET TE LAAT IS!

STOPPEN MET ROKEN?

Net als het gezichtsvermogen gaat ook het gehoor achteruit met
de leeftijd. Maar terwijl we het normaal vinden een bril te dragen
als we minder goed gaan zien, lijkt dat niet zo te zijn wanneer het
om hoortoestellen gaat. Toch kan dat probleem, als we er niets
aan doen, ernstige sociale gevolgen hebben.

Stoppen met roken staat bovenaan de lijst
van goede voornemens. Maar dat is vaak
makkelijker gezegd dan gedaan. Wij geven
je enkele tips om voorgoed komaf te maken
met de sigaret.
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Het bedrag dat de patiënt voor een verblijf in het
ziekenhuis betaalt, neemt voortdurend toe! Om
onaangename verrassingen te voorkomen, is het
noodzakelijk om op een aantal zaken te letten.
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Januari 2021 - september 2021

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. 19.

We garanderen dat onze vzw’s alle nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen
aan de veiligheidsnormen met betrekking tot Covid-19.
Mutualistische Weergalm Senioren
JANUARI 2021

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Hans Heyndels

VORMGEVING
dienst Infocom

OPLAGE
53.700 exemplaren

Informatieblad van de
Federatie van Socialistische
Mutualiteiten van Brabant

REDACTIE
dienst Infocom
infocom@fsmb.be

FOTO’S
©Shutterstock, iStock

EDITIE
Senioren (vanaf 60 jaar)
Editie januari 2021

DRUK
Dessain

Dit document heeft slechts
een informatieve waarde.
De uitgever is niet aansprakelijk
voor gebeurlijke fouten.

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.

ONZE GEZONDHEIDSZORG

B

ijna 500 dagen na de verkiezingen van 26 mei 2019
kwam een nieuwe federale regering tot stand, de
Vivaldi-coalitie. 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.
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.
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.
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

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 lock-down
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.
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.
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’.
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.
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.

Hans Heyndels
algemeen secretaris
18/10/2020

MUTUALISTISCHE WEERGALM / SENIOREN

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 meerderjarigen.
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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 bonussen 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.

Schaal verminderde
zelfredzaamheid
7–8
9 – 11
12 – 14
15 – 16
17 – 18

Categorie
1
2
3
4
5

Maandelijks
maximumbedrag
€ 88,55
€ 338,00
€ 410,95
€ 483,89
€ 594,39

Maandelijks
maximumbedrag
€ 88,55
€ 338,02
€ 410,97
€ 483,91
€ 594,41

Je
aanvraag
indienen
kan
via
www.
vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voorouderen-met-een-zorgnood. Laat je helpen door je
zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW. Hiervoor
kan je bij onze sociale dienst terecht:
- T. 02 546 15 12 (9u - 12u)
-
Of kijk op www.fsmb.be/nl/sociale-dienst voor de
maatschappelijk assistent in jouw buurt.

HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN?
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.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen nieuwe aanvragen
ingediend worden via www.myiriscare.brussels.
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HET IMMUUNSYSTEEM

VERSTERKEN!
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Door de komst van het coronavirus willen velen hun immuunsysteem versterken. Het
internet staat vol met zogenaamde wonderproducten. Helaas lijkt het erop dat dit
slechts commerciële beloften zijn. Toch is het mogelijk om actie te ondernemen om het
immuunsysteem in topvorm te houden!
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O

ns immuunsysteem, onzichtbaar voor onze
ogen, is van essentieel belang. Zonder dit
systeem zou ons leven op aarde onmogelijk zijn.
Het beschermt ons dag en nacht tegen schadelijke
invloeden van buitenaf. Er bestaan drie types
schadelijke invloeden: microben (virussen, bacteriën,
schimmels, parasieten), cellen die kankerverwekkend
zijn geworden of een vreemd lichaam zoals een
splinter of een getransplanteerd orgaan.

HET IMMUUNSYSTEEM

SIGNALEN DIE JE MOETEN
WAARSCHUWEN
Je immuunsysteem kan verzwakken. Mensen
die bijzonder worden getroffen door een verzwakte immuniteit zijn ouderen, mensen met
een chronische of ernstige ziekte (diabetes,
nierziekte, hiv ...) of mensen die een behandeling ondergaan zoals chemotherapie. Hier zijn
de signalen die je lichaam kan uitzenden en
waar je op moet letten.

Het immuunsysteem werkt op basis van twee
belangrijke processen: aangeboren immuniteit, die
niet-specifiek is maar snel reageert op infecties, en
verworven immuniteit, die specifieker is maar zich
langzamer zal ontwikkelen. Ons immuunsysteem
is al actief bij de geboorte. Het is de aangeboren
immuniteit die overheerst in dit stadium, maar
deze wordt snel ondersteund door de ontwikkeling
van adaptieve immuniteit, specifiek voor de
ziekteverwekkers die we tijdens ons leven zullen
tegenkomen. Dit wordt verworven immuniteit
genoemd.

ONVERKLAARBARE VERMOEIDHEID
Als je je zelfs na voldoende nachtrust vermoeid
voelt. Wanneer de kleinste taak uitputtend is,
wanneer je je psychisch en lichamelijk zwak
voelt, wanneer je last hebt van misselijkheid
en je niet ziek bent. Dit zijn allemaal tekenen
van problemen met je immuunsysteem.

« Ons immuunsysteem is actief van
kinds af aan en verzwakt naarmate
we ouder worden en door de
ziektes die we krijgen, waardoor
het lichaam kwetsbaarder wordt
voor infecties»

FREQUENTE ZIEKTEN
Buikgriep, urineweginfecties, verkoudheid ...
Als je vaak ziek wordt, betekent dit dat je immuunsysteem je niet meer goed beschermt
en onvoldoende zijn verdedigingstaak vervult
tegen aanvallen van virussen en andere bacteriën.
ALLERGIEËN
Sommige mensen hebben vaker last van
allergieën voor pollen, huisstofmijt, enz. dan
anderen (atopische personen). Deze allergische reactie kan de antivirale en antibacteriële immuunrespons verstoren.

We leven nu al een paar maanden met Covid-19
en de situatie zal waarschijnlijk nog wel een tijdje
duren. Meer was niet nodig om talrijke artikels op
het web te zien verschijnen waarin de kwaliteiten
van wonderproducten worden geprezen die ons
immuunsysteem zouden kunnen versterken. Het
is waar dat het idee aantrekkelijk is. We zouden
uitgerust zijn met een soort bescherming die
versterkt zou kunnen worden door een of andere pil
te slikken. Honderden producten beloven dit. Maar
is het werkelijk mogelijk om ons immuunsysteem
te versterken? Alle specialisten zijn het erover eens
dat er geen wondermiddelen bestaan!

LANGZAME WONDGENEZING
Als wonden niet goed genezen, geïnfecteerd
raken, ontsteken en pijn doen, dan betekent
dat dat de immuunrespons niet doeltreffend
werkt.
Als je regelmatig te maken krijgt met deze ongemakken, praat er over met je dokter.
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DE SLEUTEL TOT EEN GOEDE IMMUUNRESPONS
Wil je dat het immuunsysteem snel reageert bij een infectie? Verspil geen geld aan verkopers van magische
pillen om dit te bereiken. De sleutel tot een goede immuunrespons is namelijk je levensstijl. Gezondheid en
immuniteit zijn dus nauw met elkaar verbonden: door zorg te dragen voor je gezondheid verbetert je immuniteit, en omgekeerd.

LICHAAMSBEWEGING
Matig en regelmatig bewegen zou het immuunsysteem stimuleren en het verouderingsproces vertragen. Vanaf 65 jaar is het raadzaam om 2.30 uur
per week aan matig intensieve lichaamsbeweging
te doen, of in ieder geval 1.30 uur per week aan
zeer intensieve lichaamsbeweging te besteden, of
een gelijkwaardige combinatie van matige tot zeer
intensieve lichaamsbeweging.

DENK AAN VACCINATIE
Het is heel goed mogelijk en wenselijk om onze
verworven immuniteit te versterken met vaccinaties. Informeer bij je dokter over de vaccins die
zijn aanbevolen op basis van je leeftijd, beroep ...
Een vaccinatie bestaat uit het inbrengen van een
onschadelijk gemaakte microbe in ons lichaam
om ons immuunsysteem te stimuleren. Het vaccin
maakt niet ziek, maar ons immuunsysteem reageert door het produceren van antilichamen. Als je
dan besmet geraakt met de echte microbe, herkent
ons immuunsysteem, eerder geactiveerd door de
antigenen van het vaccin, deze en wordt de microbe
geneutraliseerd voordat de ziekte zich kan ontwikkelen. Het gaat hier om een zeer specifieke actie,
in de zin dat er enkel opgetreden wordt tegen een
bepaalde indringer.

VOLDOENDE EN GOEDE NACHTRUST
Studies hebben korte nachten in verband gebracht
met een verhoogd risico op infecties. Dit kan per
persoon verschillen, maar er wordt geschat dat je
acht uur slaap nodig hebt. Tip: ga liggen als dat nodig is.
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HET IMMUUNSYSTEEM

fruit, rauw of gekookt, diepgevroren, in blik enzovoort, proteïnen van dierlijke (vlees, eieren, vis) of
plantaardige oorsprong (peulvruchten en soja), calcium (zuivelproducten), koolhydraten (trage suikers
hebben de voorkeur: pasta, rijst, peulvruchten ...),
sommige vetten (vette vis (makreel, tonijn, sardine,
enzovoort) en plantaardige oliën) en water voor hydratatie en mineralen. Geen enkel voedingsmiddel
op zich bevat immers alle voedingsstoffen die het
lichaam nodig heeft. Je hebt geen keuze, je moet
gevarieerd eten.

LEREN OMGAAN MET STRESS
Er is een verband tussen stress en verminderde
immuniteit. We hebben het hier niet over eenmalige stress maar wel over frequente en constante
stress die je kunt voelen bij overbelasting op het
werk. Stress zorgt voor het vrijkomen van stresshormonen zoals cortisol en adrenaline, die schadelijk zijn voor het immuunsysteem als ze over een
langere periode worden geproduceerd. Om het
stressniveau te verlagen, moet je eerst de stressbron identificeren en manieren vinden om ermee
om te gaan. Een psycholoog kan je daarbij helpen.
Sport is ook een uitstekend wapen tegen stress.

De essentiële vitamine voor ons immuunsysteem
is vitamine D. Het lichaam synthetiseert vitamine D
wanneer het wordt blootgesteld aan de zon, maar
in de winter kan er een bepaald tekort ontstaan. In
dat geval zijn soms supplementen nodig. In ieder
geval wordt zelfmedicatie altijd afgeraden. Vraag
altijd advies aan je arts.

VERMIJD ROKEN EN TE VEEL ALCOHOL
Alcohol en tabak verzwakken de immuniteit. Aarzel
niet om hulp in te schakelen, het is de beste manier
om ermee te stoppen! Ons ziekenfonds komt hierin
tussen.

GEZOND ETEN
Obesitas verhoogt niet alleen het risico op diabetes
en op auto-immuunziekten. Het vermindert ook de
effectiviteit van de immuunrespons tegen vele ziekteverwekkers.

HOE ZIT HET DAN MET PROBIOTICA?
Probiotica zijn bacteriën en gisten die
aanwezig zijn in bepaalde supplementen
en voedingsmiddelen (yoghurts). Er bestaat
nog steeds weinig wetenschappelijk bewijs
dat ze echt werken. De consumptie van
bepaalde probiotica heeft waarschijnlijk
effecten op de duur van verschillende
spijsverteringsaandoeningen, maar heeft geen
invloed op het risico op het ontwikkelen van
deze ziekten. Ze hebben weinig of geen effect
op de frequentie of de duur van andere ziekten.

Het is daarom belangrijk om evenwichtig te eten.
Evenwichtige voeding is voeding met weinig of geen
bewerkte voedingsmiddelen rijk aan suiker, zout en
vetten. Lees het etiket van vele producten maar
eens, vaak bevat het een onnoemelijke lijst van toevoegingen, dat je door het bos de bomen niet meer
ziet …

HOE ZIT HET MET SUPPLEMENTEN,
PLANTEN ENZOVOORT?
Producten op basis van ginseng, echinacea
enzovoort beloven de immuniteit te versterken.
Er bestaat nog steeds weinig wetenschappelijk
bewijs dat ze echt werken ... Ze kunnen echter
wel schadelijke neveneffecten hebben.

Studies hebben aangetoond dat verschillende voedingsstoffen een rol spelen bij de goede werking
van ons immuunsysteem: zink, selenium, ijzer, koper, vitamine A, B6, B12, B9, C, D en E, vezels en
omega 3-vetzuren.
Al deze voedingsstoffen vind je terug in een evenwichtige voeding. Dat wil zeggen, voeding met veel
vezels en vitaminen in de vorm van groenten en
11
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SCHAADT EEN TE GOEDE HYGIËNE
ONS IMMUUNSYSTEEM?

Waar Wil ons immuunsysteem zijn rol als barrière goed kunnen spelen, dan moet het zich kunnen
trainen tegen bacteriën en virussen. Dit zou het risico op allergieën en auto-immuunziekten, door
een abnormaal overdreven immuunrespons tegen
respectievelijk onschadelijke antigenen of onze eigen cellen, verminderen. Deze theorie, die bekend
staat als de hygiënehypothese, wordt ondersteund
door verschillende studies. Uiteraard is het frequent
wassen van de handen nog steeds essentieel om de
overdracht van potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers tegen te houden.

BEN JE NA EEN INFECTIE IMMUUN
VOOR HET LEVEN?

Waar en onwaar Het is waar voor vele ziekten
(waterpokken, mazelen, bof...), maar bij andere
ziekten (aids, griep ...) gaan sommige virussen
muteren waardoor ons immuunsysteem geen
adequate specifieke respons kan ontwikkelen. Voor
infecties door bacteriën (difterie, tetanus ...) werkt
het immuungeheugen slechts enkele maanden of
jaren. En wat Covid-19 betreft, is het op dit moment
onmogelijk om te weten of het voor tijdelijke of
levenslange immuniteit zorgt.

JE ZIEKENFONDS KOMT TUSSEN!
> Wij vergoeden tot € 45 per jaar voor je
sport- of fitnessabonnement.
> Op zoek naar activiteiten? Raadpleeg het
programma van onze S’Academie VZW op
pagina 22.

ONZE IMMUNITEIT
NEEMT AF MET DE LEEFTIJD?

> Zorg zonder zorgen! Dankzij de volledige*
terugbetaling van je zorgkosten hoef je je
geen zorgen meer te maken over de prijs
van je gezondheidszorg.

Waar Net als de rest van het lichaam wordt
het immuunsysteem in de loop van de tijd op
natuurlijke wijze afgebroken. Dit fenomeen wordt
immunosenescentie genoemd en het treedt al op
rond de leeftijd van 45 jaar. Het beïnvloedt zowel
de aangeboren als de verworven immuniteit.
Immunosenescentie uit zich in een grotere
gevoeligheid voor virale en bacteriële infecties,
een afname van de kwaliteit van de vaccinrespons
en een toename van de incidentie van autoimmuunziekten (waarbij het immuunsysteem onze
eigen cellen aanvalt), meer kankers en complicaties
bij infecties (griep enzovoort).

> € 60 terugbetaling voor iedereen die een diëtist raadpleegt of deelneemt aan WW-sessies, ofwel Weight Watchers heruitgevonden, 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, wat
slechts enkele euro’s per consultatie bedraagt.
Meer info? www.fsmb.be / 02 506 96 11 /
onze kantoren
*Voorwaarden: Je moet beschikken over een GMD of ingeschreven zijn in een medisch huis.Bovendien is er een jaarlijkse franchise van € 50 voor meerderjarigen.
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STOPPEN MET
ROKEN

WAT DACHT JE VAN STOPPEN

met roken?

Stoppen met roken staat bovenaan de
lijst van goede voornemens. Wij geven je
enkele tips om voorgoed komaf te maken
met de sigaret.

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.

K

iezen 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.

MEDICINALE HULPMIDDELEN
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.

ONLINE OF TELEFONISCHE HULP?
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.
Bronnen: www.tabacstop.be - www.fares.be - www.tabac.ssmg.be

LAAT JE BEGELEIDEN
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.

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

Woon je in Vlaanderen?
Je betaalt slechts een deel van de kosten zelf. De
13
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EEN GEHOORPROBLEEM?
GRIJP IN VOOR HET TE LAAT IS!
Net als het gezichtsvermogen gaat ook het gehoor achteruit met de leeftijd: dat
is presbycusis. Voorbij de leeftijd van vijftig zijn die twee fenomenen allebei even
onvermijdelijk. Maar terwijl we het normaal vinden een bril te dragen als we minder
goed gaan zien, lijkt dat niet zo te zijn wanneer het gaat om hoortoestellen. Toch kan
dat probleem, als we er niets aan doen, ernstige sociale gevolgen hebben.
ONVERMIJDELIJK
Eenmaal voorbij de vijftig merken we dat het bergaf
gaat met ons gehoor: dat is presbycusis. Het hoort
bij de natuurlijke veroudering van het oor. Met het
ouder worden zijn het vooral de hoge tonen die vervagen. Het gehoor verliest zo zijn “scherpte”. Alles
klinkt doffer en het wordt moeilijk om sommige
klanken van elkaar te onderscheiden. Vaak gaat
gehoorverlies gepaard met oorsuizen.

zullen je hersenen die situatie als normaal interpreteren en wordt het moelijker om een passende
oplossing voor je probleem te vinden.
Het niet begrijpen van een grap of een gesprek, of
niet gepast reageren, kan ertoe leiden dat de persoon zichzelf steeds meer isoleert om pijnlijke of
gênante situaties te vermijden. Dit risico is zelfs
nog groter omdat de inspanningen om het te begrijpen vermoeidheid en ontmoediging kunnen
veroorzaken. Dit sociale isolement kan zelfs tot depressies leiden. Er is ook een verband tussen presbycusis en hersenveroudering. Omdat het brein van
een slechthorende minder wordt geprikkeld, wordt
het minder performant.

In het begin besteden de meesten van ons niet echt
aandacht aan het probleem, we proberen gewoon
beter te luisteren. Maar beetje bij beetje neemt het
gehoorverlies toe en vraagt luisteren steeds meer
inspanning.
Het is belangrijk om bij de eerste symptomen al te
reageren. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het
wordt om het probleem te verhelpen, want onze
hersenen passen zich aan de veranderende situatie aan. Als je dus al een tijdje minder goed hoort,

TEKENEN DIE JE MOETEN WAARSCHUWEN
Laat je gehoor controleren als:
> je de indruk hebt dat geluiden gedempt zijn,
> je regelmatig moet vragen om dingen
te herhalen,
> je de radio of tv altijd maar luider zet,

Een gehoorprobleem dat wordt verwaarloosd of
niet tijdig wordt opgespoord, kan dus veel negatieve gevolgen hebben voor de algemene gezondheid
van de betrokkenen.

> je moeite hebt om een conversatie in groep of in
een lawaaierige omgeving te volgen,
> je oor lijkt te suizen (tinnitus),
> je entourage je zegt dat je nogal luid spreekt in
omstandigheden waar je het beter stiller houdt
(bibliotheek, ziekenhuis enz.).

14
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DIAGNOSE VAN PRESBYCUSIS
Als je last hebt van een aantal van de hierboven
beschreven symptomen, adviseren wij je om je gehoor te laten controleren door een neus-, keel- en
oorspecialist (nko-arts). Er zijn verschillende soorten gehoortests. De meest courante is een audiogram, dat de gevoeligheid van het oor voor zuivere
klanken bepaalt. Een spraakaudiogram test het
spraakverstaan bij maximale en minimale intensiteit. Een tonaal audiogram bepaalt dan weer de gevoeligheid van het gehoor voor klanken. De klanken
worden steeds stiller weergegeven, tot de persoon
in kwestie zegt niets meer te horen. Net daarboven
ligt de gehoordrempel, dit is de laagste toon die het
oor kan waarnemen.

GEHOORPROBLEMEN

De hooroplossingen zijn steeds efficiënter, zowel
in termen van behandeling als op esthetisch vlak.
Geen apparaten meer die je niet eens achter je oor
kunt verstoppen. Nu zijn miniaturisatie en discretie
de norm.
De prijs voor hoortoestellen kan aanzienlijk verschillen van model tot model en is afhankelijk
van verschillende factoren: de prestatiegraad van
de microprocessor, de grootte van het hoortoestel, het merk enz. Reken op een bedrag tussen
700 en 2.500 euro per oor. Onder bepaalde voorwaarden kan de verplichte verzekering financieel tegemoetkomen. Meer informatie vind je op
www.riziv.be.

DOELTREFFENDE EN DISCRETE OPLOSSINGEN
Gehoorverlies kan worden gecompenseerd door
een hoortoestel te gebruiken dat het inkomende
geluidssignaal versterkt. Bij ernstig gehoorverlies
kan de patiënt ook overwegen om een hoorimplantaat te laten plaatsen. Daarover beslist een nkoarts die je na een onderzoek de meest geschikte
oplossing voor je gehoorprobleem zal voorstellen.

WAAR KOOP JE JE HOORTOESTEL?
Onze Medische centra César de Paepe
bieden je 15% korting op de aankoopprijs van
je hoortoestel.
Meer info op www.fsmb.be.
15

ZIEKENHUISFACTUUR

HOE KUN JE JE

ziekenhuisfactuur
verlagen?
Tips!
Het bedrag dat de patiënt voor een verblijf in het ziekenhuis betaalt, neemt
voortdurend toe! Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het noodzakelijk om op een aantal zaken te letten.

Kies dus steeds het kamertype dat je zelf
wilt, ook als het ziekenhuispersoneel je
laat weten dat er geen dergelijke kamers
meer vrij zijn. Zo vermijd je dat je supplementen moet betalen voor een kamer die
je niet zelf gewild hebt! Als je buiten je wil
verblijft in een duurder kamertype, gelden
immers de financiële voorwaarden van
het kamertype dat je gekozen hebt. Ook bij
een verblijf op de intensive care of op de
spoeddienst, of wanneer je arts een privékamer medisch noodzakelijk acht, mogen
geen supplementen worden aangerekend.

MAAK DE JUISTE KEUZES!
Wanneer je wordt opgenomen in het ziekenhuis,
moet je de opnameverklaring invullen. Dat document is heel belangrijk, want het bepaalt de financiële voorwaarden van je verblijf. Zo moet je er onder meer je kamerkeuze op aanduiden. Daarnaast
is het ook een ontvangstbewijs voor je voorschot. Je
kunt de opnameverklaring en de toelichting hierbij
al voor je opname vragen aan het onthaal van het
ziekenhuis.

HULP NODIG ?
Het departement Ledenverdediging biedt je hulp,
informatie en bijstand bij problemen met honoraria
van zorgverstrekkers, ziekenhuisfacturen (controle
en nazicht), getuigschriften voor verstrekte hulp,
beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers
(medische fouten), je rechten als patiënt. De zitdagen vind je op www.fsmb.be.

KEUZE VAN DE KAMER
Je kan op de opnameverklaring kiezen om opgenomen te worden in een gemeenschappelijke kamer,
tweepersoonskamer of individuele kamer. In een
gemeenschappelijke kamer of een tweepersoonskamer mogen geen kamersupplementen en honorariumsupplementen worden aangerekend.
Als je dus voor een individuele kamer kiest, verklaar je je akkoord met de ermee gepaard gaande
financiële voorwaarden betreffende de kamer- en
ereloonsupplementen. Deze staan vermeld op de
opnameverklaring.
16
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HOSPIMUT &
HOSPIMUT PLUS

GEHOORPROBLEMEN

Hospitalisatieverzekeringen op maat van uw behoeften!

02 506 99 25

PUB HOSPIMUT

De verzekeringen Hospimut en Hospimut Plus, onderworpen aan het Belgisch recht, worden voorgesteld aan de leden van de Federatie van de Socialistische
Mutualiteit Brabant. Verzekeraar: VMOBB (verzekeringsmaatschappij erkend door de Controledienst voor Ziekenfondsen onder het nummer 350/03 met
hoofdzetel Zuidstraat 111 in 1000 Brussel; KBO 0838.221.243). Tussenpersoon: FSMB (verzekeringstussenpersoon die uitsluitend handelt in naam en voor
rekening van de VMOB, erkend door de Controledienst voor Ziekenfondsen onder het nummer 3001 met hoofdzetel Zuidstraat 111, 1000 Brussel - www.fsmb.
be). Klachten kunnen gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35/6 -1000 Brussel - www.ombudsman.as.
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Toegankelijke gezondheid
voor iedereen!

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.
> Drukverdeling naar wens te regelen.
> Latex- en ftalaatvrij
> Beschikbaar in volgende maat: ø 37 cm
> Verkrijgbare kleuren: rood en zwart
> Inclusief pomp
> Inclusief 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
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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!
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Vzw Gehandicapten & Solidariteit
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 94 - info@gehandicaptenensolidariteit.be
Surf naar www.gehandicaptenensolidariteit.be
Gehandicapten en Solidariteit vzw

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 (10u 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 20

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

Ontdek, samen met VTF,

onze vakantiedorpen in Frankrijk en onze verblijven wereldwijd !
UW KORTINGEN :
• Als lid van de Socialistische Mutualiteit Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een vakantiedorp van VTF 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

*

ONTDEK ONZE VAKANTIEAANBIEDINGEN IN DE

LENTE,
HERFST- EN
LENTE ZOMER,
ZOMER HERFST~EN
WINTERBROCHURE
WINTERBROCHURE
2021

AARZEL NIET OM DEZE BROCHURE AAN TE VRAGEN !

KRIJK

IN FRAN
PEN,
ANTIEDOR
LE
HOTELS, VAK IES IN HUURFORMU
ENT
ANTIERESID

VAK

l | 02 546

ces.com/n

acan
www.vtf-v
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VOOR ALLE INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

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

Programma
S’Academie
januari 2021 september 2021

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

JE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!
Leden van de FSMB krijgen een tussenkomst van
€ 50 in het aan S’Academie betaalde lidgeld. Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden gratis!
Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. Heb
je al een lidkaart met individueel toegekend nummer?
Gelieve je dan niet meer opnieuw in te schrijven!

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
> Daguitstappen met bus
> Daguitstappen zonder bus
> Voorstellingen
> Reisvoorstelling - Meerdaagse verblijven
> Kortbezoeken
> Wandelingen
> Educatief
> Wandel je fit
> S’Academie praktisch
> Inschrijvingsfiche

S’ACADEMIE VZW
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
02 546 15 92 of 02 546 15 28 / fax: 02 546 14 54
sacademie.vzw@fsmb.be / www.fsmb.be
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Breng ons een bezoekje: elke werkdag tussen 8.30
en 12 uur in Brussel (Zuidstraat 118) of na afspraak
(016 20 88 69) op het secretariaat van S’Plus in Leuven
(Mechelsestraat 70).
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
hieraan aan. Ben je niet zeker of een activiteit doorgaat?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via sacademie.
vzw@fsmb.be of 02 546 15 09.

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

Het Zwin en Knokke-Heist
Het Zwin is weer helemaal terug, van nooit echt weggeweest.
We nemen er vandaag rustig onze tijd voor en trekken er
een ganse dag op uit. Eerst trekken we met onze gids de
gloednieuwe Zwindijk op. Een nieuw fiets- en wandelpad
dat ons een fantastisch zicht biedt op de Zwinvlakte en
haar rijke fauna en flora. Na de lunch ter plaatse rest er
nog voldoende tijd om ook zelf nog wat van het domein te
genieten. Als afsluiter houden we daarna nog even halt in
Knokke-Heist. Inbegrepen: onthaal met koffie en koek, gids
en toegang tot het Zwin, lunch, busvervoer en begeleiding.
> 15 juni 2021 (busvervoer vanuit Brussel, Halle, Affligem,
Vilvoorde en Zaventem)
> 17 juni 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, Rotselaar,
Tienen en Leuven)
> € 54

Hare Krishna en de grotten van Hotton
In het bosrijke hartje van onze Belgische Ardennen, vlakbij
Durbuy, brengen we een bezoek aan het sprookjesachtige
kasteel van Petite Somme, nu de thuisbasis van de Indiase
spirituele gemeenschap Radhadesh (Hare Krishna). Na
de lunch ter plaatse zoeken we uitzonderlijk natuurlijk
erfgoed op in de Grotten van Hotton. Afsluiten doen we met
nog wat vrije tijd in het centrum van Durbuy. Inbegrepen:
onthaal met koffie en koek, alle toegangen en gegidste
rondleidingen, lunch, busvervoer en begeleiding
> 22 april 2021 (busvervoer vanuit Brussel, Halle,
Affligem, Vilvoorde en Zaventem)
> 24 april 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge, Rotselaar,
Tienen en Leuven)
> € 54

		

		

LABIOMISTA en het Glazenhuis
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project dat ons
meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanmechelen. Een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur
en natuur. Zo wordt het park van 24 hectare, LABIOMISTA,
omschreven. Tal van (levende) kunstwerken en installaties
maken in deze openluchttentoonstelling universele maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en bespreekbaar. Een echt wonderlab. Maar
voor we aan dit avontuur beginnen, duiken we eerst nog
een andere wondere wereld binnen. De wereld van het
glasblazen. Het Glazen Huis in Lommel is een modern
glazen paviljoen waar het gloeit van de creativiteit. In het
glasatelier komen we niet alleen alles te weten over dit
ambacht, maar krijgen we ook de gelegenheid om de
glasblazers live aan het werk te zien. Inbegrepen: onthaal
met koffie en koek, gegidste rondleidingen en toegangen,
lunch, busvervoer en begeleiding
> 14 september 2021 (busvervoer vanuit Brussel, Halle,
Affligem, Vilvoorde en Zaventem)
> 16 september 2021 (busvervoer vanuit Tielt-Winge,
Rotselaar, Tienen en Leuven)
> € 54

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 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. Inbegrepen: lezing en rondleiding in de
moskee, lunch, toegang en gegidste rondleiding in het designmuseum (mits toeslag), busvervoer en begeleiding
> 18 mei 2021 (busvervoer vanuit de verschillende
opstapplaatsen)
> € 40 (toeslag € 14 voor het Designmuseum)
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DAGUITSTAPPEN ZONDER BUS

Folklore in Brussel
Ieder jaar wordt op 9 augustus voor 17 uur de vreugdeboom of de Meyboom geplant. Een Brusselse traditie die
ondertussen 8 eeuwen oud is! Brussel heeft dan ook als
geen ander een hart voor folklore. Vandaag duiken we een
ganse dag in die kleurrijke Brusselse Folklore. Starten
doen we met een film maar daarna gaan we op stap in de
stad! Verschillende leden van diverse folkloristische groepen staan ons namelijk op gepaste wijze op te wachten.
Ervaar deze unieke kennismaking met oa de Buum-en
poependroegers en Gardevils, de orde van de Moestasjes
en Madame Chapeau. Dit wordt onvergetelijk! Inbegrepen:
onthaal met koffie, filmvertoning, lunch en diverse ontmoetingen
> 22 April 2021
> Afspraak in zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat 118, Brussel
> 10 tot 16.30 uur
> € 25

Floraliën en Anseele in Gent
Gent brengt ons vandaag de pracht en praal van de
Floraliën en de kracht van niemand minder dan Edward
Anseele. We ontdekken met onze gids op verschillende
locaties de uitzonderlijke bloemenpracht van deze 36ste
editie die dit jaar in het teken van ‘Mijn paradijs. Mijn wereldse Tuin’ staat. Na de lunch neemt Anseele ons mee
door zijn leven in Gent ten tijde van Daens en zijn strijd
tegen het toenmalige establishment. Inbegrepen: toegang
Floraliën en gegidst bezoek, lunch, gids thematische stadswandeling en begeleiding.
> 4 mei 2021
> Afspraak aan de Floraliënhal, Gent
> 10 tot 16.30 uur
> € 49
		

		

VOORSTELLINGEN
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. We bieden jullie voor deze musical de mogelijkheid aan om al dan niet gebruik te maken van ons
busvervoer.
> Datum nog niet gekend
> Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs
> Aanvang voorstelling 18 uur
> VOORDEELTARIEF: € 53 ipv € 59,95 cat.2
> Extra: busvervoer vanuit Halle, Affligem en Leuven
met toeslag van 10

Ensor in Oostende
Waar anders dan in Oostende kunnen we ons dicht bij de
geest van Ensor wanen? En dat doen we vandaag niet alleen met een gegidst bezoek aan het recent heropende en
vernieuwde Ensorhuis maar ook met de interactieve Ensorwandeling waarbij Ensor ons via een app vergezelt doorheen
zijn stad. Inbegrepen: toegang Ensorhuis en gegidst bezoek,
lunch, applicatie Ensorwandeling en begeleiding
> 3 september 2021
> Afspraak aan het station van Oostende of aan het
Ensorhuis
> 10 tot 16.30 uur
> € 49

		

Vergeet Barbara
Met ‘Vergeet Barbara’ presenteert Studio 100 de feelgood
musical van 2021. In 2020 werd Will Tura 80. Niet toevallig
dat in dit jaar dit prestigieuze eerbetoon aan de keizer van
het Vlaams lied gelanceerd werd. Naast kleppers als Jonas
Van Geel, Gert Verhulst, James Cooke en Jelle Cleymans
mogen we op het podium ook een 20-koppig ensemble en
een spetterend live orkest verwachten. Het wordt zowel
een muzikale als een humoristische reis door het rijke
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oeuvre en de allergrootste hits van het icoon Will Tura.
> Zondag 21 maart 2021
> Aanvang musical 13.30 uur
> Afspraak aan het Pop-up Theater in Puurs
> € 44
> Extra: busvervoer vanuit Halle, Affligem en Leuven
met toeslag van 10 euro
		

MEERDAAGSE VERBLIJVEN

12 MAART 2021

In 2021 hopen we jullie opnieuw mee op reis te kunnen nemen. Een aantal van de verblijven die in 2020
niet zijn kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen zullen in 2021 terug aangeboden worden. Maar, uiteraard staan er ook nieuwe bestemmingen op het programma. Al onze verblijven vind je op
www.fsmb.be/nl/voordelenendiensten en in onze nieuwe
vakantiebrochure 2021. Je kan deze gratis aanvragen op
het nummer 02 546 15 28, via sacademie.vzw@fsmb.be
of via de inschrijvingsstrook achteraan.

100 x Congo

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.
> Afspraak aan het MAS, Antwerpen
> 14 tot 15.30 uur
> € 15 (toegang en gegidst bezoek)

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

		

26 MAART 2021

Retrospectieve Roger Raveel

KORTBEZOEKEN

In 2021 zou Roger Raveel 100 jaar geworden zijn. Een ideale
gelegenheid voor BOZAR om een grote retrospectieve aan
zijn werk te wijden. Door zijn geheel eigen en bijzondere
beeldtaal en met zijn omgeving als belangrijkste inspiratiebron wist Raveel zich telkens van zijn generatiegenoten
te onderscheiden. Dit lange artistieke parcours volgen we
samen met onze gids doorheen de verschillende thematische hoofdstukken van de tentoonstelling.
> BOZAR, Brussel
> 14 tot 15.30 uur
> € 21 (toegang en gegidst bezoek)

26 FEBRUARI 2021

Expo Warhol – the American Dream Factory
‘Warhol. The American Dream Factory’ blikt terug op de
carrière van een van de meest invloedrijke kunstenaars
van de 20ste eeuw. De tentoonstelling verzamelde de
beroemdste werken van Warhol uit ‘s werelds grootste
musea en toonaangevende privécollecties, evenals
zeldzame documenten die voor het eerst gepresenteerd
worden. Het resultaat is dan ook een levendig portret van
40 jaar Amerikaanse geschiedenis en dit in het hart van de
prachtige La Boverie.
> Afspraak aan de ingang van het station van Luik
Guillemins
> 11 tot 13 uur
> € 18 (toegang en gegidst bezoek)
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VRIJDAG 11 JUNI 2021

teiten van Vrije Tijd & Gezondheid, onze volwassenen- en
familiewerking. Vraag gerust vrijblijvend hun brochure aan
of bekijk het aanbod op www.fsmb.be/voordelenendiensten!
> Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat 118, 1000 Brussel
> 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei en 24 juni
Maak je keuze om 10 of 19 uur
> GRATIS

Villa Carpentier

Ramen met glas in lood, leuningen in gietijzer, vloeren en
wanden met weelderige bloemenmotieven … Villa Carpentier in Ronse is overduidelijk van de hand van Victor Horta.
Hij ontwierp dit luxueuze zomerverblijf voor de textielbaron
Valère Carpentier en het werd een van zijn meest luxueuze
landhuizen ooit.
> Villa Carpentier, Doorniksesteenweg, Ronse
> 14 tot 15.30 uur
> € 15 (toegang en gegidst bezoek)

		

CREATIEF ATELIER
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
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 gaan en schrijf je snel in.
> Spiegelzaal, Zuidstraat 118, 1000 Brussel
> 6 en 20 maart, 24 april, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni van
13 tot 16 uur
> GRATIS

WIJKWANDELINGEN
VRIJDAG 25 JUNI 2021

Verborgen hoekjes rond het Kasteel van Terhulpen
Onder wandelaars en kenners van de streek is Domein
Solvay al langer een goed bewaard geheim. Hoog tijd
dat ook wij de mooiste plekjes van dit domein rond het
kasteel van Terhulpen (her-)ontdekken. Waterpartijen,
fruitbomen met exotische namen en mammoetbomen.
We komen ze allemaal tegen. Maar we lopen ook de
Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon tegen het lijf.
Je kunt hier namelijk in Stichting Folon meer dan 500
van zijn kunstwerken bewonderen.
> afspraak op de parking van Domein Solvay
> 14 tot 16.30 uur
> € 15 (gegidste wandeling en toegang Stichting Folon)

		

ALGEMENE VORMING

		

EDUCATIEF
KUNST EN CREATIE

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 kennen van de
kunstenaar. Deze gesprekken worden steeds begeleid,
maar ook jouw input en interpretatie zijn van belang.
Praat je graag? Of luister je liever naar anderen?
Wees allen welkom en neem samen kunst onder de
loep. Volgende kunstenaars/kunststromingen komen
respectievelijk aan bod: René Magritte, James Ensor, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Piet Mondriaan
Tip: deze lezingen vallen te combineren met tal van activi-

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
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Eenzaamheid plus Stadhuis en Grote Markt van
Brussel

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
> Bibliotheek Tweebronnen, Leuven
> 19 tot 20.30 uur
> €9

Bestaat dat nog, de dag van vandaag, eenzaamheid?
Jammer genoeg veel meer dan we denken. Hoe komt dit
eigenlijk? En waarom heerst er nog steeds een taboe rond
je eenzaam voelen? Tijdens deze voordracht hebben we het
over maatschappelijke trends en taboes, de onverwachte
coronacrisis maar ook over manieren om eenzaamheid te
doorbreken. EXTRA: we combineren dit infomoment met
een lunch en een gidsbeurt in en rond het Stadhuis van
Brussel, gelegen op wandelafstand. Wie erbij wil zijn, kan
zich hiervoor extra inschrijven!
> 8 maart 2021
> Zaal Sacco & Vanzetti, Zuidstraat, Brussel
> 10 tot 12 uur (lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl. lunch
en bezoek)
> € 5 (infomoment en koffie)
> Extra: € 25 voor lunch en gegidste rondleiding in
het Stadhuis

		

Mini-herboristencursus
Tijdens deze vierdelige lessenreeks rond natuurlijke producten, grijpen we terug naar de natuur. We combineren
theorie met de nodige praktijk en leren niet alleen over de
werking van kruiden maar gaan ook effectief aan de slag.
Zo leggen we niet alleen de juiste basis maar maken we
ook onze eigen massageolie, zalf en shampoo.
> 7, 14, 21 en 28 juni in zaal Jef Baeck, Liedekerke
> 6, 13, 20 en 27 september in zaal Morgenrood, Leuven
> 10 tot 12.30 uur
> € 80 (incl. € 40 aan materiaal, koffie / water)

		

		

EDUCATIEF PLUS

Patiëntenrechten plus chocolade- en
koffieproeverij
Als patiënt heb je rechten. Maar wat houden die rechten
precies in? Mag je bijvoorbeeld alle informatie opvragen
over je dossier bij je dokter? Geeft de specialist altijd alle
medische informatie door aan je huisarts? En hoe zit het
met euthanasie? In deze interactieve vorming geven we je
een antwoord op al die vragen, maar is er uiteraard ook
ruimte om zelf je vragen te stellen of je verhaal te doen.
I.s.m. het Regionaal Dienstencentrum en Steunpunt
Mantelzorg. EXTRA: we combineren dit infomoment met
een lunch in de buurt en een chocolade -en koffieproeverij
in de wereldwinkel van Oxfam. Wie erbij wil zijn, kan zich
hiervoor extra inschrijven!
> 8 februari 2021
> Zaal Morgenrood, Mechelsestraat, Leuven
> 10 tot 12 uur (lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl. lunch en
degustatie)
> Gratis (infomoment en koffie)
> Extra: € 25 voor lunch en proeverij

Zorg dragen voor je rug plus Kruidtuin Leuven
Met deze interactieve workshop gaan we op zoek naar
oorzaken en oplossingen. Op een speelse manier aangebracht, zorgen heel wat tips & tricks ervoor dat je na deze
workshop anders en beter met je rug kan omgaan. I.s.m.
het Regionaal Dienstencentrum. EXTRA: we combineren
dit infomoment met een bezoek aan de Kruidtuin van Leuven. Lunchen doen we in een restaurantje in de buurt. Wie
erbij wil zijn, kan zich hiervoor extra inschrijven!
> 10 mei 2021
> Zaal Morgenrood, Mechelsestraat, Leuven
> 10 tot 12 uur (lezing) – 12 tot 16.30 uur (incl. lunch
en bezoek)
> Gratis (infomoment en koffie)
> Extra: 25 euro voor lunch en gegidste rondleiding in
de Kruidtuin
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19 SEPTEMBER 2021

DUISBURG – Serristenwandeling – 8 km

Start aan pachthof
Stroykens
> Alle wandelingen
starten om 14 uur
> € 1,50/wandeling –
€ 12 voor de reeks
van 10 wandelingen
(voor de begeleiding en
verzekering)
> Voorzie steeds
aangepaste wandelkledij

SPORT &
BEWEGING

9 MEI 2021

WANDEL JE FIT

Start op de parking van
sporthal Heuvelkouter

7 MAART 2021

STERREBEEK – Willem Van
Oranjepad – 6,1 km
Start aan de Kerkdries in
Sterrebeek

21 MAART 2021

AFFLIGEM – Van abdij tot
waterkasteel – 8,15 km
Start aan parking van de
abdijtoren

11 APRIL 2021

SCHELLEBELLE – door
de bloementuin van
Vlaanderen – 10,1 km

Start aan het voetveer
over de Schelde

Je bent nooit te oud om te
leren lopen. Daarom pakken
we groots uit om jou aan het
lopen te krijgen met onze
gloednieuwe zelf ontwikkelde PODCAST voor (her-)
beginnende lopers op aangepaste muziek met loopschema’s en de nodige tips.
Hoe ga je te werk? 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 Facebook pagina
@vrijetijdengezondheidvzw
of kan je telefonisch en via
mail aanvragen.

LIEDEKERKE – Tweedorpenwandeling – 9,5 km

23 MEI 2021

WEMMEL – In het spoor
van de Motte – 6,8 km
Start aan het
gemeentehuis

6 JUNI 2021

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

20 JUNI 2021

HERNE – Markwandeling
– 9,3 km
Start aan het
gemeentehuis

25 APRIL 2021

5 SEPTEMBER 2021

Start aan taverne
Mie Maan, Diestsebaan

Start op de parking van
het milieucentrum de
Bourgoyen

HERSELT – de oude
boswachterswandeling
– 6,3 km

LOOP JE FIT

DANS JE FIT

Start to move again – Door
middel van beweging en
stretching op een zachte
manier en in beperkte
groep werken aan je conditie waardoor je je (terug)
goed in je lichaam voelt.
Bewegen op muziek! Ben
je niet zeker of dit iets voor

GENT – grootse natuur
in de rand van de
Arteveldestad – 6,3 km
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jou is maar wil je het wel
eens proberen? Kom het
dan uittesten en aanvoelen
op onze twee gratis proeflessen.
> Lemonierlaan, Brussel
> Wekelijks op woensdag 3
maart - 23 juni (de eerste
twee lessen zijn gratis)
> Van 11 tot 12 uur
> € 52
> Sportcentrum De
Wildert, Meise
> Wekelijks op donderdag 4
maart - 24 juni (de eerste
twee lessen zijn gratis)
> Van 10 tot 11 uur
> € 52

YOGA ONLINE
Via het online platform van
Yogi Power (www.yogipower.
be) kan je van thuis uit yoga
& meditatielessen volgen,
wanneer je maar wil. Het
enige dat je nodig hebt is
computer, laptop, tablet of
smartphone! De lessen zijn
speciaal ontworpen om senioren fitter en gelukkiger
te maken. Yoga ervaring
of lenig zijn is niet vereist!
Hoe werkt het? Wekelijks op
woensdag wordt er op het
platform een nieuwe video
geplaatst die telkens een
45 min duurt. De meeste
oefeningen en meditaties
kunnen vanop een stoel
uitgevoerd worden. Op een
yogamatje mag, maar is
niet per se nodig of beter.
> € 30 voor volledige reeks
en onbeperkte toegang
tot alle lessen van 3
maart t.e.m. 30 juni
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SAMEN MET
S-PLUS

Lid worden van S-Plus Brabant kan al voor 7 euro per persoon per jaar! Een greep uit de talrijke voordelen:
> korting bij deelname aan onze activiteiten, daguitstappen
en reizen.
> naast onze jaarlijkse reisbrochure ontvang je het driemaandelijkse ledenblad Senioren Info, boordevol interessante artikels en met info over lokale, provinciale en
nationale activiteiten waaraan je kan deelnemen.

S-PLUS? WIE ZIJN WIJ?

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

> 20% korting op een jaarabonnement op tijdschriften van
Roularta of kranten van De Persgroep.

… Kies helemaal zelf!
Kies uit ons ruim aanbod: nieuwe plaatsen ontdekken, een gezellige shownamiddag in jouw buurt,
een toneelvoorstelling of concert en zo veel meer.
Leergierig? Ook dan kan je bij ons terecht! Van leren werken met een tablet tot een infosessie over gezondheid.

Wil je de andere voordelen kennen? Of heb je interesse in
ons aanbod? Neem dan gerust even met ons contact op!
S-Plus Halle-Vilvoorde: katalina.venegas@s-plusvzw.be,
ann.lagring@s-plusvzw.be of 02 546 15 29
S-Plus Brussel: rohnny.buyens@s-plusvzw.be of 02 546 15 03
S-Plus Leuven: johan.saenen@s-plusvzw.be of 016 20 88 69

Wil je even weg uit de drukte? Dan hebben we zeker wat
voor jou in ons reisaanbod.

Je kan ons ook vinden op www.s-plusvzw.be
… S-Plus in jouw buurt
S-Plus telt daarnaast ook tal van lokale afdelingen, die niet
alleen hun eigen ding doen maar die ook van de voordelen
kunnen genieten als ze in groep naar een van onze activiteiten komen.

S-Plus vzw Brabant zoekt vrijwilligers om hun
bestaande afdelingen/groepen te versterken
of om nieuwe groepen op te richten. Heb
je interesse om ons op een enthousiaste
en dynamische manier te helpen? Laat het
ons snel weten! Ontdek onze vacatures op
www.fsmb.be/nl/vrijwilligers

… Aansluiten bij S-Plus
Je kan zowel aansluiten bij een lokale afdeling als aansluiten bij onze regionale secretariaten en zo genieten van het
volledige aanbod en van tal van voordelen.
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S’ACADEMIE
PRAKTISCH

JE LIDKAART IS
GELD WAARD!

Busvervoer: opstapplaatsen voor daguitstappen

Lid zijn van S’Academie heeft zo zijn
voordelen. Dankzij enkele interessante
samenwerkingsverbanden krijg je
op simpel vertoon van je lidkaart van
S’Academie bepaalde kortingen of
voordelen.

(minimaal 10 personen per opstapplaats)
> Tienen: parking Houtemveld (sporthal Tienen)
> Leuven: Diestsepoort
> Rotselaar: Aarschotsesteenweg aan de rotonde
> Brussel: parking Koning Boudewijnstadion
(Houba De Strooperlaan)
> Halle-GB: Demaeghtlaan 12
> Zaventem: parking zwembad
(Hector Henneaulaan)
> Vilvoorde: voorkant station (aan de rotonde)
> Affligem: carpoolparking (Molenstraat)

Seniorennamiddagen Kinepolis Leuven
Elke tweede dinsdag van de maand krijg je de kans
om een topfilm te ontdekken gevolgd door koffie/thee
en gebak. Deze voorstellingen zijn voorbehouden aan
55+’ers. Op vertoon van je lidkaart van de Socialistische Mutualiteit Brabant betaal je 9,70 euro i.p.v.
11,30 euro.

Lid zijn van S’academie vzw betekent:

> nieuws krijgen over ons aanbod;
> verzekerd zijn tijdens onze activiteiten;
> deelnemen aan voordelige activiteiten en reizen.

Thermen Tadema in Halle

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten

Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle / 02 361 10 20
>T
 oegang thermen gedurende een hele dag: € 14

Wij aanvaarden enkel schriftelijke inschrijvingen
door middel van de inschrijvingsfiche op p. 31. De
fiche moet gedateerd en ondertekend zijn. Je kunt ze
opsturen naar S’Academie vzw, Mussenstraat 17-19,
1000 Brussel, faxen naar 02 546 14 54 of mailen naar
sacademie.vzw@fsmb.be.

>T
 oegang thermen en aquagym op maandag,
dinsdag en donderdag: € 18
>S
 peciaal tarief jaarabonnement: € 400 i.p.v. € 460

Na je inschrijving ontvang je een bevestiging met
een volledig overzicht van de activiteiten waaraan je
wenst deel te nemen en het te betalen deelnamegeld.
Elke activiteit dient onmiddellijk betaald te worden.
Terugbetalingen gebeuren enkel op voorlegging van
een medisch attest, opgesteld voor de aanvang van de
activiteit. 3 euro is evenwel, en ongeacht de reden van
annulering, definitief verworven voor de organisatie en
dit ter dekking van de administratiekosten. De week
voor het vertrek worden geen terugbetalingen meer
toegestaan, wat ook de reden mag zijn.
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INSCHRIJVINGSFICHE
Daguitstappen met bus
O Hare Krishna en de grotten van Hotton
O Religie en design in Gent
O Het Zwin en Knokke-Heist
O La Biomista en het Glazenhuis

...../04/21
18/05/21
...../06/21
...../09/21

Opstapplaats: ...
Opstapplaats: ...
Opstapplaats: ...
Opstapplaats: ...

Ik wil lid worden van
S’Academie vzw:

Daguitstappen zonder bus
O Floraliën en Anseele in Gent
O Ensor in Oostende		
O Folklore in Brussel		

04/05/21
03/09/21
22/04/21

Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:

Naam:

Voorstellingen
O Musical Daens			
			
O Vergeet Barbara		
21/03/21
			

LID WORDEN
..................................................
Voornaam:
..................................................

Aantal personen:
O Eigen vervoer
O Busvervoer vanuit:…
Aantal personen:
O Eigen vervoer
O Busvervoer vanuit:…		

Meerdaagse verblijven
O Vakantiebrochure 2021
Kortbezoeken
O Expo Warhol		
O 100 x Congo		
O Retrospectieve Roger Raveel
O Villa Carpentier		

26/02/21
12/03/21
26/03/21
11/06/21

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

Wijkwandelingen
O Het Kasteel van Terhulpen

25/06/21

Aantal personen:

Wandel je fit
O Sterrebeek		
O Affligem		
O Schellebelle		
O Herselt		
O Liedekerke		
O Wemmel		
O Sint Pieters Leeuw		
O Herne		
O Gent		
O Duisburg		

07/03/21
21/03/21
11/04/21
25/04/21
09/05/21
23/05/21
06/06/21
20/06/21
05/09/21
19/09/21

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

Geboortedatum:

Loop je fit
O Podcast		

Aantal personen:

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

Dans je fit
O Creatieve dans		

Aantal personen:

Yoga online
O yoga		

Aantal personen:

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

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

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

Educatief – kunst en creatie
O Kunst onder de loep		
vijfdelige reeks
Aantal personen:
O Creatief atelier		
zevendelige reeks
Aantal personen:
Educatief – algemene vorming
O Meditatie is goed voor je brein
22/03/21
Aantal personen:
O Mini herboristencursus		
vierdelige reeks
Aantal personen:
Educatief Plus
O Patiëntenrechten
Aantal personen:
O EXTRA: lunch en proeverijen
O Eenzaamheid
Aantal personen:
O EXTRA: lunch en stadhuis
O Zorg dragen voor je rug Aantal personen:
O EXTRA: lunch en Kruidtuin

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

Telefoonnummer:

Lidnummer S’Academie:					

Handtekening :



E-mailadres:
Aantal personen:

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

Lokatie:
Aantal personen:
Aantal personen:
Aantal personen:

Tot jouw dienst
HEB JE ADVIES NODIG?

	Maak gebruik van ons online contactformulier of
contacteer 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 raadgevers
door te surfen naar www.fsmb.be/nl/afspraak-online,
contact op te nemen met het kantoor van jouw keuze
of te bellen naar 02 506 96 11.

HEB JE EEN VRAAG?

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

REGEL JE FORMALITEITEN

	Je kunt je zorgattest in de brievenbus van je kantoor
deponeren.
	Onze interactieve terminals zijn van 7 tot 21 uur
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.

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!

