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08 ALLES WAT JE NOG NIET 
WIST OVER VETTEN! 
Je bent wat je eet. Maar weet je altijd wat je 
eet? Vetten hebben een slechte naam ge-
kregen in loop van de jaren. Toch zijn vetten 
essentieel, zo leveren ze ons het meeste ener-
gie op (9kcal per gram). Hoewel je niet te veel 
calorieën per dag mag eten zijn ze nodig om 
gezond en evenwichtig te eten.

12 Zo zoet als honing
Lang geleden was honing de enige 
zoetstof die mensen ter beschikking 
hadden. We vinden honing steeds 
vaker terug in gezonde recepten, 
maar wat maakt honing zo anders 
dan suiker? En zijn gerechten met 
honing gezonder? Via feiten en 
fabels leer je hier over wat honing 
wel en niet kan betekenen voor je 
gezondheid.

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



19 PROGRAMMA  
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.

16 MANTELZORG & DEMENTIE  
IN DE KIJKER 
Op 21 september is het Werelddag dementie. 
Personen met dementie hebben vaak zorg nodig. 
Mantelzorgers staan dag in dag uit klaar voor een 
zorgbehoevend persoon. Heel wat mantelzorgers 
zorgen voor personen met dementie.  

 PROGRAMMA S’ACADEMIE 
september 2020 - januari 2021

Mutualistische Weergalm Senioren  
SEPTEMBER 2020

Informatieblad van de  
Federatie van Socialistische  
Mutualiteiten van Brabant

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Michel Michiels 

REDACTIE
dienst Infocom
infocom@fsmb.be

VORMGEVING
dienst Infocom

FOTO’S
©Shutterstock, iStock

DRUK
Dessain 

OPLAGE
53.700 exemplaren

EDITIE 
Senioren (vanaf 60 jaar) 
Editie september 2020

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

INHOUDINHOUD

Weergalm
MUTUALISTISCHE

SENIOREN

22

We garanderen dat onze vzw's alle nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan de 
veiligheidsnormen met betrekking tot Covid19.



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



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 tandheelkundige 
verzekeringen (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, bankrekeningnummer) 
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.
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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



WAAROM HEB IK VETTEN NODIG?
1.  Vetten geven ons energie. 
2.  Vitamines  A, D, E en K zijn  

vetoplosbaar. Vetten helpen bij de 
opname van deze vitamines. 

3.  Vetten zijn bouwstoffen voor cel- 
wanden, hormonen en hersencellen. 

ALLES WAT JE NOG NIET  
WIST OVER VETTEN! 

Je bent wat je eet. Maar weet je altijd wat je eet? Vetten hebben een  
slechte naam gekregen in loop van de jaren. Toch zijn vetten essentieel,  

zo leveren ze ons het meeste energie op (9kcal per gram). Hoewel je niet te veel 
calorieën per dag mag eten zijn ze nodig om gezond en evenwichtig te eten.

Voedingsmiddelen met 

transvetzuren:

>  Dierlijke producten: vlees van 

herkauwers (schaap, rund, 

geit), melkproducten 

>  Industrieel gebak, koekjes

>  Gefrituurde snacks 

Maximale aanbevolen inname: 

< 1 E% (energieprocenten)

Effecten op het lichaam: 

Transvetzuren verhogen het 

risico op hart- en vaatziekten 

(nog meer dan verzadigde 

vetten). Ze worden ook gezien 

als oorzaak van obesitas en 

diabetes type 2.

Transvetten
Transvetten kunnen van dierlijke oorsprong 

zijn, maar kunnen ook ontstaan als 

nevenproduct van de industriële omzetting 

van plantaardige oliën in geharde 

plantaardige vetten of door oververhitting 

of langdurig gebruik van frituurolie.

Aanbevelingen: transvetten kan je best vermijden en bij het 

eten van vlees van herkauwers of melkproducten ga je best 

voor de magere varianten zoals magere of halfvolle melk.
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Voedingsmiddelen met transvetzuren:>  Dierlijke producten: boter, 
vlees, zuivelproducten 

>  Plantaardige producten: zoals 
kokosvet, palmolie, cacao 

en gehard plantaardig vet 
(margarine in wikkel)

Maximale aanbevolen inname: 
10 E% 

Effecten op het lichaam: Verzadigde vetten  kunnen ook wel gezien worden 
als ‘slechte vetten’. Ze verhogen 

ons cholesterolgehalte (LDL) en 
daardoor het risico  op hart- en vaatziekten. 

Verzadigde vettenVerzadigde vetten zijn voornamelijk van dierlijke 
oorsprong, maar kunnen ook van 

plantaardige oorsprong zijn.Hoe kan ik verzadigde vetten vervangen? We kunnen 

deze best vervangen door onverzadigde vetten. Op 

die manier zal onze slechte cholesterol (LDL) dalen 

en de goede cholesterol (HDL) stijgen.

Voedingsmiddelen met mono-onverzadigde vetten: 

>  olijfolie, olijven, pinda’s en de meeste noten 

(plantaardige oorsprong)

Onverzadigde v
etten

Kunnen we indelen in 2 groepen: mono-onverzadigde vetten  

en poly-onverzadigde vetten

Minimale aanbevolen inname: 10 E%

Effecten op het lichaam: verminderen het risico op hart- en 

vaatziekten. Door de slechte cholesterol (LDL) te laten dalen 

en de goede cholesterol (HDL) te laten stijgen. Zo bevat olijfolie 

omega 9 dat het slechte cholesterolgehalte (LDL) zal laten dalen. 

De mogelijk positieve effecten die deze vetten zouden kunnen 

hebben op kanker, ADHD en de ziekte van Alzheimer moet nog 

verder onderzocht worden.

Voedingsmiddelen met poly-onverzadigde vetten: 

>  Bevatten omega 6-vetzuren: zonnebloem-, 

mais-, soja-, tarwekiem-, saffloer- en 

druivenpitolie

>  Bevatten omega 3-vetzuren: lijnzaad, koolzaad, noten, soja  

en de olie van deze producten (geschikt voor koude bereidingen). 

>  Dierlijke producten met omega 3-vetzuren:  

vette tot halvette vis

OMEGA 3- EN 6-VETZUREN 
Omega-3 en -6 zijn essentiële  
vetzuren dat wil zeggen dat je  
lichaam ze nodig heeft, maar zelf 
niet kan aanmaken. Het is ook 
belangrijk de verhouding tussen 
omega-3 en -6 laag te houden 
om de positieve effecten ervan te 
kunnen ervaren. 
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Verschillende vetstoffen
OLIE
Olie bestaat volledig 
uit plantaardig vet en 
hiervan is het grootste 
deel onverzadigd.  
Oliën vormen de  
belangrijkste bron  
van vitamine E.  
Ze beschermen ons 
tegen hartziektes. 

MARGARINE
Zachte en vloeibare margarine 
zijn voornamelijk plantaardig 
en dus goed om te gebruiken. 
De laatste soort is de harde 
margarine die niet meteen 
smeerbaar is. Deze bestaat 
vaak uit een combinatie van 
plantaardige vetten of oliën 
die verzadigde vetzuren bevat. 
Hierdoor is harde margarine 
niet zo gezond en moet de 
inname beperkt worden. 
Belangrijk om te weten is dat 
margarine vitamine E bevat 
en er nog vitamine A en D 
toegevoegd worden. 

KOKOSVET EN  
PALMOLIE 

Beide bestaan  
voornamelijk uit  

verzadigde vetten en  
kunnen best in beperkte 

mate geconsumeerd  
worden. 
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BOTER EN HALFVOLLE BOTER
Zijn dierlijke vetstoffen afkomstig van 
melkvet en zijn hard op koelkasttempera-
tuur. Deze bevatten veel verzadigde vetzu-
ren, maar zijn wel een bron van vitamine A 
en D. Gebruik deze vetstof dus met mate. 

 HOEVEEL VETSTOF MAG IK GEBRUIKEN? 
De aangeraden hoeveelheden liggen rond een mespunt margarine op 
je boterham en om maaltijden te bereiden volstaat 1 eetlepel vetstof.

 JE ZIEKENFONDS KOMT TEGEMOET! 
Iedereen die een diëtist raadpleegt of naar bijeenkomsten van WW, 
Weight Watchers heruitgevonden gaat, krijgt € 60 terugbetaald, plus 
korting op het inschrijvingsgeld en een aantal diensten bij WW. Wens 
je meer info? 02 506 96 11 / www.fsmb.be / onze kantoren

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN DIËTIST? 
Bij de medische centra César de Paepe kun je terecht voor ses-
sies bij een diëtist. Je betaalt enkel je remgeld, dat slechts enke-
le euro’s per sessie bedraagt, en dit zowel met als zonder voor-
schrift of zorgtraject. Meer info vind je op www.fsmb.be.

Bronnen: 1) https://staff.science.uva.nl/s.a.bloks/inc/files/Bloks_Regulering_Transvetten_VS_en_EU-Ongezond_en_Ongeoorloofd-BJU-2018.pdf 2) 
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsstoffen/vetten?gclid=EAIaIQobChMI34yOq__V6QIV0_ZRCh1JDAeVEAAYASAAEgJfIPD_BwE 
3) https://plusmagazine.knack.be/gezondheid/zijn-jouw-omega-s-in-balans/article-normal-1600785.html 4) https://www.voedingscentrum.
nl/encyclopedie/transvet.aspx 5) https://www.essentialnutrition.com.br/media/artigos/gamalift/21.pdf 6) https://bcz-cbl.be/nl/pers/hoge-
gezondheidsraad-bevestigt-plaats-van-melk-en-zuivelproducten-in-duurzaam-voedingspatroon/#:~:text=In%20haar%20nieuwe%20advies%20
raadt,ge%C3%AFdentificeerd%20voor%20voeding%20gerelateerde%20gezondheidsproblemen. 7) https://www.gezondleven.be/files/voeding/
Overzicht-fiches-voedingsmiddelen-voedingsdriehoek.pdf 
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Lang geleden was honing de enige 
zoetstof die mensen ter beschikking 
hadden. We vinden honing steeds vaker 
terug in gezonde recepten, maar wat 
maakt honing zo anders dan suiker? En 
zijn gerechten met honing gezonder? 
Via feiten en fabels leer je hier over wat 
honing wel en niet kan betekenen voor je 
gezondheid.

PRODUCTIE VAN HONING 
Honing is afkomstig van bijen. Die produceren honing 
door middel van suikerhoudende nectar afkomstig 
van bloemen en planten. Het proces is gebeurt in ver-
schillende stappen. 

  Eerst zuigen de bijen de nectar uit de bloem. 
  Nadien brengen ze de nectar in hun honingzak 
naar het nest. 
  Die nectar wordt samen met het speeksel van 
bijen, dat enzymen bevat, omgezet van niet goed 
verteerbare naar goed verteerbare suikers. 
  Aangekomen bij het nest wordt de nectar 
doorgegeven van bij tot bij en wordt de suiker 
dus verder afgebroken naar goed verteerbare 
suiker. 

  Waarna de bijen het in de raten spuiten. 
  De volgende stap is het overige water te 
verdampen met hun vleugels. Dit gaan de bijen 
doen totdat de honing de juiste consistentie 
heeft. 
  Nadien sluiten ze de raten af met bijenwas. 
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 1 ALLE HONING SMAAKT HETZELFDE. 

Fabel Er bestaan heel wat soorten honing. Afhan-
kelijk van waar de bijen hun nectar halen, zal ook de 
smaak van honing verschillen. 

  Acaciahoning: is doorzichtige, vloeibare honing met 
bloemige smaak. Blijft maandenlang vloeibaar 
doordat het een hoog fructosegehalte heeft. Vaak 
afkomstig uit Bulgarije of Hongarije aangezien 
daar veel acaciavelden te vinden zijn.
  Bloemenhoning: is verkrijgbaar in vaste en 
vloeibare vorm. De smaak is afhankelijk van de 
soort bloemen (lentebloemen, zomerbloemen), 
maar heeft in het algemeen een zoete (neutrale) 
smaak. 
  Manukahoning komt uit Nieuw-Zeeland waar bijen 
de nectar van de manukastruik halen.  Bestaat 
zowel in vaste als vloeibare vorm en is gekend voor 
zijn bosachtige smaak.
  Nog enkele soorten honing zijn: linde(bloesem)
honing met een lichte muntsmaak, klaverhoning 
met lichte karamelsmaak, tijmhoning met een 
kruidige smaak, eucalyptushoning met een 
medicijnachtige smaak (houtachtig met een lichte 
muntsmaak), heidehoning met kruidige en pittige 
smaak, lavendelhoning die kruidig en licht zurig is, 
kastanjehoning die zoet en bitter is. 

 2 HONING IS GEZONDER DAN SUIKER.

Fabel Honing is vergelijkbaar met suiker. Ze bestaan 
beide uit fructose en glucose. Het verschil is dat bij 
honing fructose en glucose naast elkaar bestaan. Bij 
suiker vormen de glucose en fructose samen sucrose. 
Sucrose is afkomstig van suikerbieten of suikerriet. 
Het is wel zo dat honing bepaalde voedingstoffen bevat 
zoals eiwitten, vitaminen en mineralen. Die kunnen een 
positief effect op ons lichaam hebben, maar studies 
toonden aan dat dit enkel het geval is als je honing in 
hoge dosissen gaat eten (70 gram). Dat ligt ver boven 
de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid die voor een 
man 36 en voor vrouwen 24 gram is. 

 3 HONING IN THEE KAN KEELPIJN 
GENEZEN.

Fabel Honing zal je keel niet opeens genezen. Door 
het drinken van warme thee kan je keel wel verdoofd 
aanvoelen. Helpt thee met honing als je keelpijn hebt, 
dan mag je dit zeker als hulpmiddel gebruiken. Zoals 
al eerder aangehaald, is er enkel aangetoond dat 
grote hoeveelheden honing een positief effect kunnen 
hebben voor mensen.

 4 RAUWE HONING IS BETER DAN 
‘NORMALE’ HONING.

Fabel Rauwe honing is hetzelfde product als 
normale honing. Honing slingeren gebeurt namelijk 
altijd koud. Laat je niet in de maling nemen, het gaat 
louter om een marketingtruc. 

 5 HONING KAN NIET SLECHT WORDEN.

Feit Honing is door de hoge suikerconcentratie niet 
vatbaar voor bacteriën en schimmels. Honing wordt 
dus niet slecht. Je moet de pot honing wel proper 
houden, dus gebruik geen vuil bestek als je in de pot 
gaat. Honing bewaar je op kamertemperatuur in een 
licht- en luchtdichte pot. 

 6 BABY’S MOGEN GEEN HONING ETEN. 

Feit Honing bevat bacteriën die bij kinderen 
jonger dan 1 jaar botulisme (ernstige vorm van 
voedselvergiftiging) kunnen veroorzaken. 

Bronnen: https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/246052/az1577-2012.pdf?se-
quence=1 - https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-food/is-honing-gezonder-dan-suiker-en-
helpt-hij-ook-echt-tegen-keelpijn-alle-feiten-en-fabels-over-honing-op-een-rij - https://www.
researchgate.net/profile/Tomislav_Jurendic/publication/23803275_Honey_for_Nutrition_and_
Health_A_Review/links/0fcfd507d8f1ebbb94000000/Honey-for-Nutrition-and-Health-A-Review.pdf 
- https://www.libelle.be/lekker/honing-ken-verschillende-soorten-al/ - https://wibnet.nl/dieren/
insecten/bijen-hoe-maken-ze-honing - https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/aug/10/
how-bees-make-honey-ask-a-grown-up#:~:text=Bees%20start%20making%20honey,fly%20
back%20to%20the%20hive. 
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MANTELZORG 
EN DEMENTIE 
IN DE KIJKER 
Op 21 september is het Werelddag 
dementie. Personen met dementie hebben 
vaak zorg nodig. Mantelzorgers staan dag 
in dag uit klaar voor een zorgbehoevend 
persoon. Heel wat mantelzorgers zorgen 
voor personen met dementie. 

M antelzorg kan niet alleen fysiek, maar 
ook mentaal een enorme impact hebben 
op je leven. Daarnaast zijn er ook heel 

wat praktische taken en extra kosten. Toch zijn er 
ook heel wat positieve aspecten aan deze roeping 
verbonden zoals de voldoening en liefde die je van 
je naaste terugkrijgt.

21 SEPTEMBER 2020: WERELDDAG  
DEMENTIE
Heel wat hersenziektes leiden tot dementie. 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. 
Stoornissen die optreden in het denken (meestal 
geheugenstoornissen):
>  Afasie is een taalstoornis. Dan wordt spreken, 

schrijven en begrijpen van taal moeilijk.
>  Apraxie is een stoornis in het praktisch 

handelen zoals bijvoorbeeld koken, eten, kleden 
en wassen.

>  Agnosie is een herkenningsstoornis. Hierdoor 
kan de persoon bepaalde dingen zoals 
voorwerpen niet meer herkennen.

>  Stoornis in uitvoerende functies zoals logisch 
redeneren, dingen plannen en organiseren.

MANTELZORGER VOOR EEN PERSOON  
MET DEMENTIE
Als je mantelzorger bent moet je voldoende 
draagkracht hebben. Een persoon met dementie 
heeft heel wat zorg en aandacht nodig. Maar 
aandacht en zorg voor mensen die rond de persoon 
met dementie leven (zoals de mantelzorger) is 
minstens even belangrijk. 

Mantelzorgers van personen met dementie  
worden geconfronteerd met verlies van 
communicatie en herkenning, verlies van 
sociale contacten en tijd voor jezelf, verlies van 
wederkerigheid in de relatie en nog zoveel meer. 
De extra moeilijke factor bij dementie is dat het 
een proces is dat niet stopt. Het is een aandoening 
die steeds verder zal vorderen, waardoor 
verlieservaringen zich zullen blijven opstapelen.

Hier zal de mantelzorger moeten bijspringen 
voor alledaagse handelingen zoals aankleden, 
wassen, eten en dergelijke. Ook het gedrag van de 
persoon met dementie kan een uitdaging zijn. Zo 
kunnen emotionele veranderingen gepaard gaan 
met gevoelens van boosheid en verdriet. Verder 
zal de relatie die bestond tussen de mantelzorger 
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en de persoon met dementie veranderen naar 
een zorgrelatie, ook wel gekend als rolomkering. 

Mantelzorger worden is geen gemakkelijke 
beslissing, maar heeft ook heel wat positieve 
kanten. Zo leren heel wat mantelzorgers nieuwe 
kwaliteiten en kanten van zichzelf kennen. 
Mantelzorgers herontdekken ook hoe tederheid 
een geschikte vorm van communicatie en contact 
kan zijn. Tot slot zien heel wat mensen de zorg 
voor een persoon met dementie als zinvolle en 
betekenisvolle invulling van hun leven.

ONDERSTEUNING VOOR DE 
MANTELZORGER
De mantelzorger moet dit niet alleen ondergaan, 
want ons thuiszorgcentrum springt bij waar 

mogelijk en kan  een aanvulling zijn op de zorg die 
je dagelijks levert. Ook als je nood hebt om even 
tijd voor jezelf te nemen kan thuiszorg de zorg 
even overnemen. 
Daarnaast is er onze Dienst Maatschappelijk Werk. 
Deze dienst heeft verschillende referentiepersonen 
voor dementie die de hele regio bedienen. De 
referentiepersonen voor dementie staan in ter 
ondersteuning van onze medewerkers in complexe 
zorgsituaties en werken via ondersteuning en 
advies dat ze leveren aan de medewerker. De 
referentiepersoon voor dementie schrijft het 
dementievriendelijk beleid uit dat onze mutualiteit 
wil nastreven. Ook voor complexere vragen kan 
je hier terecht. Een team verzorgenden speciaal 
opgeleid over dementie gaan op zoek naar 
oplossingen of zullen je gericht doorverwijzen. Al 
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onze zorgverleners en maatschappelijk werkers 
krijgen een opleiding tot ‘dementiekundige 
basiszorgverlening’. Enkel zo kan er samen 
met de mantelzorger een kwalitatieve 
persoonsgerichte zorg voorzien worden voor 
iedere persoon met dementie. 

Verder worden er zowel in Vlaams-Brabant als 
in Brussel 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. 

>  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. 

>  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.

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

Bron: https://www.alzheimerliga.be/nl 

TIPS VOOR COMMUNICATIE EN 
CONTACT VOOR PERSONEN MET 
DEMENTIE
Om de communicatie en het contact zo 
vlot mogelijk te laten verlopen let je best op 
volgende aandachtspunten: 

>  Spreek traag en duidelijk.
>  Kies voor eenvoudige woorden en hou de 

zinnen kort.
>  Woorden kan je benadrukken met gebaren 

en aanrakingen.
>  Leg maar 1 boodschap per keer uit.
>  Spreek over iets dat aan het gebeuren is.
>  Zorg ervoor dat je houding en uitspraken 

affirmatief (bevestigend, bekrachtigend) 
zijn.

>  Neem de tijd om na te gaan of de persoon 
met dementie je begrepen heeft.

>  Zijn woorden en zinnen een te grote 
prikkeling die onrust veroorzaken, ga dan 
voor een blik, een aanraking, iets voordoen 
of tonen, knuffelen …

>  Spreek de persoon aan met zijn of haar 
naam.

>  Ga altijd dicht genoeg bij de persoon staan.
>  Zorg dat je allebei op een gelijke hoogte 

staat en zorg voor fysiek contact.
>  Zorg dat er oogcontact is.
>  Stilte mag: het geeft de andere namelijk 

ruimte. Elkaars nabijheid is  
belangrijker dan woorden.
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Promo  
ledenprijs  

€ 114

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

Nizza douchestoel  
met armsteunen en rugleuning 
>  Makkelijk te reinigen
>  Licht en compact
>  In de hoogte verstelbaar: 41-56 cm
>  Goedgekeurd voor een lichaamsgewicht  

van maximum 130kg

Van 1/9/2020 tot en met 31/10/2020
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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 meest-
al op zaterdag. De kostprijs schommelt tussen 30 en 40 euro (liftbus, restaurant en bezoek inbegrepen). Onze activiteitenfol-
der 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 vrijetijdstra-
jectbegeleiders misschien iets voor jou betekenen! Ze bespreken 
samen met jou je interesses en bekijken je mogelijkheden. Ze ver-
trekken 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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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 !

HERFST-, WINTER- EN LENTEBROCHURE
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Programma
S’Academie
september 2020 -  

januari 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!

KIES UIT ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
> Daguitstappen met bus 23 

> Daguitstappen zonder bus 23 

> Voorstellingen 24

> Reisvoorstelling - Meerdaagse verblijven  25 

> Kortbezoeken 26 

> Wandelingen 27

> Educatief 28 

> Wandel je fit   28 

> S’Academie praktisch  30 

> Inschrijvingsfiche  31 

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).

JE MUTUALITEIT KOMT TUSSEN!
Leden van de FSMB krijgen een tussenkomst van 
€ 50 in het aan S’Academie betaalde lidgeld. Hier-
door is het lidmaatschap voor onze leden gratis! 

Een aanvraag tot lidmaatschap gebeurt eenmalig. 
Heb je al een lidkaart met individueel toegekend num-
mer? Schrijf je dan niet meer opnieuw in! 

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
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).
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DAGUITSTAPPEN 
MET BUS

De slag bij Waterloo
Tijdens deze uitstap nemen 
we jullie een ganse dag 
mee in de voetsporen van 
Napoleon en herbeleven 
we de slag bij Waterloo. We 
bezoeken de site van het 
Memoriaal van Waterloo 
1815 met het museum, het 
Panorama, de Leeuwen-
heuvel en de Hoeve van 
Hougoumont. Inbegrepen: 
onthaal met koffie en koek, 
gegidste rondleidingen en 
toegangen, lunch, busver-
voer en begeleiding

 >  20 oktober 2020  
(busvervoer vanuit  
Halle, Affligem,  
Vilvoorde en Zaventem) 

 >  29 oktober 2020 
(busvervoer vanuit 
Tielt-Winge, Rotselaar, 
Tienen en Leuven)

 > € 53

 

Kunst en geschiedenis in 
Namen
2000 jaar geschiedenis 
en duivelse kunst, dit zijn 
de twee hoofdingrediën-
ten van deze daguitstap. 
In de Citadel van Namen 
ontdekken we de eeu-
wenoude geschiedenis 
van deze roemruchte stad 
met rondleidingen in het 
bezoekerscentrum Terra 
Nova en in de onderaardse 
gangen en nemen we het 
toeristisch treintje. In de 
namiddag gooien we het 
over een andere boeg en 
gaan we in het museum 
Félicien Rops na of deze 
zijn reputatie van duivelse 
schandaalkunstenaar al 
dan niet waarmaakt. Inbe-
grepen: onthaal met koffie 
en koek, gegidste rondlei-
dingen en toegangen, trein-
ritje, lunch, busvervoer en 
begeleiding

 >  17 november 2020  
(busvervoer vanuit  
Halle, Affligem,  
Vilvoorde en Zaventem)

 >  19 november 2020 
(busvervoer vanuit 
Tielt-Winge, Rotselaar, 
Tienen en Leuven)

 > € 55

DAGUITSTAPPEN 
ZONDER BUS

Een dag in het spoor van 
Van Eyck
Samen met de gidsen van 
Gandante beleven we Gent 
zoals het was ten tijde van 
Van Eyck. Denk Gents laken, 
prachtig glas- en houtsnij-
werk, glinsterende juwelen. 
Een stadswandeling die 
ons herinnert aan de elite 
en ambachten, recht en 
tradities in de 15de eeuw. 
Starten doen we echter in 
het Sint-Baafshuis waar 
ons tijdens een historische 
lezing het verhaal en de be-
tekenis van het Lam Gods 
wordt ontsluierd. Inbegre-
pen: inspirerende lezing, 
exclusief eetarrangement, 
gegidste stadswandeling en 
begeleiding.

 >  27 oktober 2020,  
10-16.30u

 >  Afspraak aan het 
Sint-Baafshuis, Gent 

 > € 45

 

500 jaar Plantin
2020 is ook het jaar waarin 
de 500ste verjaardag van 
Christoffel Plantin gevierd 
wordt. En wij vieren maar 
wat graag mee! Onze gids 
laat ons kennismaken 
met Christoffel Plantin als 
manager van het jaar 1572 
en laat ons dan een blik 
werpen in de expo ‘een 
eeuw van verwondering’. 
Na de lunch ter plaatse 
volgt de creatieve kers op 
de verjaarsdagstaart. We 
gaan zelf aan de slag met 
een plaatje, inkt en een 
eeuwenoude drukpers en 
gaan naar huis met een 
zelfgemaakte ets! Inbe-
grepen: gegidste rondlei-
ding (permanente collectie 
en tijdelijke expo), lunch 
ter plaatse, creatief atelier 
en begeleiding

 >  25 november 2020,  
10 - 16.30 u.

 >  Afspraak aan het 
Museum Plantin-
Moretus, Antwerpen 

 > € 43

 

Brussel in beeld en 
handschriften
Hoe zag Brussel eruit 
aan het eind van de 19de 
eeuw? Hoe verliep in ‘44 
de bevrijding van de stad? 
Welke geschiedenis kent 
onze nationale luchtha-
ven? We toveren onze zaal 
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Sacco & Vanzetti om tot 
‘cinemazaal’ en brengen 
aan de hand van oude 
fragmenten uit het jour-
naal of uit documentai-
res het Brussel van toen 
opnieuw tot leven. Onze 
huisgids Rohnny levert 
graag tekst en uitleg. Voor 
de lunch trekken we naar 
het vernieuwde restau-
rant van de Koninklijke 
Bibliotheek, gelegen op 
wandelafstand. En hier 
blijven we nadien nog even 
plakken. Voor de unieke 
manuscripten De Librije, 
een verzameling meester-
werken uit de 15de eeuw nu 
exclusief te bezichtigen in 
en rond de Nassaukapel.
Inbegrepen: onthaal met 
koffie, geanimeerde lezing, 
lunch, rondleiding Librije 
en begeleiding

 >  1 december 2020, 
10 - 16.30 u. 

 >  Afspraak  
Zuidstraat 118, Brussel 

 > € 35

 

Iedereen Aalst. Iedereen 
Rubens
We trekken vandaag naar 
de stad van de ‘ajoinen’. 
We stappen er in de 
voetsporen van bekende 
Aalstenaars Louis Paul 
Boon, Dirk Martens, de 
gebroeders Daens en 
Valerius De Saedeleer. 
Maar ook Rubens lopen we 

er tegen het lijf. In de Sint-
Martinuskerk hangt de zijn 
verborgen kunstparel ‘De 
Pestlijders’. Hier worden we 
tijdens ‘Iedereen Rubens’ 
via mixed reality letterlijk 
meegenomen in de creatie 
van dit prachtige schilderij. 
We sluiten deze dag af met 
een gelegenheidsbiertje. 
Inbegrepen: gidsen stads-
wandeling, streekgebon-
den lunch, rondleiding en 
toegang ‘Iedereen Rubens, 
streekbiertje en begeleiding

 >  14 januari 2021, 
10 - 16.30 u.

 >  Afspraak aan het 
station van Aalst

 > € 40
 

VOORSTELLINGEN
Musical Daens
Studio 100 presenteert 
een nieuwe, spectaculaire 
versie van de succesmu-
sical Daens. Met een ster-
rencast met onder andere 
Peter Van de Velde, Jan 
Schepens, Jo De Meyere, 
Free Souffriau en Jelle 
Cleymans, is dit een unie-
ke ervaring die je zeker 
niet wilt missen! We bie-
den jullie voor dit concert 
de mogelijkheid aan om al 
dan niet gebruik te maken 
van ons busvervoer.

 > 27 september 2020 
 >  Studio 100 Pop-Up 
Theater, Puurs

 >  Aanvang voorstelling 18 u.

 >  VOORDEELTARIEF: € 53 
ipv € 59,95 cat.2 

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

 

Oudejaarsconcert 
Voor het oudejaarsconcert 
gooien we het dit jaar over 
een gans andere boeg. We 
brengen jullie een stijlvol 
klassiek concert en wisten 
daarvoor niet de minste te 
strikken. Met het Kinder-
koor van de Munt en hun 
orkest bezorgen we jullie 
niet alleen de prachtigste 
melodieën maar onge-
twijfeld ook kippenvel. We 
nemen voor deze unieke 
ervaring onze intrek in 
het Conservatorium van 
Brussel waar jullie tijdens 
de pauze en na afloop van 
het concert terechtkunnen 
voor een glaasje. We bie-
den jullie voor dit concert 
de mogelijkheid aan om al 
dan niet gebruik te maken 
van ons busvervoer. 

 > 16 december 2020
 >  Aanvang concert 16 u. 
(excl. receptie)

 >  Afspraak aan het 
Conservatorium 
van Brussel, 
Regentschapsstraat 

 > € 27
 >  Extra: busvervoer vanuit 
alle opstapplaatsen met 
toeslag van € 15

Vergeet Barbara
Met ‘Vergeet Barbara’ 
brengt Studio 100 een 
echte feelgood musical! 
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 oeuvre en de 
allergrootste hits van het 
icoon Will Tura. We bieden 
jullie voor dit concert de 
mogelijkheid aan om al 
dan niet gebruik te maken 
van ons busvervoer.

 > 21 maart 2021
 >  Aanvang musical  
13.30 uur

 >  Afspraak aan het Pop-
up Theater in Puurs

 > € 44
 >  Extra: busvervoer vanuit 
Halle, Affligem, Leuven 
met toeslag van € 15
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REISVOOR-
STELLINGEN 
– MEERDAAGSE 
VERBLIJVEN
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 om-
wille van de coronamaatre-
gelen zullen in 2021 terug 
aangeboden worden. Maar, 
uiteraard staan er ook een 
heleboel nieuwe bestem-
mingen op het programma. 
Graag stellen we jullie onze 
vakantieplannen voor op een 
van onze reisvoorstellingen:

 >  6 oktober 2020, 14-16 u. 
zaal Sacco & Vanzetti, 
Brussel  

EXTRA: voorafgaand kan je 
deelnemen aan de geleide 
wandeling door Brussel. 
Info en inschrijving zie aan-
bod wijkwandelingen. Lunch 
is niet voorzien.

 >  12 oktober 2020, 10-12 u. 
zaal Molenborre, Halle 

 >  13 oktober 2020,14-16 u.  
zaal Morgenrood, 
Leuven 

EXTRA: voorafgaand kan je 
deelnemen aan de lezing 
over Marie Popelin. Info en 
inschrijving zie educatief aan-
bod. Lunch is niet voorzien.

 >  19 oktober 2020, 10-12u. 
zaal Jef Baeck, 
Liedekerke

 >  20 oktober 2020, 10-12u.  
Tienen 

De voorstellingen zijn 

gratis. Koffie wordt aange-
boden. Voor volgende na-
jaarsbestemmingen zijn 
er nog enkele plaatsen:

12 EN 13 NOVEMBER 2020
Gastronomisch verblijf 
in Domein Westhoek
Tweedaags verblijf in Do-
mein Westhoek in Oost-
duinkerke op basis van 
volpension (twee gastro-
nomische maaltijden) in-
clusief verrassingsbezoek 
en begeleiding.

 >  vanaf € 182 / 
supplement single: € 15

 
12 EN 13 DECEMBER 2020
Kerstweekend Trier
Vrij weekend in Trier op 
basis van kamer met ont-
bijt inclusief busvervoer en 
begeleiding.

 >  € 99 / supplement 
single: € 30

De reizen worden 
georganiseerd door:
- VTF België vzw: 
ondernemingsnum-
mer 0460.969.536, 
vergunning categorie 
A 5336
- CTT: ondernemings-
nummer 0867.164.657, 
vergunning categorie 
A 6259
- Travel Europe: 
registratienummer 
1998/0079, vergunning 
categorie 12241/1a

KORTBEZOEKEN
1 OKTOBER 2020 

Achter de schermen van 
Brussel-Centraal
Kom een kijkje nemen ach-
ter de schermen van het 
station Brussel-Centraal 
en ontdek plaatsen die je 
als gewone pendelaar nooit 
te zien krijgt zoals de Ko-
ninklijke Loge en de lucht-
koker die langs de sporen 
loopt. Een unieke ervaring!

 >  Lokettenzaal station 
Brussel-Centraal 
10-12 u.

 > € 5 (gegidst bezoek)

 

23 OKTOBER 2020 
De Handelsbeurs van 
Antwerpen
De Handelsbeurs werd ge-
opend ter vervanging van de 
oude beurs in de Hofstraat. 
Het gebouw brandde tot 
tweemaal toe af en werd na 
de laatste vuurzee gerecon-
strueerd in een erg weelde-
rige neogotische stijl. Het is 
dit prachtige gebouw dat nu 
opnieuw in al zijn glorie te 
bezichtigen valt.

 >  Handelsbeurs, 
Borzestraat, Antwerpen

 > 11-13 u.
 >  € 25 (toegang, gegidst 
bezoek)

 

6 NOVEMBER 2020
Het Fort van Breendonk
Het Fort van Breendonk, 

oorspronkelijk gebouwd 
ter verdediging van de stad 
Antwerpen, werd van sep-
tember 1940 tot september 
1944 door de Duitse bezet-
ter gebruikt als concentra-
tiekamp. Het was dan wel 
geen groot kamp, de gru-
welijke manier waarop de 
nazi’s hun gevangenen hier 
behandelden, verschilde 
niet veel van de kampen in 
Duitsland. 

 >  Fort van Breendonk, 
Brandstraat, Willebroek 
10-12 u.

 >  € 15 (toegang en 
gegidst bezoek)

 

11 DECEMBER 2020 
Het huis van het 
Belgisch-Franse verzet
Het Huis van het Bel-
gisch-Franse Verzet levert 
een unieke kijk op het ver-
zetsleven in West-Europa 
tijdens de Tweede We-
reldoorlog, meer bepaald 
België en Noord-Frank-
rijk. Gedetailleerde items, 
documenten, foto’s en 
voertuigen, brengen de ziel 
van hun eigenaars en hun 
verdoken acties en leven 
onder de Duitse bezetter 
weer tot leven.

 >  Huis van het Belgisch-
Franse verzet, 
Halensebaan, Sint-
Joris-Winge, 13-15 u.

 >  € 10 (toegang en 
gegidst bezoek)
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18 DECEMBER 2020 
Hotel Beethoven
250 jaar na zijn geboorte 
is Ludwig van Beethoven 
meer dan ooit een icoon. 
De tentoonstelling Hotel 
Beethoven neemt ons 
mee op een muzikale reis 
door de tijd. Van populaire 
cultuur tot conceptuele 
kunst, van 1770 tot 2020, 
met manuscripten en in-
strumenten naast werk 
van kunstenaars als Antoi-
ne Bourdelle, Andy Warhol 
en John Baldessari … 
TIP: om 20 uur brengt het 
West-Eastern Divine Or-
chestra olv de vermaarde 
Daniel Barenboim de Ne-
gende Symfonie van Beet-
hoven in de prachtige zaal 
Henry Le Boeuf van BO-
ZAR. Voor de liefhebbers!

 > BOZAR Brussel, 14-16 u.
 >  € 20 (toegang en gegidst 
bezoek)

 

8 JANUARI 2021
Koffiebranderij De Rom
Met de verleidelijke aro-
ma’s van heerlijke koffie-
blends op de achtergrond, 
vertelt Lutgarde van kof-
fiebranderij De Rom ons 
de geschiedenis van koffie 
en onthult ze de geheimen 

van het productieproces 
inclusief koffiebrandses-
sie en proeverij.

 >  Koffiebranderij  
De Rom, Industrieweg, 
Boortmeerbeek, 14-16 u.

 >  € 15 (koffieverhaal, 
branderij, proeverij)

 

22 JANUARI 2021
Sterrenkijken bij 
Volkssterrenwacht Mira
Hoe leer je hemellichamen 
kennen? Welke instrumen-
ten heb je nodig om goed 
te kunnen waarnemen? 
Wat doet een volksster-
renwacht eigenlijk? Op al 
deze vragen krijgen we een 
klaar en duidelijk antwoord 
tijdens ons avondbezoek 
in Volkssterrenwacht Mira. 
Natuurlijk blijft het niet 
alleen daarbij, er wordt ook 
actief naar boven gekeken!
EXTRA: voorafgaand aan 
dit bezoek, voorzien we 
een avondmaaltijd in het 
Fenikshof, gelegen naast de 
sterrenwacht. Wie erbij wil 
zijn, kan zich hiervoor extra 
inschrijven!

 >  Volkssterrenwacht 
Mira, Abdijstraat 22 , 
Grimbergen, 20-22 u. 
(rondleiding Mira)

 >  € 8 (toegang en 
gegidst bezoek)

 >  OF Afspraak in het 
Fenikshof, Abdijstraat 
20, Grimbergen om 18 u.

 > € 22 extra te betalen

31 JANUARI 2021
Huis Beaucarne
Huis Beaucarne is een 
schitterende 18de-eeuw-
se familiewoning die sinds 
1748 door dezelfde familie 
bewoond en gekoesterd is 
gebleven. Doorheen ons 
bezoek aan deze prachtige 
beschermde historische 
woning  treden we een we-
reld binnen van bonte ver-
zamelingen en beleven we 
de geschiedenis doorheen 
de authentieke interieurs 
en de vele collecties. 
EXTRA: na de rondleiding, 
voorzien we een luxueuze 
brunch in een van de fee-
erieke salons. Wie erbij wil 
zijn, kan zich hiervoor extra 
inschrijven!

 >  Huis Beaucarne, 
Beaucarnestraat, 
Oudenaarde, 10-12 u. 
(excl. brunch)

 >  € 20 (toegang en 
gegidst bezoek)

 >  € 25 extra voor de luxe 
brunch

 

WANDELINGEN
6 OKTOBER 2020
Gegidste wandeling 
door Brussel-centrum
Onze huisgids Rohnny 
Buyens neemt ons mee op 
wandel langs deze Zenne uit 
de 19de eeuw, de centrale 
lanen van de 20ste eeuw en 
langs de voetgangerszone 
van de 21ste eeuw. 

EXTRA: om 14 uur voorzien 
we een gratis voorstelling 
van onze verblijven die we 
voor 2021 gepland hebben 
(zie aanbod reisvoorstellin-
gen – meerdaagse verblij-
ven). Wie erbij wil zijn, kan 
zich hiervoor extra inschrij-
ven! Lunch is niet voorzien.

 >  Afspraak Centraal 
Station van Brussel, 
10-12 u. (excl. 
reisvoorstelling)

 >  € 2 (gegidste 
wandeling)

 

20 OKTOBER 2020
De Europese wijk en het 
Concert Noble
Samen met de gids van  
Korei bezoeken we het 
unieke gebouw Concert 
Noble, in 1873 onder im-
puls van Koning Leopold 
II in de Brusselse Leo-
poldswijk ontworpen door 
Hendrik Beyaert. Dit be-
zoek wordt aangevuld met 
een wandeling door deze  
Leopoldswijk, oorspronke-
lijk gebouwd voor aristocra-
ten en burgers van goede 
komaf. Nu grotendeels ge-
kenmerkt door de gebou-
wen van de Europese Unie.

 >  Afspraak aan het 
Concert Noble, 
Aarlenstraat 82, 
Brussel, 14-16.30 u.

 >  € 15 (gegidste 
rondleiding en 
wandeling, toegang)
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EDUCATIEF
STRAFFE BELGISCHE 
MADAMMEN   
DRIEDELIGE REEKS

Isabelle Gatti de 
Gamond (Parijs 1839 – 
Ukkel 1905) 

In oktober 1864 stichtte 
Isabelle Gatti de Gamond 
een eerste niet-katholieke 
humaniora voor meisjes 
in de Broekstraat te 1000 
Brussel. Het onderwijs dat 
aanvankelijk alleen maar 
toegankelijk was voor jon-
gens, werd dankzij deze 
straffe madam grondig 
herverdeeld en gaf ook aan 
meisjes de kans om te stu-
deren. Het was het begin 
van een woelige strijd …  

 >  22 september 2020, 
zaal Sylvain Libert, 
Mechelsestraat 70 in 
Leuven, 10-12 u.

 >  € 5 / lezing of  
€ 12 voor 3 lezingen

 

Marie Popelin ( Schaarbeek  
1846 – Brussel 1913)  
Marie Popelin was een 
van de vrouwelijke telgen 
uit een van de Gatti-scho-
len. Toen ze 37 was en de 
Brusselse Universiteit ook 
vrouwen toeliet, schreef ze 
zich in voor de opleiding 
Rechten. Ondanks het feit 
dat ze met brio afstudeer-
de als advocaat werd ze 
aan de balie geweigerd …
EXTRA: om 14 uur voorzien 

we een gratis voorstelling 
van onze verblijven die we 
voor 2021 gepland hebben 
(zie aanbod reisvoorstellin-
gen – meerdaagse verblij-
ven). Wie erbij wil zijn, kan 
zich hiervoor extra inschrij-
ven! Lunch is niet voorzien.

 >  13 oktober 2020, 
zaal Sylvain Libert, 
Mechelsestraat 70 in 
Leuven, 10-12 u.  
(excl. reisvoorstelling)

 >  € 5 / lezing of € 12 
voor 3 lezingen

 

De eerste vrouwen 
in ‘typische 
mannenberoepen’ 

In deze lezing hebben we 
het onder andere over de 
eerste vrouwelijke politie-
agente, de eerste vrouwe-
lijke dokter en de eerste 
vrouwelijke werkneemster 
bij de Belgische Spoorwe-
gen. Als je denkt dat dit al 
heel lang geleden is, dan 
heb je het helaas aan het 
verkeerde eind …

 >  10 november 2020, 
zaal Sylvain Libert, 
Mechelsestraat 70 in 
Leuven, 10-12 u.

 >  € 5 / lezing of  
€ 12 voor 3 lezingen

 

ZILVERWIJZER EN  
CREATIEF SCHILDEREN  
ZESDELIGE REEKS
Wil je graag in groep ont-

dekken hoe je (nog) positie-
ver in het leven kan staan? 
Hoe je op zoek kan gaan 
naar je sterktes of hoe je 
je krachten kan herontdek-
ken? En hoe je dan creatief 
jezelf kan uiten? Dan is 
deze zesdelige workshop 
helemaal iets voor jou! In 
de voormiddag belichten 
we tijdens elke interactieve 
workshop een ander thema 
gaande van lichamelijke 
veranderingen en omgaan 
met verlies tot de kracht 
van vriendschap en nieu-
we uitdagingen. Samen 
lunchen doen we daarna 
telkens in een restaurantje 
in de buurt om daarna cre-
atief aan de slag te slaan. 
We gaan namelijk schilde-
ren! Schilderen op doek, 
papier of welke ondergrond 
dan ook is een geweldige 
manier om gevoelens en 
gedachten te manifesteren. 

 >  11, 18 en 25 januari 
2021 en maandag 1, 8 
en 15 februari 2021

 >  Zaal Sacco & Vanzetti 
en Spiegelzaal, 
Zuidstraat 118, 
Brussel, 10-16.30 u.

 >  € 29 per sessie 
(begeleiding Zilverwijzer, 
begeleiding en materiaal 
schilderen, lunch)

 

EDUCATIEF PLUS 

In de nazomer 
van je leven plus 
stadswandeling Leuven

In goede gezondheid een 
hoge leeftijd bereiken, dat 
wil bijna iedereen. Maar 
hoe bereik je dat? Welke 
voedingsmiddelen houden 
je lichaam sterk? Hoe be-
invloeden gevoelens en ge-
dachten het verouderings-
proces? Wat is het belang 
van sociale contacten? Op 
een heldere manier toont 
Eva Leens hoe we de basis 
kunnen leggen om gezond 
en vitaal oud te worden. 
EXTRA: we combineren 
dit infomoment met een 
stadswandeling in Leuven. 
Lunchen doen we in een 
restaurantje in de buurt. 
Wie erbij wil zijn kan zich 
hiervoor extra inschrijven! 

 > 7 september 2020
 >  Zaal Morgenrood, 
Mechelsestraat, 
Leuven, 10-12 u. 
(lezing) – 12-16.30 u. 
(incl lunch en bezoek)

 >  € 8 (infomoment en 
koffie)

 >  Extra: € 25 voor 
lunch en gegidste 
stadswandeling
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De ziekte van Parkinson 
plus wijndegustatie
De ziekte van Parkin-
son is één van de meest 
voorkomende neurodege-
neratieve aandoeningen. 
Nochtans zijn maar weinig 
mensen op de hoogte van 
wat de ziekte van Parkin-
son precies inhoudt. Tij-
dens deze voordracht krij-
gen we een goed beeld van 
wat Parkinson nu juist is, 
voor welke symptomen we 
alert moeten zijn, hoe we 
preventief te werk kunnen 
gaan en welke behande-
lingen mogelijk zijn.
EXTRA: we combineren dit 
infomoment met een lunch 
en wijndegustatie. Wie erbij 
wil zijn, kan zich hiervoor 
extra inschrijven!

 > 19 oktober 2020
 >  Zaal Morgenrood, 
Mechelsestraat, Leuven

 >  10-12 u. (lezing) –  
12-16.30 u. (incl lunch 
en degustatie)

 >  € 8 (infomoment en 
koffie)

 > E xtra: € 25 voor lunch 
en wijndegustatie

 

Gezond en lekker eten 
met diabetes plus 
Museum M

Leven met diabetes is 
niet altijd even makkelijk. 
Tijdens deze voordracht 
tonen we aan hoe belang-
rijk het is om medicatie 
en fysieke activiteit op el-
kaar af te stemmen, maar 
hebben we het vooral over 
het belang van gezonde 
voedingsgewoontes met 
heel veel tips om genoeg 
groenten te eten en groen-
ten gezond te bereiden. 
EXTRA: we combineren dit 
infomoment met een lunch 
in Museum M en een gegid-
ste rondleiding door de expo 
’Bewogen’. Het Museum M 
ligt op wandelafstand van de 
zaal. Wie erbij wil zijn kan zich 
hiervoor extra inschrijven!

 > 2 november 2020
 >  Zaal Morgenrood, 
Mechelsestraat, 
Leuven 

 >  10-12 u. (lezing) – 12-
16.30 u. (incl. lunch en 
bezoek)

 >  € 5 (infomoment en 
koffie)

 >  Extra: € 25 voor lunch 
en gegidste rondleiding 
in Museum M

WANDEL JE FIT

11 OKTOBER 2020
Kerstebeekwandeling in 
Beersel– 7.8 km
Vertrek aan het Herman 
Teirlinckhuis, Beersel
 
25 OKTOBER 2020
Tweedorpenwandeling 
Liedekerke-Roosdaal – 8km
Vertrek aan de sporthal 
Heuvelkouter, Liedekerke

8 NOVEMBER 2020
Dorentwandeling in 
Vilvoorde – 7.3 km
Vertrek aan de Sint-Jo-
zefskerk, Vilvoorde
 
22 NOVEMBER 2020
Broekenwandeling in 
Holsbeek – 10 km
Vertrek aan het Kasteel 
van Horst, Sint-Pie-
ters-Rode
 
6 DECEMBER 2020
Flossendellewandeling 
– 6,9 km
Vertrek aan het GC Den 
Bosuil, Overijse

20 DECEMBER 2020
Pittoreske dorpjes Sint-
Laureins-Bercem en 
Oudenaken – 6,6 km

Vertrek aan de Sint- 
Pieter-in-Brandenkerk, 
Oudenaken (Sint-Pieters-
Leeuw)
 
10 JANUARI 2021
Foeksenboswandeling – 
8,3 km
Vertrek aan de Parochie-
kerk Sint-Jan Den Doper, 
Brussegem (Merchtem)
 
24 JANUARI 2021
Aert Van Beethoven-
wandeling – 9 km
Vertrek aan de Sint Jozef-
kerk, Relst (Kampenhout)

Praktisch 
– Alle wandelingen 
starten om 14 uur.
– € 1,50/wandeling –  
€ 10 voor de reeks van 
8 wandelingen (voor de 
begeleiding en verze-
kering)
– Voorzie steeds aange-
paste wandelkledij.
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… PLUSSERS MET PIT 

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

… KIES HELEMAAL ZELF! 

Kies uit ons ruim aanbod: nieuwe plaatsen ont-
dekken, 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 even weg uit de drukte? 
Dan hebben we zeker wat wils voor jou in ons reis-
aanbod. 

… S-PLUS IN JOUW BUURT

S-Plus telt daarnaast ook tal van lokale afdelin-
gen, die niet alleen ook hun eigen ding kunnen 
doen maar die ook van de voordelen kunnen ge-
nieten als ze in groep naar een van onze activitei-
ten komen. 

… 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.

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, boor-
devol interessante artikels  en met info over lo-
kale, provinciale en nationale activiteiten waar-
aan je kan deelnemen.

>  20% korting op een jaarabonnement op tijd-
schriften van Roularta of kranten van De Pers-
groep.

Wil je de andere voordelen kennen? Of heb je  
interesse in ons aanbod? Neem dan gerust even 
met ons contact op!

>  S-Plus regio Halle-Vilvoorde:  
katalina.venegas@s-plusvzw.be en  
ann.lagring@s-plusvzw.be

>  S-Plus regio Brussel:  
rohnny.buyens@s-plusvzw.be

>  S-Plus regio Leuven:  
johan.saenen@s-plusvzw.be

S-Plus vzw Brabant zoekt vrijwilligers om 
hun bestaande afdelingen/groepen te ver-
sterken of om nieuwe groepen op te richten. 
Heb je interesse om op een enthousiaste en 
dynamische manier ons hierbij te helpen, 
laat het ons snel weten! 

EVEN VOORSTELLEN: S-PLUS
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S’ACADEMIE  
PRAKTISCH
Busvervoer: opstapplaatsen voor daguitstappen
(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)

Lid zijn van S’academie vzw betekent:
> nieuws krijgen over ons aanbod;
> verzekerd zijn tijdens onze activiteiten;
> deelnemen aan voordelige activiteiten en reizen.

Vuistregels om in te schrijven voor activiteiten 
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. 

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.

JE LIDKAART IS  
GELD WAARD!
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. 

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 Socialis-
tische Mutualiteit Brabant betaal je 9,70 euro i.p.v. 
11,30 euro.

Thermen Tadema in Halle 
Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle / 02 361 10 20
>  Toegang thermen gedurende een hele dag: 14 euro

>  Toegang thermen en aquagym op maandag, dinsdag en 

donderdag: 18 euro 

>  Speciaal tarief jaarabonnement: 400 euro i.p.v. 460 euro
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Plak hier een roze klever 
(enkel voor leden van de fsmb)

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

Naam:

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

Voornaam:

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

Adres:

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

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

Telefoonnummer:

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

Gsm-nummer:

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

E-mailadres:

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

Geboortedatum:

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

Daguitstappen met bus
O De Slag bij Waterloo ../10/20 Opstapplaats: ...   Aantal personen:….
O Kunst en geschiedenis in Namen  ../11/20 Opstapplaats: ... Aantal personen:

Daguitstappen zonder bus
O Een dag in de voetsporen van Van Eyck 27/10/20 Aantal personen:
O 500 jaar Plantin 25/11/20 Aantal personen:
O Brussel in beeld en handschriften 01/12/20 Aantal personen:
O Iedereen Aalst. Iedereen Rubens 14/01/21 Aantal personen:

Voorstellingen
O Musical Daens 27/09/20 O Eigen vervoer O Busvervoer vanuit:…  Aantal personen:
O Oudejaarsconcert 16/12/20 O Eigen vervoer  O Busvervoer vanuit:… Aantal personen:
O Vergeet Barbara 21/03/21 O Eigen vervoer  O Busvervoer vanuit:… Aantal personen:

Reisvoorstellingen
O Datum:……….. Locatie:………… Aantal personen: …………………..
EXTRA:  O dinsdag 6 oktober: geleide wandeling door Brussel Aantal personen:
 O dinsdag 13 oktober: lezing Marie Popelin  Aantal personen:
O Gastronomisch verblijf Domein Westhoek12-13/11/20 Aantal personen:
O Kerstweekend Trier 12-12/12/20 Opstapplaats:  Aantal personen:

Kortbezoeken
O Achter de schermen van Brussel-Centraal 01/10/20 Aantal personen:
O De Handelsbeurs van Antwerpen 23/10/20 Aantal personen:
O Het Fort van Breendonk 06/11/20 Aantal personen:
O Het Huis van het Belgisch-Franse verzet 11/12/20 Aantal personen:
O Hotel Beethoven 18/12/20 Aantal personen:
O Koffiebranderij De Rom 08/01/21 Aantal personen:
O Volkssterrenwacht Mira 22/01/21 Aantal personen:
EXTRA:     O avondmaaltijd Fenikshof Aantal personen:
O Huis Beaucarne 31/01/21 Aantal personen:
EXTRA:     O Luxe brunch Aantal personen:

Wijkwandelingen
O Gegidste wandeling door Brussel-Centrum 06/10/20 Aantal personen:
EXTRA:     O reisvoorstelling Aantal personen:
O De Europese wijk en het Concert Noble 20/10/20 Aantal personen:

Wandel je fit
O Kerstebeekwandeling in Beersel 11/10/20 Aantal personen:
O Tweedorpenwandeling Liedekerke-Roosdaal 25/10/20 Aantal personen:
O Dorentwandeling in Vilvoorde 08/11/20 Aantal personen:
O Broekenwandeling in Holsbeek 22/11/20 Aantal personen:
O Pittoreske dorpjes 20/12/20 Aantal personen:
O Foeksenboswandeling 10/01/21 Aantal personen:
O Aert van Beethovenwandeling 24/01/21 Aantal personen:

Educatief
O Straffe Belgische Madammen O Volledige reeks  O 22/09/20 O 13/10/20  O 10/11/20           
Aantal personen:
EXTRA: O 13/10: reisvoorstelling Aantal personen:
O Zilverwijzer en creatief schilderen Aantal personen:

Educatief Plus
O In de nazomer van je leven O Lezing  Aantal personen:
EXTRA: O Lunch en stadswandeling  Aantal personen:
O De ziekte van Parkison O Lezing  Aantal personen:
EXTRA:  O Lunch en wijndegustatie Aantal personen:
O Gezond en lekker met diabetes O Lezing  Aantal personen:
EXTRA:  O Lunch en Museum M Aantal personen:

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

Voornaam en naam:                 Telefoonnummer:

Lidnummer S’Academie:                Handtekening :

E-mailadres:

Aantal personen:

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



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 DE 
MUTUALITEIT

  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!

Tot jouw dienst


