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Betaal niks te veel  
voor je medische zorg
Besparen waar je maar kan, lijkt geen keuze meer, maar een 
noodzaak. 

De juiste prijs voor  
geneesmiddelen
In België worden de meeste geneesmiddelen terugbetaald 
door de sociale zekerheid. Dit systeem maakt geneesmiddelen 
toegankelijk voor iedereen, omdat patiënten slechts een klein 
deel van de werkelijke prijs van het geneesmiddel rechtstreeks 
betalen.  

Hoe gezond ouder worden? 
Onze blik op ouderdom verandert, gezond ouder worden is  
een manier van leven geworden. Er zijn niet langer enkel de 
‘Anti-Aging-aanhangers’ die de tijd proberen terug te draaien  
door middel van medische ingrepen, crèmes en tieneroutfits  
en zij die ouderdom als de onvermijdelijke ondergang zien.
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3  Voorwoord
Wij zijn Solidaris, wij maken solidariteit.

6  Solidaris Brabant  
aan jouw zijde 
Solidaris Brabant zet zich elke dag opnieuw in om  
betaalbare zorg voor iedereen te kunnen garanderen.

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

8  Wat is het 
terug-naar-werktraject?
Het terug-naar-werktraject is bedoeld om je te helpen bij een 
geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt.
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Voorwoord
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Beste lezers,

We zijn een ziekenfonds voor allen. We 
zetten mee onze schouders onder een 
toegankelijke, betaalbare en kwalitatie-
ve zorg. 

De omstandigheden waarin we als sa-
menleving evolueren zijn moeilijk. Het 
is noodzakelijk om de solidariteit in 
onze maatschappij te beschermen en 
te verstevigen. Wie en wat beschermt 
hen die ziek zijn en niet meer kunnen 
werken? Wie en wat zorgt ervoor dat 
mensen de gezondheidszorg kunnen 
krijgen die ze nodig hebben zonder 
daardoor in armoede te belanden?

De ziekteverzekering beste lezer, en 
elk van jullie draagt daartoe bij of kan 
dat doen.

Sociale zekerheid beschermt. Deze so-
ciale zekerheid kan maar bestaan dank-
zij de solidariteit waarbij werkenden 
een deel van hun loon afstaan voor de 
financiering van onze sociale bescher-
ming. Ik hoop dat het jullie trots maakt 
en voldoening geeft.

Door die collectieve financiering 
bouwen we aan meer rechtvaardigheid, 
welzijn en welvaart. Sociale bescher-
ming zorgt ervoor dat mannen en 

vrouwen in een meer gelijke en vrijere 
samenleving leven. Laat deze essentie 
elkeen inspireren om zijn naasten te 
helpen dit eenvoudige mechanisme 
te begrijpen en weg te houden van 
populisme dat leidt tot afbraak van die 
sociale bescherming die we zo hard 
nodig hebben.

We mogen gelukkig vaststellen dat de 
politiek verantwoordelijke voor de be-
voegdheden sociale zaken en volksge-
zondheid coherent handelt. Ik licht dat 
hierna toe vanuit het perspectief van 
de ziekteverzekering:

Zeer snel werden de nodige wetge-
vende initiatieven genomen om te 
zorgen dat de oorlogsvluchtelingen uit 
Oekraïne toegang kregen tot de dek-
king gezondheidszorg van de ziektever-
zekering. Solidaris Brabant is intussen 
het ziekenfonds van meer dan 2500 
Oekraïense vluchtelingen.

Ten gevolge van de energiecrisis heeft 
de regering verschillende maatregelen 
genomen, waaronder het sociaal tarief 
voor energie voor de personen die 
recht hebben op de verhoogde tege-
moetkoming.

De verhoogde tegemoetkoming wordt 
door de ziekenfondsen toegekend 
op basis van een federale regelgeving. 
Deze regelgeving voorziet voor een 
aantal categorieën een automatische 
toekenning (onder andere rechtheb-
benden leefloon, gewaarborgd inko-
men voor bejaarden …). Voor andere 
categorieën (onder andere langdurige 
werklozen, arbeidsongeschikten sinds 
minstens 3 maanden …) is de toeken-
ning afhankelijk van een inkomens-
onderzoek.

Ons ziekenfonds telt onder haar leden 
34,79 % rechthebbenden op het sociaal 
tarief (tegenover 18,39 % rechtheb-
benden bij de aangeslotenen van alle 
Belgische ziekenfondsen samen). Ons 
ziekenfonds zet sterk in op het proac-
tief onderzoek zodra we beschikken 
over een indicator dat een lid mogelijks 
rechthebbende kan zijn van het recht 
op verhoogde tegemoetkoming.

In een moeilijke budgettaire context 
(ons land stevent af op een begrotings-
tekort van 23 miljard EUR voor het jaar 
2022) bereikten de vertegenwoordi-
gers van ziekenfondsen, werknemers 
en zorgverleners een consensus over 
de begroting 2023 voor de ziekte-
verzekering. 

Het is een moeilijke evenwichtsoefe-
ning geworden waarbij gepoogd werd 
om aan de inflatieproblematiek tege-
moet te komen, in bepaalde sectoren 
het welzijn van de zorgverleners te 
bevorderen en anderzijds voldoende 
budget vrij te maken om de toeganke-
lijkheid voor de burger (zowel financi-
eel als fysiek) in stand te houden. Op 
het vlak van financiële toegankelijkheid 
noteren we een uitbreiding van de 
dekking mond- en tandzorg en voor 
de vervoerskosten tussen ziekenhui-
zen. De fysieke toegankelijkheid wordt 
verbeterd door het verhogen van het 
aantal hersteleenheden (overgang tus-
sen hospitalisatie en terugkeer  
naar huis). 

Aan de zijde van de zorgverleners 
worden onder meer maatregelen 
voorzien om de conventioneringsgraad 
te versterken door geconventioneerde 
zorgverleners financieel te ondersteu-
nen voor toenemende werkingskosten.

Hans Heyndels
Algemeen secretaris
4 november 2022

Wij zijn Solidaris,  
wij maken solidariteit.

Betaalbare 
zorg voor 
iedereen
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Tussenkomst tot 75% voor: 
D   Het remgeld van raadplegingen, 

kinesitherapie, verpleegkundige zorg, 
medische beeldvorming, bandagisterie, 
orthopedie, logopedie, enz.

D Psychotherapiesessies, raadpleging bij 
diëtisten, logopedie, osteopathie en
chiropractie: tot € 500 per jaar per 
persoon

D Corrigerende brillenglazen en/of 
contactlenzen: tot € 500 per 3 jaar

D Intraoculaire lenzen, laserbehandeling 
en keratotomie: tot € 1000 per 6 jaar

D Hoortoestellen: tot € 1000 per 6 jaar

Geboorte: er wordt een bedrag van € 250 
per kind betaald voor zorg, verzorgingspro-
ducten en -materiaal en assistentie  
die nodig zijn bij de geboorte van  
een kind.

Voor slechts € 7,20 per maand  
kan je van meer dan 70 voordelen 
en diensten genieten van Solidaris 
Brabant. Bekijk al onze voordelen
en diensten op
www.solidaris-brabant.be.

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

Zorg dat je niets 
mist door je in 
schrijven op onze 
MUTFL@SH! 

Wil je beter geïnformeerd 
worden over alles wat met 
de verplichte ziekteverzeke-
ring te maken heeft? Wil je 
meer weten over de gezond-
heidszorg 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.solidaris-brabant.be. 

Waarom moet ik de bijdrage voor de aanvullende 
verzekering betalen?

Ambumut Plus komt tegemoet in de 
kosten van ambulante zorg en behan-
deling die nodig zijn voor de diagnose en 
behandeling van ernstige ziekten zoals 
kanker, leukemie, multiple sclerose, de 
ziekte van Parkinson, Alzheimer, enz.  

D de kosten van geneesmiddelen voor 
de behandeling van een ernstige ziekte 
tot maximaal € 1250 per jaar

D de kosten van enterale voeding met 
een maximum van € 1500 per jaar

D de kosten van verbanden en 
kompressen met een maximum 
van € 250 per jaar

D de kosten van het huren van
 medisch en sanitair materiaal

D de kosten van haarprothesen 

Het jaarlijkse plafond voor tussenkomsten bedraagt  
maximaal 1500 euro voor Ambumut en 6500 euro  
voor Ambumut Plus.

De wet betre§ende de ziekenfondsen 
van 26 april 2010 bepaalt dat je een 
bijdrage moet betalen voor een aan-
vullende verzekering wanneer je bij een 
ziekenfonds aangesloten bent. Door 
het betalen van jouw bijdragen kan je 
profiteren van meer dan 70 voordelen 
en diensten. Je kan ook één van onze 
optionele hospitalisatieverzekeringen
(Hospimut (Plus)),  tandheelkundige 
verzekering (Dentimut Plus) en 
ambulante verzekeringen 
(Ambumut (Plus)) afsluiten.

Indien je niet betaalt, word je niet lan-
ger gedekt door onze aanvullende en 
optionele verzekeringen, ook niet als je 
overstapt naar een ander ziekenfonds. 

Nieuw!
Solidaris Brabant biedt nu Ambumut en Ambumut Plus aan, een verzekering 
die je kosten vergoedt indien hospitalisatie niet nodig is.

Ambumut Ambumut Plus

Meer info?
Maak een afspraak in één van 
onze kantoren of surf naar  
www.solidaris-brabant.be.

i
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Het correct gebruiken van 
antibiotica
Antibiotica hebben aanzienlijke veranderingen teweeg-
gebracht in de wereld van de geneeskunde. Dankzij hun 
ontwikkeling is het nu mogelijk om bacteriële infec-
ties te bestrijden, zoals een longontsteking, bacteriële 
hersenvliesontsteking, wondinfecties, bepaalde keel- en 
oorontstekingen, enz. Virussen daarentegen kunnen niet 
worden genezen met antibiotica. Virussen veroorzaken 
onder meer verkoudheden, acute bronchitis, griep,  
mazelen, rode hond, enz. In de meeste gevallen is veel 
rust voldoende om het immuunsysteem te reactiveren. 

Maar er is altijd een keerzijde aan de medaille.  
Het overmatig en onnodig gebruik van antibiotica  
maakt bacteriën steeds resistenter. Sommige  
bacteriën zijn zelfs resistent tegen alle antibiotica.  
Dit vormt een aanzienlijk gevaar voor onze gezondheid:
het is moeilijker om ernstige ziekten te bestrijden en  
operaties worden steeds riskanter.  

Om resistentie tegen te gaan, moeten we het 
onnodig gebruik van antibiotica terugdringen. Als je 
arts je antibiotica voorschrijft, volg het voorschrift dan 
zorg-vuldig op en sla nooit een dosis over. Stop niet 
voordat de voorgeschreven behandeling is beëindigd, 
ook al voel je je na enkele dagen beter.

Word 
antibiotic 
guardian!

Als je antibiotica over hebt, bewaar ze dan niet voor de 
volgende keer. Breng ze terug naar je apotheker. 
Antibiotica werken enkel als er reeds bacteriën zijn om 
tegen te vechten. Het is dus nutteloos om preventief  
antibiotica te nemen om niet ziek te worden. 

Om de verspreiding van bacteriën te voorkomen, is het 
belangrijk een goede hygiëne te handhaven. Was je handen 
regelmatig met water en zeep. Dit is belangrijk, vooral na 
het hoesten. 

Help ons het overmatig gebruik van 
antibiotica tegen te gaan en word een 
Antibiotic Guardian. Kies op welke 

manier jij je wil engageren voor een 
beter gebruik van antibiotica op 

https://antibioticguardian.com/dutch/  
en nodig anderen uit om hetzelfde te doen. 

Wil je meer informatie over antibiotica? Surf dan naar 
https://www.usagecorrectantibiotiques.be/nl.

De verhoogde tegemoetkoming (VT) 
helpt mensen met een laag inkomen.

Is alles onbetaalbaar geworden en wordt het steeds moeilij-
ker om de eindjes aan elkaar te knopen? Met de verhoogde 
tegemoetkoming (VT) voor mensen met een laag inko-
men kan je genieten van een hogere terugbetaling voor je 
gezondheidszorg, je betaalt minder voor geneesmiddelen, 
je geniet het sociaal tarief bij energieleveranciers (gas en 
elektriciteit) en kan een verwarmingstoelage krijgen via het 
'mazoutfonds', je krijgt korting op bepaalde tickets/abon-
nementen voor het openbaar vervoer, je betaalt het sociaal 
tarief voor water in de regio Brussel (Vivaqua) enz.

Je moet daarvoor wel aan bepaalde inkomensvoorwaarden 
voldoen en een aanvraag indienen bij je ziekenfonds.

Wie heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming?
» De verhoogde tegemoetkoming kan na een onderzoek

van het gezinsinkomen worden toegekend aan personen
met een bruto belastbaar inkomen van € 20 292,59 of
minder, plus € 3756,71 voor de partner en per persoon
ten laste. Dit wordt aan de hand van het voorgaande jaar
berekend (2021 voor aanvragen ingediend in 2022).

Onbetaalbare 
facturen?

» De verhoogde tegemoetkoming kan worden toegekend
als één van de gezinsleden zich in een bijzondere
situatie bevindt: weduwnaars/weduwen, gepensioneer-
den, invaliden, personen met een beperking zonder
uitkering, gecontroleerde werklozen, eenoudergezinnen,
enz. en het jaarlijks gezinsinkomen niet hoger ligt dan
€ 24 638,79, plus € 4561,31 voor de partner en per per-
soon ten laste. Dit bedrag wordt berekend op basis van
het maandelijks inkomen voor de aanvraag en vermenig-
vuldigd met 13.

Meer info nodig?
Meer informatie nodig over welke inkomens 
meegerekend worden, over de bewijsstukken 
die je nodig hebt enz.? Scan deze QR-code.

Hulp nodig met je aanvraag?
Denk je dat je gezin voldoet aan de vereisten 
voor de VT (verhoogde tegemoetkoming)? 
Scan dan deze QR-code om een afspraak te 
maken met een van onze raadgevers, die je 
zullen helpen met jouw aanvraag.
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Solidaris Brabant
altijd aan jouw zijde

Solidaris Brabant investeert in 
kwalitatieve en betaalbare zorg voor  
iedereen! Dit vertaalt zich in concrete 
voordelen en diensten voor onze leden. 
We hebben immers een aanbod op maat 
van elke leeftijd!

Betaalbare 
zorg voor 
iedereen

tot € 45 voor pedicure-
behandelingen

tot € 62,50 voor het geheel 
van chiropraxie, osteopa-
thie en acupunctuur

tot € 57 voor podologie- 
behandelingen

Verbeterd voordeel!  

Tussenkomst tot 20% 
voor kronen, bruggen, 
tandprothesen
en implantaten
max. € 1050/2 jaar

Dentimut First
Volledige terugbetaling van 
het remgeld bij:
  raadplegingen en preventieve,
behandelingen bij de tandarts

raadplegingen en controlebezoeken bij 
de orthodontist

orthodontische onderzoeken/adviezen 

6
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Voor slechts € 7,20 per maand kan je van meer dan  
70 voordelen en diensten genieten van Solidaris Brabant. 
Bekijk al onze voordelen en diensten op  
www.solidaris-brabant.be of scan de QR-code.

Nieuw!  Ambumut
Een verzekering die je kosten 
vergoedt indien hospitalisatie niet 
nodig is.

Hospimut
Onze hospitalisatieverzekeringen op 
maat van ieders behoeften.

Dentimut Plus   
je XXL tandverzekering.

De Medishop leent, ver-
huurt en verkoopt een
uitgebreid gamma (para)-
medische producten. 
Surf naar 
www.medishoponline.be

Medische Centra  
César De Paepe 
(para)medische zorg aan  
geconventioneerde tarieven.

We bieden een uitgebreide 
waaier van zorg en hulp aan 
huis om het leven thuis mak-
kelijker te maken.

Onze adviserende diensten 
staan klaar met hulp
en informatie.

Tot € 45/kalenderjaar voor 
sport- en fitnessclubs

€ 50 om te stoppen  
met roken

€ 60/kalenderjaar voor je 
strijd tegen de kilo's

Zorg 100 % terugbetaald,
Je moet hiervoor beschikken over een 
geldig GMD of ingeschreven zijn bij 
een medisch huis. Voor leden vanaf 18 
jaar geldt er een franchise van 50 euro 
per kalenderjaar. 

Tot € 160/jaar voor  
psychotherapie
€ 20/sessie, max. 8 sessies/jaar

Ontdek ons uitgebreid gamma aan  
vrijetijdsactiviteiten
S'Academie heeft een ruim vrijetijdsaanbod voor jou in petto!  
Bekijk hun programma op pagina 22.

7
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Wat is het  
terug-naar-werktraject?

i

Het terug-naar-werktraject is een vrijwillig traject waarbij een terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds het als  
arbeidsongeschikt erkend lid helpt om de juiste ondersteuning te vinden voor de terugkeer op de arbeidsmarkt (bij de  
eigen of een andere werkgever), door middel van aangepast werk, ander werk of een opleiding.

Gedurende dat hele proces word je begeleid door een terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds.

Wie kan in een terug-naar-werktraject stappen?

Het traject staat open voor elke werknemer,  
zelfstandige of werkloze:

» die erkend is als arbeidsongeschikt;

» die nog voldoende fysieke en mentale capaciteiten heeft 
om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Wie kan een terug-naar-werktraject opstarten?

Het initiatief om een terug-naar-werktraject op te starten 
kan komen van:
» de adviserend arts van het ziekenfonds, die het
lid kan doorverwijzen naar een terug-naar-
werkcoördinator voor een eerste contactmoment;

» of het lid die als arbeidsongeschikt is erkend: het lid 
neemt zelf contact op met de terug-naar-werkcoördinator 
van het ziekenfonds om een eerste contactmoment  
te organiseren.

Wil je contact opnemen met de  
terug-naar-werkcoördinator in je regio?

Solidaris Brabant
Dumont Stéphanie/Melissa Auwerijckx/Inge Hennes
T 02 506 99 20
E returntowork.bra@solidaris.be

Wat is het terug-naar-werktraject?
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Meer info?

Hoe verloopt een terug-naar-werktraject?
De situatie verschilt naargelang het traject wordt aangevat op initiatief van de adviserend arts of op initiatief van het lid.

Terug-naar-werktraject  
op initiatief van de  
adviserend arts van  
het ziekenfonds:
Tien weken na het begin van de 
arbeidsongeschiktheid vraagt de 
adviserend arts het lid een vragen-
lijst in te vullen.

Het lid vult de vragenlijst in en 
stuurt ze binnen twee weken naar 
de adviserend arts. Dat is verplicht. 
Voor het invullen van het formu-
lier kan het lid hulp vragen aan de 
terug-naar-werkcoördinator.

In de vierde maand van arbeids-
ongeschiktheid maakt de advise-
rend arts op basis van het medisch 
dossier en de ingevulde vragenlijst 
een eerste inschatting van wat het 
lid nog zou kunnen doen, volgens 
de huidige capaciteiten. Dan zijn er 
twee mogelijkheden:

» de adviserend arts beslist om de 
verzekerde door te verwijzen naar 

de terug-naar-werkcoördinator 
voor een eerste contactmoment: 
deze heeft tijdens de inschatting 
van de huidige capaciteiten ge-
oordeeld dat een werkhervatting 
bij de werkgever (indien het lid 
een arbeidsovereenkomst heeft) 
of een terugkeer naar de reguliere 
arbeidsmarkt mogelijk lijkt na één 
of meerdere aanpassingen en/of 
begeleiding. 

» De adviserend arts beslist de  
verzekerde niet door te ver- 
wijzen naar de terug-naar-werk-
coördinator voor een eerste 
contactmoment: deze heeft 
geoordeeld dat wegens de 
gezondheidstoestand van het 
lid aanpassingen en/of begelei-
ding niet nodig of mogelijk zijn. 
Bij een latere evaluatie van de 
huidige capaciteiten kan de arts 
echter besluiten het lid door te 
verwijzen naar de terug-naar-
werkcoördinator indien op dat 
moment volgens de arts een 
werkhervatting bij de werkgever 

(indien de verzekerde een arbeids-
overeenkomst heeft) of een terug-
keer naar de reguliere arbeidsmarkt 
mogelijk lijkt na één of meerdere 
aanpassingen en/of begeleiding.

Binnen een maand na de door-
verwijzing organiseert de te-
rug-naar-werkcoördinator een 
eerste contactmoment waarin deze 
het lid de rol in de begeleiding en 
opvolging van het traject uitlegt en 
met het lid de eerste stap van het 
traject bespreekt: 
» indien de verzekerde een arbeids-
overeenkomst heeft, verwijst de 
terug-naar-werkcoördinator het 
lid, met instemming en de nodi-
ge ondersteuning, door naar de 
preventieadviseur/arbeidsarts met 
het oog op de aanvraag voor een 
bezoek voorafgaand aan de werk-
hervatting.

Opgelet, twee ongegronde afwezig-
heden bij die bijeenkomsten  
kunnen leiden tot sancties op  
het vlak van de uitkeringen.

Terug-naar-werktraject op  
initiatief van het lid:
Een lid kan tijdens de periode van erkende 
arbeidsongeschiktheid altijd de terug- 
naar-werk-coördinator vragen een  
eerste contactmoment te organiseren.

De verzekerde neemt contact op met  
het ziekenfonds.

Indien nodig ontvangt het lid een vragenlijst  
die binnen twee weken moet worden ingevuld en 
naar de adviserend arts gestuurd moet worden. 
Dat is verplicht. Voor het invullen van het formu-
lier kan het lid hulp vragen aan de  
terug-naar-werkcoördinator.

Binnen een maand na verzending van de ingevul-
de vragenlijst organiseert de terug-naar-werk-
coördinator een eerste contactmoment waarin 

deze het lid de rol in de begeleiding en de 
follow-up van het traject uitlegt en met het lid 
de eerste fase van het traject bespreekt: 

» indien het lid een arbeidsovereenkomst 
heeft, zal de terug-naar-werkcoördinator tij-
dens dat eerste contactmoment, met instem-
ming van het lid en de nodige ondersteuning, 
het lid doorverwijzen naar de preventieadvi-
seur/arbeidsarts, om een bezoek voorafgaand 
aan de werkhervatting aan te vragen; 

» indien het lid geen arbeidsovereenkomst 
heeft of niet wordt doorverwezen naar de 
preventieadviseur/arbeidsgeneesheer, vraagt 
de terug-naar-werkcoördinator na dit eerste 
contactmoment toestemming aan de advi-
serend arts om een terug-naar-werktraject 
onder de coördinatie van zichzelf te starten.
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Betaal niks te veel voor je medische zorg

Betaal niks te veel  
voor je medische zorg.
Ontdek hier onze tips!

Dat het leven alsmaar duurder wordt, is geen geheim meer. 
Elektriciteit en gas die onbetaalbaar worden en een volle 
winkelkar waarvan de prijs blijft stijgen. Besparen waar je 
maar kan, lijkt geen keuze meer, maar een noodzaak. 

Er wordt vaak gezegd dat gezondheid geen prijs heeft. 
Maar waarom zou je meer geld uitgeven dan nodig is?
Je kan behoorlijk wat besparen bij de dokter, de  
apotheek, de tandarts en in het ziekenhuis.
Met deze 4 tips betaal je niks te veel. 

Geconventioneerde dokters vragen de tarieven die  
o�cieel overeengekomen zijn tussen het ziekenfonds en 
dokters. Ze vragen jou geen extra’s (supplementen).  

Niet-geconventioneerde dokters bepalen zelf hun prijs. 
Vaak betaal je dan meer. Ze kunnen ook supplementen of 
extra’s vragen. Het ziekenfonds betaalt die supplementen 
niet terug. 

Sommige dokters zijn gedeeltelijk geconventioneerd.  
De tarieven in een privépraktijk kunnen verschillen van de 
tarieven in een ziekenhuis. Meestal is een dokter gecon-
ventioneerd in het ziekenhuis en niet-geconventioneerd in 
zijn eigen praktijk.  

Kijk na of je dokter geconventioneerd is

Vraag aan je dokter of die 
geconventioneerd is of 
scan de QR-code.

geconventioneerde dokter
prijs: € 23

Deel dat het 
ziekenfonds jou 
terugbetaalt 

Remgeld*

€ 19

€ 4

niet-geconventioneerde dokter 
prijs: € 28

Deel dat het 
ziekenfonds jou 
terugbetaalt 

€ 19

€ 4Remgeld*

Waarom? 

Moet je naar de huisarts en heb je een GMD? 
Dan betaal je 30% minder remgeld (dat is het geld dat je 
zelf betaalt en niet terugkrijgt van het ziekenfonds).

Heb je ’s avonds een dokter nodig? Dan krijg je meer 
terugbetaald als je een GMD hebt. 

Ben je ouder dan 75 jaar of ben je chronisch ziek? En heb 
je een GMD? Dan krijg je meer terugbetaald als de dokter 
bij jou thuis komt.

Moet je naar een specialist? Dan krijg je meer terugbetaald 
voor je eerste raadpleging als je huisarts met je GMD je 
doorverwijst.

Heb je een vaste huisarts?  
 Vraag een Globaal Medisch Dossier (GMD) aan

Wat is een Globaal Medisch Dossier of GMD?

In jouw GMD verzamelt je dokter al je medische info, zoals:

» je vroegere ziektes, 
» je klachten, 
» welke medicatie je neemt, 
» de diagnoses en resultaten van onderzoeken 

bij andere zorgverleners.

Zo hebben je huisarts en jij een goed overzicht van je 
gezondheid. Andere zorgverleners kunnen gemakkelijk je 
gegevens inkijken als dat nodig is.  

Wat kan jij doen? 

Heb je nog geen GMD? Vraag aan je huisarts om een GMD te 
maken. Het kost je niks extra. 

Supplement dat je 
niet terugkrijgt van 
het ziekenfonds 

€ 5

*Remgeld is het deel dat je zelf betaalt.
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Ga regelmatig naar de tandarts voor een controle.  
Dan ziet de tandarts sneller of je een probleem hebt en 
kan die het sneller verzorgen. Zo voorkom je grotere  
problemen die soms heel veel kosten. Als je regelmatig  
(1 maal per kalenderjaar) naar de tandarts gaat dan krijg je 
een groter deel terugbetaald. 

Dentimut First betaalt het remgeld van raadplegingen en 
preventieve behandelingen volledig terug, ongeacht je 
leeftijd. Dit maakt deel uit van je lidmaatschap bij Solidaris 
Brabant. 

Ga naar een geconventioneerde tandarts. Je betaalt geen 
supplementen of extra’s en maak meteen een nieuwe 
afspraak voor de volgende keer. 

Niet zeker wanneer je voor het laatst naar de tandarts 
ging? Check je laatste tandartsbezoek op e-Mut.

Dat is veel goedkoper en je krijgt dezelfde zorg. Als je in 
een kamer voor 1 persoon ligt, betaal je soms 2 of 3 keer 
meer. En dat krijg je niet terugbetaald. 

Je betaalt niet evenveel in alle ziekenhuizen. Soms betaal 
je voor dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis meer 
dan in het andere. Je kan op voorhand een offerte van je 
behandeling, ingreep of opname aanvragen. 

Moet je binnenkort naar het ziekenhuis?  
Laat het ons weten, want:  
 
✅ We helpen je om thuiszorg en hulpmiddelen te regelen  
 voor als je weer thuis bent. 
✅  We kijken na of je ziekenfondsdossier in orde is. 

Behandeling Zonder mond
zorgtraject

Met mondzorg
traject Verschil

Tandextractie
Je betaalt zelf:  

€ 14
Je betaalt zelf: 

€ 7
- € 7 (50%)

Verwijderen  
tandsteen

Je betaalt zelf:  
€ 9,25

Je betaalt zelf: 
€ 3,50*

- € 5,75 (62%)

Wortelkanaal
vulling

Je betaalt zelf:  
€ 25

Je betaalt zelf: 
€ 15,5 - € 9,5 (61%)

*0 euro voor leden van Solidaris Brabant door Dentimut First. 

Gemiddelde kostprijs  
ziekenhuiskamer

1persoons 
kamer

2persoons 
kamer Verschil

Verwijderen wijsheid
standen in dagziekenhuis € 1237 € 58 -95,3%

Bevalling € 1779 € 235 -86,8%

Knieprothese € 3665 € 912 -75,1%

Wil je weten of je tandarts 
geconventioneerd is? 
Scan de QR-code.

Ga regelmatig naar de tandarts 

Naar het ziekenhuis?  
  Kies een tweepersoonskamer

Ontdek al onze tips 
op onze website  

i



Lorem ipsum dolor

12121212

Hoe 
gezond 
ouder  

worden? 

Onze blik op ouderdom verandert, gezond ouder worden is  
een manier van leven geworden. Er zijn niet langer enkel de  
‘Anti-Aging-aanhangers’ die de tijd proberen terug te draaien door 
middel van medische ingrepen, crèmes en tieneroutfits en zij die 
ouderdom als de onvermijdelijke ondergang zien. Vandaag bese�en 
we dat het perfect mogelijk is om gezond ouder te worden door de 
gevolgen van tijd op ons lichaam en onze geest te beperken.  
Wij geven je alvast enkele tips! 

‘Gezond  
ouder worden  

begint bij je 
jonger  

voelen!’

Hoe gezond ouder worden?
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Bewegen houdt je jong! 

De voordelen van sport 
Regelmatig bewegen verlaagt het risico op het ontwikkelen 
van hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, slechte  
cholesterol enz. Het helpt het immuunsysteem van het li-
chaam te versterken en de bot- en spiermassa te behouden. 

Lichaamsbeweging beschermt niet alleen de gezondheid, 
maar vermindert ook het risico op depressie door het  
creëren van sociale contacten. Verder heeft het een  
anti-stresswerking en helpt het de slaap te reguleren als  
het niet te intensief voor het slapengaan beoefend wordt. 

Wat je leeftijd ook is, de positieve e�ecten van lichaamsbeweging  
staan buiten kijf. En dat geldt des te meer voor senioren.  
Het resultaat: langer leven en meer comfort. 

Hoe kiezen?  
Natuurlijk moet je je lichaamsbeweging afstemmen op je 
leeftijd en eventuele kwalen. Begin je pas na je zestigste te 
sporten, vermijd dan heftige en zware contactsporten met 
verschillende ritmes en plotse bewegingen (tennis, voetbal 
enz.). Je kiest beter voor een sport zonder kortstondige 
pieken en meer bepaald voor een duursport, want alleen 
daaruit haal je alle voordelen voor je gezondheid en vermijd 
je blessures. 

Stappen, fietsen, zwemmen, aquagym, 
gymnastiek, yoga, golf enz.  
zijn allemaal sporten die aangenaam en goed voor de ge-
wrichten zijn. In het algemeen is niet zozeer de intensiteit of 
de moeilijkheidsgraad van die activiteiten van belang, maar 
wel de regelmaat. 

Va piano, va sano
Het is raadzaam om 30 tot 60 minuten per dag te bewegen. 
Drie keer sporten per week is een goed gemiddelde. Het is 
beter twee keer per week 30 minuten te wandelen dan om 
de twee weken 2 uur intensief te bewegen. 

Je hoeft niet per se intensieve fysieke inspanningen te 
leveren. Het belangrijkste is om elke dag actief te zijn. Het 
huishouden doen, klusjes doen, de trap nemen, naar het 
postkantoor wandelen enz. zijn allemaal gelegenheden om 
actief te blijven. 

Wat je zeker moet vermijden is een sport die je lange tijd 
niet hebt beoefend; te snel, te heftig, zonder de juiste 
schoenen, het juiste tempo ... terug op te nemen. Je kunt 
dus beter geleidelijk aan opnieuw beginnen volgens je 
capaciteiten en de intensiteit van de inspanning gaandeweg 
verhogen. 



14

Voeding

We weten het al lang: gezond eten en een goede gezondheid gaan hand in hand. 
Wat misschien minder gekend is, is dat je dieet ook een e�ect kan hebben op veroudering. 

Hier zijn enkele tips om je te helpen tekenen van veroudering tegen te gaan. 
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Om het hongergevoel tegen te gaan en energie te hebben eet je 
koolhydraten (rijst, pasta, brood enz.). Kies bij voorkeur volwaardige 
koolhydraten (rijst, pasta, volkorenbrood enz.) omdat die veel vezel-
rijker zijn dan bewerkte producten (wit brood enz.). 

Eet minder rood vlees (rundvlees, varkensvlees, lamsvlees enz.) en bereide 
vleeswaren. Je hoeft daarom niet meteen vegetariër te worden, maar pro-

beer het te houden bij maximaal 500 g vlees en 150 g bereide vleeswaren per 
week, en dan bij voorkeur in magere versie. Probeer vlees af te wisselen met 
gevogelte, vis, eieren enz. Denk ook aan peulvruchten (linzen, kikkererwten 

enz.) die boordevol vitaminen, mineralen en vezels zitten.

Beperk je consumptie van alcohol. Alcohol verhoogt de hoeveelheid vrije 
radicalen, de vijand van een jeugdige huid. Bovendien vermoeit alcohol de 
lever, een van de belangrijkste organen voor het elimineren van gifsto§en. 

Natuurlijk vermijd je beter alle 
bewerkte voedingsmiddelen: 

koekjes, industrieel bereide 
soepen, sauzen, lasagne enz., die 
te veel suiker, zout, vet en allerlei 

additieven bevatten. 

Een andere aanrader is twee keer 
per week vis te eten, want die 
bevat veel eiwitten, omega 3, 
sporenelementen enzovoort. 

 Plantaardige oliën zoals olijfolie, 
koolzaadolie, zonnebloemolie, 
walnootolie enz. zijn rijk aan 

omega 3.

Oliehoudende zaden (amandelen, hazelnoten, paranoten enz.) leveren dan 
weer vezels, eiwitten, magnesium en goede vetzuren. Eet ze in hun natuurlijke 

vorm, dus niet geroosterd of gezouten. 

Eet je jong 

Aanraders

Te beperken

Fruit en groenten, minstens 5 porties per dag, rauw en gekookt. Ze zijn rijk 
aan antioxidanten (vitamine A, C en E, zink, ijzer enz.) die de veroudering hel-
pen vertragen. Groenten en fruit die een bijzondere vermelding verdienen zijn 
onder meer spinazie, kool, broccoli, wortelen, kiwi's, sinaasappelen, citroenen, 
paprika's enz. Kies dan bij voorkeur voor seizoensgroenten en -fruit.  Eet ze met 

schil, vruchtvlees en pitjes. En als bereidingswijze is stomen de beste keuze. 

Suiker verhoogt dan weer het risico 
op overgewicht, diabetes enz. Pro-
beer daarom je suikerconsumptie 

geleidelijk af te bouwen. 

Zout is vaak, bij overmatig gebruik, de hoofdverdachte bij een te 
hoge bloeddruk en het ontstaan van andere ziekten. We consume-
ren er 10 g per dag van, terwijl het aanbevolen maximum 5 g per dag 
is (een theelepel). Je kunt je zoutconsumptie beperken door er geen 
toe te voegen bij het koken, geen zoutvaatje op tafel te zetten, min-

der zoute snacks te eten en te kiezen voor zoutarme producten. 

Drink voldoende om je lichaam 
te zuiveren en gifsto§en af te 

voeren. Het is raadzaam om per 
dag 1,5 tot 2 liter ongezoet water, 
thee of kruidenthee te drinken. 
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Koester je nieuwsgierigheid 
Het is nooit te laat om een taal te  
leren, met keramiek te beginnen, deel 
uit te maken van de digitale samen-
leving enz. Het helpt nieuwe neurale 
verbindingen te stimuleren en je geest 
jong en actief te houden. Maar blijven 
leren is ook de beste manier om mee 
te zijn met je tijd en met de maat-
schappelijke ontwikkelingen. 

Draag zorg voor jezelf
Eet evenwichtig, vermijd roken en te 
veel alcohol enz.: een gezonde levens-
stijl is ook de beste manier om jong 
te blijven. Ga wandelen, laat je eens 
masseren of rust uit. Hoe dan ook, het 
doel is om naar jezelf te luisteren en te 
genieten.

Blijf positief 
Optimisme is geen naïef gedrag dat 
bestaan uit ontkenning van de wer-
kelijkheid en autosuggestie (dat is 
wanneer eigen gedachten je gaan beïn-
vloeden). We hebben het hier over 
intelligent optimisme, d.w.z. optimis-
me dat realisme en kritisch denken 
verzoent. Dit optimisme kan enorme 
voordelen hebben voor je leven, zowel 
lichamelijk als geestelijk. En goed 
nieuws! Zelfs als je van nature geen 
optimist bent, kan je het leren. 

Onderhoud je sociale leven 
Je goede sociale contacten onderhou-
den is essentieel om jong te blijven. 
Er is geen betere manier om de moed 
erin te houden dan leuke momenten 
delen met familie en vrienden. Alleen 
zijn maakt je verdrietig en prikkelbaar.  

Maak komaf met je slechte gewoontes
Onze levensstijl heeft een duidelijke 
invloed op veroudering. Door onze 
gewoontes te veranderen, kunnen we 
dus rechtstreeks het verouderings-
proces beïnvloeden. 

Chronische stress is een vijand van 
gezond ouder worden en een risico-
factor voor verschillende ziekten.  
Om het te bestrijden, moet je aller-
eerst weten hoe je de bron van de 
stress kunt identificeren en indien mo-
gelijk de stress wegnemen of proberen 
te verminderen. Leer nee zeggen en 
aarzel niet om je emoties, gevoelens 
en angsten onder woorden te brengen. 
Leer te ontspannen.  

Als het volstond om er jong uit te zien, 
zou het een stuk eenvoudiger zijn. 
Maar leeftijd is geen getal maar een 
mindset. Want jong blijven is vooral 
een kwestie van zich jong voelen.

Roken is een van de belangrijkste  
verouderingsfactoren. Het is niet 
alleen schadelijk voor de gezondheid, 
maar het versnelt ook de veroudering 
van de huid.  

Onbeschermde blootstelling aan 
UV-straling van de zon of de zonne-
bank doet de huid sneller verouderen 
en verhoogt het risico op huidkanker. 

Slaap heeft een herstellende werking. 
Het stimuleert de aanmaak van nieuwe 
cellen in onze weefsels en organen en 
is belangrijk voor goede cognitieve 
vaardigheden. Het is belangrijk om min 
of meer 7 uur per nacht te slapen.  
Ook regelmaat, dus op hetzelfde 
tijdstip gaan slapen en opstaan, is 
belangrijk. 
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Stel je open voor je emoties  
Je moet je bewust worden van je nega-
tieve emoties (wrok, woede, angst). Er 
is niets frustrerender dan alles voor je-
zelf te houden. Weg met die negatieve 
gedachten die je emotionele balans 
onderuit halen.

V Sport : €45 euro tussenkomst 
voor je sport- of fitness-
abonnement. 

V Terugbetaling van het 
remgeld: wij betalen het rem-
geld voor bepaalde diensten 
terug, ongeacht je leeftijd*! 

V Stoppen met roken: €50 voor 
elke behandeling met erkende 
therapeutische middelen. 

V Diëten: €60 terugbetaling aan 
iedereen die een diëtist raad-
pleegt of bijeenkomsten van 
Weight Watchers bijwoont en 
een korting op het inschrijvings-
geld en een reeks diensten van 
Weight Watchers. 

Meer informatie? 02 506 96 11 
www.solidaris-brabant.be /  
onze kantoren

Je ziekenfonds
komt tussen!

Een gezonde 
geest in een 
gezond lichaam! 

Psychologie en levensstijl

Wandelen, gymnastiek, aquagym, 
yoga enz.: S’Academie vzw biedt 
tal van sportactiviteiten aan! 

Meer info vind je op 
pagina 22 of op 
www.solidaris-brabant.be.

*Voorwaarden: Je moet hiervoor beschikken over een 
geldig GMD of ingeschreven zijn bij een medisch huis. 
Voor leden vanaf 18 jaar geldt er een franchise van 50 
euro per kalenderjaar. 
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De juiste prijs voor geneesmiddelen 
In België worden de meeste geneesmiddelen terugbetaald door de sociale 

zekerheid. Dit systeem maakt geneesmiddelen toegankelijk voor ieder-
een, omdat patiënten slechts een klein deel van de werkelijke prijs van het 
geneesmiddel rechtstreeks betalen. Maar achter de schermen swingen de 

prijzen de pan uit! 

Voordat het op de markt komt, 
wordt over de prijs van ieder ge-
neesmiddel onderhandeld tussen 
de farmaceutische bedrijven en een 
commissie die bestaat uit: 

Wat is een octrooi?

Een octrooi wordt gewoonlijk door een 
farmaceutisch bedrijf aangevraagd zodra 
het een werkzame stof heeft geïdentifi-
ceerd die er veelbelovend uitziet. Voor 
de duur van het octrooi is het farmaceu-
tisch bedrijf het enige dat het met deze 
stof ontwikkeld geneesmiddel op de 
markt mag brengen. Het octrooi heeft 
doorgaans een looptijd van 25 jaar 
(20 jaar + 5 jaar aanvullend beschermings-
certificaat). Naar schatting duurt het 
ongeveer 12 jaar om een geneesmiddel te 
ontwikkelen en op de markt te brengen. 
Het bedrijf heeft dus een verkoopmono-
polie voor ongeveer 13 jaar.  

Hoe wordt de prijs van geneesmiddelen berekend? 

Ziekenfondsen,
Zorgverleners,
Wetenschappelijke 
deskundigen van vooraan-  
staande universiteiten.  

Farmaceutische bedrijven stellen de  
startprijs voor aan de commissie.  
Deze bedrijven weigeren helaas de  
productiekosten, de gedane investeringen 
enzovoort bekend te maken. Er wordt  
zomaar wat in het wilde weg onderhan-
deld! De onderhandelingen worden verder 
bemoeilijkt door het feit dat farmaceuti-
sche bedrijven profiteren van hun  
monopolie wanneer het geneesmiddel 
door een octrooi beschermd wordt.    
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De winst van farmaceutische bedrijven, 
kan geen voorrang krijgen op gezond-
heid. Om dit fenomeen tegen te gaan, 
stelt Solidaris voor een wetenschappe-
lijk instrument in te voeren om de prijs 
van een geneesmiddel te objectiveren. 
Hoe? Door rekening te houden met de 
kosten voor ontwikkeling, productie en 
verkoop, een redelijke winst alsook met 
eventuele extra winst die in verband 
staat met het innovatieve karakter van 
het geneesmiddel.

Welke rol spelen de ziekenfondsen bij het bepalen van deze prijs?  

Hoe de beste prijs voor geneesmiddelen bepalen?

onderzoek en  
ontwikkeling 

 patient

Productie & 
overheadkosten

verkoop & 
medische 
informatie

Basiswinst Premie innovatieve 
karakter

De juiste prijs

+ + + + =

Voor sommige geneesmiddelen 
bestaan er goedkopere alternatieven. 
Die werken even goed.

Vraag je dokter om je geneesmiddel 
voor te schrijven op stofnaam.  
Dan geeft de apotheker jou het  
goedkoopste geneesmiddel.

Ziekenfondsen betwisten vaak de 
door de farmaceutische bedrijven 
gehanteerde prijzen, die buiten-
sporig hoog zijn en de toegang tot 
hoogwaardige gezondheidszorg 
voor iedereen in gevaar brengt. 

Koop je een geneesmiddel zonder 
voorschrift? Vraag aan de apothe-
ker het goedkoopste.   

Wanneer de onderhandelingen vastlo-
pen, maken de bedrijven gebruik van 
hun macht om te vragen om met de 
minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid te onderhandelen over een 
vertrouwelijk contract. Deze onder-
handelingen zijn niet transparant en 
gaan voorbij aan sociaal overleg.  

We hebben de eerlijke prijs bere-
kend met een steekproef van zeven 
geneesmiddelen die representatief 
zijn voor de nieuwe terugbetaalde 
geneesmiddelen, en het resultaat is 
duidelijk: we betalen vier keer te veel!
De kostprijs van 1,4 miljard voor de 
sociale zekerheid voor nieuwe ge-
neesmiddelen die sinds 2015 worden 
terugbetaald, ligt dus 1 miljard te hoog 
en werd betaald aan de farmaceuti-
sche bedrijven. 

Een surplus op de winst betaalt met 
onze sociale bijdragen! 

Solidaris vraagt dat dit instrument in 
de wetgeving wordt opgenomen om 
farmaceutische bedrijven te dwingen 
tot onderhandelingen op basis van 
een eerlijke en transparante prijs, en 
dat ook op EU-niveau een eerlijke 
prijs voor alle Europeanen wordt 
vastgesteld. 

Deze soms exorbitante prijzen zet-
ten druk op de financiële middelen 
van de sociale zekerheid, die jaarlijks 
meer dan 5 miljard euro uitgeeft 
aan de terugbetaling van genees-
middelen. Meer dan 1 miljard wordt 
uitgegeven in het kader van deze 
geheime contracten en dus zonder 
enige mogelijkheid om de werkelijk 
betaalde prijs te kennen. 

Naar de 
apotheker? 
  Vraag het 

goedkoopste 
geneesmiddel.
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VZW Gehandicapten en Solidariteit
Gehandicapten en Solidariteit vzw is een organisatie voor vrijetijdszorg. We hebben een aantrekkelijk programma, 
vol fijne activiteiten. Er is voor elk wat wils: ontspanning, cultuur, reizen ... Wij richten ons naar personen met een 
beperking, maar ook als je geen beperking hebt, ben je welkom bij ons! Wij bundelen onze activiteiten per semester 
in een aantrekkelijke brochure. Vraag ze gerust aan! 

Daguitstappen
Een dagje uit met ons betekent cultuur opsnuiven, een 
stad verkennen, lekker eten (in een restaurant of tijdens 
een leuke picknick), kennismaken met andere leden, 
maar vooral een fijne dag beleven. Onze uitstappen 
vinden steeds plaats op zaterdag. We verplaatsen ons 
met een liftbus, zodat een beperkt aantal rolstoelen 
ook mee kunnen.

Culturele activiteiten
Spreekt cultuur in de brede zin jou aan? Ben je graag 
onder de mensen, maar dan liever in een kleine groep? 
Heb je een beperkt budget? Vraag naar onze culturele 
activiteiten. We beperken de groep tot 10 personen en 
hebben daardoor meer aandacht voor jou. 

Zennatelier
Dit atelier vindt plaats in Vilvoorde en brengt mensen 
samen om één namiddag per maand telkens iets anders 
uit te proberen: knutselen, zingen en dansen, een quiz, 
een film of een uitstap. Het kan allemaal en je kan zelf 
ideeën aanbrengen. 

Workshops
Enkele uren even iets helemaal anders doen. Lijkt jou dit 
wel wat? Tokkelen op een djembé, helemaal losgaan op 
muziek, ijs leren bereiden in een heus ijssalon ... Altijd 
iets om naar uit te kijken. 

Brochure of informatie vragen? 
Vzw Gehandicapten & Solidariteit 
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel 

T   02 546 15 94
E   info@gehandicaptenensolidariteit.be 
W  www.gehandicaptenensolidariteit.be 

   Gehandicapten en Solidariteit vzw

Kultursvenner
Deze jongeren- en jongvolwassenenwerking is er voor 
en door zijn leden. Je krijgt de kans om zelf activiteiten 
voor te stellen en met onze ondersteuning, die ideeën 
vorm te geven. Wij organiseren ook een midweek vakan-
tie in de zomermaanden. 

Familiegroep
We organiseren activiteiten voor families met een kind/
kinderen met een beperking. We leren hen zo plekjes 
kennen die toegankelijk zijn in het Brusselse, soms er-
buiten. Het is ook een gelegenheid voor de ouders om 
met elkaar te praten, terwijl de kinderen en hun brussen 
genieten van de activiteit. 

Vrijetijdstrajectbegeleidingen
Ben je op zoek naar een hobby/sportactiviteit en wil je 
andere mensen leren kennen? Vind je de weg naar een 
gepast aanbod niet of kan je moeilijk keuzes maken? 
Dan kan onze vrijetijdstrajectbegeleider iets voor jou 
betekenen! Hij bespreekt samen met jou je interesses 
en bekijkt jouw mogelijkheden. Hij vertrekt vanuit jouw 
wens en gaat samen met jou op zoek naar een gepaste 
vrijetijdsinvulling. Dit traject is helemaal gratis!
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Medishop
Winterpromotie
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Acties geldig van 15/12/2022 tot en met 15/02/2023. 

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

Warm de winter in met de warmwaterkruik en  
panto�els van Sissel!  

Medishop
Winterpromotie

i

Promo  
ledenprijs 

€ 34

Promo  
ledenprijs 

€ 34

Sissel Heat Wave  
De innovatieve warmwaterkruik;  
veilig, handig, snel en doeltre�end! 

Sissel Linum Relax Comfort
Panto�els die een rustgevende en 
langdurige intensieve warmte verspreiden.

Elektrische warmwaterkruik met  
verwijderbaar snoer 

Aangename en zachte fluwelen overtrek 

Veilig en handig – water bijvullen is niet nodig 

Langdurige warmte gedurende meerdere uren 

Afmetingen: 30 x 20 cm 

Ontworpen voor blote voeten. 

Stevige onderkant met antislip noppen. 

Op te warmen in de magnetron of in de oven. 

Vulling: 99,5% lijnzaad, 0,5% lavendel. 

Overtrek van 100% polyester. 

Verkrijgbaar in 2 maten: S/M (36-40) en L/XL (41-45) 
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Medishop
Winterpromotie

www.vtf-vacances.com

04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences

En France & à l’étranger Eté
2023

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

Uw kortingen:

• Als lid van Solidaris Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een vakantie-
dorp van VTF
• Bent u nog geen klant? Profi teer dan van ons welkomstgeschenk*
• Bent u reeds klant? Sponsor uw vrienden dan!*

*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

www.vtf-vacances.com

04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences

En France & à l’étranger Eté
2023

www.vtf-vacances.com
04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences
En France & à l’étranger

Hiver
2023

Ontdek al onze aanbiedingen:

de winterbrochure is beschikbaar 
& de zomerbrochure zal beschikbaar zijn vanaf december

aarzel niet om ernaar te vragen 
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Hotel Domein Westhoek vzw 
Noordzeedreef 6-8 | B-8670 Oostduinkerke
Tel. : 058 22 41 00 |  Fax : 058 22 41 99
E-mail : info@domein-westhoek.be |  www.domein-westhoek.be

domeinwesthoek

Voor meer informatie over onze promoties:

www.domein-westhoek.be

vier nachten met ontbijtbuffet
halfpension 
aankomstdag naar keuze  
welkomstdrankje 

vanaf € 317/persoon*  
- supplement single: € 42 (geen supplement in standaardkamer)  
- kind < 12 jaar: € 40/kind 

Westhoekspecial

Te midden van de duinen, op korte afstand van het
strand en in de buurt van Brugge en Oostende, 
nodigt Domein Westhoek je uit voor een heerlijk 
verblijf aan zee met het gezin of met vrienden.

Domein  
WESTHOEK

twee nachten met ontbijtbuffet, luxe kamer  
vrijdagavond: koud en warm buffet met dessert  
zaterdagavond: zeevruchtenmenu & ½ fles huiswijn p.p.

vanaf € 225/persoon   
- kind < 12 jaar: € 45/kind  
- slechts 30 plaatsen beschikbaar

Schaal- en schelpdieren 
van 10 tot 12 maart 2023  

twee nachten met uitgebreid ontbijtbuffet in luxe kamer   
vrijdagavond: koud en warm buffet met dessert  
zaterdagavond: welkomstcocktail aan tafel  
4-gangen ‘candlelight dinner’

vanaf € 282/persoon (luxe kamer)
- slechts 30 plaatsen beschikbaar 

Valentijn
van 17 tot 19 februari 2023 

drie nachten met ontbijtbuffet  
halfpension  
aankomstdag : zondag  
welkomstdrankje 

vanaf € 227/persoon*   
- supplement single: € 28 
- kind < 12 jaar: € 30/kind  

Sunday’s promo 

3+1 
gratis

2+1 
gratis

* Domein Westhoek behoudt zich het recht voor om de tarieven in functie van de prijsstijgingen voor voeding en energie aan 
te passen. Onze tarieven zijn excl. toeristenbelasting van € 2,50/kamer/nacht.www.vtf-vacances.com

04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences

En France & à l’étranger Eté
2023

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

Uw kortingen:

• Als lid van Solidaris Brabant geniet u 5 tot 10% korting op de verblijven in een vakantie-
dorp van VTF
• Bent u nog geen klant? Profi teer dan van ons welkomstgeschenk en ontvang €50 tot 
€100 korting*
• Bent u reeds klant? Sponsor uw vrienden dan! U krijgt een korting van €150 op uw verblijf 
en schenkt 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

www.vtf-vacances.com

04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences

En France & à l’étranger Eté
2023

www.vtf-vacances.com
04 42 123 200 Numéro non surtaxé

 Villages de vacances, hôtels & résidences
En France & à l’étranger

Hiver
2023

Ontdek al onze aanbiedingen:

de winterbrochure is beschikbaar 
& de zomerbrochure zal beschikbaar zijn vanaf december

aarzel niet om ernaar te vragen 
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Programma S'Academie

Programma
S’Academie
januari – juni 2023

Ons ziekenfonds heeft, naast terugbetalingen en voordelen, ook een ruim vrijetijdsaan-
bod voor jou in petto! De vzw S’Academie organiseert tal van uitstappen, buitenland-
se verblijven, vormingen en andere ontspannende en/of informatieve activiteiten voor 
50-plussers.
Kies uit onze volgende activiteiten:
• Daguitstappen         23
• Voorstellingen         24
• Themadag           24
• Kortbezoeken — Themawandelingen      25
• Educatief (Plus)         26
• Sport en beweging        27
• Inschrijvingsfiche              28
• S-Plus       29

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).

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

S’Academie vzw
A Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
T 02 546 15 09 of 02 546 15 28 
E sacademie.vzw@solidaris.be 
W www.solidaris-brabant.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).

Leden van Solidaris Brabant krijgen een tussenkomst van 
€ 50 in het aan S’Academie betaalde lidgeld.  
Hierdoor is het lidmaatschap voor onze leden gratis!

Jouw ziekenfonds  
komt tussen
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Daguitstappen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023
Kahlo en Picasso onder  
één dak
Het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten (KMSK) in Brussel brengt 
ode aan twee grootse kunstenaars. 
De tentoonstelling ‘Picasso & Ab-
straction’ belicht voor de allereerste 
keer Picasso’s relatie met de ab-
stracte kunst aan de hand van meer 
dan honderdtwintig uitzonderlijke 
werken. Met de focustentoonstel-
ling ‘Miradas de Mujeres’ zet de 
kunstenares Isabelle de Borchgrave 
dan weer niemand minder dan Frida 
Kahlo in de verf. Het levert een uit-
zonderlijke dialoog op tussen deze 
twee vrouwen die elkaar nooit ont-
moet hebben maar een liefde delen 
voor stoffen, motieven en kleuren. 
Inbegrepen: gegidste rondleidingen, 
toegang tentoonstellingen, lunch en 
begeleiding 
• Afspraak aan het KMSK, Regent-

schapsstraat 3 in Brussel om 11u – 
Einde programma omstreeks 16u 
(eigen vervoer) 

• 53 euro
 
DINSDAG 28 FEBRUARI EN  
DONDERDAG 2 MAART 2023 
Bijzonder Henegouwen
Twee hoogtepunten van formaat! In 
het Koninklijk Museum van Marie-
mont, die de op één na belangrijkste 
Egyptische collectie bezit in Bel-
gië, krijgen we niet alleen de vaste 
collectie te zien maar brengen we 
een ook een gegidst bezoek aan de 
tentoonstelling ‘Egypte. Eeuwige 

passie.’ waaruit duidelijk blijkt dat de 
fascinatie voor Egypte van alle tijde 
is. Op een paar kilometer van dit 
prachtige Museum, laten we ons na 
de lunch meenemen door de Baljuw 
van het Kasteel van Seneffe en 
volgen we hem door de indringende 
tentoonstelling achter de schermen 
van de 18de eeuw ‘van dag tot dag’.
Inbegrepen: onthaal met koffie en 
koek, toegangen en gegidste rondlei-
dingen, lunch, busvervoer en bege-
leiding 
• 28/02: bus 1 en bus 2 
• 02/03: bus 3 en bus 4  
• Aankomst in Henegouwen  

voorzien omstreeks 10u00 – 
Huiswaarts omstreeks 17u00

• 63 euro
 

ZATERDAG 25 MAART 2023
De vele gezichten van de 
Waaslandhaven
De Waaslandhaven speelt al vijftig 
jaar een belangrijke rol in de haven 
van Antwerpen. In het volledige ha-
vengebied hebben zich ondertussen 
honderden bedrijven gevestigd en 
boeiende projecten ontwikkeld. Wij 
bezoeken er vandaag twee van: de 
Katoen Natie en Fort Liefkenshoek. 
In HeadquARTers, het hoofdkwartier 
van Katoen Natie, bezoeken we de 
expo ‘3500 jaar textielkunst en daar-
na laten we ons verrassen door een 
andere waardevolle erfgoedparel, 
Fort Liefkenshoek.
Inbegrepen: onthaal met koffie en 
koek, toegangen en gegidste rondlei-
dingen, lunch, busvervoer en bege-
leiding 
• Busvervoer vanuit Sint-Pieters-

Leeuw, Groot-Bijgaarden en 
Affligem

• Aankomst voorzien omstreeks 
10u00 – Huiswaarts omstreeks 
17u30 

• 64 euro 
 
DINSDAG 25 APRIL 2023
Red Star Line –  
museum en wandeling 
Met hun leven gepakt in enkele 
koffers, nemen miljoenen mensen 
vanaf 1800 de boot vanuit Euro-
pa naar het beloofde land. De reis 
naar de Nieuwe Wereld begint in 
de historische havenloods van de 
Red Star Line rederij in Antwerpen. 
Samen met onze gids bezoeken we 
het Red Star Line museum en maken 
we na de lunch een twee uur duren-
de wandeling op het Eilandje waar 
de vele sporen van de Red Star Line 
wachten om te worden ontdekt. Een 
ideale voorbereiding op de Musical 
op zondag 30 april! 
Inbegrepen: toegang en gegidste 
rondleiding, stadswandeling, lunch 
en begeleiding 
• Afspraak aan het Red Star Line 

Museum, Montevideostraat 3 
in Antwerpen om 11u00 – Einde 
programma omstreeks 16u (eigen 
vervoer) 

• 51 euro 

ZATERDAG 6 MEI 2023
KröllerMüller in het Nationa
le Park De Hoge Veluwe  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe 
is de unieke nalatenschap van een 
van de meest markante echtparen 
uit de Nederlandse geschiedenis: 
Anton en Helene Kröller-Müller. 
Tijdens ons bezoek vandaag, brengen 
we zowel een gegidst bezoek aan 
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hun buitenverblijf Jachthuis Sint Hu-
bertus, één van de meest iconische 
gebouwen van Nederland (!)  als aan 
het Kröller-Müllermuseum, ontwor-
pen door niemand minder dan Henry 
Van de Velde, waar hun volledige 
kunstcollectie ondergebracht werd. 
Daarnaast blijft er ook nog vrije tijd 
over om van het prachtige park zelf 
te genieten. 
Inbegrepen: onthaal met koffie en 
koek, alle toegangen en gegidste 
rondleidingen, lunch, busvervoer en 
begeleiding 
• Busvervoer vanuit Leuven, Tie-

nen en Tielt-Winge 
• Aankomst in Otterlo voorzien 

omstreeks 10u00 –   
Huiswaarts omstreeks 19u00 

• 64 euro  

DINSDAG 16 MEI EN DONDERDAG
25 MEI 2023
Indrukwekkend Doornik
Doornik is, na Tongeren, de twee-
de oudste stad van België. En dat 
zullen we tijdens deze daguitstap 
geweten hebben. Samen met onze 
gids trekken we met de historische 
stadswandeling van de ene beziens-
waardigheid naar de andere. Boven-
dien brengen we een bezoek aan 
de majestueuze kathedraal en haar 
schatkamer en gaan we op zoek  
naar sporen van de Abdij van 
Saint-Martin.
Inbegrepen: onthaal met koffie  
en koek, filmvoorstelling, alle  
toegangen en gegidste rondleidin-
gen, lunch, hartige pauze, busver-
voer en begeleiding 
• 16/05: bus 1 en bus 2 
• 25/05: bus 3 en bus 4 
• Aankomst in Doornik voorzien 

omstreeks 10u00 –   
Huiswaarts omstreeks 18u00 

• 63 euro 
 
DINSDAG 6 JUNI 2023
In de sporen van de Loge 
Broeders en Zusters in Brussel 
Vandaag treden we in de mysteri-
euze voetsporen van de vrijmetse-
laars. We starten deze dag met een 
stadswandeling onder meer langs 

de Marollen, het Egmontpark en het 
park van de Kleine Zavel. Na de lunch 
in ‘Le Syndic’ zetten we koers rich-
ting Lakensestraat voor een rondlei-
ding in het Museum van de Belgische 
Vrijmetselarij. 
Inbegrepen: onthaal met koffie,  
toegang, gegidste wandeling en 
rondleiding, lunch en begeleiding 
• Afspraak aan de lokettenzaal  

van Brussel-Centraal om 10u00 –  
einde uitstap voorzien om-
streeks 16u00 (eigen vervoer) 

• 43 euro 

Voorstellingen
ZONDAG 30 APRIL 2023
Red Star Line – musical 
‘Red Star Line’ is dé grote opvolger 
van de musical 40-45 en is een spek-
takel musical vol drama en humor, 
spanning en ontroering waarin de 
zoektocht naar een beter leven cen-
traal staat. Laat je onderdompelen in 
een spektakel dat je meeneemt  
op een ongezien avontuur, van 
Antwerpen tot New York, op het 
land en op het water. 
Inbegrepen: tickets cat. 3, 
busvervoer en begeleiding
• Busvervoer vanuit Tielt-Winge, 

Leuven en Vilvoorde (bus 1) en 
Sint-Pieters-Leeuw, Groot-Bij-
gaarden en Affligem (bus 2)

• 69 euro met busvervoer / 
52 zonder busvervoer

Themadag
DONDERDAG 22 JUNI 2023
Tuinfeest – seizoensafsluiter

Hoe kunnen we een voorjaar be-
ter afsluiten dan met een lekkere 
barbecue, frisse drankjes en gezellig 
samen zijn! Waar onze ‘tuin van 
Eden’ zich precies bevindt, blijft nog 
een geheim … Maar het wordt beslist 
een fantastische ervaring!
Inbegrepen: receptie, uitgebreide 
barbecue, drankenforfait,  
busvervoer en begeleiding
• Opstapplaatsen: alle bussen 
• Voorziene aankomst 11u30 – 

huiswaarts omstreeks 16u
• 61 euro 

Themawandelingen
ZONDAG 16 APRIL 2023
Cottagewandeling in Tervuren
Deze begeleide architectuurwan-
deling brengt ons naar de prachtige 
cottagebuurt van Tervuren. We 
komen er niet alleen langs het land-
huis Pluie de Roses waar in 1969 de 
Cobra-kunstenaar Christian Dotre-
mont zijn intrek nam, maar gaan ook 
langs La Nouvelle Maison van Henry 
Van de Velde.
• Afspraak aan het eindstation van 

tram 44 (Leuvensesteenweg – 
Elisabethlaan)

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

ZONDAG 25 JUNI 2023
Het miljoenenkwartier in Gent
Ten tijde van de Wereldtentoonstel-
ling van 1913, waren de schitterende 
huizen in het Miljoenenkwartier een 
weerspiegeling van de (toen) voor-
uitstrevende ideeën van talentrijke 
architecten. Nu nog steeds blijft 
deze residentiële wijk tot de ver-
beelding spreken.  
• Afspraak aan het station Gent 

Sint-Pieters, Koningin Maria  
Hendrikaplein

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

Programma S'Academie

NIEUWE OPSTAPPLAATSEN 

Bus 1: Merchtem, Mieregemstraat   
– Meise, autocars Patsy Travel – 
Vilvoorde, voorkant station – Zaven-
tem, zwembad Hector Henneaulaan
Bus 2: Affligem, carpool – Ternat, 
station – Groot-Bijgaarden, parking 
Park Dansaert – Sint Pieters Leeuw, 
autocars Bell Tours – Halle, parking 
zwembad Nederhem
Bus 3: Tielt-Winge, autocars Pelikaan-
cars – Aarschot, parking Demervallei 
– Rotselaar, aan de rotonde – Leu-
ven, Diestsepoort
Bus 4: Scherpenheuvel, CC Den 
Egger – Zoutleeuw, parking De 
Passant – Tienen, parking sporthal 
Houtemveld
 
Opmerking:
– De routing wordt opgemaakt  
 naargelang de inschrijvingen.
– De uitstap kan pas doorgaan bij   
 minstens 30 deelnemers per bus.   
 Indien nodig kunnen twee bussen  
 samengevoegd worden.
– Voor sommige uitstappen (o.a.   
 tijdens de weekends) worden er   
 minder opstapplaatsen voorzien.   
 Deze uitstappen worden op een
 ander tijdstip nog georganiseerd   
 met andere opstapplaatsen zodat  
 alle regio’s aan de beurt komen.
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Themawandelingen
ZONDAG 16 APRIL 2023
Cottagewandeling in Tervuren
Deze begeleide architectuurwan-
deling brengt ons naar de prachtige 
cottagebuurt van Tervuren. We 
komen er niet alleen langs het land-
huis Pluie de Roses waar in 1969 de 
Cobra-kunstenaar Christian Dotre-
mont zijn intrek nam, maar gaan ook 
langs La Nouvelle Maison van Henry 
Van de Velde.
• Afspraak aan het eindstation van 

tram 44 (Leuvensesteenweg – 
Elisabethlaan)

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

ZONDAG 25 JUNI 2023
Het miljoenenkwartier in Gent
Ten tijde van de Wereldtentoonstel-
ling van 1913, waren de schitterende 
huizen in het Miljoenenkwartier een 
weerspiegeling van de (toen) voor-
uitstrevende ideeën van talentrijke 
architecten. Nu nog steeds blijft 
deze residentiële wijk tot de ver-
beelding spreken.  
• Afspraak aan het station Gent 

Sint-Pieters, Koningin Maria  
Hendrikaplein

• 11u00 tot 13u00
• 11 euro (gegidste wandeling)

Kortbezoeken

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
Heropening Koninklijk  
Museum voor Schone  
Kunsten in Antwerpen 
Na een jarenlange renovatie opent 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen eindelijk 
weer zijn deuren. En wij staan klaar 
om jou mee te nemen voor De 
Schoonste Tour. Een ontdekkings-
tocht door het vernieuwde gebouw 
en langs de highlights uit de kunst-
collectie! Na de rondleiding kan je 
op eigen houtje het museum nog 
verder ontdekken. Extra: schuif je na 
de rondleiding graag mee met ons 
aan tafel, dan kan je je hiervoor extra 
inschrijven! 
Inbegrepen: toegang en gegidste 
rondleiding, begeleiding
• Afspraak aan het Museum voor 

Schone Kunsten Antwerpen, 
Leopold de Waelplaats 2 of aan 
het station Antwerpen-Berchem

• 11u00 tot 13u00
• 25 euro (toegang en gegidst 

bezoek)
• Extra: 25 euro voor de lunch

VRIJDAG 17 MAART 2023
Het Necropolis in Tienen
Op 18 augustus 1914 kwam het in 
Grimde en St.-Margriete-Houtem tot 
een treffen tussen het oprukkende 
Duitse leger en Belgische militairen. 
De Duitsers wonnen, de Belgen 
wachtte de taak hun gesneuvelden 
te begraven. Als begraafplaats werd 
een niet direct voor de hand liggen-
de locatie gekozen: de ruïnes van 
de oude Sint-Pieterskerk in Grim-
de. Tijdens deze rondleiding in de 
Necropolis krijgen we een beeld van 
deze transformatie.

• Afspraak aan het Necropolis, 
Pastorijstraat 198-218, 3000 Tienen

• 11u00 tot 13u00
• 8 euro (toegang en gegidst bezoek) 

VRIJDAG 14 APRIL 2022
Het park en de Abdij van Ter 
Kameren
Vlak bij de vijvers van Elsene ligt de 
Abdij van Ter Kameren, een histo-
risch en architecturaal pareltje - en 
een heerlijke groene oase van rust 
langs de drukke Louizalaan. De mooi 
bewaarde gebouwen en prachtige 
tuinen zijn een verborgen plek in 
Brussel, waar het heerlijk wandelen 
en ontspannen is.  
• Afspraak aan de trappen van de 

kerk op het Heilig Kruisplein, 
1050 Elsene

• 11u00 tot 13u00
• 13 euro (gegidst  

bezoek)
 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2023
De Abdij van Averbode
Rond 1134 stichtte graaf Arnold II van 
Loon de Abdij van Averbode. Rond-
om de abdij vormde zich stilaan het 
dorp Averbode waarbij de norbertij-
nenabdij eeuwenlang een belangrijke 
rol bleef spelen in het leven van de 
gemeenschap. Na een introductie-
film maken we een boeiende wan-
deling langs de gebouwen van het 
voorplein en de abdijkerk en krijgen 
we een unieke inkijk in het leven van 
de Norbertijnen doorheen de tijd.
• Afspraak aan de Abdij Van  

Averbode, Abdijstraat, 3271 
Scherpenheuvel-Zichem

• 14u00 tot 16u00
• 9 euro (toegang en gegidst  

bezoek)

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023
De brouwerij van Haacht
Eugène De Ro, overgrootvader van de 
huidige bestuurder, brouwde zijn eer-
ste bier op 14 juni 1898. Ondertussen 
behoort het bedrijf vandaag tot de 
top van de Belgische brouwerswereld 
en zijn Primus, SUPER 8, Mystic, Keizer 
Karel, Tongerlo en Gildenbier stuk 
voor stuk een begrip. We krijgen naast 
een rondleiding ook een paar biertjes 
te proeven. 
• Afspraak aan de brouwerij van 

Haacht, Provinciesteenweg 28, 
3190 Boortmeerbeek

• 10 euro (toegang en gegidst  
bezoek)
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Literatuur onder de loep
 
Praten over boeken – leesgroep
Lees jij ook zo graag? Of lees je zelf niet 
zo graag maar luister je wel graag naar 
mooie verhalen? Dan is deze leesgroep 
misschien wel iets voor jou. Tweemaan-
delijks komen we samen rond een boek 
dat we vooraf kiezen. Het is zeker niet 
de bedoeling om een literatuurweten-
schappelijke duiding te geven, maar we 
komen louter en alleen samen voor het 
plezier van het samen lezen (alleen luis-
teren mag dus ook!) en het gezellig bab-
belen met een lekker drankje. Tip: haal 
het boek gewoon in de bibliotheek. De 
uitleentermijn is vaak 8 weken, precies 
voldoende om net de volgende lees-
groep te halen!   

Leuven / Oratoriënhof, Mechelsestraat 
• Maandag 6 februari 2023: Stefan 

Brijs – Post voor Mevrouw Bromley 
• Maandag 3 april 2023:  

Gabriël Garcia Márquez –  
Honderd jaar eenzaamheid 

• Maandag 5 juni 2023: Isabel Allen-
de – Het huis met de geesten 

• Maandag 4 september 2023: Stefan 
Hertmans – Oorlog en terpentijn  

Vilvoorde / Bolwerk, Bolwerkstraat 
• Maandag 13 februari 2023: Stefan 

Brijs – Post voor Mevrouw Bromley 
• Maandag 17 april 2023: Gabriël Garcia 

Márquez – Honderd jaar eenzaam-
heid 

• Maandag 12 juni 2023: Isabel  
Allende – Het huis met de geesten 

• Maandag 11 september 2023: Stefan 
Hertmans – Oorlog en terpentijn  

Brussel / Polyvalente Zaal, Zuidstraat 118 
• Maandag 20 februari 2023:  

Stefan Brijs – Post voor Mevrouw 
Bromley 

• Maandag 24 april 2023: Gabriël 
Garcia Márquez – Honderd jaar 
eenzaamheid 

• Maandag 19 juni 2023: Isabel 
Allende – Het huis met de geesten 

• Maandag 18 september 2023: 
Stefan Hertmans – Oorlog en 
terpentijn 

Liedekerke / kantoor Solidaris, Markt 1 
• Woensdag 8 februari 2023:  

Stefan Brijs – Post voor  
Mevrouw Bromley 

• Woensdag 5 april 2023:  
Gabriël Garcia Márquez –  
Honderd jaar eenzaamheid 

• Woensdag 7 juni 2023:  
Isabel Allende – Het huis met de 
geesten 

• Woensdag 6 september 2023: 
Stefan Hertmans – Oorlog en 
terpentijn 

Halle / Molenborre, zaal Molenborre 
• Woensdag 15 februari 2023:  

Stefan Brijs – Post voor Me-
vrouw Bromley 

• Woensdag 19 april 2023: Gabriël 
Garcia Márquez – Honderd jaar 
eenzaamheid 

• Woensdag 14 juni 2023:  
Isabel Allende – Het huis met de 
geesten  

• Woensdag 13 september 2023: 
Stefan Hertmans – Oorlog en 
terpentijn 

• van 10u30 tot 12u of van 19u30 
tot 21u 

• gratis    

Infosessies
 
Hormonen in balans –   
Leven op het ritme van je  
cyclus – gebruik je hormonen 
in je voordeel 
• Woensdag 1 maart –  

Leuven, Oratoriënhof 
• Woensdag 15 maart –  

Halle, Molenborre 
• Woensdag 29 maart –  

Liedekerke, kantoor Solidaris 
Overgang en menopauze uit 
de taboesfeer
• Woensdag 26 april –  

Leuven, Oratoriënhof 
• Woensdag 10 mei –  

Halle, Molenborre 
• Woensdag 24 mei – 

 Liedekerke, kantoor Solidaris 

Goed in je vel met voeding en 
leefstijl: wat heeft mijn lichaam 
echt nodig?
• Woensdag 6 september –  

Leuven, Oratoriënhof 
• Woensdag 20 september –  

Halle, Molenborre 
• Woensdag 4 oktober – 

Liedekerke, kantoor Solidaris 
• van 19u30 tot 21u00 
• 10 euro per infosessie  

(koffie/water inbegrepen)  

Educatief Plus
DONDERDAG 15 DECEMBER 2022
Geheugentraining 
We staan er niet vaak bij stil, maar er zijn 
maar weinig zaken in ons lichaam die we 
zo vaak gebruiken als ons geheugen. Dat 
het dan ook belangrijk is om dit geheu-
gen fit en gezond te houden, klinkt dan 
opeens niet meer zo ongewoon. Met 
deze reeks willen we op een gezellige 
manier jullie geheugen actief houden. 
Maandelijks komen we samen om 
telkens weer wat anders uit onze kast 
te halen: van gezelschapsspelletje tot 
woordraadsels, van puzzels tot een kwis. 
We zorgen telkens voor een aangename 
sfeer en een lekker drankje.
 
Leuven / Oratoriënhof, Mechelsestraat 
• Maandag 6 februari, 6 maart,  

3 april, 8 mei en 5 juni 2023  

Vilvoorde / Bolwerk, Bolwerkstraat 
• Maandag 13 februari, 13 maart,  

17 april, 15 mei en 12 juni 2023 

Brussel / Polyvalente Zaal,  
Zuidstraat 118 
• Maandag 20 februari , 20 maart,  

24 april, 22 mei en 19 juni 2023  

Liedekerke / kantoor Solidaris,  
Markt 1 
• Woensdag 8 februari, 8 maart, 

5 april, 3 mei en 7 juni 2023 

Halle / Molenborre, zaal Molenborre 
• Woensdag 15 februari, 15 maart, 19 

april, 17 mei en 14 juni 2023 
• 14u tot 16u 
• 3 euro/deelname

Programma S'Academie
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Meerdaagse verblijven

Onze vakantiebrochure 2023  
is uit! Raadpleeg deze alvast op  
https://www.solidaris-brabant.be/ 
nl/senioren-sacademie-vzw- 
en-splus-vzw of vraag een gratis 
exemplaar aan!   
Een greep uit het aanbod: 
ZATERDAG 25 en ZONDAG  
26 MAART 2023
Weekend Zwolle
Vanaf 269 euro inclusief overnach-
ting met ontbijt, gegidste rondleiding 
in Kamp Westerbork, lunch en diner 
op zaterdag, gegiste stadswandeling 
in Zwolle op zondag, busvervoer en 
begeleiding 

VAN ZONDAG 23 T.E.M. DINSDAG  
25 APRIL 2023
Wandel en fietsarrangement 
in de Voerstreek
Vanaf 265 euro inclusief overnach-
tingen o.b.v. volpension, begeleide 
wandelingen en fietstochten 

De aangeboden reizen worden   
georganiseerd door:
• VTF België vzw: ondernemings-

nummer 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

Wandel je fit
 
VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
Van Basiliek tot Basiliek in 
Grimbergen
Piervenshoekwandeling – 6,2 km
Start in de Piervenshoekstraat
 
VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023
Drieslinter
Lintersewandeling – 9,9 km
Start aan het Stationsplein van  
Drieslinter

 
VRIJDAG 10 MAART 2023
Meise
D’Hoogvorstwandeling – 9,5 km
Start aan de St. Martinuskerk in 
Meise 

VRIJDAG 24 MAART 2023
Galmaarden
Brillantwandeling – 7 km
Start aan het Museum van het  
Belgisch Trekpaard in Vollezele
 
VRIJDAG 7 APRIL 2023
Vilvoorde
Park de Drie Fonteinen Start aan 
Moedermeule, Handelsheuvel 3 
(Gelrode)
 
VRIJDAG 21 APRIL 2023
Testelt
Testeltwandeling – 8,1 km 
Start aan de Watermolen in Testelt
 
VRIJDAG 19 MEI 2023
Zaventem
Spotterswandeling langs de velden 
van de luchthaven – 9 km 
Start op de parking van het zwem-
bad op de Hector Henneualaan
 
VRIJDAG 2 JUNI 2023
Holsbeek
Hagelandse Valleiwandeling – 10 km
Start aan de Sint-Mauruskerk in  
Holsbeek
 
VRIJDAG 16 JUNI 2023
Bever
Kapelletjeswandeling – 9 km
Start aan aan de Sint-Martinuskerk  
in Bever
 
VRIJDAG 30 JUNI 2023
Lubbeek
De Spichtwandeling – 10,4 km 
Start aan de Sint-Martinuskerk in 
Lubbeek

 
VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023
AsseKobbegem
Dertien Bunderswandeling – 10,5 km 
Start aan Sint-Gaugericuskerk in 
Kobbegem
 
VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023
Zemst
Kleudderwandeling – 9,8 km 
Start aan de St. Engelbertus- en  
St. Bernarduskerk in Zemst-Laar
• alle wandelingen starten om 14u
• 2 euro (begeleiding en  

verzekering)

Op de trappers
 
ZONDAG 23 APRIL 2023
Hagelandse fruitroute – 32 km
Fietstocht door de dorpjes Ransberg, 
Drieslinter, Zoutleeuw en Geetbets, 
het hart van de fruitstreek.  
Start aan de kerk van Drieslinter 

ZONDAG 18 JUNI 2023
Sierlijke Zenneroute – 32 km  
Deze fietsroute verenigt twee  
belangrijke troeven van het  
Pajottenland en de Zennevallei: 
kastelen en brouwerijen. De kastelen 
die op je weg liggen, zijn niet min: 
Kasteel van Gaasbeek, Kasteel en do-
mein Groenenberg, Kasteel Coloma 
met zijn rozentuin en het Kasteel van 
Beersel. Start op de parking van het 
Kasteel van Gaasbeek.
• Alle fietstochten starten om 14u
• 2 euro (begeleiding en  

verzekering) 

Beweeg je fit

Beweeglessen
Wekelijks op donderdag vanaf  
2 februari 2023 
• van 11 tot 12 uur 
• Polyvalente zaal, Meise
• 4 euro/les (incl. verzekering)



28

Inschrijvingsfiche

Lid worden
Ik wil lid worden van  

 S’Academie vzw:

Naam:

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

Voornaam:

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

Adres:

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

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

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

Telefoonnummer:

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

Gsm-nummer:

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

E-mailadres:

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

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

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

Geboortedatum:

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

Plak hier een roze klever
(enkel voor leden van 

Solidaris Brabant)

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

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

Daguitstappen
O Kahlo en Picasso onder één dak 09/02/'23 ...... pers.
O Bijzonder Henegouwen Opstapplaats: …/…/'23 ...... pers.
O De vele gezichten van de Waaslandhaven Opstapplaats: 25/03/'23 ...... pers.
O Red Star Line – wandeling en museum 25/04/'23 ...... pers.
O Kröller Müller in Park Hoge Veluwe Opstapplaats: 06/05/'23 ...... pers.
O Indrukweekend Doornik Opstapplaats: …/05/'23 ...... pers.
O Loge Broeders en zusters 06/06/'23 ...... pers.

Voorstellingen
O Red Star Line – musical Opstapplaats: 30/04/'23 ...... pers.

Themadag
O Tuinfeest – afsluiter Opstapplaats: 22/06/'23 ...... pers.

Wijkwandelingen 
O Cottagewandeling in Tervuren 16/04/'23 ...... pers.
O Het miljoenenkwartier in Gent 25/06/'23 ...... pers.

Kortbezoeken 
O Heropening KMSKA 17/02/'23   Lunch:        Plaats afspraak: ...... pers.
O Necropolis in Tienen 17/03/'23 ...... pers.
O Het park en de Abdij Ter Kameren 14/04/'23 ...... pers.
O De Abdij van Averbode 08/09/'23 ...... pers.
O De brouwerij van Haacht 22/09/'23 ...... pers.

Voornaam en naam:                             Telefoonnummer:

Lidnummer S’Academie:               Handtekening:

E-mailadres:         Wil je graag de digitale nieuwsbrief ontvangen:

Aantal personen:         JA / NEEN



Educatief – Literatuur onder de loep –  Leesgroep
Leuven O 10u30   O 19u30 O 06/02/'23 O 03/04/'23 O 05/06/'23 O 04/09/'23 ...... pers.
Vilvoorde O 10u30   O 19u30 O 13/02/'23 O 17/04/'23 O 12/06/'23 O 11/09/'23 ...... pers.
Brussel O 10u30   O 19u30 O 20/02/'23 O 24/04/'23 O 19/06/'23 O 18/09/'23 ...... pers.
Liedekerke O 10u30   O 19u30 O 08/02/'23 O 05/04/'23 O 07/06/'23 O 06/09/'23 ...... pers.
Halle O 10u30   O 19u30 O 15/02/'23 O 19/04/'23 O 14/06/'23 O 13/09/'23 ...... pers.

Educatief – infosessies – Hormonen in balans
O Leven volgens je cyclus O 01/03/'23 O 15/03/'23 O 29/03/'23 ...... pers.
O De menopauze/overgang O 26/04/'23 O 10/05/'23 O 24/05/'23 ...... pers.
O Voedzame voeding O 06/09/'23 O 20/09/'23 O 04/10/'23 ...... pers.

Educatief – algemene vorming – Geheugentraining
Leuven O 06/02/'23 O 06/03/'23 O 03/04/'23 O 08/05/'23 O 05/06/'23 ...... pers.
Vilvoorde O 13/02/'23 O 13/03/'23 O 17/04/'23 O 12/06/'23 O 15/05/'23 ...... pers.
Brussel O 20/02/'23 O 20/03/'23 O 24/04/'23 O 22/05/'23 O 19/06/'23 ...... pers.
Liedekerke O 08/02/'23 O 08/03/'23 O 05/04/'23 O 03/05/'23 O 07/06/'23 ...... pers. 
Halle O 15/02/'23 O 15/03/'23 O 19/04/'23 O 17/05/'23 O 14/06/'23 ...... pers.

Meerdaagse verblijven
O Vakantiebrochure '23

Wandel je fit Op de trappers
O Grimbergen 10/02/'23 Aantal pers.: O Hagelandse fruitroute 23/04/'23 Aantal pers.:
O Drieslinter 24/02/'23 Aantal pers.: O Sierlijke Zenneroute 18/06/'23 Aantal pers.:
O Meise 10/03/'23 Aantal pers.:
O Galmaarden 24/03/'23 Aantal pers.: Beweeg je fit
O Vilvoorde 07/04/'23 Aantal pers.: O Beweeglessen -  

    wekelijks vanaf
03/02/'23 Aantal pers.:

O Testelt 21/04/'23 Aantal pers.:
O Zaventem 19/05/'23 Aantal pers.:
O Holsbeek 02/06/'23 Aantal pers.:
O Bever 16/06/'23 Aantal pers.:
O Lubbeek 30/06/'23 Aantal pers.:
O Asse-Kobbegem 15/09/'23 Aantal pers.:
O Zemst 29/09/'23 Aantal pers.:

Inschrijvingsfiche
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Programma S-Plus

Inschrijvingsfiche

Welke voordelen ontvang 
je van ons? 

• Je ontvangt interessante kortingen bij deelname aan 
activiteiten, daguitstappen en reizen.

• Je ontvangt onze jaarbrochure en ons 3-maandelijks 
magazine Seniorinfo.

• Je bent verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid tijdens onze activiteiten.

• Je belangen worden verdedigd op nationale,  
provinciale en lokale adviescommissies en -raden.

• Korting op een jaarabonnement op de tijdschriften 
van Roularta (o.m. Knack, Libelle, Plus Magazine …).

• 20 % korting op een selectie boeken van uitgeverij EPO.
• Korting op theatervoorstellingen in o.m. theater  

Elckerlyc in Antwerpen en Het Witte Paard in  
Blankenberge.

• Interessante korting of voordeel bij een aantal  
horecazaken aan de kust.

• 50 % korting op het lidmaatschap tijdens het eer-
ste jaar bij het afsluiten van een abonnement op 
Blue-bike.

• Pechbijstand van VAB voor je (elektrische) fiets  
aan slechts € 25,5 per jaar.

• Een gratis Virtual Reality Ticket bij aankoop van een 
Story Ticket bij een bezoek aan het Historium in 
Brugge.

• Korting bij reservatie van een mobilhome via  
Goboony.

• Korting op de pakketreizen van WeTravel2.
• 8 euro korting bij de aankoop van een MuseumPass  

(je betaalt 51 euro i.p.v. 59 euro)

S-Plus? 
Voor plussers met pit!

Wat organiseren we voor jou?
Uitstappen en vormingen

Dinsdag 7 maart 2023
Op de koffie
Tijdens deze vorming krijg je info over: mogelijke be-
slissingen die bestaan rond het levenseinde: euthanasie, 
weigeren van behandelingen (patiëntenrechten), orgaan-
donatie, lichaam schenken aan de wetenschap, uitvaart, 
zorgvolmacht … Leer samen hoe je via wilsverklaringen 
de regie over je leven en het levenseinde mee in handen 
neemt! Het invullen van deze wilsverklaringen is geen 
kwestie van een paar minuten werk. Hier gaat een heel 
denkproces aan vooraf en dan nog zijn er heel wat vragen 
… Een medewerker van het huisvandeMens biedt je een 
heldere uitleg over hoe de wetgeving in elkaar zit, over-
loopt de verschillende formulieren, bespreekt bij welke 
organisaties je terecht kan. Er is voldoende tijd achteraf 
voor het stellen van al jouw vragen.
• Waar: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, 3380 Glabbeek
• Timing: 19u30
• Vervoer: eigen vervoer

Dinsdag 28 maart 2023
Daguitstap Roermond
Onze autocar brengt jullie naar het shopping  
Outletcenter van Roermond. Daar kunnen jullie naar 
hartelust inkopen doen 
• Prijs: 16 euro (enkel busvervoer)



S-Plus is een seniorenvereniging en samenwerkingspartner van Solidaris Brabant. 
Onze focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd met een breed aanbod aan 
activiteiten waarin gezondheid en welzijn centraal staan. 
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Vrijdag 26 mei 2023
Bezoek aan de Coloma tuinen 
in SintPietersLeeuw
De rozentuin van Coloma is de 
grootste van Europa en bevat op een 
domein van 15 ha de meest uitge-
breide rozencollectie die schittert 
in de maand mei. U vindt er ook als 
klap op de vuurpijl het gelijknamige 
kasteel uit de 18de eeuw. 
 • Prijs: 40 euro (bezoek tuinen, 

busvervoer, boottocht en kleine 
lunch op de boot (excl. dranken)

 

Gezondheidswandelingen
Vrijdag 2 juni 2023
Gezondheidswandeling  
Kortenberg – 6 km
Wandeling in het Silsombos, een 
paradijs voor natuurliefhebbers die 
houden van een stevige wandeling. 
Als hart van de vallei rond de Wees-
beek is dit bos een mysterieuze plek 
waar legendes en natuur met elkaar 
verstrengeld zijn.
 • Waar: nog af te spreken
 • Timing: 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Maandag 17 april 2023 
Gezondheidswandeling in 
Zoutleeuw – 8 km
We verkennen de zeer landelijke 
wandelwegen en gaan langs velden, 
weiden en oude beddingen. Niet-
temin wordt Zoutleeuw de parel 
van Haspengouw genoemd. Ook de 
Sint-Leonarduskerk behoort tot een 
van de meesterwerken van de gotiek 
van de 13de eeuw. We eindigen aan 
de cafetaria voor een verfrissing. 

 • Waar: vertrek aan cafetaria De 
Passant, Aan den Hoorn 11

 • Timing: 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)

Vrijdag 21 april 2023
Gezondheidswandeling in 
Zoutleeuw – 8 km
Vandaag vertrekken we aan de  
Bistro Het Vinne en we bezoeken het 
grootste natuurlijk binnenwatermeer 
van Vlaanderen. Laat u overweldigen 
door de natuurpracht en de enorme 
rijkdom aan planten en watervogels. 
Absoluut een must voor mens en 
natuur. We sluiten af voor een  
verfrissing aan Bistro Het Vinne. 
 • Waar: vertrek aan de Bistro  

Het Vinne
 • Timing: van 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Vrijdag 24 maart 2023
Gezondheidswandeling Halle 
– 7 km
Van het station van Halle brengt 
onze wandeling ons eerst naar het 
monument van de slachtoffers van 
de treinramp van 2010 in Buizingen. 
Van daaruit gaan we verder richting 
het kanaal Brussel-Charleroi tot naar 
‘Lammegisch’ waar Conscience een 
deel schreef van zijn boek ‘de Leeuw 
van Vlaanderen’.
 • Waar: vertrek aan het station van 

Halle
 • Timing: 10u00 tot 12u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Dinsdag 19 september 2023
Gezondheidswandeling in 
Webbekom – 7 km
'Waterrijk Webbekom. Net iets 
anders. Een wandeling tussen kerk 
en vesting.' (7 km) We vertrekken en 
eindigen aan het Bezoekerscentrum 
Webbekoms Broek. Omer Vanau-
denhovelaan, 3290 Diest. Daar is 
volop parking. Het is tevens niet ver 

van het station (15') en de bus stopt 
er vlakbij. Bijna op het einde van de 
tocht is er gelegenheid om iets te 
drinken in het beste café van Diest, 
'De Zwaan'.
 • Waar: Vertrek aan het  

bezoekerscentrum  
Webbekoms Broek, Diest

 • Timing: 14u00 tot 16u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 2 euro (inclusief begeleiding 

en verzekering)
 
Ben je (nog) geen lid van SPlus?  
Kom gerust een keertje meewande
len. Wil je verder blijven deelnemen 
aan de wandelingen, dan dien je wel 
lid te worden.

Shows, dansfeesten en 
voorstellingen
Donderdag 19 januari 2023
Nieuwjaarsconcert 
 • Waar: Kursaal, Oostende
 • Timing: 14u00 – 18u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: Parterre basisprijs 40 euro –  

ledenprijs 25 euro
 • Parterre zijbalkon basisprijs 37 

euro – ledenprijs 22 euro
 • Balkon 35 euro – ledenprijs 20 

euro  
 
Dinsdag 14 februari 2023
Valentijnsbal
Kom mee dansen op ons jaarlijks 
Valentijnsbal in Tienen. Ontdek 
terug de plaatjes van de jaren zestig 
en zeventig samen met DJ Geert en 
begeef je op de dansvloer. 
 • Waar: Zaal manège, Sint-Joris-

plein, Tienen
 • Timing: van 13u30 tot 17u00
 • Vervoer: eigen vervoer
 • Prijs: 5 euro

Programma S-Plus
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Vrijdag 5 mei 2023
Variétéshow Halle
Kom naar onze shownamiddag in CC 
‘t Vondel 
Geniet van het spektakel en laat je 
betoveren door onze artiesten. 
• Waar: ‘t Vondel, Possozplein 40, 

Halle
• Timing: 14u00 – 17u00
• Vervoer: Eigen vervoer
• Prijs: 7 euro

Dinsdag 23 mei 2023
Variétéshow Vilvoorde
Kom naar onze shownamiddag naar 
CC Bolwerk. Geniet van het spekta-
kel en laat je betoveren door onze 
artiesten. 
• Waar: CC ‘t Bolwerk, Bolwerk-

straat 17, Vilvoorde
• Timing: 14u00 – 17u00
• Vervoer: Eigen vervoer
• Prijs: 7 euro

Vrijdag 25 augustus 2023
Dansfeest Galmaarden
Kom mee dansen op het jaarlijks 
dansfeest in Galmaarden. Geniet 
van de swingende muziek, een kopje 
koÀe en een heerlijk stuk taart. 
IEDEREEN WELKOM!
• Waar: Zaal Willem Tell,  

Galmaarden
• Timing: 14u00 – 17u00
• Vervoer: Eigen vervoer
• Prijs: 5 euro (toegang, koffie  

en taart) 

Swipe cafés 
Een ‘swipe café’ is een ruimte waar 
je op vooraf bepaalde dagen en uren 
gratis terecht kan voor o.a. hulp met 
je tablet of smartphone onder bege-
leiding van deskundige vrijwilligers. Je 
gaat aan de slag met je eigen smartp-
hone of tablet en op je eigen tempo. 

Contactpersoon: 
Johan Saenen 
E johan.saenen@s-plusvzw.be
T 0473 768 762

Swipe café Halle 
• Locatie: zaal Molenborre,  

Molenborre 15 in Halle 
• Timing: elke 1ste dinsdag van de 

maand van 13u30 tot 16u30
• Prijs: gratis voor iedereen

Swipe café Leuven 
• Locatie: zaal Libert, Mechelse-

straat 70 te Leuven 
• Timing: elke 2 de maandag van 

de maand van 13u30 tot 16u30
• Prijs: gratis voor iedereen

Swipe café Wezemaal 
• Locatie: Zaal De Wal, Walstraat 2B
• Timing: maandag 6 februari, 6

maart en 3 april 2023 van 19u
• Prijs: gratis voor iedereen

Om deel te nemen aan deze activiteiten dien je wel lid te zijn/worden van S-Plus. Word lid van S-Plus voor slechts 15 euro
per jaar! Dat kan door onderstaand strookje op te sturen naar S-Plus vzw, Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel of door onder-
staande gegevens te mailen naar brabant@s-plusvzw.be.

Naam:           Telefoonnummer:

Adres:                  Geboortedatum:  

E-mailadres:          Wil je graag de digitale nieuwsbrief ontvangen:
           JA / NEEN

Voor alle activiteiten, ook de gratis activiteiten, is reservatie verplicht. 
Je kan je deelname reserveren door een mail te sturen naar brabant@s-plusvzw.be of door te bellen naar 
Glenn De Loor op het telefoonnummer 02 546 15 92.!

Cursussen 
Basiscursus pc/laptop aangevuld met  
tablet en smartphone, waarbij je 
leert hoe informatie op te zoeken, 
digitale formules in te vullen, e-mails 
op te maken en te beantwoorden … 
i.s.m. het CVO.  

Vanaf dinsdag 7 februari 2023 –  
reeks van 10 lessen (niet op 21/02, 
04/04, 11/04)
• Locatie: CVO Semper-campus  

Vilvoorde, Lange Molenstraat 4
• Timing: 09u35 tot 12u45
• Prijs: basisprijs 70 euro –  

ledenprijs 56 euro

Leuven
Praatgroep Levenskunst
Vanaf 16.09.2022 van 10u00 tot 12u00, 
elke derde vrijdag van de maand

Franse conversatie
Vanaf 08.09.2022 van 10u00 tot 
12u00, iedere donderdagvoormiddag 

Spaanse praatclub
Vanaf 12.09.2022 van 10u00 tot 12u00, 
iedere maandagvoormiddag

Tekenen & Schilderen
Vanaf 13.09.2022 van 10u00 tot
 12u00, iedere dinsdagvoormiddag
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Betaalbare 
zorg voor 
iedereen

Regel je formaliteiten.
• Maak gebruik van ons online contactformulier  

of contacteer ons via 02 506 96 11.

• Gebruik e-Mut, je online ziekenfonds of de 
Solidaris Brabant app om jouw administratie op 
te volgen. 

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

Wil je lid worden?
• Surf dan naar ons contactformulier op  

www.solidaris-brabant.be/nl/contact  
of bel naar 02 506 96 11.

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.solidaris-brabant.be/nl/vind-
een-kantoor.

• Maak een afspraak met een van onze raadgevers 
door te surfen naar www.solidaris-brabant.be/nl/
afspraak-online, contact op te nemen met het kan-
toor van jouw keuze of te bellen naar 02 506 96 11.

Heb je een vraag?
• Maak gebruik van ons online contactformulier  

of contacteer ons via 02 506 96 11.

• Onze website, www.solidaris-brabant.be, staat 
boordevol informatie over onze voordelen en 
diensten. Daarnaast vind je er ook heel wat info 
over de ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
uiteenlopende gezondheidsthema’s.

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




