Neem mij mee

S-Plus

Pittig, plezierig én
met goesting.

Voorjaar

2021

Legende
Voor deze activiteit moet je goed te been zijn
(ver stappen, veel trappen …).
Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Bij deze activiteit is busvervoer* ingepland.
Vraag bij inschrijving zeker naar de opstapplaatsen.
Bij deze activiteit is een maaltijd inbegrepen.
Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele
kortingen.

* Onze verplaatsingen met autocar gebeuren met Micheline Cars (A4494) en Bus en Co (A57).

De informatie vermeldt in deze pocketbrochure, is altijd onder
voorbehoud van eventuele vergissingen of veranderingen.
VU: Corry Maes, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel

Ik, jij en wij

Gedurende 2020 hebben we heel wat activiteiten en reizen
moeten annuleren door Covid-19. Wist je dat voor iedere
geannuleerde activiteit, iedereen het betaalde inschrijvingsgeld
teruggekregen heeft? Een vertrouwen en service die we jou
willen bieden zodat je met een gerust hart kan boeken.
Hoewel de crisis nog niet overwonnen is, wil S-Plus vooruit
kijken. Meer dan ooit willen we samen met jou genieten van
vrije tijd. We ontmoeten elkaar daarom bij wandelingen met
gids, culturele activiteiten voor Vrij(gezellig) in kleine groepjes,
daguitstappen of een boottocht. Verbinding met elkaar is nodig.
We laten elkaar niet los. Onze aandacht gaat naar het veilig
organiseren van activiteiten.
Traditioneel staan tijdens de eerste maanden van het jaar 3
grote feesten op de agenda. Het Nieuwjaarsconcert, Bal d’Amis
en het Rood Senioren Feest. Deze worden allemaal verschoven
naar 2022. Hopelijk wordt 2022 een groot feestjaar!
Blijf goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. We hopen je snel
weer te ontmoeten op één van onze activiteiten!

Inschrijven of meer informatie
03 285 43 36		
antwerpen@splusvzw.be
www.s-plusvzw.be
www.facebook.com/splusantwerpen
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Kalender najaar 2021
Activiteiten S-Plus vzw
Datum

Wat

Basisprijs

S-Plus
ledenprijs

Za 03.04.2021

Cultuurwandeling

18 euro*

13 euro*

Do 08.04.2021

Swipe Café

12 euro

12 euro

Do 13.05.2021

Swipe Café

12 euro

12 euro

Do 10.06.2021

Swipe Café

12 euro

12 euro

Do 09.09.2021

Swipe Café

12 euro

12 euro

Do 14.10.2021

Swipe Café

12 euro

12 euro

Do 16.11.2021

Swipe Café

12 euro

12 euro

Do 22.04.2021

Tuinen van Adegem en
bezoek aan Sluis

61 euro*

49 euro*

Di 27.04.2021

De geheimen van de
Seefhoek

19 euro*

14 euro*

Do 06.05.202

De Kolonie in Merksplas

14 euro*

9 euro*

Volwassenen opstap Temse:

40 euro*

35 euro*

Kleinkinderen opstap Temse:

23 euro*

Volwassenen opstap Antwerpen:

31 euro*

Kleinkinderen opstap Antwerpen:

17 euro*

Ma 31.05.2021

Boottocht

26 euro*

Wist je dat leden van De VoorZorg tot 30% korting genieten op elke activiteit?
M.u.v. supplementen. Ontdek er meer over op www.devoorzorg.be/vrijetijd
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Opgelet: sommige activiteiten gaan mogelijk niet door omwille van de coronamaatregelen

Reizen
Datum

Wat

Basisprijs

S-Plus
ledenprijs

Single
supplement

04.06.2021- Blankenberge
11.06.2021

520 euro*

470 euro*

87.50 euro

11.06.202118.06.2021

515 euro*

465 euro*

105 euro

Nieuwpoort

Vrij(gezellig)
Datum

Wat

Basisprijs

S-Plus
ledenprijs

Zaterdag
06.02.2021

Expo: MAS 100x Congo

24 euro*

19 euro*

Datum te
bepalen

Theater in Mechelen

18 euro

18 euro

Datum te
bepalen

Theater in Turnhout

18 euro

18 euro

Zondag
30.05.2021

Muziek: Smartschade

21 euro

21 euro

Zondag
06.06.2021

Expo: Femmy Otten

13 euro

13 euro

Zaterdag
19.06.2021

Natuur: Proevertjeswandeling 24 euro*

* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen

19 euro*

I5

Cultuurwandeling in Antwerpen
Een gids vertelt je tijdens de wandeling alles over de feesten,
tradities, kleding, lifestyle, muziek en volksgebruiken van de
Marokkaanse gemeenschap. We bezoeken een theehuis, een
bakker, een supermarkt en een zaak voor bruidskledij.
Deze winkeleigenaars zullen vertellen over hun
gebruiken, hun tradities en het leven van alledag.
Heerlijke proevertjes zullen niet ontbreken!
Zaterdag 3 april 2020, 14 uur
Atlasgebouw, Antwerpen
Eigen vervoer
Basisprijs:18 euro*, lid S-Plus: 13 euro*
Gids, begeleider en proevertjes

Tuinen van Adegem en Sluis
De tuinen van Adegem zijn een streling voor het oog:
een romantische rozentuin, een Engelse landschaps
tuin met vijvers en watervallen, een exotische tuin
en een Japanse tuin met prachtige rotsformaties. Na
een uitgebreid middagmaal rijd je verder naar Sluis
waar je gezellig kan rondkuieren en genieten van de
culturele historische binnenstad en tal van winkeltjes.
Donderdag 22 april 2021, daguitstap
Busvervoer inbegrepen
Basisprijs: 61 euro*, lid S-Plus: 49 euro*
Gids, begeleiding, middagmaal en een trio van gebak
met koffie
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* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen

Boottocht
		

(met kleinkinderen)

Van de ‘stille waters’ van de Schelde naar een wereldhaven in
volle bedrijvigheid. De gids brengt het verhaal van de streek en
haar bewoners. We varen voorbij het MAS en het Havenhuis,
we zien de industriële installaties van de petrochemie bedrijven en varen langs de containerhaven en het Deurganckdok.
Aan boord krijg je een heerlijke pannenkoek en een drankje
geserveerd.
Maandag 31 mei 2021, 12 uur -17 uur
Wilfordkaai 14, 9140 Temse
Optioneel busvervoer tot in Temse: 15 euro
Informeer bij je inschijving naar de opstapplaatsen
Opstap in Temse
Basisprijs: 40 euro*, S-Plus ledenprijs: 35 euro* en
kleinkinderen: 23 euro*
Opstap in Antwerpen
Basisprijs: 31 euro*, S-Plus ledenprijs: 26 euro* en
kleinkinderen: 17 euro*
Ticket boottocht, gids, begeleider en een pannenkoek
met frisdrank
* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen
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Wandeling in de
Kolonie in Merksplas
Dompel je helemaal onder in de boeiende geschiedenis van de
kolonie in Wortel en Merksplas tijdens deze rondleiding!
Een gids laat je de mooiste plekken zien en vertelt het verhaal
van de landloperskoloniën. Nadien kan je op eigen tempo
Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 verkennen of afsluiten met een
drankje of hapje in de aanpalende brasserie.
Donderdag 6 mei 2021, 14 uur
Kolonie Merksplas
Eigen vervoer
Basisprijs:14 euro*, lid S-Plus: 9 euro*
Gids en begeleiding
Inkom bezoekerscentrum en drankje
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* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen

Wandeling in de Seefhoek
Je maakt een toer door de wijk Stuivenberg. Je maakt kennis
met de rijke geschiedenis van het Seefbier, het geboortehuis van
Willy Van der Steen en het Stuivenbergziekenhuis. Je bezoekt
het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg.
Dinsdag 27 april 2021, 14 uur
Seefhoek, Antwerpen Noord
Eigen vervoer
Basisprijs:19 euro*, lid S-Plus: 14 euro*
Gids, begeleider, ticket museum
* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen
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Swipe café
S-Plus gaat digitaal! Met deze reeks van 5 lessen (je kan ook
eenmalig een les volgen) zet je jouw eerste stappen in de digitale wereld. Je leert niet alleen een aantal noodzakelijke digitale
toepassingen, maar ook dingen die gewoon leuk zijn. Online
bankieren, afspraken maken met je dokter of ziekenhuis, je
ziekenfonds online ... Maar ook sociale media en whatsapp,
foto’s maken en bewerken ... Zo kan je contact houden met wie
je maar wil! Je werkt met je eigen smartphone of tablet. Wij
voorzien zelf computers indien nodig.
Donderdag 8 april, 13 mei, 10 juni, 9 september en 14
oktober om 14 uur
Well2day Antwerpen
Eigen vervoer
12 euro per les
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alleen gaanden en
alleenstaanden

Vrij(gezellig),
want samen is het leuker
60-plusser, single en zin om andere levenslustige plussers te
ontmoeten? Neem dan deel aan één van de activiteiten van
Vrij(gezellig). Een leuke dag vol natuur, muziek, theater of
kunst biedt genoeg gespreksstof om na te praten bij een drankje.
Jij komt toch ook?
Wist je dat er een Facebookpagina en Facebookgroep bestaat
speciaal voor Vrij(gezellig)? Op de Facebookgroep kan je zelf
mensen uit je buurt zoeken om samen iets mee te doen, tips
uitwisselen, … kortom een platform om zelf mee aan de slag te
gaan.
Meer informatie of inschrijven
03 285 43 36
antwerpen@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/vrijgezellig
Vrijgezellig pagina en Groep van Vrijgezellig
https://www.facebook.com/
Vrijgezellig-113187143775092
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alleen gaanden en
alleenstaanden

Expo

in het MAS - 100x Congo

‘100 x Congo’ zet 100 blikvangers in de kijker van de Congolese
collectie. Welke verhalen schuilen er achter de objecten? Hoe
zijn ze hier beland? Wat was hun betekenis voor Congolese
volken? En waar ligt de toekomst van de collectie? Voor deze
tentoonstelling werkt het museum samen met Belgische en
Congolese kunstenaars en onderzoekers. We gaan in dialoog
met Antwerpenaren van Belgische en Afrikaanse afkomst.
Na de rondleiding met gids, kan je kiezen of je het MAS nog
verder verkent of dat je liever natafelt met een drankje.
Zaterdag 6 februari 2021, 14 uur
MAS, Antwerpen
Eigen vervoer
Basisprijs: 24 euro*, lid S-Plus: 19 euro*
Ticket museum, gids en begeleiding

Expo

in de Warande - Femmy Otten

Samen cultuur opsnuiven en nadien gezellig natafelen bij een
drankje in Barzoen. Deze expo van Femmy Otten zal niet
teleurstellen. Een ideale zondagnamiddag! Femmy Otten is misschien nog ongekend, maar na deze rondleiding ben je helemaal
mee. Tekeningen, schilderijen, wandcomposities, sculpturen ...
Femmy Otten doet het allemaal.
Zaterdag 6 juni 2021, 14 uur
De Warande, Turnhoutondag
Eigen vervoer
Basisprijs: 13 euro*
Ticket museum, gids en begeleiding
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alleen gaanden en
alleenstaanden

Theater

in Mechelen, Antwerpen

en Turnhout

We willen heel graag theater aanbieden in jouw buurt. Omdat
heel wat culturele centra en theaterhuizen momenteel kort
op de bal moeten spelen zijn er nog weinig data bekend voor
volgend jaar.
Heb je interesse? Laat het ons weten!
We houden je op de hoogte.
03 285 43 36 		
antwerpen@s-plusvzw.be
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alleen gaanden en
alleenstaanden

Muziek

in De Roma Antwerpen

Hartverwarmende matinee met verdoken liedjes en muziekjes
uit de schatkist der Lage Landen.
Smartschade neemt een diepe duik in de schaamteloze onderbuik van het Nederlandstalige lied: smachtelijke smartliederen
en liederlijke levenslessen, kostbare parels en slempige slapstick.
Kortom, een juiste beschrijving is hiervoor nog niet uitgevonden, maar wordt al wel gespeeld door een even
waanzinnig als wonderlijk sextet.
Zondag 30 mei 2021, 15 uur
De Roma, Antwerpen
Eigen vervoer
21 euro*
Ticket en begeleiding

Natuur

Proevertjeswandeling

in Turnhout

Tijdens deze wandeling maak je letterlijk kennis met de smaken
van het landschap De Liereman. Samen met een gids proef je
onderweg van eetbare planten in ons gebied. Elk seizoen vind
je er andere proevertjes. Je leert op een heel aangename manier
bij over de lokale natuur. Zo leer je onder meer de gagel
kennen, een typische plant voor het gebied waarmee het
bier de Gageleer gebrouwen wordt.
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Zaterdag 19 juni, 14 uur
De Lierenman, Turnhout
Eigen vervoer
Basisprijs: 24 euro*, lid S-Plus: 19 euro*
Gids, begeleiding en drankje

Partneradvertentie

Altijd goesting?
Verrassende activiteiten in
verschillende steden en gemeenten.

Tentoonstelling • crea • film, theater en muziek • vrij(gezellig) • wandelen • ...
www.altijdgoesting.be
Samen. Ontdekken. Genieten
I 15

Buitenlandse reizen
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Zomervakantie

Blankenberge is de vertrouwde plek aan zee voor een onbezorgde groepsvakantie met S-Plus. Geniet van zon, zee, strand,
lekker eten en drinken, aangenaam gezelschap, leuke animatie,
een bezoekje aan de markt en een excursie met de bus.
Wil je een weekje extra vakantie aan de kust? Aansluitend organiseert S-Plus een vakantie in Nieuwpoort. Transfer is voorzien.
Vrijdag 4 juni - vrijdag 11 juni
Floréal Blankenberge
Optioneel busvervoer vanuit Antwerpen of Mechelen aan
38 euro
Basisprijs: 520 euro*, lid S-Plus: 470 euro*
Supplement single kamer: 87,50 euro.
Verblijf in volpension, water en tafelbier bij de maaltijden,
animatie en begeleiding

16 I

* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen

Buitenlandse reizen
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Zomervakantie

Floréal Nieuwpoort, met zwembad en nabijgelegen sportterreinen, bevindt zich op wandelafstand van de zeedijk. Vanaf de
wandel- en fietspromenade heb je een indrukwekkend zicht op
de jachthaven met duizenden plezierboten. Neem je tijd om de
kuststreek en de oude stad te verkennen of te gaan shoppen. De
animatie en begeleiding maken je verblijf helemaal af.
Vrijdag 11 juni - vrijdag 18 juni
Floréal Nieuwpoort
Optioneel busvervoer vanuit Antwerpen of Mechelen aan
38 euro
Basisprijs: 515 euro*, lid S-Plus: 465 euro*
Supplement single kamer: 105 euro.
Verblijf in volpension, water en tafelbier bij de maaltijden,
animatie en begeleiding en gebruik van overdekt
zwembad en sportterreinen

* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen
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Infosessies in de mantelzorgcafés*
Draag je zorg voor een naaste? In onze mantelzorgcafés kunnen
mantelzorgers elkaar ontmoeten, praktische tips uitwisselen en
bijleren over bepaalde thema’s. Zet onderstaande data alvast in
je agenda!
Well2DAY-centrum
Gratis maar vooraf inschrijven
Spreker, koffie/thee, brochures
Inschrijven of meer informatie
03 285 43 36
antwerpen@s-plusvzw.be
Liever digitaal? (in het rood)
Coponcho organiseert ook online praatgroepen.
Alle informatie vind je via www.coponcho.be

Wist je dat...

Als mantelzorger kan je gratis inschrijven bij Coponcho en
krijg je informatie rond mantelzorg.
02 515 02 63
info@coponcho.be
www.coponcho.be
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*In samenwerking met De VoorZorg, Coponcho, ELZ Antwerpen Zuid, ELZ Bonstato …

REEKS 1:

Omgaan met dementie

Plaats

Dag

Datum

uur

W2D Herentals
W2D Antwerpen
W2D Turnhout
W2D Mechelen
W2D Geel
W2D Heist-op-den-Berg

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

10.02.2021
18.02.2021
26.02.2021
02.03.2021
11.03.2021
16.03.2021

13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur

REEKS 2:

Wegwijs in Mantelzorg

Plaats

Dag

Datum

uur

W2D Herentals
W2D Antwerpen
W2D Turnhout
W2D Mechelen
W2D Geel
W2D Heist-op-den-Berg

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

17.03.2021
25.03.2021
02.04.2021
13.04.2021
22.04.2021
27.04.2021

13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur

REEKS 3:

Rust in je hoofd

Plaats

Dag

Datum

uur

W2D Herentals
W2D Antwerpen
W2D Turnhout
W2D Mechelen
W2D Geel
W2D Heist-op-den-Berg

Woensdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

28.04.2021
04.05.2021
14.05.2021
18.05.2021
20.05.2021
25.05.2021

13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
13.30-16.00 uur
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Projecten

Wol en koffie

Ken je ons handwerkatelier al? Elke 1ste donderdagnamiddag
van de maand komen we samen om te naaien, haken, breien …
aan onze voelschorten en Vinnie De Vis Knuffel. Deze hulpmiddelen bezorgt S-Plus aan verschillende woonzorgcentra ter
ondersteuning voor personen met vergevorderde dementie.
Deze sessies gaan door in het Well2DAY centrum van Antwerpen.

Wil je deelnemen of heb je zin om te starten
met een eigen ‘Wol en Koffie’-groep?
Contacteer ons via 03 285 43 36
of antwerpen@s-plusvzw.be.
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Projecten

S-Plus leest mee!

Verzot op lezen? Doe je dit graag in gezelschap van anderen die
hier zelf niet meer toe in staat zijn? Dan is onze knipselkrant vast
iets voor jou. Samen gaan we op zoek naar een woonzorgcentrum
waar jij de knipselkrant kan voorlezen.
Voorlezen niets voor jou? Ben je graag bezig met de actualiteit
en kan je goed schrijven? S-Plus zoekt vrijwilligers om deel uit te
maken van ons redactieteam.

Zin om ook voor te lezen in een woonzorgcentrum in jouw buurt?
Contacteer ons via 03 285 43 36
of antwerpen@s-plusvzw.be.
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Bezoek onze
vernieuwde
website
voor plussers met pit

In jouw buurt. Activiteiten. Reizen. Info en advies. Ledenvoordelen.

www.s-plusvzw.be
22 I

Partneradvertentie

Wil je extra bewegen om je gezondheid op pijl te houden? Of wil je
via ons laagdrempelig sportief aanbod meer vrienden maken?
In 2021 organiseert S-Sport // Recreas verschillende sportieve
namiddagen in samenwerking met de eigen clubs. Je kan hier
gratis aan deelnemen en onze vrijwilligers staan altijd paraat om
er een plezante namiddag van te maken. Kom af en doe mee! Je
kan je ook aansluiten bij één van onze clubs. Onze sportfederatie
heeft immers meer dan 100 sportclubs in de provincie Antwerpen.
Zij ontvangen je met open armen. Plezier gegarandeerd.
Sluit je voor slechts 5 euro per jaar bij een club aan.
Meer informatie nodig?
03 285 43 35
antwerpen@s-sportrecreas.be
www.s-sportrecreas.be
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Partneradvertentie

Wandelmidweek aan de Kust
Wandelen aan een rustig tempo is de ideale manier om de
mooie badplaatsen aan onze kust te verkennen. De wandel
routes zijn voor jou uitgestippeld en een begeleider staat
voor je klaar.
Maandag 14 juni- vrijdag 18 juni 2021
Domein Westhoek, Oostduinkerke
Niet voorzien
Basisprijs: 347 euro*
halfpension, begeleiding, verzekering en
uitgestippelde wandelingen
Niet inbegrepen: lunch, drankverbruik en
toeristenbelasting
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* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen

Stel je voor, een web van diverse fiets- en wandelroutes in een
prachtige regio van Nederlands Limburg. In het midden van dat
web ligt ‘Buitenhuis AlbaNera’. Van daaruit fiets je naar bijzondere plekjes. Kriebelt het al om op je fiets te springen?

Partneradvertentie

Fietsvakantie (inclusieve vakantie)

Maandag 5 juli 2021 tot vrijdag 9 juli 2021
Buitenhuis AlbaNera, Ospel Nederland
Geen georganiseerd vervoer
Basisprijs: 431 euro
Volpension, begeleiding, verzekering en
animatieprogramma
Vervoer deelnemers: 72 euro
Vervoer fiets: 25 euro
Huur fiets: 40 euro

* Informeer bij je ziekenfonds voor eventuele kortingen
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Partneradvertentie

Wandelen en fietsen
Ga mee op verkenning op de mooiste plekjes, die onze provincie
rijk is. Heerlijk genieten van de prachtige natuur. De wandelen/of fietstochten starten telkens om 13.30 uur en zijn gratis.
Inclusief verzekering en begeleiding.
Wandelen
Wanneer

Maandag

Waar

8.03.2021

Donderdag 25.03.2021
Woensdag 7.04.2021
Dinsdag

11.05.2021

Woensdag 19.05.2021
Woensdag 26.05.2021
Woensdag 2.06.2021
Woensdag 28.07.2021

Fietsen

Clublokaal De Fakkel, Boeksveldplein
17, Wilrijk
Volkshuis, Veldstraat 48, Meerhout
Hoofdingang De Schorre, Schommelei
1, Boom
Klein Englandhoeve, Klein England 29,
Turnhout
Volkshuis, Nieuwstraat 156, Terhagen
Clublokaal De Fakkel, Boeksveldplein
17, Wilrijk
Gemeentelijk park Boom (tennis),
Acacialaan, Boom
KFC Kontich, Duffelsesteenweg 73,
Kontich

Datum

Wat

woensdag 19.05.2021
woensdag 28.07.2021

Volkshuis, Nieuwstraat 156, Terhagen
KFC Kontich, Duffelsesteenweg 73,
Kontich

Inschrijven of meer informatie
03 285 43 35
antwerpen@s-sportrecreas.be
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Word vrijwilliger in jouw buurt!
Ben je goed in het plannen van activiteiten of het leiden van
vergaderingen? Wil je deze talenten graag inzetten voor anderen
in jouw buurt? En wil je dit gezellig samen met anderen doen?
Als vrijwilliger onthalen we je in een lokale werking waar je samen kan bepalen welke taken je invult en hoe vaak. Vele handen
maken licht werk! Dus als jij je inzet voor een bepaalde taak zorg
je ervoor dat iedereen mee kan genieten van leuke activiteiten,
uitstappen… Kortom jaren van S-Plus plezier.
Taken waaruit je kan kiezen: zaal klaarzetten en opruimen,
drank/eten serveren, inschrijvingen beheren, zetelen in de ouderenraad van de gemeente, reclame maken…
Een overzicht van onze lokale werking kan je terugvinden in
onze ledenmagazine S-Plus Mag of op de website
www.s-plusvzw.be/in-je-buurt

Ik wil vrijwilliger worden
Naam: .........................................................................................................................................
Voornaam: .............................................................................................................................
Telefoonnummer: ...........................................................................................................
E-mailadres: .........................................................................................................................
Lokale werking: ................................................................................................................
Terug te sturen naar S-Plus Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen
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Ja,
ik plus mee!

Ik plus
mee lidmaatschap
Invulstrook
terug te sturen naar:

S-Plus vzw

Provincie Antwerpen
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen

S-Sport // Recreas vzw

Provincie Antwerpen
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen

Naam: .....................................................................................................................................................
Voornaam: .........................................................................................................................................
Geboortedatum: ...........................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................
Gemeente: ..........................................................................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................................................................
E-mailadres: .....................................................................................................................................

Ik wil lid worden van: (meerdere opties mogelijk)
S-Plus vzw (12 euro) en neem deel aan sociale, culturele of
educatieve activiteiten. Bovendien ontvang je viermaal per jaar het
S-Plus-ledenmagazine boordevol interessante artikels en informatie
en ontvang graag de e-nieuwsbrief van S-Plus
S-Sport // Recreas vzw (5 euro) en neem deel aan sportieve a ctiviteiten
en ontvang graag de e-nieuwsbrief van S-Sport // Recreas
Coponcho (gratis) en krijg op regelmatige basis informatie
over mantelzorg
S-Plus vzw en S-Sport // Recreas nemen uw privacy ernstig. De gegevens die u hebt
gedeeld in het kader van uw lidmaatschap worden uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van een kwalitatief, voldoende en efficiënt lidmaatschap. U heeft het recht om
uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via privacy@s-plusvzw.be. Indien noodzakelijk voor uw hulp- & dienstverlening, deelt de vzw uw relevante
persoonsgegevens mee aan andere diensten binnen de vzw. U vindt onze uitgebreide
privacyverklaring terug op www.s-plusvzw.be door op de knop privacybeleid te klikken.
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