
Najaar
2022

S-Plus
Pittig, plezierig én 
met goesting.

Neem mij mee



Legende

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

De informatie vermeld in deze pocketbrochure, is altijd onder 
voorbehoud van eventuele vergissingen of veranderingen.

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.

VU: Corry Maes, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
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Inschrijven of meer informatie

 03 285 43 36  
 antwerpen@s-plusvzw.be  
 www.s-plusvzw.be 
 www.facebook.com/splusantwerpen

Neem deel aan onze activiteiten: regionaal of in jouw buurt. Kies uit het 
aanbod van een plaatselijke groep of uit ons regionaal aanbod. 

Infosessies, mantelzorgcafés, swipecafés of een cursus internet.  
Allemaal op jouw maat!

Een daguitstap of meerdaagse vakantie in binnen- of buitenland?  
Van Pairi Daiza naar Blankenberge en Nieuwpoort. Of liever naar 
Turkije? Ontdek hier ons mooie aanbod!

Zin in actie? 

Leren en ontdekken. 

Met ons op stap! 
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Kalender najaar 2022

Activiteiten S-Plus vzw
Wat Datum S-Plus  

ledenprijs
Basisprijs 

Activiteiten S-Plus vzw

Boottocht 18.08.2022 Opstap in Temse
37 euro (*)
kleinkind: 36 euro
Opstap Antwerpen
26 euro (*)
kleinkind: 25 euro

Opstap in Temse
42 euro (*)
Opstap Antwerpen
31 euro (*)

Op de koffie met 
S-Plus  
‘Hulp leren vragen’

14.10.2022 gratis gratis

Pairi Daiza 19.10.2022 47 euro (*) 59 euro (*)

Warme wandeldag  
in Brugge

30.10.2022 2 euro 2 euro

Historium  
in Brugge

25.11.2022 28 euro (*) 33 euro (*)

Reizen

Blankenberge 2.9.2022-
9.9.2022

470 euro (*)
singlesupplement 
87.50 euro

520 euro (*)
singlesupplement 
87.50 euro

Nieuwpoort 9.9.2022-
16.9.2022

465 euro (*)
singlesupplement 
105 euro

515 euro (*)
singlesupplement 
105 euro

Bodrum Turkije 13.10.2022 
– 
20.10.2022

615 euro
(geen single kamer 
meer beschikbaar)

665 euro
(geen single kamer 
meer beschikbaar)
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*Wist je dat leden van Solidaris Antwerpen tot 30 % korting genieten op elke activiteit?  
M.u.v. supplementen. Ontdek er meer over op www.solidaris.be/vrijetijd

Wat Datum S-Plus  
ledenprijs

Basisprijs 

(Vrij)gezellig

Chocolade-
museum

17.09.2022 22 euro (*) 27 euro (*)

Kunstcentrum  
Hugo Voeten

18.10.2022 17 euro (*) 22 euro (*)

S-Plus Klikt

Cursus internet  
met ervaring

maandagnamiddag van 
19.09 – 19.12.2022

60 euro (*) 60 euro (*)

Swipecafé  
Antwerpen

elke 3de dinsdagnamiddag 
van de maand

gratis gratis

Swipecafé  
Mechelen

elke 3de woensdagnamiddag 
van de maand

gratis gratis

Swipecafé  
Turnhout

woensdagnamiddag  
om de 4 weken

gratis gratis

Swipecafé  
in je buurt

informeer bij
antwerpen@s-plusvzw.be
of 03 285 43 36

gratis gratis
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met vertrek in Temse en Antwerpen   
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 geniet je van een heerlijke pannenkoek en een drankje.

Donderdag 18 augustus van 11.30 uur tot 17.30 uur
Temse of Antwerpen
15 euro van Antwerpen tot Temse
Basisprijs: opstap Temse 42 euro (*), opstap Antwerpen 31 
euro (*), lid S-Plus: opstap Temse 37 euro (*), opstap Ant-
werpen 26 euro (*), kleinkind Temse 36 euro, kleinkind 
Antwerpen 25 euro

Boottocht 
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Beleef een onvergetelijke dag in de beste dierentuin van Europa. 
Ga mee op reis met dieren uit de hele wereld. Een bezoek aan 
de reuzenpanda’s die in Pairi Daiza leven, maakt je bezoek 
helemaal af.

Woensdag 19 oktober van 7 uur tot 19 uur
Pairi Daiza Brugelette
georganiseerd busvervoer
Basisprijs: 59 euro*, lid S-Plus: 47 euro*

Pairi Daiza   

* Wist je dat leden van Solidaris Antwerpen tot 30 % korting genieten op elke activiteit? 
 M.u.v. supplementen. 



                          
S-Plus organiseert op zondag 30 oktober een warme wandeling 
doorheen het mooie Brugge. Wandelen is een ontzettend sim-
pele, maar uiterst effectieve manier om je fysieke en geestelijke 
gezondheid een boost te geven!

Op de 6 km kan je deelnemen aan een gratis fotozoektocht met 
mooie prijzen.

Iedereen is welkom!

zondag 30 oktober van 10 uur tot 18 uur
Brugge

eigen vervoer

Basisprijs: 2 euro 

Warme wandeldag 
in Brugge

8 I
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           Brugge
Het Historium is de meest bezochte toeristische attractie van 
Brugge. Met een centrale ligging op de Markt, trekt het jaarlijks 
heel wat individuele bezoekers en groepen uit binnen- en bui-
tenland. Wie er binnenstapt, maakt een indrukwekkende tijd-
reis naar de Brugse middeleeuwen, ten tijde van Jan van Eyck. 

vrijdag 25 november van 14 uur tot 16 uur.
Historium, Markt 1, Brugge 
Eigen vervoer
Basisprijs: 33 euro*, lid S-Plus: 28 euro*
Begeleider en ticket

Historium 

*  Wist je dat leden van Solidaris tot 30 % 
korting genieten op elke activiteit?  
M.u.v. supplementen. 



10 I

           Rood Seniorenfeest
Ons Rood Seniorenfeest hoeft geen inleiding meer! Met 
artiesten als Garry Hagger, Corina en De Romeo’s, begeleid 
door de New Bis Band, wordt ook de 21ste editie van het Rood 
Seniorenfeest weer een knaller. Allen daarheen! 

Dinsdag 11 oktober 2022
Sporthal van het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein 
‘De Nekker’, Spuibeekstraat (GPS) Mechelen
6 euro vanuit verschillende opstapplaatsen in de provincie 
Antwerpen of 2 euro vanuit verschillende opstapplaatsen 
in Mechelen
Basisprijs: 10 euro

Feest 



S-Plus wil de digitale kloof verkleinen. De huidige maatschappij 
verlangt steeds meer dat alles online gebeurt. Online bankieren 
is hier een groot en belangrijk voorbeeld van. Bankinstellingen 
sluiten steeds meer hun plaatselijke kantoren. Hierdoor kunnen 
onder andere senioren er niet meer terecht om verrichtingen 
met geldzaken uit te voeren. Ook andere instanties verlangen die 
 digitale vaardigheden. Daarom bieden we verschillende mogelijk-
heden aan om jou hierbij te helpen. 

Cursus Internet  
in samenwerking met CVO                       
In samenwerking met CVO Antwerpen organiseren we deze intensieve 
cursus rond het gebruik van internet en al zijn toepassingen. Van online 
winkelen en betalen tot Mypension en mijngezondheid.be. Maar ook het 
nemen en bewerken van foto’s met je smartphone, wandel- en fietsrou-
tes plannen … En natuurlijk nog veel meer! Gedurende 13 weken op 
maandagnamiddag dompelen we ons volledig onder in de digitale wereld. 
Stap voor stap op jouw tempo. Heb je al je eerste basisstappen gezet met 
je smartphone, tablet of laptop? Wil je nog meer vertrouwd geraken met 
alle mogelijkheden van toepassingen op het internet? Dan is deze cursus 
iets voor jou. 
 

van maandag 19 september tot maandag 19 december 
(behalve schoolvakanties). Van 13.30 uur tot 16 uur
CVO Antwerpen - Ruggeveldlaan
60 euro

S-Plus Klikt 

* Wist je dat leden van Solidaris Antwerpen tot 30 % korting genieten op elke activiteit? 
 M.u.v. supplementen. 
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Wil je digivrijwilliger 
worden in jouw buurt?

 Laat het ons weten:  
antwerpen@s-plusvzw.be  

of 03 285 43 36
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Swipecafé                       
Onze vrijwilligers staan voor je klaar in Antwerpen, 
Turnhout en Mechelen! Sommige plaatselijke groepen 
zetten ook hun ruimte open voor een swipecafé. Informeer naar 
een swipecafé in jouw buurt! antwerpen@s-plusvzw.be of 03 285 43 36 
of www.s-plusvzw.be/antwerpen

Antwerpen: elke 3de dinsdagnamiddag van de maand
Mechelen: elke 3de woensdagnamiddag van de maand
Turnhout: om de 4 weken op woensdagnamiddag
Solidaris Antwerpen, Sint Bernardsesteenweg 200
Solidaris Mechelen, Désiré Boucherystraat 17
Well2day Turnhout, De Merodelei 19 
Eigen vervoer
gratis
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(Vrij)gezellig, 
want samen is het leuker 
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, kan je 
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

www.facebook.com/VrijgezelligSPlus
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in Antwerpen     
Wie België zegt, denkt meteen aan chocolade. Belgische 
chocolade is wereldberoemd. Het liefdesverhaal tussen dit 
kleine landje en de zoete heerlijkheid gaat al generaties lang 
mee. In 14 themaruimtes word je meegenomen in het verhaal 
van de Belgische chocolade. De reis start in de cacaoplantages 
aan de evenaar en volgt de cacaoboon naar de grootste 
opslaghaven van cacao ter wereld, Antwerpen. Een reusachtige 
fantasiemachine toont hoe Belgische chocolade gemaakt wordt 
en hoe de fluweelzachte smaak ontstaat. Chocoladetradities, 
geschiedenis, merken, producten en innovaties die voor de 
wereldwijde reputatie zorgden, je vindt ze allemaal op jouw reis 
door het museum. Met proevertjes!   

Zaterdag 17 september om 14 uur
Chocolademuseum Antwerpen
Eigen vervoer (op wandelafstand van Centraal station) 
Basisprijs: 27 euro (*), lid S-Plus: 22 euro (*)

Chocolademuseum 
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Op bezoek bij kunstcentrum  
Hugo Voeten in Herentals 
Op 18 april 2012 opende het Art Center Hugo Voeten zijn 
deuren. Met respect voor de originele architectuur werd een 
oude graanfabriek aan de oever van het Kempisch Kanaal in 
Herentals omgebouwd tot een kunst- en tentoonstellingsruimte 
van 9 niveaus waarin verzamelaar Hugo Voeten (1940-2017) 
een deel van zijn verzameling onderbracht. Een bezoek aan het 
Art Center is niet alleen een artistieke belevenis, maar ook het 
gebouw zelf zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Je ontdekt 
er een verrassende collectie in wisselende presentaties. Gezellig 
napraten met een drankje hoort er ook bij! 

Dinsdag 18 oktober om 14 uur
Vennen 22, 2200 Herentals
Eigen vervoer
Basisprijs: 22 euro (*), lid S-Plus: 17 euro (*), 
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Zomervakantie 

Blankenberge is de vertrouwde plek aan zee voor een onbezorgde 
groepsvakantie met S-Plus. Geniet van de zon, zee, strand, lekker 
eten en drinken, aangenaam gezelschap, leuke animatie, een 
bezoekje aan de markt en een excursie met de bus.

Vrijdag 2 september - vrijdag 9 september 2022
Floreal 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
Deelname aan excursies

Blankenberge



Zomervakantie 

Floréal Nieuwpoort, met zwembad en nabijgelegen sportter-
reinen, 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. Wil 
je nog een extra weekje genieten aan de kust? Transfer van 
 Blankenberge naar Nieuwpoort is voorzien.

Vrijdag 9 september- vrijdag 16 september 2022
Floreal 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, annulatieverzekering, gebruik 
van overdekt zwembad en 
sportterreinen

Nieuwpoort
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Bodrum  

Een sfeervolle internationale badplaats met kronkelende straatjes 
en een imposante middeleeuwse burcht. Dat is Bodrum, Turkije. 
Aan de baai van Bodrum ligt een grote jachthaven met romanti-
sche houten zeilboten en typische vissersbootjes. In het centrum 
zijn er Turkse winkeltjes, leuke boetiekjes, lekkere restaurants.

Het Mandarin Resort heeft een zeer centrale ligging in het hart 
van Bodrum. Dit eenvoudige resort biedt een prima prijs-kwa-
liteitverhouding aan. Bijna alles wat je wil zien, ligt op wan-
delafstand. Je verblijft in All Inclusive, wat zoveel betekent als: 
ongeremd genieten! Van buffetten, snacks, drankjes, sporten, 
wellness... vakantie zoals het hoort!

donderdag 13 oktober t.e.m. 20 oktober 2022
Hotel Mandarin Resort **** (All-in) 

eigen vervoer naar luchthaven Brussel 

Basisprijs: 665 euro (*), lid S-Plus: 615 euro (*) Single 
supplement: 69 euro (geen singles meer beschikbaar)                   

Verblijf in volpension, vlucht en transfer te plaatse, annu-
latie- en bagageverzekering, Nederlandstalige begeleiding. 

 Turkije 

Inschrijven via John De Ridder: 02 515 02 06 of john.deridder@s-plusvzw.be



Werken rond dementie zit in het DNA van S-Plus. Maar we wil-
len een stap verder gaan. We willen een samenleving  dermate 
inrichten dat personen met dementie en hun mantelzorgers niet 
in een hoekje terechtkomen, maar eraan kunnen blijven partici-
peren. We werken met vrijwilligers, zorgmoatjes, die het sociaal 
isolement van personen met dementie en hun mantelzorgers 
doorbreken. Het taboe rond dementie helpen doorbreken door 
mensen samen te brengen en hen het gevoel te geven dat zij er 
nog altijd bij horen. Terzelfder tijd proberen zij ook de mantel-
zorger te ontlasten en ondersteunen waar mogelijk. Ontmoeten 
staat hier centraal. Zij trachten dit te doen door het begeleiden 
van activiteiten en projecten op maat. Ze willen op deze manier 
vooral personen met dementie als hun mantelzorgers bereiken 
maar iedereen is natuurlijk welkom.

Oproep!
Wil je een zorgmoatje worden voor personen met dementie en 
hun mantelzorger? Neem dan contact met ons op. We zoeken 
 samen wat jij kan betekenen en zoeken een activiteit op jouw 
maat. 03 285 43 36 antwerpen@s-plusvzw.be

I 19

Zorgmoatjes
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Meet Me @Middelheimmuseum 
In een ontspannen sfeer samen kunst beleven in de openheid 
van een kunstpark heeft een fantastische invloed op de relatie 
tussen de persoon met dementie en de verzorger. Het wordt een 
wonderlijke ervaring — weg van de dagdagelijkse thuiszorg! 
Na de rondleiding op maat voor personen met dementie kan er 
nog nagepraat worden op een rustig plekje of in het museum-
café.

vrijdag 23 september van 14 uur tot 16 uur
Middelheimmuseum Antwerpen 
Eigen vervoer

5 euro voor persoon met dementie en mantelzorger samen
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Op de koffie met S-Plus 
‘Hulp durven vragen’
Waarom durven we (soms) zo moeilijk om hulp vragen? Wat 
zegt het over onszelf? Zijn we bang om de controle te verliezen 
of om als niet sterk gezien te worden? Charlotte Brys, ouderen-
psychologe en gerontologe, probeert deze vragen te beantwoor-
den. Nadien delen de ambassadeurs hun ervaring inzake dit 
thema. Wat zijn de moeilijkheden waarmee ze kampen? Hoe 
zijn deze op te lossen? Er wordt ruimte gemaakt voor inbreng 
en vragen van de aanwezigen.

Meer info op 

 www.s-plusvzw.be 
 02 515 02 23

Dinsdag 4 oktober 2022 van 13.30 tot 16.30 uur
Sint Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen
Gratis
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Infosessies ‘ZORGEN VOOR EEN ANDER’ 
Draag je zorg voor een naaste? In mantelzorgcafés kunnen 
mensen die zorgen voor een ander elkaar ontmoeten en  
praktische tips uitwisselen. Je leert over bepaalde thema’s  
zoals over ‘tegemoetkomingen bij mantelzorg’.  
Het activiteitenoverzicht vind je hieronder.  

Well2DAY-centrum of online 
Gratis. Verplicht vooraf inschrijven
Spreker, koffie/thee, brochures

Informatie en inschrijvingen: 

 www.solidaris.be/mantelzorgcafes 
 03 285 46 32
 weetsteedsmeer@solidaris.be

Webinar ‘Hoe een depressie beter 
 begrijpen als steunfiguur’
Ben je een steunfiguur van iemand met een depressie? Dat 
kan belastend zijn en een depressie valt moeilijk te vatten. 
 Misschien zit je met een heleboel vragen. Tijdens dit webinar 
geven we informatie over wat een depressie is en hoe je haar 
kan herkennen. Bovendien krijg je praktische handvaten voor 
wie leeft met iemand met een depressie.

dinsdag 11 oktober om 19 uur
www.solidaris.be/mantelzorgcafés
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Wist je dat...
Conpocho de mantelzorgvereniging is van S-Plus? Zij geven jou 
informatie over mantelzorg, organiseren vakanties voor mantel-
zorger en zorgvrager, infosessies, ... 

 02 515 02 63
 info@coponcho.be
 www.coponcho.be 

Infosessie ‘Zelfzorg als je zorgt voor 
iemand met psychische moeilijkheden’
Voor iemand zorgen vraagt veel energie. Zorg je voor een per-
soon met psychische kwetsbaarheid? En hoe gaat het met jou? 
Tijd om even stil te staan bij je veerkracht als zorgdrager. Dat 
doen we tijdens deze bijeenkomst samen met een medewerker 
van onze mantelzorgvereniging Coponcho. Je leert welke dien-
sten je kan inschakelen om je te ondersteunen. Je krijgt tips over 
hoe je concrete, positieve en realistische doelen stelt zonder je 
eigen grenzen uit het oog te verliezen. Het is een interactieve 
sessie met ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Ontvangst telkens om 13.30 uur. 
Einde is voorzien omstreeks 16 uur.
Well2DAY Mechelen: Donderdag 29 september 2022 
Well2DAY Antwerpen: Donderdag 13 oktober 2022
Well2DAY Herentals: Donderdag 20 oktober 2022
Well2DAY Turnhout: Dinsdag 22 november 2022
Well2DAY Heist-op-den-Berg: Donderdag 8 december 2022
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S-Sport//Recreas is onze vaste partner voor het ontwikkelen van 
een sportief aanbod . Wil je extra bewegen om je gezondheid op 
pijl te houden? Of wil je via het laagdrempelijk sportief aanbod 
meer vrienden maken? Bezoek een van de vele sportclubs en proef 
van het uitgebreid aanbod. 

Zoek een club in je buurt. Zij ontvangen je met open armen. Plezier 
gegarandeerd. Sluit je voor slechts 5 euro per jaar bij een club aan. 
Kom af en doe mee! 

Meer informatie nodig?
  03 285 43 35
  antwerpen@s-sportrecreas.be
  www.s-sportrecreas.be
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Wandelmidweek Ardennen
De herfstkleuren, de wildgerechten en het gezellig samenzijn
zijn mooie extraatjes bij de wandelingen in de prachtige
natuur. Samen vormen zij een ideale mix voor een topvakantie.
De wandelingen zijn geschikt voor de gemiddelde wandelaar.

Maandag 24 oktober – vrijdag 28 oktober 2022
Hotel zum Buchenberg Rodt in Sankt-Vith13 

Niet voorzien 

Basisprijs: 261 euro (*)

Broodmaaltijd op maandagmiddag, 3 dagen volpension,  
1 dag halfpension, begeleiding, verzekering en uitgestip-
pelde wandelingen
Niet inbegrepen: drankverbruik en toeristenbelasting

* Wist je dat leden van Solidaris Antwerpen tot 40 % korting genieten op elke activiteit? 
 M.u.v. supplementen. 
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Provinciaal Bocciatreffen 
Boccia is een spel dat lijkt op petanque waarbij 2 teams het tegen 
elkaar opnemen. Het is een sport die voor iedereen toegankelijk 
is. Test je bocciavaardigheden met anderen van de club en neem 
deel aan dit gezellig toernooi dat bestemd is voor alle kenners en 
nieuwsgierigen. 

Donderdag 13 oktober 2022 van 10 uur tot 17 uur
Sporthal Rooienberg, Rooienberg 24, 2570 Duffel 

Basisprijs: 15 euro 

Basisprijs: 3,5 euro

begeleiding, verzekering, attest deelname
Drankverbruik en broodjes. Broodjes worden voorzien 
aan democratische prijzen. 

* Wist je dat leden van Solidaris Antwerpen tot 40 % korting genieten op elke activiteit? 
 M.u.v. supplementen. 
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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 
ons 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
of je mag mailen naar: antwerpen@s-plusvzw.be
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Ik plus mee
Ja, 

ik plus mee!Invulstrook lidmaatschap
terug te sturen naar:
S-Plus 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 (13 euro) en neem deel aan sociale, culturele of 
educatieve activiteiten. Ontvang bovendien viermaal per jaar het 
S-Plus-ledenmagazine boordevol interessante artikels en informatie

 en ontvang graag de e-nieuwsbrief van S-Plus

 Ja ik wil gecontacteerd worden over de werking van 
 S-Sport//Recreas.

 Coponcho mag me op reglematige basis informatie over 
 mantelzorg bezorgen.

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 onderaan 
op de knop privacy disclaimer te klikken.
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