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Beste 

In 2020 hebben we heel wat activiteiten en reizen 
moeten annuleren wegens Covid-19.

Wist je dat voor iedere activiteit die we annuleerden 
in 2020 onze ingeschrevenen hun betaalde geld 
teruggekregen hebben? Dat is het vertrouwen en de 
service die we jou willen bieden. Zo boek je met een 
gerust hart. 

Voor 2021 hebben we vol enthousiasme opnieuw 
een divers programma samengesteld waarbij we ons 

S-Plus:
nu begint 
het pas!
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focussen op de charmes van lokale trekpleisters of de 
ons omliggende landen. 
We stellen je in deze brochure maar liefst  
7 daguitstappen en 7 meerdaagse reizen voor, waarvan 
een in Frankrijk en de rest in eigen land. 

Met onze daguitstappen gaan we de ons omringende 
landen verkennen. 
Het mooist van al? Dat doen we tegen superscherpe 
prijzen. Zo krijgt iedereen de kans om aan een 
reis of daguitstap deel te nemen. Een daguitstap 
kost je maximaal 45 euro en voor de reizen is de 
annulatieverzekering steeds in de prijs inbegrepen!

Als verenging voor plussers willen we een antwoord 
bieden op bekommernissen, je oriënteren in het maken 
van vrijetijdskeuzes en ondersteunen in het ontwikkelen 
van passies. Wil jij weten wat S-Plus nog voor jou kan 
betekenen? Blader dan snel door naar pagina 34.

“Ik wens je een fijne reis toe. En onthoud: nu begint 
het pas!”
 
 Sofie Lambrechts, diensthoofd S-Plus Limburg
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6 goede redenen om voor een S-Plusreis te kiezen

• Geen enkele reis kost meer dan 684 euro

• Tot  31 januari 2021 geniet je van een vroegboekkorting van maar liefst 10%

• De annulatieverzekering is telkens inbegrepen in de prijs

• Je kan steeds rekenen op professionele S-Plusbegeleiding

• Samen reizen en ontdekken is zoveel leuker dan alleen

• Je wordt ontvangen in een warme groep en leert nieuwe mensen kennen
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Voor elke daguitstap voorzien we een centrale 
opstapplaats in Hasselt en Paal-Beringen. In functie 

van de route en het aantal ingeschreven personen per 
gemeente zijn bijkomende opstapplaatsen mogelijk.



Daguitstappen
Een gezellig dagje samen eropuit
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Gent op het water
Gent? Dat is sfeer opsnuiven! En hoe kan je dat het best 
doen? Op het water natuurlijk. Voormiddag genieten we 
van een rondvaart binnen het middeleeuws centrum. 
Vertrekken doen we aan de Graslei, de vroegere Gentse 
haven. Een gids neemt ons mee in verhalen van vroeger 
terwijl de boot zachtjes meedeint op de stroming van 
de Gentse Grachten. Geef je ogen de kost en ontdek 
historische gebouwen, idyllische bruggen, gezellige 
straatjes en de levendige binnenstad. Namiddag ben je 
vrij om de stad zelf verder te ontdekken.

Prijs: 29 euro  |  Prijs niet-leden: 34 euro
Inbegrepen: vervoer met luxeautocar,    
S-Plusbegeleiding, rondvaart 

Vrijdag 23 april 2021
Gent (BE)
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Utrechtje Boven
De ‘Domstad’ Utrecht wordt getypeerd door knusse 
waterweggetjes die langs de straten kronkelen en 
natuurlijk de gigantische Dom die boven de stad 
uittorent. Deze dom is met zijn 112 meter trouwens 
het hoogste godsdienstige gebouw in Nederland! 
Terwijl we de vele trappen omhoog stappen worden 
gelukkig rustpauzes ingelast in enkele kamers, o.a. ook 
de klokkentoren. Heb je hoogtevrees? 
Niet getreurd. De toren beklimmen 
is niet verplicht. Naast de culturele 
bezienswaardigheden zijn er tal van 
leuke winkelstraatjes en culinaire 
hotspots om vrij te ontdekken 
vanop de begane grond!

Prijs incl. bezoek*: 37 euro
Prijs incl. bezoek* niet-leden: 42 euro
Prijs excl. bezoek*: 29 euro
Prijs excl. bezoek* niet-leden: 34 euro

Inbegrepen: vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, (* bezoek aan de Dom Toren), 

stadsplan Utrecht Centrum.

NIEUW
 Vrijdag 14 mei 2021

Utrecht (NL)
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De Hoge Kempen: 
in het spoor van de natuur 

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek 
natuurgebied met meer dan 5700 ha bos en heide. 
Uitgestrekte dennenbossen worden afgewisseld met 
paarsbloeiende heide, grote waterplassen getuigen van 
grind- en zandwinning, hoge toppen bieden grootse 
vergezichten en in het natuurlijke decor wonen tal van 
bijzondere dieren. Er zijn 6 toegangspoorten. Wij kiezen 
voor die in Neerharen, Lanaken. Vanaf de vernieuwde 
brasserie Foresta beginnen wij met onze wandelingen 
van 6 en 12 km. Verwacht je aan geurende gagelstruiken, 
mooie vergezichten, rust en ruimte in één van de stilste 
en mooiste plekjes van het Nationaal Park. Nadien 
genieten we van een heerlijke lunch in de brasserie.

Prijs: 17 euro  |  Prijs niet-leden: 17 euro
Foresta lunch: Koninginnenhapje met frieten 
(vegetarisch gerecht mogelijk)
www.brasserieforesta.be

Inbegrepen: wandeling ± 6km of ± 12km,
S-Plusbegeleiding onderweg, lunch in brasserie Foresta
Extra info: eigen vervoer, keuze in afstanden ter 
plaatse, zorg voor aangepast schoeisel en aangepaste 
kledij, dranken betalend, bij aankomst koffie en 
onderweg zal er ook iets lekkers voorzien worden.

NIEUW
 Dinsdag 22 juni 2021

De Hoge Kempen (BE)
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Geniet van een heerlijke 
lunch na een deugddoendewandeling! 
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Trier: het eerste België

Trier is de oudste stad van Duitsland. Mogelijk hebben 
er hier al ruim voor de komst van de Romeinen 
nederzettingen bestaan, maar de stad bestaat officieel 
sinds het jaar 16 voor Christus. Het eerste België. 
Een populair uitje onder Nederlandse en Belgische 
toeristen die de sfeer van de oude binnenstad willen 
opsnuiven en uiteraard de historische wijnen proeven. 
Tijdens de markt en de wijnfeesten die er van maandag 
tot vrijdag doorlopend plaatsvinden presenteren lokale 
wijnboeren met trots hun moezelwijnen. Naast een 
prachtige historische binnenstad met leuke winkeltjes 
komt dus ook de innerlijke mens aan bod. Santé!

Prijs: 27 euro  |  Prijs niet-leden: 32 euro

Inbegrepen: vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, stadsplan Centrum Trier

NIEUW
 Vrijdag 30 juli 2021

Trier (DU)
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Den Haag: bijzonderste stad 
van Nederland

Den Haag, stad van vrede en recht, van zee en strand, 
van nieuwe stijlen en oude meesters. Van winkels en 
paleizen. Van internationale rechtspraak en wijsheid van 
de straat. We vertrekken ’s morgens en vertoeven de 
hele dag in deze veelzijdige stad. Den Haag is de enige 
grote stad met strand direct aan de Noordzeekust. Strijk 
neer op een van de terrassen op het Plein of de Grote 
Markt en geniet van de vele smaken van Den Haag. Met 
de talloze restaurants, verse vis uit Scheveningen, de 
Aziatische invloeden van China Town en de voormalige 
koloniën valt er vanalles te vanalles te beleven en te 
proeven! 

Het winkelaanbod is even gevarieerd als de stad zelf; 
je vindt er alles van luxewarenhuizen en bekende 
merken tot gezellige straten vol boetiekjes en 
snuisterijenwinkels. Daarnaast vind je er kunst en 
cultuur van wereldniveau. Laat je verrassen door de 
moderne skyline en historische binnenstad. 

Prijs: 29 euro  |  Prijs niet-leden: 34 euro

Inbegrepen: vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, stadsplan Den Haag

NIEUW
 Vrijdag 17 september 2021

Den Haag (NL)



16

Brusselse folklore 
in de Marollen

De Brusselse wijk ‘De Marollen’ spreekt tot ieders 
verbeelding. Tot de 19e eeuw woonde hier de begoede 
burgerij. Daarna veranderde de wijk in een allegaartje 
van verschillende achtergronden. Arm en rijk woont 
er door elkaar. Zo kan je er de chique Zavelbuurt met 
dure antiekzaken terugvinden maar ook het laatste 
Belgische pandjeshuis en het Sint-Pietershospitaal, ook 
wel de ‘armenkliniek’ genoemd. Maar hét hart van ‘De 
Marollen’? Dat is de dagelijkse rommelmarkt op het 
Vossenplein! 

Programma: 
E  10u Vertrek aan het grootste justitiepaleis van België  

& begeleide wandeling door ‘De Marollen’
E  12u30 Lunch (inbegrepen): Taverne ‘Synd’hic’, 

folkloristisch ‘rood’ café, Rouppeplein, 1000 Brussel
E  15u Groepsbezoek aan Manneken Pis, Madame 

Chapeau, Jacques Brel en de Grote Markt
E  17u30 Vertrek naar huis

Prijs leden: 40 euro  |  Prijs niet-leden: 45 euro
Inbegrepen: vervoer met luxeautocar, barbecue, 
S-Plusbegeleiding

Zaterdag 8 oktober 2021
Brussel (BE)
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Kerstmarkt in Keulen

De kerstmarkt van Keulen is een bijzondere en grootse 
kerstmarkt in Duitsland. Je vindt er veel heerlijke 
lekkernijen en leuke hebbedingetjes. Ideaal om alvast 
wat cadeautjes te kopen voor onder de kerstboom. En 
misschien kunnen de hapjes en een glaasje glühwein 
dienen als inspiratie voor het kerstmenu. Op veel 
pleinen en in de straatjes eromheen is wat te 
beleven. Maar wat de kerstmarkt van Keulen zo 
bijzonder en sfeervol maakt, is de grootste en 
meest imposante Dom van Duitsland. Niet te 
ver van thuis, zo kunnen we wat langer genieten 
van de kerstverlichting en alweer de laatste 
daguitstap van het jaar!

Prijs: 20 euro  |  Prijs niet-leden: 25 euro

Inbegrepen: vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding,  stadsplan centrum Keulen

NIEUW
 Vrijdag 3 december 2021

Keulen (DU)
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Voor elke reis voorzien we centrale opstapplaatsen. 
Hasselt Kinepolis is hier een van.

Al onze reizen zijn enkel toegankelijk voor plussers 
die volledig op eigen beweging en zelfstandigheid 

meegaan, eventueel mits ondersteuning van hun eigen 
meereizende partner of reisgenoot.

Iedere reis gebeurt onder begeleiding van een ervaren 
begeleider die je graag samen meeneemt op avontuur.



Reizen
Met S-Plus reis je nooit alleen
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Op ontdekking in de 
imposante Pyreneeën  
en Lourdes

Aan de voet van de imposante Pyreneeën, een gebergte 
met indrukwekkende rotsformaties, ligt Lourdes. Deze 
plek ken je vast als bedevaartplaats maar het is ook het 
ideale vertrekpunt voor prachtige excursies. Logeren 
doen we in het gezellige, gerenoveerde hotel Saint 
Georges, waar de ‘patron’ zelf nog elke dag achter de 
kookpotten staat. 

Programma: 
Dag 1 | overnachting in hotel op de heenweg
Dag 2 | bezoek aan het oorlogsmonument Oradour-
sur-Glane & het middeleeuwse Roccamadour (‘un des 
plus beaux villages de France’) & aankomst in Lourdes
Dag 3 | bezoek aan het oude centrum van Lourdes, het 
kasteel op de berg (met de lift bereikbaar)
Dag 4 | uitstappen naar de ‘Cirque de Gavarnie’, een 
dal omgeven door gigantische bergtoppen
Dag 5 | bezoek aan Pau, een historische stad met een 
mooi kasteel en een leuk winkelcentrum
Dag 6 | bustocht naar Col du Tourmalet (een bergpas 
in de hoge Pyreneeën) die je misschien kent van de 
Tour de France & de Cave de Gan, één van de grootste 
wijnkelders van de streek
Dag 7 | overnachting in hotel op de terugweg
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Prijs leden S-Plus: 684 euro
Prijs niet-leden S-Plus: 734 euro
• 10% vroegboekkorting t.e.m. 31 januari 2021
• 140 euro singletoeslag

Inbegrepen: 5 overnachtingen (volpension) in hotel 
Saint Georges (Lourdes) incl. uitgebreid ontbijt, 
’s middags en ’s avonds een lekkere maaltijd, 
uitstappen (Oradour-Sur-Glane, Roccamadour, 
oude Lourdes, kasteel, Cirque de Gavarnie, Pau, 
Col du Tourmalet, Cave de Gan incl. professionele 
rondleiding), 2 overnachtingen tijdens heen- en 
terugreis, vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding, 
annulatieverzekering

16 - 23 mei 2021
Pyreneeën (FR)

vanaf€616
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Genieten in Blankenberge 
(hotel Aazaert)

Een weekje stijlvol logeren aan zee, pal in het 
winkelcentrum van Blankenberge, op 5 minuten 
stappen van het strand en de wandelpromenade. Na 
een heerlijke nachtrust met het zachte geruis van de 
zee op de achtergrond kan je genieten van een heerlijk 
ontbijt. Tussendoor kan je je uitleven in de fitness, 
de wellness, het mooie binnenzwembad of gezellig 
rondkuieren op de dijk of in de stad.
De ruime kamers van het hotel zijn uitgerust met een 
luxebadkamer, tv, koffiezet, minikoelkast en gratis WiFi.

Prijs leden S-Plus: 609 euro
Prijs niet-leden S-Plus: 659 euro
• 10% vroegboekkorting t.e.m. 31 januari 2021
• 120 euro singletoeslag

Inbegrepen: 7 overnachtingen (halfpension met 
ontbijt en diner), aangepaste voeding op aanvraag, 
leuke buitenactiviteiten, vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering
Opgelet: dranken, uitstappen en eventuele 
inkomgelden zijn niet inbegrepen
Extra info: vergeet zeker je zwemgerief niet!

vanaf€549
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24-31 mei 2021
3-10 september 2021 

Blankenberge (BE)
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Midweekvakantie naar 
Oostduinkerke 
(hotel Domein Westhoek)

Deze bestemming is ideaal voor de ‘actieve 50-plusser’.  
Hotel Domein Westhoek *** is gelegen in een 
natuurgebied op 800 meter van het strand. Zee, strand 
en duinen staan borg voor rust, ruimte en sportieve 
ontspanning. Bovendien is het mogelijk om fietsen te 
huren, te minigolven of te ontspannen in de wellness. 
Oostduinkerke en het bruisende Nieuwpoort Bad met 
zijn mooie winkelstraat en aantrekkelijke plezierhaven 
liggen op wandelafstand. Maar ook het nostalgisch 
oude Nieuwpoort-centrum is zeker een bezoekje 
waard. Een vakantie voor de actieve levensgenieters!
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Prijs leden S-Plus: 408 euro
Prijs niet-leden S-Plus: 458 euro
• 10% vroegboekkorting t.e.m. 31 januari 2020
• Geen singletoeslag

Inbegrepen: 4 overnachtingen halfpension 
(ontbijtbuffet en diner), busvervoer, S-Plusbegeleiding, 
leuke activiteiten, annulatieverzekering
Niet inbegrepen: uitstappen en dranken
Dit mooie vakantiedomein is gelegen op een helling 
midden in de duinen. Deze vakantie is niet geschikt 
voor personen met  mobiliteitsproblemen

geen 
singletoeslag

vanaf
€368

31 mei - 4 juni 2021
Oostduinkerke (BE)
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Relaxen in Blankenberge 
(vakantiecentrum Floreal)

Zee, strand, duinen en dijk! Hier geniet je van een zacht 
zeebriesje en de gezonde zeelucht  omringd door zee 
en duinen. Geniet van deze heerlijke vakantie in een 
leuke badplaats. Je kan deelnemen aan toffe activiteiten 
of  gewoon  flaneren op de dijk, op het strand, in het 
centrum of gewoonweg zalig luieren. Na de inspanning 
kun je je neervleien op het groot terras van het hotel,  
’s avonds geniet je van een mooie show. In de Floreal is 
er elke dag iets te beleven!

Prijs leden S-Plus: 494 euro
Prijs niet-leden S-Plus: 544 euro
• 10% vroegboekkorting t.e.m. 31 januari 2020
• 90 euro singletoeslag

Inbegrepen: 7 overnachtingen (volpension), 
aangepaste voeding op aanvraag, water en tafelbier 
bij alle maaltijden, vrijblijvend animatieprogramma, 
basislaken- en handdoekenpakket, vervoer met 
luxeautocar, S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering
Extra info: Vertrek om 12u, opstapplaatsen vanuit 
Hechtel, Hasselt en Paal. We verblijven in studio’s 
en appartementen met kitchenette. Onze vakanties 
zijn georganiseerd voor mensen die op eigen kracht 
kunnen deelnemen of zich laten begeleiden door een 
persoonlijke begeleider
Opgelet: opmaak van bedden, dranken, uitstappen 
en eventuele inkomgelden zijn niet inbegrepen

vanaf
€445

11 - 18 juni 2021
3 - 10 september 2021

Blankenberge (BE)
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Floreal La Roche-en-Ardenne 
(volpension) 

We verblijven in een kasteel in een prachtig domein 
aan de oever van de Ourthe omringd door 4 hectaren 
ongerepte natuur. Het kleine gezellige stadje La Roche-
en-Ardenne bevindt zich op minder dan 800 meter van 
ons verblijf. 

Een schitterende omgeving om te wandelen of om tot 
rust te komen met tal van activiteiten in de buitenlucht 
zoals minigolf, petanque, multisporten. Een perfecte 
mix van ontspanning, sport, entertainment, dans, en 
cultuur. De lokale Ardeense keuken is aangepast aan elk 
seizoen.

Hengelliefhebbers: breng zeker je visgerief mee 
en hengel op de oevers van het vakantiecentrum 
(plaatselijke visvergunning is wel verplicht).

Prijs leden S-Plus: 429 euro
Prijs niet-leden S-Plus: 479 euro
• 10% vroegboekkorting t.e.m. 31 januari 2021
• 60 euro singletoeslag

vanaf€387
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Inbegrepen: 4 overnachtingen (volpension). 
Aangepaste voeding op aanvraag, mooi 
animatieprogramma, basislaken- en 
handdoekenpakket, vervoer met luxeautobus, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering
Niet inbegrepen: dranken

NIEUW
13-17 september 2021

La Roche-en-Ardenne (BE)



30

Praktisch/inschrijven
Wil je graag mee op reis of op daguitstap? Fijn! Laat het 
ons weten via 011 27 83 00 of limburg@s-plusvzw.be 
of boek via de website www.s-plusvzw.be/reizen. Wij 
sturen je één of meerdere inschrijvingsformulieren via 
mail of via post. 

Wanneer jij deze volledig ingevuld aan ons terug bezorgt, 
ontvang je van ons een betalingsverzoek. Zodra de 
betaling rond is, ben je officieel ingeschreven. Twee à 
drie weken voor afreisdatum sturen we je een brief met 
alle nodige informatie (opstapplaatsen, begeleiding, 
programma, extra info …. ). 

Geniet van onze 
vroegboekkorting!

Boek je voor 31/01/2021 jouw meerdaagse vakantie? 
Dan geniet je van onze vroegboekkorting. 

Opgelet: het voorschot dient 14 dagen na 
inschrijving betaald te worden, anders vervalt 
dit voordeel. De algemene voorwaarden zijn 
schriftelijk verkrijgbaar via 011 27 83 00 of 
limburg@s-plusvzw.be.



Bij elke vakantie is de annulatieverzekering inbegrepen. 
Let op: reis- en bijstandsverzekering zijn niet 
inbegrepen. Daar moet je dus zelf voor zorgen. Voor 
reizen binnen Europa vraag je best een Europees 
ziekteverzekeringskaartje aan. 
Dat kaartje bewijst dat je ziekteverzekering in orde is en 
geeft je recht op de terugbetaling van je onverwachte 
medische kosten in Europa. Het EZVK-kaartje kan je 
online of bij je ziekenfonds aanvragen. 

Tip: als lid van De Voorzorg ben je automatisch 
verzekerd. Je reisbijstand Mutas dekt wereldwijd 
en is inbegrepen in je ledenbijdrage van  
De Voorzorg. Sla het gsm-nummer van Mutas dus 
zeker op voor je vertrek: 0032 2 272 08 80.

Een lidmaatschap bij S-Plus is niet verplicht om mee te 
gaan op daguitstap of reis maar geeft je wel een leuke 
korting! Wist je bovendien dat je je € 15 aan lidgeld 
volledig kan recupereren via je ziekenfonds? 
Meer uitleg via 011 27 83 00.

De vermelde faciliteiten en activiteiten zijn onderhevig 
aan de op dat moment geldende maatregelen 
inzake Covid-19. Hiervoor kunnen 
wij niet aansprakelijk gesteld 
worden.
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Waarom lid worden bij 
S-Plus een goed idee is

•  Neem voordelig deel aan tal van activiteiten 

•  Je bent automatisch ook lid van onze wandelclub waarbij je  
maandelijks de mooiste plekjes in Limburg kan ontdekken

•  Ontvang vier keer per jaar jouw S-Plus Mag

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

•  Geniet van 20% korting op magazines zoals Libelle, Feeling …

•  We verdedigen je belangen in nationale, provinciale en lokale 
adviescommissies



33

En dat voor 
slechts 15 euro 

per jaar! 

Hoe?
Bel ons op 011 27 83 00 

of stuur een mailtje 
naar limburg@s-plusvzw.be 
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Jij en S-Plus
Gratis pensioeninfo

Ga je binnenkort met pensioen? Dan heb je vast 
heel wat vragen. Onze expert biedt een antwoord 
op al jouw vragen en bekommernissen. De data en  
locaties van onze gratis infosessies 
vind je op www.s-plusvzw.be 
Wens je nadien advies op 
maat? Ook dat kan. 

S-Plus in jouw gemeente

Zet je graag regelmatig lokaal de bloemetjes buiten? 
Dankzij onze lokale afdelingen over heel Limburg  
slagen we erin om mensen op een fijne manier 
plaatselijk samen te brengen. Samen maak je de mooiste 

wandelingen, daag je elkaar uit voor een spelletje 
petanque of kom je gezellig samen bij een 

tasje koffie.



Themawerking

S-Plus werkt ieder jaar rond 
verschillende thema’s activiteiten 
of kleine uitstappen uit. Zoals een 
klimaatlezing, begeleid bezoek aan een 
windmolenpark, grootouder-kleinkinder activiteiten ... 
Heb je zin om hieraan deel te nemen? Meld je dan aan 
via limburg@s-plusvzw.be of 011 27 83 00

Facebook

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van 
de laatste nieuwtjes, extra reisdata, vakantiefoto’s, 
wedstrijden...   spluslimburg

 Voor meer informatie kan je ons contacteren via 011 27 83 00 of limburg@s-plusvzw.be. 
We hopen je snel te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten.
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S-Plus
Guffenslaan 38a 
3500 Hasselt
T 011 27 83 00
E limburg@s-plusvzw.be
W www.s-plusvzw.be

 s-pluslimburg


