
Nu begint 
het pas!
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Aanbod 2019:

Verrassende daguitstappen 
en prikkelende vakanties 
voor plussers met pit
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Beste plussers

900 plussers gingen vorig jaar mee op pad met S-Plus Limburg. We 
reisden tot ver over de grenzen maar ontdekten samen ook de 
charmes van de lokale trekpleisters. Ook voor 2019 werkten we een 
prachtig vakantieaanbod uit. We stellen je in deze brochure maar 
liefst 8 daguitstappen en 9 meerdaagse reizen voor. Het mooist 
van al? Dat doen we tegen superscherpe prijzen. Als organisatie 
vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om aan een 
reis of daguitstap deel te nemen. Zo is er geen enkele daguitstap 
boven de 50 euro en is de annulatieverzekering bij de vakanties 
inbegrepen! Bij S-Plus begrijpen we immers dat het leven soms 
onvoorziene wendingen kan nemen. 

Als vereniging 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 28.

We wensen je een fijne reis toe!
En onthoud: “Nu begint het pas!”

Het S-Plusteam

Geniet tot 
28 februari 2019 

van onze 
vroegboek - 

korting!

Ontdek onze daguitstappen en vakanties 
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Zorgeloos 
genieten 

dankzij S-Plus!

•  er geen enkele daguitstap meer dan 50 euro kost? 

•   je nog tot 28 februari 2019 geniet van een vroegboekkorting van 10%  
voor onze vakanties?

•   de annulatieverzekering bij vakanties inbegrepen is (zie pagina 31)?

•   onze meerdaagse reizen zo voordelig én kwalitatief mogelijk uitgewerkt 
worden?

•  een lidmaatschap van S-Plus verplicht is maar je dit via je ziekenfonds kan 
inbrengen via de sportpremie*? 
Samen met de inschrijvingsformulieren maken we je lidmaatschap S-Plus 
in orde. Dat kost 14 euro per jaar en eens lid profiteer je van alle lidvoordelen 
(bijvoorbeeld: gratis sporten). Vanzelfsprekend is een lidmaatschap in een 
lokale S-Pluswerking ook geldig.

    *Als lid van De Voorzorg kan je een beroep doen op de sportpremie van 
maximaal € 15 per kalenderjaar. Je betaalde lidgeld S-Plus / S-Sport//Recreas 
komt hiervoor in aanmerking! Na de betaling bezorgen we je samen met je 
lidkaart het formulier ‘Sportvoordeel’. Geef dit ingevuld af aan een loket van  
De Voorzorg en je krijgt je 14 euro volledig terug.

Wist je dat…

Op de hoogte blijven

•  Blijf op de hoogte van al onze activiteiten via   www.facebook.com/spluslimburg

•  Bezorg ons jouw e-mailadres via s-pluslimburg@devoorzorg.be en wij houden je via 
e-mail op de hoogte van alle nieuwigheden.
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Daguitstappen

Nieuwjaarsconcert S-Plus  8
•  Dinsdag 22 januari 2019 

Citytrip Amsterdam & 
rondvaart Amsterdamse grachten  9
•  Vrijdag 22 maart 2019

Lentewandeling met proevertjes  
in Beringen 10
•  Donderdag 11 april 2019 

Dwars door Dordrecht  11
•  Vrijdag 21 juni 2019

Pairi Daiza: op stap met heel de familie  12
•  Vrijdag 19 juli 2019

Uitwaaien in Blankenberge  13
•  Woensdag 14 augustus 2019

Braderie van Rijsel  14
•  Zondag 8 september 2019

Kerstmarkt Aken  15
•  Woensdag 4 december 2019

Overzicht daguitstappen

Ontdek onze 
familie-uitstap 
naar Pairi Daiza 

op p 12
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Citytrip Amsterdam & 
rondvaart Amsterdamse grachten
Geen groots voorgekauwd programma maar een 
heerlijk dagje genieten zonder al te veel poespas. 
De luxeautocar brengt ons tot Weert. Daar nemen 
we in het authentieke stationnetje de trein richting 
Amsterdam Centraal. 

Voormiddag maken we een korte wandeling langs het 
oudste gedeelte van de stad, de Amsterdamse Walletjes. 
Daarna stappen we op de boot voor een onvergetelijke 
rondvaart op de grachten. De Westerkerk, het Anne 
Frankhuis, de grachtenpanden uit de Gouden Eeuw … 

Namiddag ben je volledig vrij om zelf op verkenning te 
gaan in de Amsterdamse straten met stadsplan!

Inbegrepen:
Vervoer luxeautocar, treinticket heen en terug, 
tickets rondvaart, S-Plusbegeleiding tijdens de 
rondvaart & wandeling Oude Walletjes.

€ 48 

Wist je dat de 
grachtengordel 
door UNESCO 

bestempeld is tot 
Werelderfgoed?

Vrijdag 22 maart 2019 | Amsterdam (NL)

Nieuwjaarsconcert S-Plus
Waar is dat feestje? In Casino Kursaal! Verwacht je aan 
spetterende optredens van Sofie, Hans Peter Janssens, 
Coco Jr en Eric Conly of The Barry White Experience. 
Lou Roman en Golden Memories Singers verzorgen de 
muzikale begeleiding terwijl het showballet Tommy 
Gryson het beste van zichzelf geeft. 

De presentatie is in handen van niemand minder dan 
Luc Appermont. Hij mag ‘De Vedet’, de waarderingsprijs 
van S-Plus, aan Sofie uitreiken! Het belooft een 
topspektakel te worden. En dan geven we nog niet alles 
prijs …

Prijs: 
•  Parterre: VOLZET
•  Balkon: 15 euro
•  Parterre + bus: VOLZET
•  Balkon + bus: 30 euro

Inbegrepen:
Vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding, 
inkom Casino Kursaal

vanaf
€ 15

Dinsdag 22 januari 2019 | Casino Kursaal Oostende
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Gezellig Dordrecht
Nederlands oudste stad herbergt talloze monumenten, 
pittoreske pleintjes, eeuwenoude pakhuizen en druk 
bezochte handelsstraten. Typerend aan Dordrecht zijn 
de historische panden die omgetoverd werden tot 
restaurant of winkel. 

Rustig rondstruinen? Graag! Op vrijdag en zaterdag 
kan je de meeste Dordtenaren terugvinden op 
de markt. De markt op het Statenplein en de 
Sarisgang werd al drie keer verkozen tot ‘Beste 
Weekmarkt van Nederland’. Zeker een 
bezoekje waard, dus. Wij zorgen voor het 
vervoer, zodat jij vrij kan genieten van een 
dagje Nederlandse gezelligheid!

Vrijdag 21 juni 2019 | Dordrecht (NL)

Lentewandeling met proevertjes 
in Beringen
Dit jaar ruilen we de warme sokken, mutsen 
en sjaals van de winterwandeling in voor 
een heerlijke lentewandeling te Beringen. 
Beringen is, na Hasselt en Genk, de derde 
grootste gemeente in de provincie 
Limburg. We vertrekken dan ook pal 
vanuit het centrum, richting, de August 
Cuppenswandeling. Deze wandeling 
laat ons niet alleen kennismaken met 
het historisch centrum van Beringen 
maar neemt ons ook mee langs enkele 
mooie  afgelegen plekken en ook prachtige 
natuur zoals het naald- en loofbos van de 
Beringerheide! Kies ter plaatse zelf of je voor een korte 
(±5km) of een lange (±10km) wandeling gaat. Wij zorgen 
samen met afdeling S-Plus Beringen Centrum voor de 
proevertjes tijdens én na de tocht! 

Inbegrepen:
S-Plusbegeleiding tijdens de wandeling, 
proevertjes

Extra informatie:
Draag aangepast schoeisel en makkelijke kledij

Donderdag 11 april 2019 | Beringen

€ 12

Inbegrepen:
Vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding, 
plattegrond + infoboekje Dordrecht

€ 18 
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Pairi Daiza: 
uitstap grootouders, 
kinderen & klein- 
kinderen

Wanneer de Oscars van de pret- en dierenparken 
je bestempelen als ‘Beste Dierenpark van Europa 
en de Benelux’, weet je dat je goed zit. Een uitstap 
naar Pairi Daiza mocht dus niet ontbreken op onze 
activiteitenkalender. 

Het dierenparadijs herbergt meer dan 5.000 
dieren. In enkele stappen reis je in ‘Le Jardin des 

Mondes’ van het ene continent naar het andere. 
Laat je verwonderen door de spectaculaire shows, 

de betoverende natuur en de nabijheid van ’s werelds 
mooiste diersoorten. Wij regelen het praktische 
gebeuren zodat jij je alleen nog moet afvragen wie je 
meeneemt op familietrip!

Prijs: 
• volwassenen en kinderen > 11 jaar: 45 euro
• kinderen < 11 jaar: 40 euro

Inbegrepen:
Vervoer met luxeautocar, inkomtickets voor het 
park, programmaboekje Pairi Daiza, rondrit park 
met stoomtrein

vanaf
€ 40

Vrijdag 19 juli 2019 | Pairi Daiza Henegouwen 

Op en af naar zee: Blankenberge
De imposante pier, het uitzicht op een van de staketsels, 
de rust op de Paravang … Wie eens goed wil uitwaaien, 
kan terecht in Blankenberge. Daarnaast vragen ook de 
haven, het prachtige natuurdomein en verschillende 
belle-époquevilla’s om je aandacht. 

Aan activiteiten en bezienswaardigheden in deze kust-
stad geen gebrek. Je vult je dag helemaal zelf in. Een 
suggestie van ons? Kuieren met de voeten door het 
water en slenteren op het strand mag natuurlijk niet 
ontbreken op een dag als deze!

Inbegrepen:
vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding, 
drankje op het terras van vakantiecentrum Petit 
Rouge

€ 18 

Woensdag 14 augustus 2019 | Blankenberge
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Braderie van Rijsel
De braderie van Rijsel (Lille)? Dat is de grootste 
braderie van Europa! Met drie miljoen bezoekers is het 
bovendien een van de grootste, jaarlijkse evenementen 
in Frankrijk. 

Geniet er van concerten, leuke kraampjes, een heuse 
kermis én de grootste rommelmarkt van Europa. Die 
laatste strekt zich uit over ruim 100 kilometer stoep. 
Smeer die beentjes dus maar in! Oh ja, en schrik 
niet wanneer je plots bergen lege mosselschelpen 
aantreft in de straten: naar jaarlijkse traditie 
houden de restaurants een wedstrijd om de 
hoogste berg. 

Inbegrepen:
Vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding, 
plattegrond + infoboekje Rijsel

Extra info:
Vertrek om 8u, aankomst thuis om 22u30, 
opgelet: de busrit duurt 3 uur

€ 23 

8 september 2019 | Rijsel (FR)

Kerstmarkt Aken 
Jaarlijks transformeren de straten en steegjes van 
het Duitse Aken eind november tot een sfeervol 
kerstplaatje. Laat je charmeren door de feestelijke 
kraampjes in de omgeving van de Dom en het stadhuis. 
De fonkelende lichtjes, de feestelijke klanken en de 
verleidelijke geuren nodigen uit om rond te struinen en 
je tegoed te doen aan al het lekkers. 

De betoverende kerstmarkt trekt jaarlijks zo’n 1,5 
miljoen bezoekers van alle windstreken: Nederland, 
Frankrijk, Engeland en ook Limburgse plussers met pit!

Inbegrepen:
vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding

€ 18 

Woensdag 4 december 2019 | Aken (D)



16

Belgische kust: Petit Rouge  18
•  17 - 24 mei 2019

Hamburg 20
•  3 - 6 juni 2019

Belgische kust: Floreal   21
•  14 - 21 juni 2019

Normandië  22
•  26 - 29 augustus

Belgische kust: Floreal   21
•  6- 13 september 2019

Belgische kust: Petit Rouge  18
•  9 - 16 september 2019 

Moezel 24
•  30 september - 4 oktober

Gastronomisch genieten: Relaxhoris  25
•  4 - 8 november 2019

Rome  26
•  9 - 16 november 2019

Voor elke reis voorzien we centrale 
opstapplaatsen. 

Overzicht vakanties

Vakanties
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Hotel Petit Rouge: 
de Belgische kust op z’n best
Wie de Belgische kust ten volle wil beleven, mag niet 
ontbreken tijdens ons verblijf in hotel Petit Rouge. 
Het complex bevindt zich op de dijk in het bruisende 
centrum van Blankenberge! 

Wij voorzien een leuk activiteitenprogramma maar je 
bent volledig vrij om hier al dan niet aan deel te nemen. 
Een bingoavond, een quiz, aquagym en nordic walking 
zijn slechts een greep uit het aanbod.

Prijs: 
• € 499
• € 449 
 prijs inclusief 10% vroegboekkorting
• € 90 singletoeslag
  € 70 zeezichttoeslag per persoon
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
7 overnachtingen (volpension, zwembad, 
jacuzzi), aangepaste voeding op aanvraag, 
water en tafelbier bij alle maaltijden, 
animatieprogramma, vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering

Extra info:
Vertrek in de voormiddag vanuit Hasselt, Paal of 
bij de busmaatschappij. Deze vakanties worden 
ingericht voor personen die in staat zijn op 
eigen kracht deel te nemen of zichzelf kunnen 
behelpen met eigen begeleider.
Opgelet: dranken en maaltijden tijdens de 
busreis, uitstappen en eventuele inkomgelden 
niet inbegrepen

vanaf
€ 449

Voorjaar: 17 tot 24 mei 2019 | Najaar: 9 tot 16 september 2019 | Blankenberge
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Citytrippen in Hamburg 
De hipste stad van Duitsland? Dat is zonder twijfel 
Hamburg. Compacter dan Berlijn maar even rebels! 

De vervallen wijken ondergingen een heuse trans-
formatie en zijn nu echte trekpleisters. Verwacht je aan 
trendy eetplekjes, de Elbe die door de stad stroomt, 
toffe strandbars en een veelzijdig centrum.  Ook een 
bezoek aan het kraakverse operagebouw zal niet 
ontbreken. Kortom, het Venetië van het noorden en 
dus de ideale citytripbestemming. 

Prijs: 
• € 399
• € 359
  prijs inclusief 10% vroegboekkorting
•  € 54 singletoeslag
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
3 overnachtingen Greenline Hotel Holst 
(incl. halfpension, wellness en zwembad), 
vervoer met luxeautocar, S-Plusbegeleiding, 
havenrondvaart met gids, annulatieverzekering

Extra info:
Vertrek Kinepolis Hasselt of bij de 
respectievelijke busmaatschappij.
Opgelet: dranken, middagmalen en eventuele 
inkomgelden niet inbegrepen

vanaf
€ 359

3 tot 6 juni 2019 | Hamburg (D)

Vakantiecentrum Floreal: uitwaaien aan zee
Vakantiecentrum Floreal is de uitgekozen plek om volop 
te genieten van de Belgische kust. Wil je heerlijk relaxen 
of net actief deelnemen aan plezante activiteiten? We 
voorzien voor elk wat wils! 

Neem deel aan de dansnamiddag, bingoavond, het 
aperitiefconcert en geniet van ludieke entertainment-
shows. Geen zorgen, geen geregel. Laat dat maar aan 
ons over!

Prijs: 
• € 449
• € 404 
   prijs inclusief 10% vroegboekkorting
•  € 90 singletoeslag 
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
7 overnachtingen (volpension), aangepaste 
voeding op aanvraag, water en tafelbier bij alle 
maaltijden, animatieprogramma, basis laken- en 
handdoekenpakket, vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering

Extra info:
Vertrek om 12 uur vanuit Hechtel, Genk 
Hasselt en Paal. We verblijven in studio’s en 
appartementen met kitchenette. Deze vakanties 
worden ingericht voor personen die in staat 
zijn op eigen kracht deel te nemen of zichzelf 
kunnen behelpen met eigen begeleider.
Opgelet: opmaak van bedden, dranken, 
uitstappen en eventuele inkomgelden niet 
inbegrepen

vanaf€ 404

Voorjaar: 14 tot 21 juni 2019 | Najaar: 6 tot 13 september 2019 | Blankenberge
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Normandië: laat je veroveren
Normandië,  land van Camembert en Calvados, 500 km 
kust, prachtige natuur met lieflijke dorpjes, romantische 
vissershaventjes, indrukwekkende oorlogsmonumenten 
en géén massatoerisme.

Aan de Somme bezoeken we het Musée Somme 1916.  
Daarna rijden we via de indrukwekkende Pont de 
Normandie naar het charmante Honfleur, een idyllisch 
havenstadje met smalle steegjes en houten huizen.

Het is 75 jaar geleden dat  D-Day, de invasie op  
Normandië plaatsvond. Een bezoek aan enkele 
historische plaatsen van WO II mogen zeker 
niet ontbreken. Zoals het Memorial van Caen, 
de landingsstranden Omaha Beach, Juno Beach,  
Arromanches-Les-Bains en La Pointe Du Hoc.  

Via de smaragdgroene baai van de Mont Saint Michel 
rijden we naar Saint Malo.  Deze zeer oude Bretoense 
omwalde stad aan de monding van de Rance en 
omgeven door de azuurblauwe zee was ooit een 
geliefde verblijfplaats van zeerovers.

Als toemaatje bezoeken we één van “les plus beaux 
villages de France” en op de terugweg kun je nog een 
terrasje doen in Rouen, stad van de 100 klokkentorens 
en hoofdstad van Normandië, aan de oevers van de 
Seine.

Prijs: 
• € 398
• € 358 
 inclusief 10% vroegboekkorting
•  € 112 singletoeslag
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
3 overnachtingen in de Ibis te Caen 
(halfpension), alle uitstappen, inkom Musée 
Somme 1916, inkom bioscoop, treintje 
Saint Malo, vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering

Extra info:
Vertrek in de vroege ochtend aan 
Kinepolis Hasselt of bij de respectievelijke 
busmaatschappij
Opgelet: dranken, middagmalen en eventuele 
inkomgelden niet inbegrepen

vanaf€ 358

26 - 29 augustus 2019 | Normandië (FR)
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All-in genieten aan de Moezel
Het romantische wijndorp Leiwen is gelegen in 
de zonovergoten Moezelvallei. Het is één van de 
grootste wijnbouwstreken en herbergt boerderijen, 
kronkelsteegjes en pittoreske plekjes. We verblijven 
te midden van de wijngaarden in het viersterrenpark 
Eurostrand.  

Werkelijk alles is inbegrepen: drank à volonté, een 
ontbijtbuffet om al van te dromen, de wellness, 
amusante shows … Onderweg naar Leiwen maken we 
een tussenstop in Trier voor een stadswandeling. Op 
dinsdag staat er een boottocht en een bezoek aan het 
idyllische Bernkastel op de planning. De dag nadien 
trekken we naar Saarbrücken. 

Op donderdag laten we ons gastronomisch verwennen 
met Duitse taarten en küchen. De vakantie afsluiten 
doen we met een bezoek aan Konz ‘Ronscheiderhof’, 
een openluchtmuseum van 22 hectare groot. 

30 september - 4 oktober 2019 | Leiwen (D)

Prijs: 
• € 549
• € 494 
 inclusief 10% vroegboekkorting
•  € 50 singletoeslag 
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
4 overnachtingen in viersterrenhotel (volpension 
+ drank à volonté + zwembad + wellness 
+ minigolf + tennisbaan + bowlingbaan), 
lunchpakket bij daguitstap, alle uitstappen, 
boottocht, vervoer met luxeautocar, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering

Extra info:
Opstapplaats: Hechtel-Eksel, Hasselt, Paal

vanaf€ 494

Herfstarrangement Relaxhoris: 
gastronomisch genieten
Als de natuur in rust is en zich hult in warme 
herfstkleuren is het een mooie tijd om buiten te 
komen. Genieten van deze natuurpracht doen we in 
het charmante, Ardense dorpje Xhoris. In combinatie 
met de geplande, gastronomische verwennerij belooft 
het een topreis te worden.

Prijs: 
• € 319
• € 287 
  inclusief 10% vroegboekkorting
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
4 overnachtingen (volpension), welkomstdrankje, 
1 gastronomisch herfstdiner,  water bij alle 
maaltijden, wijnproeverij, ontspannende 
voetmassage, aquagym, busvervoer, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering

Extra info:
Vertrek busvervoer bij Kinepolis Hasselt
Opgelet: dranken niet inbegrepen

vanaf
€ 287

4 tot 8 november 2019 | Xhoris
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Rome: puur cultuur
Ontelbare monumenten, indrukwekkende ge bouwen, 
archeologische paradepaardjes, meesterlijke musea, tal 
van kunstschatten … Rome? Dat is één levendig museum. 

We nemen je mee naar het klassieke Rome en 
ontdekken samen de Sint-Pieterskerk, de catacomben, 
de vier patriarchale kerken, het Forum Romanum, het 
Colosseum, de Spaanse Trappen, de Trevifontein, het 
Pantheon … Een Nederlandstalige gids doet je versteld 
staan van de imposante stad tijdens een uitgebreide 
rondrit. ’s Avonds bezoeken we de bekende Piazza 
Navone en Campo di Fiori. 

Kan je maar geen genoeg krijgen van alle cultuur? 
Breng dan zeker zelf nog een bezoek aan het Vaticaans 
museum tussen het shoppen door! Oh ja, in november 
kan je in het milde klimaat van Rome nog heerlijk 
terrassen. 

Prijs: 
• € 817
• € 735
   inclusief 10% vroegboekkorting
•  € 190 singletoeslag
Lidmaatschap S-Plus Limburg verplicht.

Inbegrepen:
7 overnachtingen (halfpension), plaatselijke 
gids en audioguide, alle uitstappen (excl. 
inkomgelden), vervoer luxeautocar, 
overnachting tijdens de heen- en terugreis 
in een 3-sterrenhotel te Oostenrijk + diner, 
S-Plusbegeleiding, annulatieverzekering

Extra info:
Vertrek in de vroege ochtend aan Kinepolis 
Hasselt of bij de busmaatschappij. We proberen 
zoveel mogelijk excursies met onze luxeautocar 
te maken, zodat je niet te veel moet wandelen. 
Op de heen- en terugreis overnachten we in een 
driesterrenhotel in de buurt van de Brennerpas 
(Oostenrijk). Op nog geen 900 meter van het 
Vaticaan logeren we in hotel Casa Tra Noi. Alle 
kamers zijn voorzien van een douche, wc en tv.

vanaf
€ 735

9 tot 16 november 2019 | Rome (IT)
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Gratis pensioeninfo

Binnenkort op pensioen? Onze expert vertelt je 
alles over de Belgische wetgeving, de situering van 
je pensioendatum ... Data en locaties vind je op     
www.s-plusvzw.be. Wens je na het bijwonen van een 
sessie advies op maat? Maak dan een afspraak via 
s-pluslimburg@devoorzorg.be of T 0492 23 18 75. 

Gezondheidswandelingen

Elke laatste zondag van de maand nemen twee van 
onze plussers je mee op pad naar prachtige plekjes in 
Limburg. Ter plaatse kan je kiezen voor een korte of 
lange wandeling (6 of 10 km). Als lid zijn de wandelingen 
gratis. 

Neem contact met ons op via:  
E s-pluslimburg@devoorzorg.be  |  T 011 27 83 01 
of neem contact met onze begeleider Lucien Maes 
0478 99 48 75.

Jij en S-Plus

Vrijwilligers

Ken jij een bepaalde streek in het buitenland als je 
broekzak? Heb je een sport volledig onder de knie en 
wil je deze aanleren aan anderen? Misschien heb je wel 
zin om op evenementen de handen uit de mouwen 
te steken? Bij S-Plus zijn we steeds op zoek naar 
helpende handen. Interesse? Geef ons een seintje via 
s-pluslimburg@devoorzorg.be of T 011 27 83 00. 

Ben je lid van De Voorzorg? Vergeet 
je dan niet in te schrijven voor de 
Beweegmidweek (voor alle 66- en 
67-jarigen)

Ga voor twee nachten volpension naar 
vakantiecentrum Relaxhoris in de Ardennen. Er wordt 
een beweegprogramma met professionele begeleiding 
voorzien. Ga langs bij een kantoor bij jou in de buurt. 
Tot snel! 

Meer info:
T info@devoorzorg.be
E www.devoorzorg.be/beweegmidweek

Facebook

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

  www.facebook.com/spluslimburg

Vrijwilligers gezocht!
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Soms moet je het niet te ver zoeken, 

want S-Plus is er ook in jouw buurt. Van 

S-Plus Overpelt tot S-Plus Tongeren: 

onze lokale vrijwilligers ontvangen je met 

open armen in hun afdelingen om samen 

leuke activiteiten te beleven.

Samen maak je de mooiste wandelingen, 

daag je elkaar uit voor een spelletje 

petanque, gooi je de benen al dansend 

los of kom je gezellig samen bij een 

tasje koffie. En dat is slechts een 

voorsmaakje!

T 011 27 83 00
E s-pluslimburg@devoorzorg.be
W www.s-plusvzw.be

Neem contact op met S-Plus provinciaal voor de 
activiteiten bij jou in de buurt.

Montenaken

Paal

Beringen-Mijn

BREE

LOMMEL

OVERPELT

PEER
HECHTEL-EKSEL

LEOPOLDSBURG

BERINGEN

HAM

Beringen Centrum

LUMMEN

HOUTHALEN -
HELCHTEREN

MAASEIK

Neeroeteren - 
Opoeteren

Brustem

DILSEN-STOKKEM

MAASMECHELENGENK

ZONHOVEN

HASSELT

LANAKEN

WELLEN

SINT-TRUIDEN

GINGELOM

TONGEREN

Hier vind je onze afdelingen

Hoe werkt het?

Wil je graag mee op reis of op daguitstap? 
Fijn! Laat het ons weten via: 
T 011 27 83 00 of 
E s-pluslimburg@devoorzorg.be

Zodra je ons contacteert bezorgen wij jou een 
inschrijvingsformulier. Wanneer jij deze volledig 
ingevuld aan ons terugbezorgt via post of via e-mail, 
ontvang je van ons een betalingsverzoek. Opgelet: je 
bent pas officieel ingeschreven wanneer je betaling 
definitief is. Vergeet dus niet tijdig te betalen. 2 à 3 
weken voor afreisdatum sturen we je een brief met 
alle nodige informatie (opstapplaatsen, begeleiding, 
programma, extra info … ). 

De 3 pluspunten van S-Plus

1   Je kan steeds rekenen op professionele 
S-Plusbegeleiding.

2  Boek je je vakantie voor 28 februari 2019? Dan 
profiteer je van onze 10% vroegboekkorting. Let 
op: het voorschot dient 14 dagen na inschrijving 
betaald te worden, anders vervalt dit voordeel.

3  Bij elke vakantie is de annulatieverzekering 
inbegrepen. Let op: reis- en bijstandsverzekering 
niet inbegrepen. Daar moet je dus zelf voor 
zorgen. Voor reizen binnen Europa vraag je best 
een EZVK-kaartje 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. Je kan je Mutas-kaartje afhalen aan het 
loket.

De algemene voorwaarden zijn schriftelijk verkrijgbaar 
via T 011 27 83 00 of E s-pluslimburg@devoorzorg.be of 
op W www.s-plusvzw.be

Met S-Plus op reis

Prijzen en info onder voorbehoud van drukfouten.

Bij S-Plus 
reis je 

nooit alleen!



S-Plus
Guffenslaan 38A | 3500 Hasselt

T 011 27 83 00

E s-pluslimburg@devoorzorg.be

W www.s-plusvzw.be

 www.facebook.com/s-pluslimburg
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