
Jaarbrochure  Jaarbrochure  
S-Plus S-Plus 

20232023

Samen beleven
Regio Antwerpen

Bi
jla

ge
 b

ij 
S-

Pl
us

 M
ag

 0
1/

20
23



2 S-PLUS - activiteitenbrochure 2023

ONTDEK HET AANBOD VOOR 2023!

Samen beleven, dingen doen en ervaren, 
dat is waar het bij S-Plus om draait. In 
deze jaarbrochure vind je een brede mix 
aan activiteiten en reizen. Ontspanning, 
vorming, beweging … aan jou om te 
kiezen wat bij jou past. Ontdek nu ons 
aanbod voor 2023, er zijn activiteiten 
voor ieders budget en bij de vakanties  
is de annulatieverzekering én het bus-
vervoer in de prijs inbegrepen. Heb je 
nog vragen of wil je je inschrijven, team 
S-Plus staat voor je klaar.

Team S-Plus

 03 285 43 36
 antwerpen@s-plusvzw.be

Met je lidkaart van S-Plus krijg je korting bij deelname  
aan onze activiteiten. Maar ken je ook deze voordelen al? 
• Driemaandelijks valt S-Plus Mag in 

je brievenbus. In ons ledenblad vind 
je tal van interessante artikels en 
info over onze activiteiten. 

• Tijdens je deelname aan één van 
onze activiteiten, ben je verzekerd 
voor lichamelijke en burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

• 5 % korting bij aankopen (hulpmid-
delen en verzorgingsproducten) bij 
Zorg en Meer - Solidaris (uitgezon-
derd anti-decubitus-, diabetes- en 
incontinentiematerialen) 

• Leden van Solidaris Antwerpen 
genieten tot 30 % korting op elke 
activiteit, m.u.v. supplementen. Voor 
meer info contacteer je ziekenfonds-
kantoor bij jou in de buurt. 

• Je krijgt korting op een jaarabon-
nement op de tijdschriften van 
Roularta (o.m. Libelle, Feeling, 
Knack …) Abonneer je via www.
abonnementen.be/s-plus. 

• 20 % korting op een selectie boeken 
van uitgeverij EPO.  

• Korting op concerten en theater-
voorstellingen. 

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

• 50 % korting op het lidmaatschap 
tijdens het eerste jaar bij het afslui-
ten van een abonnement op Blue-
bike. 

• Pechbijstand van VAB voor je  
(elektrische) fiets aan slechts  
€ 27 euro p.p. per jaar

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

• 25 euro korting op het huren van 
een mobilhome via Goboony.  

• 8 euro korting bij het aankopen van 
een Museumpas. 

• 5 % korting op het verblijf bij pak-
ketreizen van WeTravel2.  

Meer informatie over alle  
voordelen vind je op  
www.s-plusvzw.be of  
telefonisch op 03 285 43 36. 

Veerle Eyckmans
Educatief medewerkerIlse Van de Weyer

Administratief medewerker

Heidi Vervoort
Administratief medewerker

Sofie Lambrechts  
Verantwoordelijke 

Conny Guldentops 
Educatief medewerker 

Anneleen Hendrickx 
Educatief medewerker 

Want samen 
beleef je meer!
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Steenbakkerij Brik Boom
Vorig jaar opende in Noeveren, een gehucht van de  
gemeente Boom, het nieuwe bezoekerscentrum ‘BRIK 
BOOM’.  Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van  
de steenbakkerij nijverheid. Een bevlogen gids neemt je  
mee terug in de tijd. De klei wordt uitgespit, de bakstenen 
worden gevormd, gedroogd en gebakken. Je staat als het 
ware middenin het gebeuren waardoor je er vooral de  
mens achter die stenen leert kennen.

Donderdag 23 februari 2023 om 11 uur in Boom

Brik Boom Noeveren 67, 2850 Boom  
(Vanuit station Boom is het maximaal 20 minuten  
wandelen. Een begeleider wacht je daar op.)

Prijs
Basisprijs: € 15
S-Plus ledenprijs: € 10

Inbegrepen 
rondleiding, inkom museum

Niet inbegrepen je eigen lunchpakket voorzien mag op 
voorwaarde dat je iets drinkt in café Baksteentje. 

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Wist je dat leden  
van Solidaris Antwerpen  

tot 30 % korting genieten  
op elke activiteit?  

Vraag ernaar!

Opera achter de schermen

Achter de producties die op de podia te bezichtigen zijn,  
schuilt een heel raderwerk: artiesten repeteren hard en  
ondertussen wordt er in de ateliers aan decor, rekwisieten  
en kostuums gewerkt. Tijdens een rondleiding hoor je 
hoe dat allemaal in zijn werk gaat: opera en ballet maken. 
Daarnaast kan je een blik werpen op de indrukwekkende 
zalen en kom je meer te weten over de geschiedenis. 

Zaterdag 29 april om 13.30 uur in Antwerpen

Prijs
Basisprijs: € 14
S-Plus ledenprijs: € 9

Inbegrepen 
begeleiding en gids

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten
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Inschrijven voor alle activiteiten 
kan vanaf 16 januari

ONTMOETEN EN BELEVEN DAGTRIPS EN BEZOEKEN                                       
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All-in verrassingsdaguitstap 

Surprise surprise. Verwacht je aan een dagje boordevol  
leerrijke activiteiten. Stap mee op de bus aan een van de  
volgende opstapplaatsen: Mechelen aan ACOD gebouw, 
Willebroek aan de BIB of Antwerpen aan de hoofdzetel  
van Solidaris op de hoek van de Emiel Vloorstraat en laat  
je verrassen. Mooi weer kunnen we niet voorspellen.  
Sfeer en gezelligheid zeker wel. 

Zaterdag 6 mei 2023 

Prijs
Basisprijs: € 89
S-Plus ledenprijs: € 74

Inbegrepen 
busvervoer, koffie of thee, warme maaltijd, 
2 verrassingsactiviteiten

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Boottocht met Verdi 

Je scheept in voor een unieke boottocht van Antwerpen 
naar Brussel. Je vaart op de machtige Schelde en op het 
Zeekanaal, een van de economisch belangrijkste en oudste 
kanalen van ons land. Je ontdekt zowel interessante nieuwe 
architectuur als industriële sites en mooie natuur op onze 
vaarroute. Via de indrukwekkende zeesluis van Wintam-
Bornem verlaat je de Zeeschelde en vaar je verder op het 
Zeekanaal. Even later volgt de verrassing in de sluis van 
Zemst en bereik je de Groene Gordel rond de hoofdstad.  
Je kan ontschepen in Vilvoorde of Brussel-Heembeek.

Maandag 3 juli 2023 van Antwerpen naar Brussel 

Prijs
Basisprijs: € 40
S-Plus ledenprijs: € 35

Inbegrepen 
ticket boot, eten

Niet inbegrepen 
vervoer naar Antwerpen en vanuit Brussel terug naar 
huis. Dit kan makkelijk met het openbaar vervoer. 
Optioneel pendelvervoer voor mensen in een rolstoel. 
Prijs: 15 euro

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Laat je verrassen op deze 

verrassingsdaguitstap!

ONTMOETEN EN BELEVENDAGTRIPS EN BEZOEKEN                                       
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Dagje Oostende

Ga je mee een dagje naar zee? Verwen jezelf met een dagje  
Oostende. Een gezonde wandeling langsheen de dijk,  
kuieren door de winkelstraat, naar de markt, verse vis kopen 
bij de Vistrap ... Kortom, alle ingrediënten voor een heerlijk 
dagje aan de Belgische Kust. Je kiest zelf hoe je dag eruit zal 
zien, wij zorgen voor het vervoer en een aanspreekpunt. 

Donderdag 17 augustus 2023 in Oostende

Prijs
Basisprijs: € 29
S-Plus ledenprijs: € 24

Inbegrepen: busvervoer en begeleiding

Niet inbegrepen: maaltijden, persoonlijke uitgaven

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Modewandeling
Trek de stad in met een MoMu-gids en laat je mee- 
voeren langs de plekken die bepalend zijn geweest voor  
de Antwerpse modescene. Vandaag is Antwerpen één van 
de meest toonaangevende modesteden ter wereld. Die faam 
hebben we in de eerste plaats te danken aan het talent van 
de iconische ‘Zes van Antwerpen’, die zich vanaf de jaren ‘80 
een plaats op wereldniveau wisten te verwerven en de weg 
baanden voor de volgende generaties.

Dinsdag 10 oktober om 11 uur tot 12.30 uur  
in Antwerpen

Prijs
Basisprijs: € 16
S-Plus ledenprijs: € 11

Inbegrepen: begeleiding en gids

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Kerstmarkt Maastricht
Welkom in de hoofdstad van Limburg én ongetwijfeld  
een van de mooiste steden van Nederland: Maastricht. 
Deze prachtige stad en haar bewoners ademen al jaar 
en dag een positieve sfeer uit. Sinterklaas en Kerstmis in 
Maastricht zijn een absolute sensatie. Het Vrijthof, met 
zijn historische inrichting en monumentale karakter, is 
het middelpunt van het kerstevenement. Gezellig snuis-
teren door de winkelstraatjes en genieten van een lekker 
hapje op de kerstmarkt of in de talloze restaurantjes van 
Maastricht zelf. Het is hier heerlijk vertoeven tijdens de 
feestdagen. Je kiest zelf hoe je dag eruit zal zien, wij zorgen 
voor het vervoer en een aanspreekpunt. 
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ONTMOETEN EN BELEVEN DAGTRIPS EN BEZOEKEN                                       



7S-PLUS - activiteitenbrochure 2023

Kunstuur in Mechelen
Het Kunstuur stelt topwerken tentoon uit de periode  
1850 - 1950. Het is een heel aparte beleving. Bij elk  
schilderij wordt een verhaal verteld door een bekende of 
minder bekende Vlaming. Samen met de unieke belichting 
en de aangepaste muziek van Dirk Brossé zorgt dat voor  
een uur betoverende kunst in een historische locatie, de 
Heilige Geestkapel, recht tegenover de Sint-Romboutstoren. 

Zaterdag 21 oktober 14 uur  in Mechelen

Prijs
Basisprijs: € 26
S-Plus ledenprijs: € 21

Inbegrepen: ticket, 1 koffie of thee, begeleiding

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Zaterdag 16 december 2023

Prijs
Basisprijs: € 31
S-Plus ledenprijs: € 26

Inbegrepen: busvervoer en begeleiding

Niet inbegrepen: alle andere uitgaven

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Delft

Het wereldberoemde Delfts Blauw en de Delftse grachten 
liggen aan je voeten tijdens deze daguitstap. Je wordt met 
koffie en appelgebak ontvangen in de Royal Delft, de enige 
in Delft overgebleven producent van Delfts Blauw sinds de 
17de eeuw. Ter plaatse krijg je een ‘deluxe’ rondleiding: je 
ziet meesterschilders aan het werk, je komt voorbij diverse 
themaruimtes en we doen een rondvaart door de eeuwen-
oude grachtengordel van Delft. In de namiddag kan je het 
gezellige stadje helemaal vrij bezoeken. Twijfel dus niet en 
laat het verleden van Delft tot leven komen terwijl je langs 
de talloze grachten, mooie kerken, herenhuizen, kroegen en 
winkeltjes flaneert! Cultuur en genieten van Delft staan op 
de agenda. Een daguitstap op zijn best.

Donderdag 30 november 2023 

Prijs
Basisprijs: € 69
S-Plus ledenprijs: € 54

Inbegrepen 
vervoer met luxeautocar, S-Plus begeleiding, bezoek 
Royal Delft, koffie met appelgebak bij aankomst, mooie 
rondvaart op de Delftse grachten, namiddag vrij bezoek 
aan het stadscentrum van Delft

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

ONTMOETEN EN BELEVENDAGTRIPS EN BEZOEKEN                                       
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Weekend voor alleenstaanden:
Barkentijn Nieuwpoort
Ben je alleenstaande? Dan weet je wel uit ervaring dat  
het opbouwen van een nieuwe vriendenkring niet altijd  
eenvoudig is. Ook alleen met vakantie gaan is niet altijd  
gemakkelijk. Wees gerust! Bijna iedereen ervaart die  
drempel om alleen in een groep te stappen. Misschien  
moet je het toch eens proberen. Het is goed mogelijk  
dat je er hele mooie herinneringen, vriendschappen en  
misschien zelfs een relatie aan overhoudt!

Periode  
17, 18 en 19 maart 2023 of 20, 21 en 22 oktober 2023

Prijs
Basisprijs: € 245
S-Plus ledenprijs: € 195

Inbegrepen 
- Verblijf gedurende 3 dagen en 2 overnachtingen  

in volpension
- Start op vrijdag met een avondmaal
- Eindigt op zondag met een lunch ’s middags
- Bij lunch en avondmaal zijn tafelbier en water  

inbegrepen
- Gebruik van fietsen
- S-Plusbegeleider
- Annulatieverzekering

Niet inbegrepen
- Andere dranken bij de maaltijden
- Persoonlijke uitgaven
- Entreegelden
- Busvervoer

Inschrijven
 09 333 57 76
 o-vl@s-plusvzw.be

Vakantie aan zee:  
Floreal Nieuwpoort

Floreal 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. Belangrijk: in Floreal Nieuwpoort zijn er veel 
trappen die niet te vermijden zijn. Goed te been zijn voor 
deze reis is noodzakelijk.

Periode  van vrijdag 16 juni tot en met vrijdag 23 juni 

Prijs
Basisprijs: € 600
S-Plus ledenprijs: € 550
Singletoeslag: € 105

Inbegrepen 
busvervoer (€ 40), verblijf in halfpension, water en 
tafelbier bij de maaltijden, animatie en begeleiding en 
gebruik van overdekt zwembad en sportterreinen

* In deze reis is een verzekering reisbijstand en  
annulering inbegrepen.

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

ONTMOETEN EN BELEVEN BINNENLANDSE REIZEN                                       
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Periode  
van vrijdag 23 juni tot en met vrijdag 30 juni 2023
van vrijdag 1 september tot en met vrijdag 8 september 2023

Prijs
Basisprijs: € 629
S-Plus ledenprijs: € 579
Singletoeslag: € 105

Inbegrepen 
busvervoer (€ 40), verblijf in volpension, water en tafelbier 
bij de maaltijden, animatie en begeleiding en gebruik van 
overdekt zwembad en sportterreinen

* In deze reis is een verzekering reisbijstand en annulering 
inbegrepen.

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Vakantie aan zee:  
Floreal Blankenberge juni en september

Geniet van een onbezorgde 

groepsvakantie met S-Plus!

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.

ONTMOETEN EN BELEVENBINNENLANDSE REIZEN                                       
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BUITENLANDSE REIZEN                                      PER VLIEGTUIG 

Genieten op het Griekse eiland Kos
Atlantis Beach**** 

Periode: van 9 juni tot en met 16 juni 2023
Basisprijs: € 880 S-Plus ledenprijs: € 830
Singletoeslag: € 98 

Kos is een heerlijke bestemming vol zon, zee en strand. De hoofdstad, Kos-Stad, heeft 
echt de gemoedelijke sfeer van een leuke en dorpse badplaats. Vooral door de vele 
bomen die de stad rijk is, waan je je hier in een waar vakantieparadijs. In Kos-Stad 
bevinden zich de meest bekende stranden van het eiland en een gezellig centrum 
met vele barretjes en tavernes. Tel hierbij nog de karakteristieke Griekse cultuur en je 
vakantie naar Kos kan niet meer stuk!

Het comfortabele Hotel Atlantis Beach**** ligt iets buiten het centrum van Kos-Stad 
aan het heerlijke Lambi strand. Het hotel beschikt over een buitenzwembad met 
parasols, ligstoelen en een poolbar. Alle kamers hebben een balkon of terras en airco. 
Alle maaltijden worden geserveerd in buffetvorm, ook met showcooking! Het anima-
tieteam zorgt ’s avonds voor spektakel tijdens de mooie shows! 

Citytrip Valencia 
Hotel Mediterráneo***

Periode: van 20 tot en met 24 maart 2023
Basisprijs: € 740 
S-Plus ledenprijs: € 690
Singletoeslag: € 90 (beperkt aantal kamers)

Mediterraan, authentiek, rijk aan geschiedenis en 300 dagen 
zon per jaar; Valencia is niet voor niets een van de meest 
geliefde steden van Europa. Het historische centrum biedt de 
bezoeker prachtige bezienswaardigheden zoals de kathedraal, 
de Lonja de la seda of Zijdebeurs, de Mercado Central, 
enzovoort. De wijk Del Carmen in het district Ciutat Vella 
(oude stad) is een duizend jaar oude stadswijk die groeide 
tussen de twee stadsmuren, de Moorse en de christelijke. Deze 

wijk met geplaveide, gezellige straatjes is het ware historische 
centrum van Valencia. Overdag en ’s avonds zitten de terrasjes 
en restaurants hier snel vol en ’s nachts staat El Carmen bekend 
voor een bruisend nachtleven. 

Wie Valencia bezoekt, kan niet om het befaamde Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, een ontwerp van de Valenciaanse 
architect Santiago Calatrava met een aantal iconische 
gebouwen zoals het Oceanogràfic, het grootste aquarium 
van Europa of het Hemisfèric, een digitale 3D cinema. In het 
Wetenschapsmuseum vind je interactieve tentoonstellingen 
over wetenschap en technologie. Het Palau de las Arts 
Reina Sofia is het prachtige operagebouw. De Turia-tuin is 
het groene hart van Valencia; niet minder dan 9 kilometer 
oude rivierbedding werden omgetoverd tot een fantastisch 
recreatiegebied. En met een aanbod van maar liefst 20 km 
‘playas’, komt ook de strandliefhebber hier volop aan zijn of 
haar trekken.
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BUITENLANDSE REIZEN                                      PER VLIEGTUIG 

Info en inschrijvingen
 www.s-plusvzw.be  
 02 515 02 06
 john.deridder@s-plusvzw.be 

ma-di-do van 9 – 16 u. 
vr van 9 tot 12 u.

geldig voor alle 

vliegtuigvakanties

*In al onze vliegtuigreizen is een 
verzekering tegen ongevallen, reisbijstand, 
annulering en bagage (tot € 500) inbegrepen.  

Almeria, 
Roquetas de Mar
Hotel Best Sabinal**** 

Periode: van 9 mei tot en met 
16 mei 2023
Basisprijs: € 803 
S-Plus ledenprijs: € 753
Singletoeslag: € 99 

Roquetas de Mar is een vakantieoord 
aan de Spaanse Costa de Almería. Klein, 
rustig en typisch Spaans, je kan hier het 
hele jaar door genieten van een heerlijk 
klimaat. In Roquetas de Mar is genoeg 
te doen, fietsen langs de kust, wandelen 
over het strand, winkelen of terrasjes 
doen. De stad heeft mooie bezienswaar-
digheden, zoals een eeuwenoude vuurto-
ren en de historische burcht Castillo de 
Santa Ana. 

Je verblijft in Hotel Best Sabinal****, een 
heerlijk vakantieadres met een prachtig 
strand voor de deur. Het hotel beschikt 
over een buitenzwembad met ligbed-
den en parasols en een poolbar. In de 
uitgebreide welness kan je je lekker laten 
verwennen. ’s Avonds geniet je van een 
hapje en een verfrissend drankje in het 
buffetrestaurant. Alle kamers beschik-
ken over een balkon, airco en gratis wifi.
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BUITENLANDSE REIZEN                                      PER VLIEGTUIG 

Gran Canaria 
Hotel Relaxia Beverly Park*** 
Periode : van 5 november tot en met 19 november 2023
Basisprijs: € 1409 
S-Plus ledenprijs: € 1359
Singletoeslag: € 100 

Playa del Inglés is de bekendste en drukste badplaats van Gran Canaria. Deze gezellige 
plaats biedt alles wat voor een perfecte vakantie in Spanje nodig is. 

Ongekend populair zijn de unieke, wereldberoemde zandduinen! Playa del Inglés heeft 
een zeer breed zandstrand waar je prachtige foto’s kunt maken tijdens de zonsonder-
gangen. Er is een lange boulevard met diverse restaurantjes en barretjes te vinden en er 
zijn volop watersportactiviteiten. 

Het populaire Hotel Relaxia Beverly Park*** is gelegen op één van de beste plekjes op 
Gran Canaria, dicht bij de verschillende centra van Playa del Inglés en met het strand 
op loopafstand. Het is een ideale plek om te genieten van een onbezorgde zonvakantie. 
De kamers van het hotel zijn allemaal voorzien van een eigen balkon of terras, gratis 
wifi en airco. Zin in wat actie? Het hotel beschikt over 3 zwembaden, een welness en 
een minigolf. Alle maaltijden worden geserveerd in buffetvorm.

Beweeg en geniet  
in Misano
Familiehotel Vanni***

Periode : van 11 september tot en met  
18 september 2023
Basisprijs: € 900 S-Plus ledenprijs: € 850
Singletoeslag: € 140 

Misano is een klein kustdorpje gelegen 
aan de Adriatische Zee, op 15 km van het 
Italiaanse Rimini. We verblijven er in het 
mooie familiehotel Vanni***, in het hartje 
van Misano en op 200 m van de zee. Het 
hotel biedt alle comfort: 2 tuinen, ruim en 
helder restaurant, een ruime bar en gratis 
wifi in alle kamers. Hotelgasten hebben gratis 
toegang tot het fabelachtig zwembadcomplex 
‘Adriapark’ met hydromassage op slechts  
400 meter van het hotel. In de keuken ziet 
grootmoeder Aldina erop toe dat alle gerech-
ten bereid worden volgens de traditionele 
keuken van Romagna.

We maken er een sportieve vakantie van. 
Onder meer aquagym, yoga op het strand, 
wandelen, fietsen, move to music en petan-
que staan op het programma. En dat alles 
onder de enthousiaste begeleiding van een 
beweegcoach! Het kan niet altijd inspanning 
zijn … we kunnen deze streek niet verlaten 
zonder een wijndegustatie. En ook het strand 
is vlakbij!

12
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BUITENLANDSE REIZEN                                      PER VLIEGTUIG 

Info en inschrijvingen
 www.s-plusvzw.be  
 02 515 02 06
 john.deridder@s-plusvzw.be 

ma-di-do van 9 – 16 u. 
vr van 9 tot 12 u.

geldig voor alle 

vliegtuigvakanties

Agios Nikolaos, Kreta 
Hotel Vasia Ormos**** 

Periode : van 14 oktober tot en met 21 
oktober 2023
Basisprijs: € 778 S-Plus ledenprijs: € 728
Singletoeslag: € 103 

De populaire badplaats Agios Nikolaos 
straalt de echte Griekse sfeer uit door de vele 
pittoreske, smalle en steile straatjes. In het 
centrum ligt een ‘bodemloos’ zoutwatermeer 
dat via de zee verbonden is met de krater 
van Santorini en waarlangs enkele gezellige 
visrestaurants liggen. De stranden van Agios 
Nikolaos bestaan hoofdzakelijk uit kiezel- en 
rotsstranden. De combinatie van sportmo-
gelijkheden, bezienswaardigheden, winke-
len, excursies en een uitgebreid en bruisend 
uitgaansleven maken Agios Nikolaos tot een 
aangename plaats voor een deugddoende 
vakantie. Door de goede ligging van hotel 
Vasia Ormos**** kan je vanaf verschillende 
plekken in het hotel genieten van de mooiste 
vergezichten over de kleine baai. In de omge-
ving van het hotel zijn verschillende winkel-
tjes en restaurantjes te vinden en op ongeveer 
1,5 kilometer ligt het gezellige centrum. Te 
midden van allemaal bomen ligt het zwem-
bad, waar je na een verfrissende duik met een 
lekker drankje van de poolbar op een ligbedje 
neer kunt strijken. De kamers zijn fris en 
licht ingericht en bieden veel comfort en een 
fijne nachtrust. Maaltijden worden geser-
veerd in buffetvorm. 

13

*In al onze vliegtuigreizen is een 
verzekering tegen ongevallen, reisbijstand, 
annulering en bagage (tot € 500) inbegrepen.  
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BUITENLANDSE REIZEN                                       

Periode  
van maandag 4 september tot en met  
donderdag 7 september 2023

Basisprijs: € 685
S-Plus ledenprijs: € 635
Singletoeslag: € 165 

Inbegrepen
-  bus heen en terug en ter plaatse 
-  halfpension in Hotel Van der Valk
-  1 dag huur e-bike
-  boottocht met garnaalvisser
-  reisbegeleiding (ook voor de fiets- & wandeltochten)
-  reis- & annulatieverzekering*

Niet inbegrepen
-  maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
-  alle middagmalen ter plaatse
-  alle dranken
-  eventuele andere uitstappen

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Extra info 
Vergunningsnummer A 1049* In deze reis is een verzekering reisbijstand en annulering 

inbegrepen.

Minitrip Texel   

©
 M

ijk
e B

os

Texel, het Noord-Hollandse Waddeneiland, heeft een 
landoppervlakte van 16 000 ha. Ga mee op reis en geniet 
van prachtige landschappen zoals duinen, mooie lange 
stranden, bossen en polders, knusse dorpen en een 
gemoedelijke bevolking. 

We gaan garnaalvissen, maar we nemen ook tijd om 
heerlijk uit te waaien tijdens een grote fietstocht en vele 
wandelingen!

14

Wist je dat leden  
van Solidaris Antwerpen  

tot 30 % korting genieten  
op elke activiteit?  

Vraag ernaar!
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Swipecafés
We gaan in een klein groepje van maximaal 12 deelnemers 
aan de slag met onze eigen smartphone of tablet. De bege- 
leider geeft geen training of les maar gaat aan de slag met  
de hulpvragen van de deelnemers. Op basis van de interesses 
en vragen van de groep wordt de inhoud van de swipecafés 
bepaald. Zo krijg je de kans om vertrouwd te raken met  
allerlei vrijetijdsapps, zoals Facebook en WhatsApp,  
maar ook met toepassingen zoals E-mut (ziekenfondsapp), 
Mypension en online bankieren. 

Een vrijwilliger met computerervaring begeleidt deze  
namiddagen, en onder het genot van een kopje koffie  
kunnen jullie ook kennis en ervaring uitwisselen.

Nam je al die eerste stappen, maar voel je nog nood aan  
ondersteuning? Of ben je al vertrouwd met heel wat zaken, 
maar ondervind je soms nog problemen? Kortom, wil je  
graag digitaal mee zijn? Onze Swipecafés zijn er om je te  
helpen bij al jouw vragen. 

Datum en locatie
• Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 200:  

elke 3de dinsdag van de maand 14 - 16 uur  
(17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5, 20/6, 19/9, 17/10, 21/11, 
19/12)

• Mechelen, Désiré Boucherystraat 17:  
elke 3de woensdag van de maand 14 - 16 uur  
(18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6, 20/9, 18/10, 15/11, 
20/12)

• Bij de groepen: 
- S-Plus Schoten: voorjaar 
- S-Plus Bonheiden: najaar

• Cursus internet i.s.m. CVO in het voorjaar

Prijs
Swipecafé: gratis (vooraf inschrijven verplicht)
Cursus internet i.s.m. CVO: € 60

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 

Weet jij welke mogelijke beslissingen er bestaan rond  
levenseinde, euthanasie, weigeren van behandelingen  
(patiëntenrechten), orgaandonatie, lichaam schenken aan  
de wetenschap, uitvaart, zorgvolmacht … Leer samen hoe  
je via wilsverklaringen de regie over je leven en levenseinde  
in handen neemt. Het invullen van deze wilsverklaringen 
is geen kwestie van een paar minuten werk, er gaat een heel 
denkproces aan vooraf en met heel wat vragen. Een mede- 
werker van het Huis van de Mens geeft een heldere uitleg over 
hoe de wetgeving in elkaar zit, de verschillende formulieren 
en bij welke organisaties je terecht kan. Er is voldoende tijd 
achteraf voor vragen. 

Op de koffie met S-Plus: 
levenseinde (i.s.m. Huis van de Mens)  

Donderdag 16 februari 2023  
van 10 tot 12 uur

Locatie
Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen 

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen  
koffie 

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
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Vrijdag 24 maart 2023 vanaf 16.30 uur

Locatie   
Antwerpen: vraag naar de locatie bij inschrijving! 

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
aperitief 

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be

Vermeld wat je interesses zijn. Vraag naar de locatie. 

APERO SOLO  
Apero Solo is geen datingcafé, maar een vrijdagse aperitief 
voor alleenstaanden. We maken het gezellig met een drank-
je. De hapjes maken we samen, de babbels komen vanzelf! 

Je ontmoet andere alleenstaanden waarmee je kan praten 
op dezelfde golflengte, over dingen die jullie verbinden. Van 
lekkere receptjes of juiste porties tot tips voor een leuke reis 
of activiteit. Vanuit de groep kunnen we luisteren naar de 
verhalen en noden. Samen koken, een daguitstap maken, of 
een actiegroep voor rechten van singles? Het kan allemaal. 

Heb je voorstellen rond activiteiten om samen te doen? 
Heb je zelf ideeën over hoe we het beleid kunnen wakker-
schudden rond alleenstaanden? Past de datum je niet, of is 
de locatie te ver, maar wil je wel op de hoogte blijven van 
initiatieven rond alleenstaanden? 

Neem zeker contact met ons op! 

Dinsdag 25 april 2023  
van 13.30 uur tot 16.30 uur

Locatie   
Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen 

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
koffie  

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be

OP DE KOFFIE MET S-PLUS:  
rouw en verlies (i.s.m. Charlotte Brys)

In een kleine groep, samen met S-Plus ambassadeurs en  
psychologe Charlotte Brys, proberen we het thema rouw  
en verlies te bespreken. Vertrekkende vanuit ervaringen,  
levenswijsheden als kennis, praten we samen over dit thema. 
Op deze manier wordt het thema rouw en verlies op een zo 
goed mogelijke manier omkaderd en bespreekbaar gemaakt. 
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Ann Peuteman is journaliste bij Knack en verdiept zich al 
jaren in het leven van ouderen. Haar nieuwe boek, ‘Rebels’ 
gaat over hoe de samenleving naar ouderen kijkt. Erger jij 
je ook aan het idee dat oude mensen vooral willen rusten, 
het liefst in hun luie stoel voor tv met een dekentje over 
hun benen zitten en ze al lang geen uitgesproken mening 
meer hebben? Dan ben je niet alleen. De meeste 75-plussers 
ergeren zich te pletter aan de manier waarop hun generatie 
wordt voorgesteld, behandeld en genegeerd. Twaalf ‘rebellen’ 
in haar boek pikken dit niet langer en doen er alles aan om 
die beeldvorming van ouderen teniet te doen. 

OP DE KOFFIE MET S-PLUS:  
Rebels, het verzet van 75-jarigen 
(i.s.m. Ann Peuteman)

Vrijdag 20 oktober 2023 
van 14 tot 16 uur 

Locatie  
Kloosterheide, Kloosterstraat 89, 2880 Bornem 

Prijs
Basisprijs: € 5 
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
koffie  

Inschrijven
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be

Webinar   
Je kan deze sessie ook als webinar bekijken.  
Meer info hierover op onze website.

WIJS GRIJS EN PUBER  
De plaats van de senior  
in deze samenleving

Je bent oud en je wil wat! Het is niet omdat je ouder bent dat  
je er niet meer toe doet. Nochtans voelen veel ouderen zich 
alsof hun rol in de maatschappij is uitgespeeld. Vandaar  
een krachtig pleidooi van Jean Paul Van Bendegem voor de 
burgerlijk ongehoorzame senior. Een lezing naar aanleiding 
van zijn boek ‘Wijs, grijs en puber’.

Donderdag 9 november om 14 uur

Locatie   
Sint-Bernardsesteenweg 200,  2020 Antwerpen 

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Je bent oud en 
je wil wat!
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Draag je zorg voor een naaste? In onze infosessies “zorgen voor een ander”  
kunnen  mensen die zorgen voor een ander elkaar ontmoeten en praktische tips 
uitwisselen. Je leert over bepaalde thema’s zoals dementie en ondersteunend  
thuis wonen.

PRAKTISCHE INFO
• Webinar ‘Dementie beter leren begrijpen’  

Dinsdag 28 februari 19 uur
• Webinar ‘Ken je rechten als patiënt’ 

Donderdag 19 oktober 19 uur
• Webinar ‘Eerste hulp in de digitale gezondheidszorg’  

Dinsdag 12 december 19 uur
• Infosessie ‘Praktisch wegwijs in dementie’                       

Vanaf maart tot eind april 2023 in de Well2DAY-centra Antwerpen, Mechelen, 
Herentals, Geel, Turnhout en Heist-op-den-Berg 

• Infosessie ‘Ondersteunend thuis wonen’                        
Vanaf mei tot eind juni 2023 in de Well2DAY-centra Antwerpen, Mechelen, 
Herentals, Turnhout, Lier en Mol

• Infosessie ‘Eerste hulp bij zorgplanning’                          
Vanaf oktober tot eind november 2023 in de Well2DAY-centra Antwerpen, 
Mechelen, Herentals, Geel, Turnhout en Heist-op-den-Berg 

INFOSESSIES:  
‘Zorg dragen voor een ander’ (i.s.m. Solidaris)

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
koffie  

Inschrijven
 03 285 43 53 
 weetsteedsmeer.ant@solidaris.be
 www.solidaris.be/ 

     infosessies-mantelzorg

BEGRIJP JE DOKTER   
Gebeurt het wel eens dat je na een  
doktersbezoek het gevoel hebt dat je 
met meer vragen buiten komt? Dat al 
die medische info niet duidelijk was 
en je een verward gevoel hebt? 
Dokterstaal is niet vanzelfsprekend. 
Daarom hebben S-Plus en Rebelle het 
project ‘Begrijp je dokter’ opgestart. 
Aan de hand van een folder (beschik-
baar in 6 verschillende talen), die een 
leidraad vormt tijdens de consultatie, 
helpt het mensen tijdens het gesprek 
bij de dokter. 

PRAKTISCHE INFO 
Ben je geïnteresseerd om de  
folder te verspreiden? Dat kan!  
Stuur een mailtje naar  
info@s-plusvzw.be met de  
adresgegevens, gewenste taal 
en het aantal of bestel ze via de 
website www.begrijpjedokter.be. 
Wij sturen je het pakketje toe. 
Vanaf meer dan 10 exemplaren 
worden er verzendingskosten 
aangerekend.    

INFOSESSIES:
PENSIOEN  
Het pensioendebat haalt regelmatig 
de actualiteit: werken tot 65 of langer, 
afschaffen of verstrengen van het ver-
vroegd pensioen ... Ook de wetgeving 
over het pensioen verandert regelmatig. 
Vraag je je af of je in aanmerking komt 
om met vervroegd pensioen te gaan? Of 
hoeveel voordeliger het is om te blijven 
werken tot 65 jaar? Hoeveel pensioen 
je gaat ontvangen? Krijg je antwoord 
tijdens de pensioeninfodagen van  
Solidaris in samenwerking met S-Plus. 

Er is een reeks in het voorjaar en 
in het najaar. 

Locatie   
in verschillende locaties verspreid 
over provincie Antwerpen

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten
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GEZONDHEIDSWANDELING  
IN HET HALLERBOS IN HALLE
Een bezoekje aan het Hallerbos is meer dan de moeite waard. 
Het meest uitgestrekte bosgebied tussen Zenne en Zoniën  
is zo mooi dankzij het prachtige paarse tapijt van wilde hya-
cinten die bloeien rond midden april. Het gevarieerd  

reliëf zorgt voor heerlijke wandelmogelijkheden. Ontmoet 
andere S-Plussers en geef je fysieke en geestelijke gezondheid 
een boost. Geniet van de prachtige natuur en de heerlijke 
stilte. 

Donderdag 20 april om 14 uur 

Locatie   
Hallerbos Hogebermweg (P1), 
1500 Halle 

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
begeleiding  

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

Rust en stilte, daar draait het om als je het Trappistenpad  
(8 km) bewandelt. Deze wandeling start aan de dreef die 
naar de hoofdingang van de abdij leidt. Onmiddellijk kom  
je in een oase van rust terecht. In dit bosrijk gebied kan je 
nog rustig kuieren, kom je weilanden tegen, zie je de  

eekhoorns van boom naar boom rennen en kan je even  
wegsoezen op een van de rustbanken. Achteraf kan je iets 
eten en/of drinken in café Trappisten. Ook kan je in de  
abdijwinkel onder andere heerlijke kaas en bier kopen. 

GEZONDHEIDSWANDELING  
TRAPPISTENPAD IN WESTMALLE

Donderdag 11 mei om 14 uur

Locatie  
Trappisten Westmalle

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
Begeleiding en verzekering.  
Makkelijk bereikbaar met het  
openbaar vervoer.  

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten
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Donderdag 8 juni 2023

Locatie   
Kolonie Wortel

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
Begeleiding en verzekering.  

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

GEZONDHEIDSWANDELING  
KOLONIE WORTEL

Wie in Wortel vroeg genoeg op pad gaat, kruist al eens een 
schuchtere ree. Hier kom je helemaal tot rust. Vlak bij de 
Belgisch-Nederlandse grens vind je 403 ha aan dreven, vel-
den en bossen. Aan Bootjesven is het heerlijk picknicken en 
op de heidegronden aan de noordzijde grazen konikpaarden. 
En Wortel heeft een verhaal … Wortel-Kolonie was eerst een 
vrije landbouwkolonie, daarna werd het een onvrije ‘welda-
digheidslandbouwkolonie’ tot er geen landlopers meer waren 
en het een beschermd landschap werd en later zelfs Unesco 
Werelderfgoed.

Na de wandeling kan je iets eten en/of drinken in De 
Klapekster. 

S-PLUS BEWEEGT 

Donderdag 7 september 2023

Locatie   
Mechels Broek

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
Begeleiding en verzekering. 

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

GEZONDHEIDSWANDELING  
MECHELS BROEK  

In dit prachtige natuurreservaat in Mechelen kan je heel  
wat mooie watervogels spotten. Bewonder visarenden en  
kiekendieven, groene kikkers, alpenwatersalamanders en 
kleine watersalamanders. De galloway runderen die er  
grazen helpen aan het behouden van de openheid van  
het gebied. Ga mee op pad doorheen het Mechels broek.  
Je vertrekt aan De Nekker met tussenstop aan het bezoekers-
centrum Natuurpunt waar je iets kan drinken aan demo- 
cratische prijzen.
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S-PLUS BEWEEGT 

WARME WANDELDAG  

S-Plus organiseert een warme wandeling doorheen het idylli-
sche Brugge. De wandeling is goed voor je benen én je mentale 
veerkracht! Er zijn 2 parcours voorzien van 6 km en 10 km 
doorheen de mooie stad. Bij de wandeling van 6 km kan je 
ook deelnemen aan een fotozoektocht. We hopen op een 
talrijke opkomst zodat we een mooie actie kunnen neerzetten 
voor de Warmste Week. 

Zondag 22 oktober 2023

Locatie   
start Solidaris, Zilverstraat 43 te Brugge, 
vrije start van 10 tot 18 uur,
inschrijven mogelijk tot 16 uur 

Prijs
Basisprijs: € 2 

Inbegrepen 
verzekering   

Inschrijven 
 050 44 79 56  
 sabine.leenknegt@s-plusvzw.be 

Donderdag 9 maart  
van 10.30 tot 13.30 uur

Locatie   
Burney’s in Mechelen
Bereikbaar met openbaar vervoer en gratis parking  
voor de deur (ingang via Kruisbaan)

Prijs
Basisprijs: € 49
S-Plusledenprijs: € 44

Inbegrepen 
2 uur bowling, eten inclusief 2 drankjes 

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

BOWLING EN ETEN

Burney’s is een gloednieuw en innovatief ‘entertainment- 
concept’ waar ontspanning, plezier en lekker eten en  
drinken hand in hand gaan. Neem het op tegen je vrienden 
in een spelletje bowling en geniet van een lekkere maaltijd. 
Zorgeloos vertier is troef.
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De herfstkleuren, de wildgerechten en het gezellig samenzijn 
zijn mooie supplementen bij de wandelingen in de prachtige 
bossen van Sankt Vith en omstreken. Samen vormen zij een 
ideale mix voor een topvakantie. De ervaren begeleiders van 
S-Sport//Recreas voorzien uitgestippelde wandelingen. Je 
kan per dag kiezen voor een korte of lange wandeling in de 
voor- of namiddag of gewoon voor beide.  

WANDELMIDWEEK ARDENNEN    
DOOR S-SPORT // RECREAS

Maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2023

Locatie  
Hotel zum Buchenberg Rodt in Sankt-Vith

Prijs
Basisprijs: € 295

Inbegrepen  
3 dagen volpension, 1 dag halfpension, begeleiding,  
verzekering en uitgestippelde wandelingen.  
Geen vervoer voorzien. 

Inschrijven 
 03 285 43 35 
 antwerpen@s-sportrecreas.be
 www.s-sportrecreas.be/aanbod/vakanties

Wist je dat leden van  

Solidaris tot 40 % korting  

genieten op elke activiteit  

van S-Sport // Recreas??  
Vraag ernaar!

Domein De Westhoek zorgt voor een aangenaam verblijf tij-
dens je midweek. De aangeboden wandelroutes zijn voor jou 
uitgestippeld en een ervaren begeleider van S-Sport//Recreas 
staat voor je klaar. De wandelingen zijn aan een rustig tempo 
zodat je volop kan genieten!

 Je kan kiezen tussen 2 periodes om deel te nemen. 

WANDELMIDWEEK AAN DE KUST   
DOOR S-SPORT // RECREAS

Maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 juni 2023
Maandag 19 juni tot en met vrijdag 23 juni 2023

Locatie  
Domein Westhoek, Oostduinkerke

Prijs
Basisprijs: € 379

Inbegrepen 
halfpension, begeleiding, verzekering en uitgestippelde 
wandelingen (geen vervoer)

Inschrijven 
 03 285 43 35 
 antwerpen@s-sportrecreas.be
 www.s-sportrecreas.be/aanbod/vakanties
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ZORGMOATJES 
Personen met dementie horen er 
ook bij en moeten daarom kun-
nen deelnemen aan het vrijetijds-
aanbod, weliswaar op maat. 
Met het project Zorgmoatjes zetten een 
aantal vrijwilligers zich in om personen 
met dementie uit hun isolement te halen. 
Ze doen dit door bijvoorbeeld een leuke 
babbel of een gezellige activiteit te orga-
niseren. Ze ondersteunen en begeleiden 
activiteiten voor personen met dementie en 
ontlasten op deze manier ook de mantel-
zorger. Hierdoor proberen we het taboe 
rond dementie te doorbreken en brengen 
we mensen samen. 

Meer info  
 www.s-plusvzw.be/ 

Interesse?  
 03 285 43 36
 antwerpen@s-plusvzw.be

HARTENWENS  
Vrijwilligers van S-Plus vangen regelmatig dromen en wensen op  
van ouderen en zorgbehoevenden in hun buurt. Unieke dromen en 
stille wensen die we verwezenlijken. 
Hieruit groeide het project ‘Hartenwens’.  
Al jarenlang laat S-Plus de dromen van 
kwetsbare ouderen in vervulling gaan. 
De hartenwensen zijn soms specta-
culair, zoals een ballonvaart maken. 
Maar de meeste wensen zijn klein  
en eenvoudig. Een foto van de hele 
familie, een bezoekje aan zee, naar  
de opera gaan …

S-PLUS VERDEDIGT 
UW BELANGEN!
Voor S-Plus is het belangrijk dat 
plussers volwaardig kunnen par-
ticiperen aan het maatschappelijk 
debat. Daarom stimuleren we 
onze leden om zich te engageren 
als beleidsvrijwilligers bij S-Plus. 
  
Als beleidsvrijwilliger verdedig je en 
bepaal je mee onze standpunten op 
verschillende beleidsniveaus. 
  
Uitdagingen: 
Zich vlot kunnen aanpassen aan nieuwe 
maatschappelijke contexten is cruciaal 
voor de continuïteit van de werking. In 
2023 gaan we lokale beleidsvrijwilligers 
(leden al of niet actief in een senio-
renraad) actiever betrekken in de cel 
belangenbehartiging door het organise-
ren van (regionale) overlegmomenten. 
Hier worden de noden en behoeften 
gecapteerd die doorstromen naar de 
landelijke beleidswerkgroep. Terzelfder 
tijd worden tijdens die momenten de 
S-Plus standpunten en de evoluties 
binnen het seniorenbeleid meegedeeld. 
In de landelijke beleidswerkgroep 
komt er meer tijd vrij voor vorming in 
functie van ons beleidswerk. Daarnaast 
kijken we uit naar het engageren van 
deskundigen die ons kunnen bijstaan 
in het formuleren van standpunten. Op 
die manier versterken we onze groep 
beleidsvrijwilligers. Om efficiënt en 
doeltreffend te werk te gaan, leggen we 
in 2023 onze focus op betaalbare zorg, 
digitalisering, mobiliteit (toegankelijk-
heid) en politieke participatie. 

JE HOORT NOG VAN ONS!  

Ben je geïnteresseerd? 
Contacteer ons dan op 
02 515 02 03 of op 
info@s-plusvzw.be en 
wij nodigen jou uit 

Meer info 
  02 515 02 06  

(bereikbaar elke werkdag  
tussen 9 en 12 uur en 13 en 17 uur)

 info@s-plusvzw.be 
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Heb je zelf een hartenwens of ken je iemand met een grote droom? 
Contacteer ons en wie weet komt die droom wel uit! 
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MIJN MUSEUM  
AAN HERINNERINGEN

Door het maken van kleine musea in  
dozen, die we vullen met objecten waar 
herinneringen aan verbonden zijn, ontstaat  
er een eigen symbolische geheugenruimte. 

Door dit proces willen we de waardering voor de ervaringen 
van mensen verhogen. Herinneringen en ervaringen zijn  
een schat die bewaard en gewaardeerd moet worden.  
We willen de deelnemers (een persoon met dementie en  
een mantelzorger) bewust maken van de waarde van hun 
leven en herinneringen. 

4 namiddagen in mei en juni in Antwerpen 
(vraag naar de data bij inschrijving)

Locatie   
Well2day Antwerpen, Amerikalei 110

Prijs
Basisprijs: gratis
S-Plusledenprijs: gratis

Inbegrepen 
enkel begeleiding. 

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/activiteiten

HEB JE (KLEIN)KINDEREN?  
Jongeren dromen van een mooie toekomst en 
vaak passen daar kinderen bij. Dat is lang niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. 

Een onvervulde kinderwens gaat gepaard met veel verdriet.  
De impact hiervan blijft voor velen onbekend en is ook  
taboe. Als je ouder wordt, veronderstelt men dat je verdriet  
voorbij is. Maar intussen word je er nog steeds mee  
geconfronteerd. Vroeger kreeg iedereen in jouw omgeving 
kinderen en nu krijgt iedereen kleinkinderen. Hoe voelt 
het als je weet dat je nooit (over)grootouder wordt? En … 
wat word je dan wel? Hoor je er nog bij? Wie ben je zonder 
(klein)kinderen?  

Samen kijken we naar de docufilm ‘Heb je kinderen?’.  
Na de film is er ruimte voor een nabespreking, feedback en 
suggesties. 

Zondag 3 september om 14 uur

Locatie   
Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen

Prijs
Basisprijs: € 4 

Inbegrepen 
docuvoorstelling, nabespreking, cava of fruitsap, 
versnapering 

Inschrijven 
 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
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Tijdens een gezellige namiddag worden voelschorten gemaakt. 
Voelschorten zijn contactmiddelen voor personen met  
dementie in een vergevorderd stadium. 

Vrijwilligers zoeken samen creatieve ideeën en oplossingen en leren elkaar  
nieuwe technieken aan. Tijdens deze zinvolle momenten ontstaan er prachtige 
voelschorten en voeldekens. Deze verdelen we gratis aan woonzorgcentra en  
mantelzorgers. 

Datum
Antwerpen: elke eerste donderdagnamiddag van de maand
Mechelen: elke eerste woensdagnamiddag van de maand

Locatie   
Well2day Antwerpen, Amerikalei 110
Kantoor Solidaris Mechelen, D.Boucherystraat 17

Prijs
Basisprijs: gratis

Inschrijven 
Ook vrijwilliger worden? 

 03 285 43 36 
 antwerpen@s-plusvzw.be 
 www.s-plusvzw.be/vrijwilligers

COPONCHO:  
VOOR MANTEL-
ZORGERS EN 
ZORGVRAGERS

S-Plus werkt nauw samen 
met mantelzorgvereniging 
Coponcho voor de onder-
steuning van mantelzorgers.  

• Coponcho informeert je over  
sociale tegemoetkomingen, thuis-
zorg, gezondheid en je rechten als 
mantelzorger.  

• Ze bieden een antwoord op al je 
vragen over een zorgsituatie. 

• Ze organiseren infosessies en praat-
groepen over mantelzorg en thema’s 
die mantelzorgers nauw aan het hart 
liggen. 

• Ze organiseren ontspannende 
mantelzorgvakanties. Tijdens deze 
vakanties trekken mantelzorgers er 
op uit met hun zorgvrager, en blijven 
ze omringd door zorgfaciliteiten. 

• Ze behartigen je belangen door deel 
te nemen aan overleg met verschil-
lende overheden.  

• Als lid krijg je gratis de nieuwsbrief 
digitaal en/of op papier. 

• Lidmaatschap is gratis! 

Info 
 02 515 02 63 
 info@coponcho.be 
 www.coponcho.be 
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S-PLUS LOKALE WERKING 

Lid worden van S-Plus
Als plusser kan je kiezen voor een algemeen 
lidmaatschap Plussers met Pit. Hierbij blijf je  
op de hoogte van alles wat S-Plus te bieden 
heeft, krijg je mooie ledenvoordelen en kan je 
deelnemen aan de regionale activiteiten. 

Contacteer ons op antwerpen@s-plusvzw.be of  
03 285 43 36 of stort 15 euro op BE39 1325 5229 6419 
met als mededeling: 2023 naam en voornaam

Je kan ook lid worden bij één van onze lokale S-Plus groepen,  
zij organiseren een lokaal aanbod gericht op de interesses 
van hun leden. Het lidgeld betaal je dan rechtstreeks  
aan de lokale groep. Hierdoor kan je deelnemen aan  
hun activiteiten, aan het regionale aanbod en geniet je  
ook van alle ledenvoordelen. Contacteer je regionaal  
secretariaat voor meer informatie over de lokale groep  
in jouw buurt.

Geen lokale groep in de buurt,  
of heb je andere interesses? 
Dan helpen wij je op weg met het opzetten  
van je eigen groep. 

Wat mag je verwachten:
• Startbudget van 250 euro
• Begeleiding van een S-Plus groepsbegeleider
• Vrijwilligersverzekering, verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen  
voor deelnemers van de activiteiten

• Start als vrijwilliger
• Jaarlijkse subsidie op basis van de georganiseerde 

activiteiten

Wij verwachten:
• Minimaal 2 trekkers van de groep
• Je onderschrijft de missie en visie van S-Plus
• Je onderschrijft het huishoudelijk reglement  

van S-Plus en leeft het na
• Tenminste 2 activiteiten organiseren die fysiek 

doorgaan in jouw buurt en waar iedereen welkom is

Lidmaatschap S-Plus, Plussers met Pit = 15 euro 
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Word S-Plusvrijwilliger!
Dagelijks zetten meer dan 2000 vrij- 
willigers zich in voor S-Plus. Zij vormen 
het hart van onze vereniging en zijn van 
onschatbare waarde. 

Als S-Plusvrijwilliger kan je rekenen op aangepaste 
omkadering met begeleiding, ondersteuning en 
waardering. Uiteraard ben je ook verzekerd tegen 
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ook 
polsen we regelmatig naar je mening en ideeën, deze 
zijn voor ons van grote waarde. 

Vele handen maken licht werk. 
Heb je interesse om onze grote groep vrijwilligers  
te vervoegen? Neem dan contact op met

 03 285 43 36
 antwerpen@s-plusvzw.be

Wil je je ook inzetten voor S-Plus? 
Dat kan volgens je eigen mogelijkheden en interesses. 

Hieronder een greep uit het aanbod als vrijwilliger:
• Digivrijwilliger: je brengt als plusser je digikennis over aan  

andere plussers
• Reisbegeleider: je begeleidt onze reizen en zorgt voor een fijne  

en leuke tijd voor de deelnemers
• Wandelbegeleider: je stippelt gezondheidswandelingen uit en 

begeleidt deze ook
• Leesplusser: je leest voor in een lagere school in de buurt en 

brengt leesplezier over aan de leerlingen
• Lokale vrijwilliger: je ondersteunt het regionale secretariaat of 

bestuursvrijwilligers bij het organiseren van lokale activiteiten 
voor leden 

• Bestuursvrijwilliger: je bent trekker voor de lokale S-Plus groep 
samen met minimaal een andere trekker. Jullie bepalen samen  
het lokale aanbod en zijn het gezicht van de lokale S-Plus groep.

• Helpende hand: als vrijwilliger ondersteun je de organisatie  
bij activiteiten: de zaal klaarzetten en inkleden, de bar open- 
houden, folders rondbrengen … 

• Beleidsvrijwilliger: je gaat in gesprek rond beleid gericht op  
senioren en bepaalt mee de standpunten en sociale acties van 
S-Plus

• Zorgmoatje: je helpt mee om personen met dementie en hun 
mantelzorger deel te laten nemen aan een specifiek aanbod

• Maakmoatje: je maakt voelschorten voor personen met dementie.
• Mantelzorgvrijwilliger ELZ: je draagt de stem van mantel- 

zorgers uit in één van de Eerste Lijnszones in je eigen regio.  
Dit onder begeleiding van Coponcho.

Onze grootste 
troef. 
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Algemene Voorwaarden S-Plus Activiteiten. 

Artikel 1: Deelname
Onze activiteiten zijn toegankelijk voor senioren die op eigen kracht, dit 
is volledig zelfstandig en zonder hulp van derden, kunnen deelnemen.

De activiteiten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Niet-S-Plus-
leden kunnen deelnemen aan de activiteiten mits betaling van de basis-
prijs. Leden krijgen een korting op de basisprijs.

Artikel 2: Inschrijven en betalen buiten 
het online inschrijvingsplatform
1.  Om de kwaliteit van onze reizen te verzekeren zijn het aantal plaat-

sen beperkt. De inschrijvingen worden opgenomen in volgorde van 
de datum van ontvangst van de inschrijving. Inschrijving is pas de-
finitief na volledige betaling binnen de gestelde termijn. Indien een 
reis volgeboekt is worden verdere geïnteresseerden op een wachtlijst 
geplaatst in volgorde van aanmelding. Indien mogelijk wordt een 
extra activiteit ingelast voor dezelfde of een aansluitende periode.

2.  Neem telefonisch contact met je regionaal secretariaat of contacteer 
ons per mail. 

 S-PLUS ANTWERPEN 
 Sint-Bernardsesteenweg 200 - 2020 Antwerpen
 S-PLUS TURNHOUT 
 De Merodelei 19 - 2300 Turnhout 
 S-PLUS MECHELEN 
 Desire Boucherystraat 17 - 2800 Mechelen
 03 285 43 36
 antwerpen@s-plusvzw.be
3.  Je kan enkel via overschrijving betalen op naam van de S-Plus vzw. 
 S-PLUS ANTWERPEN 
 S-PLUS TURNHOUT 
 S-PLUS MECHELEN 
 BE61 1325 5229 6217

Artikel 3: Busvervoer
1.  We voorzien vaste opstapplaats(en). Contacteer het regionaal 

secretariaat voor bijkomende opstapplaatsen. Deze zijn eventueel 
mogelijk in functie van het aantal deelnemers en in functie van de 
rij- en rusttijden van de buschauffeur. 

2.  Minimum twee weken voor de vertrekdatum ontvang je een bericht 
met bevestiging van de busmaatschappij, opstapplaats, het vertrek-
uur van de bus en programma.

3.  Drie weken voor vertrekdatum worden geen wijzigingen in de 
opstapplaatsen meer doorgevoerd.

4.  Je opstapplaats en afstapplaats zijn dezelfde.
5.  De bus kan niet wachten en vertrekt stipt op het afgesproken uur. 

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf als hij/zij te 
laat komt. Het busvervoer en deelname aan de reis zijn niet gegaran-
deerd als de deelnemer te laat is. Dit is geen reden tot terugbetaling 
van het reeds gestorte deelnamegeld.

6.  Hou er rekening mee dat je tijdig je eigen vervoer naar de opstap-
plaats regelt.

Artikel 4: S-Plus begeleiding
1.  S-Plus voorziet bij iedere activiteit in begeleiding.
2.  Deze begeleiders staan enkel in voor de praktische begeleiding bij 

het busvervoer, administratieve hulp, hulp bij ziekte of ongeval. 
Afhankelijk van de inhoud van de activiteit kan deze taak uitgebreid 
worden.

3.  De begeleiders staan niet in voor verpleegkundige, medische  
begeleiding noch voor de individuele begeleiding van minder  
mobiele of zorgbehoevende deelnemers (Cfr. art.1).

Artikel 5: Annuleren
Door de deelnemer zelf:
1.  Je kan jouw overeenkomst overdragen aan een andere persoon die 

voldoet aan de voorwaarden, mits betaling van eventuele bijko-
mende kosten die hieraan verbonden zijn. Verwittig vooraf wel 
onmiddellijk het S-Plus regionaal secretariaat.

2.  Indien je door omstandigheden, de laatste dag voor vertrek of de 
ochtend van het vertrek, buiten de kantooruren, moet annuleren, 
contacteer je de S-Plus begeleider.

3.  Het deelnamegeld wordt teruggestort voor annulaties omwille van 
medische redenen. We vragen een medisch attest voor te leggen ter 
bewijs. Bij annulaties, gestaafd door een medisch attest worden de 
deelnamegelden terugbetaald verminderd met 5 euro dossierkosten. 

4.  Vooraf gereserveerde zitplaatsen, inkomkaarten, tickets voor 
concerten/voorstellingen en andere op voorhand betaalde kosten 
worden niet terugbetaald. 

5.  In alle andere gevallen worden de volledige kosten aangerekend.

Door de organisator
1.  Indien de activiteit niet kan doorgaan door onvoorziene en buiten-

gewone omstandigheden, worden de deelnemers hiervan zo snel 
mogelijk op de hoogte gebracht. De reeds gestorte deelnamegelden 
worden terugbetaald. Het annuleren van de activiteit geeft geen 
recht op extra schadevergoeding.

2.  De organisator behoudt zich het recht voor om de activiteit tot  
21 dagen vóór de vertrekdatum schriftelijk af te gelasten indien het 
vooropgestelde minimumaantal deelnemers niet werd gehaald.  
Op dat moment betaalt de organisator onmiddellijk de reeds geïnde 
betalingen terug zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op 
een extra schadevergoeding.

3.  Mogelijke annulering van de activiteit in kader van het COVID-19 
virus. Het virus heeft al heeft al heel wat roet in het eten gegooid 
betreffende onze activiteiten. Het verloop van het virus is onvoor-
spelbaar en houdt het risico in dat we bestaande activiteiten nog 
moeten annuleren, ook kort voor vertrek. Het deelnamegeld wordt 
altijd volledig vergoed wanneer S-Plus zelf beslist een activiteit te 
annuleren. Wanneer je als deelnemer zelf beslist om te annuleren, 
gelden de normale annuleringsvoorwaarden.

Artikel 6: Prijzen
1.  In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen, zoals 

vermeld in de brochure en op www.s-plusvzw.be, met uitzondering 
van dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel (tenzij vooraf 
anders vermeld).

 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
2.  Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik maken 

van het aangeboden vervoer, geeft geen recht op terugbetaling.

Artikel 7: Non- conformiteit en klachtenregeling
1. Voor de aanvang van de activiteit

• Indien, vóór de aanvang van de activiteit, één van de voornaam-
ste kenmerken van de activiteit niet kan worden uitgevoerd, zal 
S-Plus je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je 
eventuele programma- en/of prijswijzigingen voorstellen.

• In dit geval heb je de keuze om het contract binnen de aange-
geven termijn zonder kosten te verbreken, of de door S-Plus 
voorgestelde wijzigingen te aanvaarden.

2.  Tijdens de activiteit
 Indien tijdens de activiteit blijkt dat een belangrijk deel van de dien-

sten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden 
uitgevoerd, neemt S-Plus alle nodige maatregelen om je passende 
alternatieven aan te bieden met het oog op voortzetting van de 
activiteit.

3.  Algemeen
• Alle vermelde programma’s zijn onder voorbehoud van lichte 

aanpassingen.
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• Er worden geen compensaties uitbetaald bij wijziging van het 
programma.

• Eventuele klachten tijdens de activiteit moeten ter plaatse 
vastgesteld worden en onmiddellijk gemeld worden aan de be-
geleider. Wanneer ter plaatse geen bevredigende oplossing werd 
gevonden zijn volgende opties mogelijk:
- Vul het klachtenformulier in dat je vindt op onze site  

https://www.s-plusvzw.be/contact. 
- Je kan ook bellen op het telefoonnummer 02 515 02 06.  

Bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
Of mailen naar info@s-plusvzw.be 

Artikel 8: Verzekeringen
1.  Gedurende de hele duur van de activiteit ben je verzekerd t.o.v. 

derden en mededeelnemers voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen. 

2.  Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures rond 
deze verschillende verzekeringen kan je terecht bij de regionale 
S-Plus secretariaten. De volledige reispolis kan worden ingekeken op 
verzoek. 

Artikel 9: Uitsluiting
De organisator behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van 
personen te weigeren om redenen hem eigen. De organisatie behoudt 
zich tevens het recht voor deelnemers die volgens haar uitvoeringsagen-
ten de groepsgeest storen te schrappen van deelname aan alle verdere 
verblijfsinitiatieven en op eigen kosten naar huis terug te sturen.

Artikel 10: Privacy
1.  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door S-Plus vzw, Sint-Jans-

straat 32, 1000 Brussel, privacy@s-plusvzw.be. Dit voor ledenbeheer 
en organisatie van activiteiten en reizen op basis van de contractu-
ele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de hoogte te 
houden van onze activiteiten (directe marketing) op basis van ons 
gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele organisatie.

2.  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog 
op directe marketing, volstaat het ons dat mee te delen op pri-
vacy@s-plusvzw.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze 
vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid 
op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op https://
www.s-plusvzw.be/cookies-privacy-algemene-voorwaarden.

3.  Tijdens onze verschillende verblijven kunnen er door de deel-
nemers, S-Plusbegeleiders en de verantwoordelijken van onze 
organisaties foto’s worden genomen. Indien u liever niet wenst 
gefotografeerd te worden, vragen wij u dit kenbaar te maken aan de 
betrokkenen. Foto’s die ons worden toegestuurd van op een verblijf 
kunnen door onze organisaties worden gebruikt ter promotie in 
onze brochures, website en sociale media.

BIJZONDERE VOORWAARDEN S-PLUS Reizen
Organisator
S-Plus vzw organiseert groepsreizen in het kader van de wet van 21/11/ 
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten. 

Artikel 1: Deelname
Het reisaanbod van S-Plus is toegankelijk voor senioren die op  
eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen die extra  
hulp en verzorging nodig hebben, verwijzen we graag door naar a 
anbieders van een aangepast vakantieaanbod, Coponcho,  
https://www.coponcho.be/category/vakanties/. 
Als je meer info wenst over de zwaarte van een reis of twijfelt of je in 
aanmerking komt, kan je contact opnemen met je regionaal S-Plus 
secretariaat. 
De reizen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. Niet-S-Plus-leden 
betalen de basisprijs. Leden krijgen een korting op de basisprijs. 

Artikel 2: Inschrijving, voorschot en betaling
1.  Inschrijven kan via verschillende kanalen. 
 • Via het regionaal S-Plus secretariaat
 • Via de online inschrijvingsprocedure op www.s-plusvzw.be.
2.  Je inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.
3.  Gebruik steeds je officiële naam en voornaam (zoals op de identi-

teitskaart). Onkosten als gevolg van het opgeven van een foute naam 
vallen ten laste van de deelnemer.

4.  Het voorschot bedraagt 30 procent van de totale reissom zoals 
vermeld in de brochure en is te betalen binnen de acht dagen na 
ontvangst van de factuur.

 De betaling geldt als bevestiging van het reiscontract. Indien je 
nalaat, ook na aanmaning, om het voorschot te betalen heeft S-Plus 
het recht om de overeenkomst te beëindigen met de dossierkost ten 
laste van de kandidaat-reiziger.

 Het saldo betaal je ten laatste zes weken voor vertrek. De betalings-
datum staat vermeld op de factuur die je ontvangt. Bij inschrijving 
minder dan acht weken voor vertrek, betaal je onmiddellijk de 
volledige reissom. Na volledige betaling en ten laatste veertien dagen 
voor afreisdatum, ontvang je alle nuttige reisinformatie, zoals: 

• richtlijnen inzake vervoersregeling/busvervoer
• info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma
• naam en contactgegevens van de reisbegeleider

Artikel 3: Prijzen 
1.  De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behou-

dens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten 
zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementerin-
gen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald 
worden

2.  De prijs is aangeduid per persoon.
3.  De prijzen bevatten: vervoer vanaf centrale vertrekplaats tot be-

stemming heen en terug, vervoer tussen de centrale aankomstplaats 
en de verblijfplaats, verblijf in studio, appartement of hotel met 
maaltijden zoals voorzien in het programma, de diensten van onze 
vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaventaksen, de 
verzekeringen zoals omschreven in de bestelbon.

4.  Niet-inbegrepen zijn: eventuele kosten voor reispas, visum, inen-
tingen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet 
uitdrukkelijk en verplichtend als inbegrepen aangeduid staan. 

5.  Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst 
worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke 
prijsbevestigingen zijn geldig.

6.  De prijzen zijn berekend op basis van: 
a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het bui-

tenland die op datum van de ondertekening van de tekoopaan-
bieding gelden De wijziging van de wisselkoersen zal worden 
doorgevoerd, indien de koers van de lokale munt hoger is dan 
deze munt ten overstaan van de euro.

b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in 
vergelijking met de toestand op datum van de tekoopaanbie-
ding.

c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een 
element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum 
van de tekoopaanbieding.

7.  Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit 
geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij 
aan de organisator heeft betaald.

8.  Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik maken 
van het aangeboden vervoer, geeft geen recht op terugbetaling.

Artikel 4: Formaliteiten
1.  De reiziger wordt verondersteld kennis te hebben genomen van 

de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de 
brochure worden medegedeeld.

2.  Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. 
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 Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen 
documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming 
verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en 
van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar 
zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

3.  Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te 
houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden 
verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoor-
schriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verant-
woordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die 
voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 5: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle 
omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens 
de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Bij GELDIGE annulaties (o.a. ernstige ziekte, ongeval, opname in 

het ziekenhuis, ...) worden de annulatiekosten aangerekend doch 
achteraf terugbetaald door de P&V.-annulatieverzekering/Ethias 
(verminderd met de dossierkosten), mits aanvaarding van het dos-
sier door de verzekeringsmaatschappij. De dossierkosten bedragen 
10% van de reissom met een maximum van 25€ per persoon per 
reis. De betrokken persoon dient in dit geval wel onmiddellijk een 
attest van de behandelende geneesheer, gedateerd voor aanvang van 
de reis, te sturen naar het regionaal S-Plus secretariaat. 

 In alle andere gevallen van annulatie worden de kosten aangerekend 
en niet terugbetaald door de P&V- annulatieverzekering/Ethias.

2.  Wijzigingen aan een geboekte reis, waaronder overdracht van de reis 
aan een ander persoon, worden aanvaard mits betaling van onder-
staande kosten, naast de normale prijsaanpassing.
• Tot 30 dagen voor vertrek: € 15 p.p.
• Minder dan 30 dagen voor vertrek: € 25 p.p.

3.  indien er onvoldoende reizigers zijn ingeschreven voor een bepaalde 
bestemming, eigent S-Plus zich het recht toe de reis te annuleren. De 
deelnemers zullen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht 
worden. Uiterlijk: 

 • 20 dagen voor afreis bij reizen van meer dan 6 dagen.
 • 7 dagen voor afreis bij reizen van 2 tot 6 dagen.
4.  indien de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden door  

onvermijdbare en buitengewone omstandigheden zullen de reizigers 
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

5.  In geval van punt 3 en 4 wordt het reeds betaalde bedrag volledig 
terugbetaald en is S-Plus vzw geen bijkomende schadevergoedingen 
verschuldigd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1.  De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens 

gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie 
ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten 
en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk 
na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2.  De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op 
de centrale opstapplaats.

Artikel 8: Klachtenregeling
1.  De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator 

onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die 
hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.

 2.  De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terug-
betaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van 
de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt 
welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3.  Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opge-
lost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd. 

Artikel 9: Onvoorziene wijzigingen
Voor de aanvang van de reis:
1.  Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de voornaamste ken-

merken van de reis niet kan worden uitgevoerd, zal S-Plus je hiervan 
zo snel mogelijk op de hoogte brengen en je eventuele programma- 
en/of prijswijzigingen voorstellen.

2.  In dit geval heb je de keuze om het contract binnen de aangegeven 
termijn zonder kosten te verbreken, of de door S-Plus voorgestelde 
wijzigingen te aanvaarden.

3.  Mogelijke annulering van de activiteit in kader van het COVID-19 
virus. Het virus heeft al heel wat roet in het eten gegooid betreffende 
onze reizen. Het verloop van het virus is onvoorspelbaar en houdt 
het risico in dat we reizen nog kunnen annuleren, ook kort voor ver-
trek. Het deelnamegeld wordt altijd volledig vergoed wanneer S-Plus 
zelf beslist een reis te annuleren. Wanneer je als deelnemer zelf beslist 
om te annuleren, gelde de normale annuleringsvoorwaarden.

 • Kleurcodes
 Deze COVID 19-tijden maken dat reizen niet altijd evident is. 

S-Plus stelt alles in het werk om meerdaagse reizen mogelijk te 
maken. We hanteren dan ook duidelijke richtlijnen die we op onze 
website aankondigen, en volgen de maatregelen die het land van 
bestemming oplegt. 

 Voor vakanties tijdens de komende maanden zal S-Plus de kleurco-
des opvolgen die de Belgische overheid aangeeft voor het land van 
bestemming. Wij houden eraan deze duidelijk kenbaar te maken 
zodat de kandidaat reiziger van deze aanpak op de hoogte is op het 
moment van inschrijven.

 Code groen: De bestemming is veilig. De reis kan doorgaan en je 
kan volop genieten van je vakantie.

 Code oranje: De bestemming bevat een gematigd hoog risico op 
besmetting. Er is geen reisverbod naar deze zone. S-Plus kiest ervoor 
om de vakantie te laten doorgaan en gaat niet over tot annulatie 
van de reis. Met de nodige voorzichtigheid en afspraken rond 
veiligheidsmaatregelen kan je genieten van je vakantie. De gewone 
annulatievoorwaarden zijn hier van toepassing indien de reiziger 
zelf tot annulatie overgaat.

 Code rood: De bestemming is niet veilig. Reizen naar deze zone 
wordt afgeraden. S-Plus gaat over tot annulatie van de reis en gaat 
over tot terugbetaling van de reeds ontvangen deelnamegelden. 

 Bovenstaande regeling is op basis van de kleurcodes die de Belgische 
overheid gebruikt op 08/10/2020. Mochten er nieuwe indelingen 
ontstaan na deze datum dan zal S-Plus tot een nieuwe interpretatie 
overgaan en deze publiceren. 

Tijdens de reis
Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waar-
op het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, 
neemt S-Plus alle nodige maatregelen om je passende en kosteloze alter-
natieven aan te bieden met het oog op voortzetting van de reis.

Algemeen
1. Alle vermelde programma’s zijn onder voorbehoud van lichte wijzi-

gingen.
2. De beschrijving van de hotels en de pakketten ‘all-inclusive’ zijn 

op basis van gekende info bij het uitschrijven van de reis. Dat kan 
mogelijk licht afwijken. 

3.  Er worden geen compensaties uitbetaald bij wijziging van het pro-
gramma.

Artikel 10. Verzekeringen
1.  Gedurende de hele duur van de reis ben je verzekerd t.o.v. derden 

en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen (voor buitenlandse reizen aanvullend op tussenkomst 
MUTAS of andere alarmcentrales). 

2.  Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft S-Plus een 
annuleringsverzekering afgesloten bij P&V/Ethias verzekeringen.
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3.  S-Plus heeft een verzekering insolventie afgesloten bij de Vereniging 
van Vlaamse Reisbureaus vzw, Koningin Astridlaan 29/0001,  
8200 Brugge, T 050 25 00 60.

4.  Er is geen bagageverzekering afgesloten door S-Plus, tenzij anders 
vermeld. S-Plus is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van of 
schade aan je bagage.  
Het is ten strengste verboden voorwerpen die bij de douane moeten 
worden aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van 
overtreding wijst S-Plus elke verantwoordelijkheid af.

5.  Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures rond 
deze verschillende verzekeringen kan je terecht bij de regionale 
S-Plus secretariaten.. De volledige reispolis kan worden ingekeken 
op verzoek. 

Artikel 12. Documenten
Vergeet de volgende documenten niet mee te nemen:
•  Identiteitskaart (zie geldigheidsdatum) of reispas
•  Kopie identiteitskaart of reispas (voor buitenlandse reizen)
•  Betaalkaart
•  Europees ziekteverzekeringskaartje  

(in het buitenland, gratis via uw mutualiteit) 
•  Bloedgroepkaart
•  Indien je in behandeling bent voor suikerziekte, epilepsie of  

hartziekte, bewaar je kaartje dan bij je identiteitskaart.
•  Dieetlijst
•  Medicijnen + bijsluiters
•  Adres en telefoonnummer van je huisarts
•  Telefoonnummer kinderen/andere contactpersonen

Artikel 13. Non-conformiteit en klachtenbehandeling
1.  Bij een niet-correcte uitvoering van de reis breng je de reisleider of 

de organisatie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Als deze klacht 
gegrond is, probeert S-Plus dit binnen redelijke termijn te verhelpen 
of minstens evenwaardige alternatieven aan te bieden, tenzij dit 
onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt

2.  Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je onmo-
gelijk de klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen we deze 
klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na verloop van de reis te 
richten tot: je regionaal S-Plus secretariaat.

3.  S-Plus onderschrijft de Algemene voorwaarden van de Geschillen-
commissie reizen en haar procedures voor klachtenbehandeling en 
verzoening

Artikel 14. Overige info
1.  Bij inschrijving maak je een keuze uit verschillende types kamers. 

Hou er rekening mee dat eenpersoonskamers slechts beperkt 
beschikbaar zijn en dat hiervoor ook bijna altijd een toeslag wordt 
aangerekend. Een kamergenoot zoeken is dus een aanrader. 

2.  Al onze reizen worden voorbereid en begeleid door opgeleide 
S-Plus-begeleiders. Hun enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. 
Dat verdient ons respect.

Artikel 15. Uitsluiting
De organisator behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van 
personen te weigeren om redenen hem eigen. De organisatie behoudt 
zich tevens het recht voor deelnemers die volgens haar uitvoeringsagen-
ten de groepsgeest storen te schrappen van deelname aan alle verdere 
verblijfsinitiatieven en op eigen kosten naar huis terug te sturen.

Artikel 16. Privacy
1.  uw persoonsgegevens worden verwerkt door S-Plus vzw,  

Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel, privacy@s-plusvzw.be. Dit voor 
ledenbeheer en organisatie van activiteiten en reizen op basis van de 
contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, en om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten (directe marketing) op basis 
van ons gerechtvaardigd belang als sociaal-culturele organisatie.

2.  indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op 

directe marketing, volstaat het ons dat mee te delen op  
privacy@s-plusvzw.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of  
ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons 
beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op  
https://www.s-plusvzw.be/cookies-privacy-algemene-voorwaarden. 

3.  Tijdens onze verschillende verblijven kunnen er door de deel-
nemers, S-Plusbegeleiders en de verantwoordelijken van onze 
organisaties foto’s worden genomen. Indien u liever niet wenst 
gefotografeerd te worden, vragen wij u dit kenbaar te maken aan de 
betrokkenen. Foto’s die ons worden toegestuurd van op een verblijf 
kunnen door onze organisaties worden gebruikt ter promotie in 
onze brochures, website en sociale media.

BIJZONDERE VOORWAARDEN S-PLUS Reizen
Reisbemiddelaar/Doorverkoper

Artikel 1: Bevoegdheden
Door de bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reis-
bemiddelaar/doorverkoper de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te 
vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en 
organisator.

Artikel 2: Prijs
1.  Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar/doorverkoper  

worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schrifte-
lijke prijsbevestigingen zijn geldig.

2.  de dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierskosten.

Artikel 3: Betalingen
1.  Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de  

reisbemiddelaar/doorverkoper, netto en zonder korting. 
2.  Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, 

zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden 
met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de  
wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

Artikel 4: Formaliteiten
1.  De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te 

vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reis- 
bemiddelaar/doorverkoper worden medegedeeld.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. 
Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een 
document voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming ver-
lenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van 
vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze 
hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

Artikel 5: Uurregelingen
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle om-
standigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens 
de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1.  Behoudens de door de organisator bepaalde annuleringskosten, 

heeft de reisbemiddelaar/doorverkoper het recht zijn kosten aan te 
rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.

2.  Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de 
voorwaarden van de annulerings- en bijstandsverzekering van de 
touroperator.

Artikel 7: Klachtenregeling
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost 
kunnen worden, is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd. 
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