
Inschrijvings-
formulier

Naam  

Voornaam  

Straat  

Huisnummer                                         Bus                                         

Postcode  

Gemeente  

Tel.  

Mijn aansluitingsnummer bij de Socialistische Mutualiteit Brabant

 met partner (naam):

 zonder partner

Gelieve hieronder je keuze van behandeling door te geven. 
Deze behandelingen dienen ter plaatse betaald te worden.

 herbalanceringsmassage lichaam 60 min. € 40

 herbalanceringsmassage rug / arm en hand / been en voet € 20

 gelaatsverzorging 60 min. € 40

 manicure/handverzorging 30 min. € 20

Vul dit formulier volledig in en stuur het door naar:
Vrije Tijd & Gezondheid 
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel

Je kunt ons uiteraard steeds contacteren voor meer info via 
02 546 15 09 of an.desmedt@fsmb.be.

Vrije tijd en 
gezondheid vzw

Wist je dat ons ziekenfonds, naast terugbetalingen 
en voordelen, ook een ruim vrijetijdsaanbod voor jou 
in petto heeft?

Zo organiseert de vzw Vrije Tijd en Gezondheid tal 
van uitstappen, voorstellingen, vormingen en andere 
ontspannende en/of informatieve activiteiten voor 
volwassenen en gezinnen. Tijdens deze evenementen 
staan gezondheid en algemeen welzijn steeds centraal.

Lid worden
Alle volwassenen die nog niet met pensioen zijn, kunnen 
lid worden van Vrije Tijd en Gezondheid vzw. Naast 
toegang tot talrijke activiteiten, geeft lidmaatschap ook 
recht op kortingen in een aantal fi tnesscentra en winkels.

Jouw voordeel
Het lidgeld voor Vrije Tijd en Gezondheid vzw bedraagt 
€ 50 per jaar. Onze mutualiteit betaalt echter jaarlijks 
€ 50 terug van je inschrijvingsgeld. Hierdoor is je 
inschrijving dus helemaal gratis!

Wens je meer info?
Vrije Tijd en Gezondheid vzw
Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel
T 02 546 15 09 
F 02 546 14 54
vrijetijd.gezondheid@fsmb.be

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT
BRABANT

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Speciaal voor kankerpatiënten

Op adem komen 
aan zee

www.fsmb.be
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Speciaal voor kankerpatiënten

Op adem komen 
aan zee
Midweek van maandag 6 tot en met 
vrijdag 10 november 2017

Een warme sfeer, een luisterend oor, een moment 
van ontspanning, dat zijn de ingrediënten van deze 
ontspannende gezondheidsvakantie voor personen 
met kanker. 
 
Met een afgestemd aanbod aan activiteiten, wellness-
faciliteiten en deskundige omkadering, zetten we even 
alle zorgen aan de kant om in alle rust en sereniteit te 
genieten van een verblijf aan onze kust.

Voor wie?
Dit weekend vindt plaats voor personen die momenteel 
herstellen van kanker, maar tijdens het verblijf geen be-
handeling of zorg door een zorgverstrekker nodig hebben. 
Personen die zich tussen twee behandelingen bevinden, 
zijn uiteraard welkom!

Wat mag je verwachten?
maandag 6 november
> aankomst om 14 uur
> installatie in de kamers
> verwelkoming met gezond hapje en drankje
> rondleiding
>  vrij gebruik van de wellnessfaciliteiten: verwarmd zwem-

bad, sauna, infrarood en bubbelbad (geldt voor alle dagen)
> uitgebreid diner (koud en warm buffet)

dinsdag 7 november
> uitgebreid ontbijtbuffet
> yogasessie
> lunch
>  vitaliteitsverzorging door Kanker Beauty Professionals 

(keuze uit: massage, gelaatsverzorging, pedicure en manicure)  
> uitgebreid diner (koud en warm buffet)

woensdag 8 november
> uitgebreid ontbijtbuffet
>  privégebruik wellnessfaciliteiten 
> lunch
>  gezondheidsworkshops: gezonde smoothies en vitamine-

rijke knabbels en babbels i.s.m. Viva-SVV
> uitgebreid diner (koud en warm buffet)

donderdag 9 november
> uitgebreid ontbijtbuffet
> yogasessie
> lunch
>  vitaliteitsverzorging door Kanker Beauty Professionals 

(keuze uit: massage, gelaatsverzorging, manicure en 
pedicure)  

> uitgebreid diner (koud en warm buffet)

vrijdag 10 november
> uitgebreid ontbijtbuffet
>  vrije voormiddag met gezamenlijke afsluitende activiteit 
> lunch
> einde verblijf

Waar?
Domein Westhoek, Noordzeedreef 6, 8670 Oostduinkerke

Prijs
€ 349/persoon (geen supplement single)

inbegrepen: verblijf in volpension, welkomstdrankje, 
2 yogasessies, gezondheidsworkshops, gebruik van alle 
wellnessfaciliteiten
niet inbegrepen: transport, dranken tijdens de maaltijden, 
vitaliteitsnamiddagen door Kanker Beauty Professionals 
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