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TOURNÉE MINÉRALE

UPDATE ACTIVITEITEN 





Tandarts
screenings (borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker) 
Gynaecoloog 
Diabetes controle afspraken

Checklist jaarlijkse controles die je zeker niet mag vergeten

Veranderingen bij je ziekenfonds 

Contacteer je ziekenfonds ZO SNEL MOGELIJK en breng de betaling in orde! 

Wat is je ledenbijdrage?
Dit is een bijdrage die je betaalt aan jouw ziekenfonds. Deze zorgt ervoor dat je
ziekteverzekering in orde is en blijft. Via de betaling van je ledenbijdrage bouw je het
recht op terugbetaling op. 

Heb je hulp nodig omdat je nu niet kan betalen? Contacteer jouw OCMW, zij kunnen
je op weg helpen.

Nee? 
Je loopt RISICO om die extra voordelen
te verliezen voor de komende 2 jaar. 

 
 

Ben je in orde met de ledenbijdrage van jouw ziekenfonds? 

Ja? 
Dan kan je blijven EXTRA voordelen
genieten zoals terugbetalingen van

aankoop bril, sessies bij een psycholoog,
hulp bij lidgeld,…

 





Update activiteiten
Vrij oefenmoment
Wanneer: Woensdag 
Uur: 15u30-16u30
Waar: kinezaal WGC De Vaart
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig

Yoga
Wanneer: Maandag
Uur: 18u30-19u30
Waar: Kinezaal WGC De Vaart
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig

Badminton
De badminton lessen gaan even niet door.
Van zodra ze terug starten laten we dit weten. 

Zwemmen
De zwemlessen zullen dit jaar later starten. Meer informatie
volgt nog. 



Je hebt meer energie
je kan beter slapen 
geld uitsparen 
het is goed voor je gewicht 
het is goed voor je huid
je hebt geen kater meer 
het is goed voor je gezondheid 

Tournée minérale
Februari zonder alcohol
Ga met ons de uitdaging aan en drink in februari een maand lang
geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het
is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er
vooral bij.

Wat zijn de voordelen:

Drink je sowieso al geen alcohol? Dan kan je een maand lang
geen frisdrank drinken... 

Frisdranken  bevatten veel toegevoegde suikers. Deze zorgen voor
een hoge energie inname, zonder enige voordelen. 



Wist je al dat we een facebookpagina hebben?  Volg ons en zo ben je
ook altijd op de hoogte van alle nieuwigheden.

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 
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