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  Zorg dragen voor elkaar.  
  Dat is onze sociale zekerheid.  V.
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Elk jaar naar de tandarts 
= betere terugbetaling

Als je jaarlijks op controle gaat bij de tandarts krijg je 
een betere terugbetaling van je tandzorg.

Goed om te weten
Kon je jaarlijkse bezoek voor mondzorg of
kalksteenverwijdering in 2021 niet plaatsvinden 
wegens de coronacrisis, dan wordt er bij terugbetaling 
in 2022 rekening gehouden met
je controlebezoek in 2020.

Meer info: www.lm.be > 
coronamaatregelen: 
blijf up-to-date

ACTUA

Bezorgd om je alcoholverbruik?

Schreeuw van de daken dat je meedoet… met Tournée 
Minérale! Drink in februari een maand lang geen alcohol en 
voel je vrij: vrij van een kater met een verloren dag tot gevolg, 
vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de 
rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen 
wanneer je wel of niet een glas drinkt.

Meer info: www.tourneeminerale.be 

Sociaal tarief voor elektriciteit?
Dan krijg je 80 euro

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens 
met een laag inkomen nood aan � nanciële steun. Daarom 
krijgen mensen die op 30 september 2021 recht hadden op 
het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van
80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal 
tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming 
verlengd tot en met 31 maart 2022.

Lees meer: www.lm.be > nieuws

Antibiotica: wanneer wel en 
wanneer niet?

Belgen gebruiken nog steeds te veel antibiotica, 
ook wanneer dat niet nodig is. Kinderen 
beschikken nog niet over een volledige 
natuurlijke weerstand en zijn meer blootgesteld 
aan verkoudheden, bronchitis en keelpijn. Maar 
antibiotica kunnen deze virale infecties niet 
genezen. Daarom is het belangrijk om alleen 
antibiotica te geven als het echt noodzakelijk is! 

Doe de antibiotica-test: www.lm.be > 
antibiotica: wanneer wel en wanneer niet?

Zelfmoord1813.be in een nieuw jasje

De portaalsite Zelfmoord1813.be kreeg een update. Op 
het nieuwe platform kan je terecht voor hulp, advies, 
suïcidecijfers, preventierichtlijnen of vorming.  

Meer info: www.zelfmoord1813.be
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LM is er voor ieder LevensMoment
Het zal je niet ontgaan zijn. Eind vorig jaar lanceerde LM de LevensMomenten-campagne.
Met één boodschap: LM is een ziekenfonds voor iedereen, voor ieder LevensMoment.

Waarom 'LevensMomenten'?

Levensmomenten zijn kleine gelukjes die je even doen stilstaan bij wat er echt telt. Of grote gebeurtenissen die je leven kort of krachtig 
door elkaar schudden. LM is er voor jou, op elk van die levensmomenten. Denk maar aan een geboorte, bij het afstuderen of in situaties 
waarin je extra zorg nodig hebt. 

 

 

J“Vandaag gaat ons zoontje Vyron voor de eerste keer naar de crèche. 
Hij vindt het maar vreemd, en ook wij hebben vannacht geen oog 
dichtgedaan. Maar ook al is de eerste dag even doorbijten, we weten 
dat hij in goede handen is en snel vriendjes zal maken.

Waarom wij kozen voor LM? Voor ons was de optelsom snel 
gemaakt. Met de geboortevoordelen van LM kwamen we al snel 
aan 1.500 euro. Omdat we beiden lid zijn van LM ontvingen we een 
zwangerschapswaardebon van 160 euro, een geboortepremie van
200 euro en een cadeaubon van 200 euro.”

Koen en Vasia
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J“Bjorn is een echte waterrat. Hij gaat tweemaal per week naar de 
zwemclub. Ik herinner me nog de eerste zwemles, dat is een sportief 
moment in het leven van je kind dat je bijblij� . Je had de fonkeling in 
zijn ogen moeten zien toen hij zijn zwembrevet van 25m haalde. Hij 
was apetrots. Ik ook.”

Papa Benno 

LM is er voor elk LevensMoment, ook voor die eerste sprong in het 
diepe. Sporten in clubverband zijn fi jne sociale momenten van 
ontspanning en beweging. LM gee�  hiervoor een stevige sportprikkel.
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J
“Na mijn studie heb ik nog een jaar stage gelopen in Lissabon. 
Ik heb er zoveel fi jne mensen leren kennen en de tijd is voorbij 
gevlogen. Het was een onvergetelijke ervaring die ik alle jongeren 
wil aanraden. 

Dankzij LM hoefde ik me bovendien geen zorgen te maken toen het 
even misliep. Tijdens een voetbalpartijtje op het strand brak ik mijn 
been. Gelukkig werden de medische kosten gedekt via de reisbijstand 
van Mutas.”

Mike
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Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
T 02 209 48 11 / F 02 219 01 54
www.lm.be
infonl@mutplus.be
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LM MUTPLUS.be:
voor ieder LevensMoment!

KERSVERSE OUDERS EN BABY’S
NOG MEER VERWEND!

Ben je zwanger? Pro� ciat! Vanaf de 4de 
maand krijg je van ons een zwangerschaps-
pakket met tal van nuttige informatie 
en een aankoopbon van €80 die je kan 
besteden in onze LM-thuiszorgwinkels of 
via de webshop www.matplus.be. Je vindt 
er tal van leuke en nuttige artikelen voor 
baby’s en jonge ouders.

Hoe? Dien het aanvraagformulier in, ingevuld door de huisarts, vroedvrouw of 
gynaecoloog via infonl@mutplus.be of via je LM-kantoor. Het aanvraagformulier 
vind je ook op onze website www.lm.be of in je LM-kantoor. 

Na de geboorte, adoptie of aanvang van de pleegzorg krijg je van ons een premie 
van €100 per pasgeborene en per aangesloten ouder, én een aankoopbon van €100
per pasgeborene en per ouder, te besteden in onze LM-thuiszorgwinkels of via onze 
webshop. 

Hoe? Bezorg ons de geboorteakte via infonl@mutplus.be of via je LM-kantoor.

En uiteraard kunnen onze jonge moeders blijven rekenen op de borstvoedingspremie 
die kan oplopen tot €375!

Hoe? Laat het aanvraagformulier invullen door de huis- of kinderarts, de 
vroedvrouw, de gynaecoloog of een medewerker van Kind & Gezin en bezorg het 
ons via infonl@mutplus.be of via je LM-kantoor.

DOULABEGELEIDING

Steeds meer zwangere vrouwen 
doen een beroep op een doula.
Een doula is meestal een vrouw die vanuit haar 
opleiding en ervaring ondersteuning biedt 
tijdens de zwangerschap, de bevalling en de 
periode erna. De tegemoetkoming kan oplopen 
tot €150.

Hoe? Bezorg ons de factuur via
infonl@mutplus.be of via je LM-kantoor.

UITBREIDING
VANAF 

01/01/2022*

NIEUW
VANAF 

01/01/2022*

Beste lezer,

Met trots stellen we je de nieuwe 
en verbeterde voordelen en 
diensten voor 2022 voor!*

Zoals elk jaar hebben we grondig 
werk gemaakt van een verbetering 
van bestaande voordelen en de 
invoering van nieuwe voordelen. 
Zo zijn we er voor jou op alle 
LevensMomenten. 

Wat je op deze en volgende 
pagina’s kan lezen, is uiteraard 
maar een greep uit ons volledige 
aanbod, dat je kan vinden op onze 
website www.lm.be en in onze 
brochures. 

De voorbije jaren hebben nog maar 
eens het belang en de onschatbare 
waarde van een goede gezondheid 
aangetoond. We werden ook 
geconfronteerd met hoe broos 
en kwetsbaar we wel zijn en hoe 
snel onze samenleving ingrijpend 
ontwricht kan geraken door 
prangende gezondheidsthema’s…

We hebben er dan ook alle 
belang bij om zorg te dragen voor 
elkaar en voor onze omgeving. 
Als ziekenfonds nemen wij die 
essentiële taak graag op. Op elk
LevensMoment. Elke dag opnieuw!

Philip WILLEMS
Secretaris-generaal 

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Controledienst van de Ziekenfondsen.
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ONZE JEUGD IS DE TOEKOMST!

Daarom kennen we graag een tegemoetkoming toe van €5 
per dag/nacht voor deelname aan speelpleinen en vakanties 
in externaatsverband, kinder- en jongerenvakanties en 
zee-, bos- en sneeuwklassen, die in globo kan oplopen tot 
maximum €200. En uiteraard kan je ook in 2022 blijven 
genieten van onze tegemoetkoming van €15 in het lidgeld van 
een jeugdbeweging.

Hoe? Bezorg ons het door de organisator ingevulde 
aanvraagformulier via infonl@mutplus.be of via je
LM-kantoor. Je vindt het formulier op onze website
www.lm.be of in je LM-kantoor.

ORTHODONTIE

Goed nieuws voor onze 
jongste leden met tandzorgen! 

We verhogen de aanvullende tegemoetkoming bij een 
orthodontische behandeling tot €1.050**. 

De terugbetaling gebeurt in twee schijven:

•  je ontvangt de eerste schijf van €525 aan het begin 
van je behandeling wanneer je het getuigschri�  voor 
verstrekte hulp betre� ende het vaste bedrag voor 
toestellen indient;

•  je ontvangt de tweede schrijf van €525 aan het einde 
van je behandeling (wanneer je een getuigschri�  
indient dat het einde van de behandeling attesteert) 
of wanneer je de tegemoetkoming ontvangt die wordt 
uitgekeerd op basis van het getuigschri�  voor verstrekte 
hulp betre� ende het 18de vast maandbedrag van de 
orthodontische behandeling.

**Akkoord orthodontie van de adviserend arts vanaf 1 januari 2021
(en aanvraag ingediend voor je 15de verjaardag).

**Prestatiedatum (niet facturatiedatum) na 1 juli 2021.

ANTICONCEPTIE

Maak je gebruik van 
anticonceptie? Dan kan je, 
ongeacht je lee� ijd, een 
tegemoetkoming krijgen 
van 50% in de aankoopprijs 
van de contraceptiepil, 
de contraceptieve patch, 
de vaginale ring en/of 
condooms (aangekocht 
in een apotheek), het 
spiraaltje, het implantaat 
en/of de contraceptieve 
injectie met een maximum van €30 per kalenderjaar.

Hoe? Bezorg ons het attest, afgeleverd door de apotheker, 
via infonl@mutplus.be of via je LM-kantoor.

TEGEMOETKOMING 
LIDGELD 
BIJSTANDSORGANISATIE

Geniet je als persoon met een beperking een Persoonlijk 
Assistentiebudget en ben je lid van een erkende 
bijstandsorganisatie? Dan betaalt LM MUTPLUS.be je het 
jaarlijkse lidgeld terug tot maximaal €50.

Hoe? Bezorg ons een inschrijvingsbewijs, afgeleverd 
door jouw bijstandsorganisatie met vermelding van jouw 
gegevens, de kostprijs en de referentieperiode.

BORSTRECONSTRUCTIE -
PROTHESEN - 
SYNTESEMATERIAAL

LM MUTPLUS.be 
komt tegemoet in de 
oplegkosten die je 
betaalt tijdens het 
ziekenhuisverblijf 
bij een 
borstreconstructie 
en voor andere 
implantaten (geen 
tandimplantaten!).
Je kan rekenen op
een tegemoetkoming 
tot maximaal €350, 
boven op het 
persoonlijk aandeel 
van €100.

Hoe? Dien je ziekenhuisfactuur in via infonl@mutplus.be of 
via je LM-kantoor.

B

UITBREIDING
VANAF 

01/01/2022*

UITBREIDING
VANAF 

01/07/2021

NIEUW
VANAF 

01/01/2022*

UITBREIDING
VANAF 

01/01/2022*



Aanvullende diensten 2022
Maandelijkse bijdrage Driemaandelijkse bijdrage (enkel bij betaling per domiciliëring) Jaarlijkse bijdrage

€ 8,00 € 24,00 € 96,00

 het bedrag van € 96. het bedrag van € 96.
Heb je nog vragen over een betaling via domiciliëring?Heb je nog vragen over een betaling via domiciliëring?

PEDICURE

Heb je last van pijnlijke voeten? Ondervind je hinder bij 
het stappen? Vertrouw je voetverzorging toe aan een 
erkende pedicure. Voor leden vanaf 65 jaar, alsook – 
ongeacht de lee� ijd – voor leden met diabetes (type 1 – 
insulinea� ankelijk), obesitaspatiënten en blinden betalen
we 4 euro per voetverzorging terug, met een maximum van 
€24 per kalenderjaar.

Hoe? Dien het aanvraagformulier of de factuur in via
infonl@mutplus.be of via je LM-kantoor. Het 
aanvraagformulier vind je op onze website www.lm.be.

INCONTINENTIEMATERIAAL

Leden die lijden 
aan incontinentie 
en die thuis worden 
verzorgd maar niet 
in aanmerking 
komen voor het 
incontinentieforfait 
voor zwaar 
zorgbehoevenden ten 
belope van €528,20 
(bedrag 2021), kunnen 
rekenen op een 
stevige tussenkomst 
bij de aankoop van 
incontinentiemateriaal 
in een van de 
LM- thuiszorgwinkels. Je kan via de LM-thuiszorgwinkel 
een stalenpakket aanvragen om te bekijken welk 
incontinentiemateriaal voor jou het meest geschikt is.

Concreet: per factuur betaalt LM MUTPLUS.be de hel�  terug 
tot je het maximum van €200 per jaar hebt bereikt en dat 
boven op de algemene korting van 15% voor onze leden bij 
aankoop van medisch materiaal. 

Hoe? Bezorg ons de factuur via infonl@mutplus.be of via
je LM-kantoor.

C

UITBREIDING
VANAF 

01/01/2022*

VERHOGING
VANAF 

01/01/2022*

NIEUWE WEBSHOP www.matplus.be

Voor alle LevensMomenten is er materiaal te vinden: vanVoor alle LevensMomenten is er materiaal te vinden: van

vierpootstokken: het zijn slechts enkele voorbeelden van de vierpootstokken: het zijn slechts enkele voorbeelden van de 

De winkel is voor iedereen toegankelijk, maar als lid vanDe winkel is voor iedereen toegankelijk, maar als lid van

REIZEN vzwREIZEN vzw
LIBEREUROPLIBEREUROP

Info en inschrijving: 
Vzw Libereurop - Jamila Taibi 
02 217 88 63   02 218 83 80 02 217 88 63   02 218 83 80 

libereurop@mutplus.belibereurop@mutplus.be

BENALMADENA - 
COSTA DEL SOL - SPANJE 

8-daagse begeleide groepsreis
Verblijf in hotel

Best Benalmadena ****
All inclusive

Van woensdag 20 april 
tot woensdag 27 april 2022

In samenwerking met
Sunweb Group Belgium

AGIOS NIKOLAOS - KRETA 
Verblijf in hotel Blue Marine 

Resort & Spa*****
All inclusive 

Van dinsdag 11 mei
tot vrijdag 21 mei 2022

In samenwerking met
Sunweb Group Belgium

- Je betaalt driemaandelijks via domiciliëring:
het bedrag van € 24 gaat van je rekening tussen
1 en 7 januari, april, juni en december 2022.



LM MUTPLUS.be / www.lm.be / januari-februari 2022D

Kiesomschrijving : Provincie Kiesomschrijving : Provincie 
Vlaams-Brabant – provincie Vlaams-Brabant – provincie Vlaams-Brabant – provincie Vlaams-Brabant – provincie 
LimburgLimburg

Aantal te begeven mandaten: 31Aantal te begeven mandaten: 31Aantal te begeven mandaten: 31
Aantal ingediende kandidaturen: 31Aantal ingediende kandidaturen: 31Aantal ingediende kandidaturen: 31Aantal ingediende kandidaturen: 31Aantal ingediende kandidaturen: 31Aantal ingediende kandidaturen: 31

AYRIANOFF AndréAYRIANOFF André
BETRAINS RolandBETRAINS Roland
BLIJWEERT JurgenBLIJWEERT Jurgen
BONAVENTURE FrançoisBONAVENTURE François
BOUX PascaleBOUX Pascale
CHARLIER JeanCHARLIER Jean
COEKAERTS IngeCOEKAERTS Inge
COLLIN LucCOLLIN Luc
COURTOY AndréeCOURTOY Andrée
DE HERTOCH IngridDE HERTOCH Ingrid
DE KNOP IrinaDE KNOP Irina
DELVAUX BramDELVAUX Bram
DEWAELHEYNS MarcDEWAELHEYNS Marc
LECOCK LucLECOCK Luc
LOCHIE JulesLOCHIE Jules
MEEUS GilbertMEEUS Gilbert
NILENS DannyNILENS Danny
PEETERMANS JudithPEETERMANS Judith
RONSMANS YvesRONSMANS Yves
SCHOLLAERT BettySCHOLLAERT Betty
SCHOLLAERT WillySCHOLLAERT Willy
SEGERS WillySEGERS Willy
STRUYVEN RolandSTRUYVEN Roland
TUERLINX DelphineTUERLINX Delphine
VAEYENS EricVAEYENS Eric
VAN DEN BRANDE PaulVAN DEN BRANDE Paul
VANDERMEULEN PaulVANDERMEULEN Paul
VANGOIDSENHOVEN MiaVANGOIDSENHOVEN Mia
VERBOVEN NadineVERBOVEN Nadine
VEREECKE PaulVEREECKE Paul
VERVOORT HarryVERVOORT Harry

Kiesomschrijving : Brussels Kiesomschrijving : Brussels 
Hoofdstedelijk GewestHoofdstedelijk Gewest

Aantal te begeven mandaten: 20Aantal te begeven mandaten: 20
Aantal ingediende kandidaturen: 16Aantal ingediende kandidaturen: 16

ASSCHERICKX Anne-MarieASSCHERICKX Anne-Marie
BERTOUILLE CamilleBERTOUILLE Camille
DAEMS MagaliDAEMS Magali
DE BOEVER ErikDE BOEVER Erik
DE MEULENAERE Claudine DE MEULENAERE Claudine 
DENOO KoenDENOO Koen
HABOUSHA StéphaneHABOUSHA Stéphane
HENDRICKX FernandHENDRICKX Fernand
LECLERCQ BrigitteLECLERCQ Brigitte
NEYTS FreddyNEYTS Freddy
SOARE GeorgeSOARE George
TURPIN JoséeTURPIN Josée
VANDER STRAETEN ChristianeVANDER STRAETEN Christiane
VECHE Jean-LouisVECHE Jean-Louis
VINOIS BernardVINOIS Bernard
VOSTERS OlivierVOSTERS Olivier

Kiesomschrijving : Provincie Kiesomschrijving : Provincie 
Henegouwen – provincie Namen – Henegouwen – provincie Namen – 
provincie Luxemburgprovincie Luxemburg

Aantal te begeven mandaten: 15Aantal te begeven mandaten: 15
Aantal ingediende kandidaturen: 15Aantal ingediende kandidaturen: 15

BALLANT Jean-PierreBALLANT Jean-Pierre
BERTOUILLE ChantalBERTOUILLE Chantal
BLIN DanielBLIN Daniel
BOITE ArmandBOITE Armand
BOVY MichelBOVY Michel
CHARMANT CatherineCHARMANT Catherine
DEBAUCHE JoanDEBAUCHE Joan
DEPLUS YvesDEPLUS Yves
HUART ClaudyHUART Claudy
MATHIEU LucMATHIEU Luc
PETTIAUX JoséPETTIAUX José
PLACE LilianePLACE Liliane
SOENENS AdélaideSOENENS Adélaide
TROMONT PierreTROMONT Pierre
URBAIN MichelURBAIN Michel

Kiesomschrijving : Provincie Kiesomschrijving : Provincie 
Waals-Brabant – provincie LuikWaals-Brabant – provincie Luik

Aantal te begeven mandaten: 9Aantal te begeven mandaten: 9
Aantal ingediende kandidaturen: 8Aantal ingediende kandidaturen: 8

BLAVIER ThierryBLAVIER Thierry
HENRY DenisHENRY Denis
HENRY EricHENRY Eric
LAMON DanièleLAMON Danièle
MARTIN RobertMARTIN Robert
PAEPS LouisPAEPS Louis
PAEPS VincentPAEPS Vincent
VAN BOGAERT FrancisVAN BOGAERT Francis

Kiesomschrijving : Provincie Kiesomschrijving : Provincie 
Oost-Vlaanderen – provincie West-Oost-Vlaanderen – provincie West-
Vlaanderen – provincie AntwerpenVlaanderen – provincie Antwerpen

Aantal te begeven mandaten: 3Aantal te begeven mandaten: 3
Aantal ingediende kandidaturen: 3Aantal ingediende kandidaturen: 3

COPPENS RenéCOPPENS René
VAN DROOGENBROECK TomVAN DROOGENBROECK Tom
VAN IMSCHOOT MichaëlVAN IMSCHOOT Michaël

Het artikel 12.2 van het KB vanHet artikel 12.2 van het KB van
7 maart 1991 bepaalt dat wanneer 7 maart 1991 bepaalt dat wanneer 
het aantal kandidaten gelijk is het aantal kandidaten gelijk is 
of kleiner dan het aantal toe te of kleiner dan het aantal toe te 
kennen mandaten, deze kandidaten kennen mandaten, deze kandidaten 
automatisch verkozen worden. automatisch verkozen worden. 
Vermits er in elke kiesomschrijving Vermits er in elke kiesomschrijving 
minder of een gelijk aantal minder of een gelijk aantal 
kandidaturen ingediend werden kandidaturen ingediend werden 
dan het aantal te begeven dan het aantal te begeven 
mandaten, dienen er in geen enkele mandaten, dienen er in geen enkele 
kiesomschrijving verkiezingen te kiesomschrijving verkiezingen te 
worden georganiseerd.worden georganiseerd.

Totaal te begeven mandaten: 78Totaal te begeven mandaten: 78
Totaal ingediende kandidaturen: 73Totaal ingediende kandidaturen: 73

Verkiezingen voor de algemene vergadering
van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be

Dit is de lijst van de geldig ontvangen kandidaturen, met het oog op de verkiezing van de 
vertegenwoordigers van de leden voor de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit 

MUTPLUS.be. De namen van de kandidaten zijn alfabetisch gerangschikt.
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Breng de paasvakantie 
door aan zee met je 
(klein)kinderen (gratis 
1 kind t.e.m. 11j. per 
betalende volwassene). 
Paaseierenzoektocht en 
paasshow met Papa Chico.

Paasmidweek gratis kids     
01/04 – 11/04   

min. 3n VP

11 Liberty’s Got Talent!     
11/04 – 15/04     

4n VP
1 kind (tot 11j.) gratis
per betalende volw.

Show je beste dansmoves, 
vertel je beste mop of zing een 
duet met je dochter. Of heb je 
een kleinzoon die munten uit je 
oor kan toveren? Neem deel aan 
Liberty’s Got Talent! Jury met 
Papa Chico.

Paasweekend     15/04 – 18/04     3n VP
33
Paasweekend aan zee met diner in ons 
gezellige restaurant en een live optreden van 
Rudy Hammond. 

22

Paasweekend met Jacques Vermeire show
15/04 – 18/04     3n VP

Paasweekend met een fantastische show van 
Vlaanderens meest geliefde bekkentrekker. 
Jacques brengt zijn show 70+ samen met 
dochter Julie en zoon Maxime.

Neem deel aan de wandelmidweek 
en ontdek nieuwe wandelroutes via 
je smartphone. Met de tips van Inia 
en Charlotte ontdek je de leukste 
plekjes.

Digitaal wandelen
02/05 – 06/05

4n VP

44

Zing mee met ‘Als een leeuw 
in een kooi’ en ‘Laat de 
zon in je hart’ van de enige 
echte Willy Sommers.

Willy Sommers aan zee
6/5 – 9/5

3n VP

55

Eurovisieweek met entertainment van de 
bovenste plank. Showavond vol ‘glitter en 
glamour’ met de dames van ‘Les folles de 
Gand’ en liveshow met Lia Linda.

EuroVisie Liberty
16/05 – 20/05     4n VP

66

Maak kennis met het 
rijke Blankenbergse 
vissersverleden. Ga aan 
boord van historische 
schepen en maak een 
tocht op zee met de 
reddingsdiensten. Geniet van 
de ambiance in de haven en 
zing mee met de klassiekers 
van Lia Linda. Pure nostalgie.

Havenfeesten
26/05 – 29/05     3n VP

77
Tijdens deze midweek waan je je 
helemaal op een cruiseship. Met een 
casino, entertainment én een show van 
Lia Linda.

Cruise ‘love boat’ 
06/06 – 10/06    4n VP

88
Kom een weekend smullen van al 
het lekkers dat de zee te bieden 
hee� . Breng een bezoekje aan de 
legendarische ‘oesterput’.

Weekend Fruits de mer
10/06 – 12/06    1n HP + 1 VP

99

Dompel je volledig onder in de ‘Viva España’-sfeer tijdens een spetterende showavond 
met Frank Galan. De traditionele paella en de fruitige sangria zal niet ontbreken.

Fiesta Galan    27/06 –  01/07    4n VP1010

of

NIEUW

LENTEKRIEBELS
AAN ZEE

Geen betere plek om te genieten van de eerste zonnestralen dan aan de Noordzeekust. Lange 
strandwandelingen met het hele gezin. Fruits de mer voor de fi jnproevers. Zingen en swingen op de
mooiste klassiekers. Maak snel je keuze uit onze 10 arrangementen en leg je zonnecrème alvast klaar!

Info en 
prijzen:

www.liberty-blankenberge.be of 050 41 42 24
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J“Na ruim 40 jaar te hebben gewerkt, lonkt plots dat pensioen. 
Toch wel even wennen, al die vrije tijd. Gaan we onze draai vinden? 
Komt het zwarte gat? Welke papieren moeten in orde worden 
gebracht? LM hee�  ons perfect geholpen bij de overgang van 
‘werknemer’ naar ‘gepensioneerde’. 

Gelukkig waren er ook de kleinkinderen, met hen is er altijd leven in 
de brouwerij. We genieten ontzettend van die kleine momentjes, zoals 
samen op schoot een boekje lezen. We leerden plots veel bij
over Legoconstructies. (lacht)

Luc hee�  zich ook bij de kaartclub van de lokale Vief-afdeling 
aangesloten. Hij leerde er heel wat nieuwe jonge en oude 
gepensioneerden kennen.”

Luc en Nicole
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J“Maxime en ik beleven veel plezier tijdens ons partijtje tennis. Hij 
geniet niet alleen van het spel, maar ook van de exclusieve aandacht 
die hij krijgt. Ik hou van dit vader-zoonmomentje, het zijn zulke kleine 
levensmomenten die ik koester. 

Maxime neemt elk jaar deel aan de Special Olympics, maar dan in de 
discipline basketbal. Bewegen en ontspannen vindt hij plezant. Het is 
fi jn dat LM zo’n mooie tussenkomst voor sport aanbiedt.

Tijdens de week combineert Maxime twee dagen school met drie 
dagen dagopvang. Ook dankzij LM krijgen we een tussenkomst voor 
dagopvang voor personen met een beperking. Eigenlijk ben ik zeer 
tevreden over de ondersteuning die LM biedt voor personen met een 
beperking.”

Gert, papa van Maxime
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J“De kinderen zijn het huis uit. Wij hebben opnieuw tijd om te gaan 
sporten. Het terrasje en de gezellige babbels achteraf, ook daar doen 
we het voor!”

Martine en Bart

Blijf ons volgen!

Volg de LevensMomenten-campagne via de sociale media
van jouw ziekenfonds en ontdek wat wij in 2022

voor jou in petto hebben.
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Van 22 mei tot
 en met 29 mei 2022
Deelnemingsprijs:  € 885         

Toeslag single kamer: € 145
Niet-fietser: - € 80

In 2022 kan je opnieuw op LM-fietsva-
kantie met Kortweg Cycling Travel naar 
Mojacar van zondag 22 tot zondag 29 
mei. Wacht niet met inschrijven, volzet 
is volzet!

Je verblijft 8 dagen en 7 nachten in 
het vertrouwde hotel Marina Playa 
4* op 50 meter van de zee en 6 km 
van het oude centrum van Mojacar. 
De vluchten gebeuren met Brussels 
Airlines en aansluitend busvervoer 
naar het hotel.

Er is fietsplezier voor iedereen: drie 
groepen met eigen begeleiding, 
volgwagen met technische assistentie 
en bevoorrading. Uw eigen koersfiets 
gaat met een professioneel fiets-
transport over de weg naar Spanje. 

Er is gratis gebruik van technisch/
poetsmateriaal, gratis wasdienst voor 
uw wielerkledij, gratis gebruik van 
fitness, sauna en jacuzzi.

Het hotel is in volpension met water 
en huiswijn inbegrepen. Ruime 
kamers met grote bedden, zwem-
baden en grote tuin. Ruime bar en 
aparte Irish Pub met TV Vlaanderen.

Iedere deelnemer krijgt een 
welkomstdrink en een goodiebag. 
LM-leden krijgen extra een volledig 
LM-wielertenue.

Inschrijven kan alleen 
via www.kortweg.be

Met LM 
op fietsvakantie 
naar Mojacar

Gaversesteenweg 81 3B, 9800 Deinze - T +32 497 480 657 -  info@kortweg.be - www.kortweg.be - Erkenningsnummer 9137
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Bekendmaking winnaars
vorige wedstrijdvraag
Antwoord op de vorige vraag: 
GMD staat voor globaal medisch dossier

Winnaar eerste prijs: 
Ghijssels Sigmond (Ninove) 
wint een weekend in volpension voor twee personen
in ons vakantiecentrum Liberty te Blankenberge

Winnaars kortingsbon:
Silvia Vande Kerckhove (Kruisem)
Marcel Autru (Zaventem)
Betty Coupe (Olsene)
Moerman Linda (Deinze) 
winnen een kortingsbon op een verblijf 
in ons vakantiecentrum Liberty te Blankenberge

Er is geen nieuwe prijsvraag in deze editie.

Heerlijk fi etsen onder de Spaanse zon



CREJAKSIE!
VAKANTIES MET PIT!

BEKIJK VANAF NU HET VOLLEDIGE AANBOD 
ONLINE VIA WWW.CREJAKSIE.BE! 

SCAN MIJ!

ZOMERVAKANTIES 
VANAF €124




