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Kortingen  

Neem deel aan onze activiteiten
en spaar euro’s vermindering

op onze Winterrevue 2018.

Welke korting spaar je als je deelneemt?
Kienkwisnamiddag 5€

Lentefeest 2,50€
Halloweenfeest 2,50€

Dit maakt een totale korting van 10€.
Met deze korting betaal je slechts 20€ voor 

onze Winterrevue op 15 december 2018.
In deze prijs is soep, hoofdschotel, dessert

en een wervelende show inbegrepen.

Bezorg ons je e-mailadres! 

Bij SamAc hechten we veel belang aan een goede communicatie 
met onze leden en aan de modernisering van onze dienstverlening.

Om je nog sneller te bereiken en om onze communicatie en dienst-
verlening te verbeteren vragen we je op om ons je e-mailadres te 
bezorgen. Zo kunnen we je in de toekomst makkelijker contacte-
ren en op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes! Interessante 
nieuwtjes zoals uitnodigingen voor extra activiteiten, nieuwe servi-
ces en de laatste informatie over onze activiteiten.

Daarom vragen wij u om uw e-mailadres door te geven via ons con-
tactformulier of op één van onze activiteiten.

(Mijn) Samac, we maken het je graag gemakkelijk!

mijn SamAc

Wordt lid van SamAc!

SamAc is niet meer weg te denken uit het verenigingsleven. Om de-
gelijke activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij meer le-
den nodig. Leden die net als wij vinden dat SamAc het verschil maakt.

Waardeert u onze programma’s? Wordt dan nu lid voor slechts 10 
euro per jaar. Als lid kunt u direct gebruik maken van alle voordelen 
die het lidmaatschap met zich meebrengt. Vul snel de bon in en be-
zorg het ons vandaag nog. Het kan ook via www.samac.be. Doen!

Ja, ik wil graag lid worden van SamAc en genieten van de voordelen.

Naam & voornaam

Adres

Geboortedatum

Telefoon

e-mail 

❍	 effectief lid 10 euro

❍	 beschermend lid 25 euro

❍ sponsor 50 euro (logo vermelding op de website)

❍  gouden sponsor 125 euro
 (Logo vermelding op website - advertentie in onze brochure)

Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in ons ledenbestand en worden uitsluitend gebruikt 

om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Mijn SamAc op 
www.samac.be

✓ Een beveiligde sectie voor onze leden;
✓	Alle informatie over je lidmaatschap;
✓ Onmiddellijk en online inschrijven voor 

een activiteit;
✓	 Je persoonlijke gegevens raadplegen 

en wijzigen;
✓	 Je verrichtingen zien en nakijken op 

welke activiteiten je bent ingeschreven;
✓	Gewoon inloggen met je gebruikers- 
 naam en wachtwoord



Marc Florquin
voorzitter 

Geacht lid

Met tromgeroffel, veel kleur en klank presenteren wij u
ons gloednieuw programma 2018. We sloten ons feestjaar 10 jaar SamAc 
af vol verwondering en vervoering. Met veel volk over de vloer ook. Nooit 
was de belangstelling zo groot. Daar zijn we erg blij mee, want daar doen 

we het tenslotte voor.

Gesterkt door de vele positieve reacties doen we dan ook enthousiast 
verder en stellen wij u met plezier ons nieuwe programma voor. 

Een programma waar duidelijk muziek in zit. Een programma dat 
andermaal een reeks hartverwarmende belevenissen belooft, vol variatie, 

voor ieder wat wils.

Deze brochure is uw handige gids doorheen al het moois dat SamAc u te 
bieden heeft. Hou hem goed bij, maak uw keuze en leg uw agenda ernaast.  

Reserveren kan vanaf nu via www.samac.be 

Laat je ook in het nieuwe jaar extra verwennen door SamAc,
bruisende vereniging voor mensen met pit.

10 jaar
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Mezza Musica
Vlaams Muziek Theater

7 januari 2018

Drie topsolisten van het Vlaams Muziek Theater brengen 
je Mezza Musica: een lichtklassiek programma met 
populaire melodieën uit de wereld van operette, musical 
en Italiaanse evergreens, passend aangevuld in deze 
tijd van het jaar.

Samen met een zeskoppig orkest voeren zij je mee naar 
een wereld waar muziek het hart van de mensen gelukkig 
maakt, een wereld waar muziek en liefde heersen en 
waar dromen werkelijkheid worden!

Dit gezelschap kreeg erkenning en oogstte veel succes 
onder de naam Heistse Operettekring maar gaat nu 
door het leven als het Vlaams Muziek Theater.

Met Nathalie Denyft (sopraan), Kris Wouters (tenor) 
en François Jacobs (bariton). Meezingen is hier zeker 
toegelaten!

Presentatie door Kim Debrie.

Kienkwisnamiddag
28 januari 2018

Een leuke spelnamiddag met prachtige prijzen.

Winterwandeling
11 februari 2018

Een frisse neus halen kan tijdens onze traditionele 
winterwandeling. We maken een wandeling van een 
kleine twee uur, houden halt voor een opkikkertje en 
sluiten af bij een lekkere pint of een warme tas koffie.

januari & februari

Zondag 07 januari 2018 
Evenementenhal Den Amer - Diest

Start: 14u30 | Prijs: leden 10€ - niet-leden 15€  
(concert en receptie inbegrepen)

Zondag 11 februari 2018 
Locatie meegedeeld bij inschrijving

Start: 14u30 | Prijs: 3€ per persoon

Zondag 28 januari 2018 
Evenementenhal Den Amer - Diest (kleine zaal)

Start: 14u00
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Duvel - Moortgat
Bedrijfsbezoek

20 maart 2018

Wil je graag meer weten over je favoriete drank en het 
brouwproces? Ontdek alles over de geschiedenis van 
brouwerij Duvel Moortgat en neem een kijkje binnen 
de muren en de bottelarij. Leer wat Duvel zo uniek 
maakt en hoe je de godendrank correct inschenkt.

De unieke beleving van een brouwerijbezoek: laat je mee-
nemen door het wondere universum van de brouwerij. 
Je wordt ontvangen door een professionele bedrijfs-
gids. Na de introductiefilm krijg je een rondleiding in 
de brouwerij en ontdek je alles over het brouwproces 
en de indrukwekkende bottelarij. Je proeft er zoge-
naamd ‘lagerbier’. Dat is Duvel die nog niet helemaal 
klaar is maar interessant om te proeven. Dat kun je 
uiteraard alleen doen tijdens een brouwerijbezoek. 
Nergens anders! 

De rondleiding wordt afgesloten met een schenkinitia-
tie Duvel, consumpties en een hapje. Je gaat naar huis 
met een leuk aandenken.

Lentefeest
“Een lied voor jou”

10 maart 2018

Een gezellige shownamiddag met optredens van 
spring in t’ veld Filip D’ haeze, Michael Lanzo, Sammy 
Moore en het showballet Dançar o.l.v Ricardo Oliviera 
Ferreira

Een lentefeest om nooit te vergeten. Voorafgegaan 
door taart en koffie, een leuke verrassing en afgeslo-
ten met een lekkere avondlunch.

maart

Dinsdag 20 maart 2018 
Vertrek: gemeentehuis Scherpenheuvel en 
vervolgens de gekende opstapplaatsen.

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
22€ per persoon (vervoer, gidsen, 2 consumpties 
naar keuze, kaashapje, geschenkje, begeleiding 
en verzekering inbegrepen)

Zaterdag 10 maart 2018 
Evenementenhal Den Amer - Diest

Start: 14u00 | Prijs: 13€ per persoon
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april

Weekendtrip
Apeldoorn-Den Bosch
21 & 22 april 2018

DAG 1 | DIEST– APELDOORN
We vertrekken met de autocar richting Apeldoorn. 
Eens aangekomen startten we een rondleiding door de 
stad. In Apeldoorn zal je heel wat gevels terugvinden in 
de Jugendstil-stijl. Tijdens onze rondleiding zien we dit 
zeker in meerdere gebouwen terugkomen. In Apeldoorn 
vinden we ook de Grote Kerk of Koninginnenkerk terug. 
De bijnaam verwijst naar de Koninginnenbank, een 
ereplaats in de kerk dat werd voorbehouden voor leden 
van de Koninklijke familie. 

Ook typisch in Apeldoorn is de wijk ‘de Parken’. Deze 
wijk bestaat uit vier parken die aan elkaar aansluiten: 
Oranjepark, het Wilhelminapark, het Prinsenpark 
en het Verzetstrijderspark. De parken zijn ook een 
rijksmonument nu. 

We nemen onze lunch in Apeldoorn. Na de middag nemen 
we even wat vrije tijd om te winkelen of om Apeldoorn 
verder te verkennen. Na onze vrije tijd vertrekken we 
naar het hotel voor ons avondmaal en overnachting.

DAG 2 | APELDOORN - DEN BOSCH
We checken uit na ons ontbijtbuffet en vertrekken naar 
Paleis Het Loo. Dit vroegere koninklijke paleis was de 
zomerresidentie van de koninklijke familie. Tot 1975 
werd het paleis bewoond. Vanaf 1970 werd er beslist 
om het paleis als museum in te richten en zeven jaar 
later werd het gerestaureerd. 

In de kamers en zalen kunnen we zien hoe de Koninklijke 
familie 300 jaar lang woonde en werkte in het paleis. 
Rondom het paleis zijn de barokke tuinen terug te vinden. 
In de tuin zijn er ook replica’s van Delfts blauwe tuinvazen 
terug te vinden. Ook de fonteinen en beelden in de tuin 
zijn zeker een kijkje waard. 

Na onze lunch rijden we naar Den Bosch. Hier maken 
we een leuke boottocht op de kanalen doorheen het 
centrum. Achteraf genieten we nog van een vrij moment 
alvorens we de terugreis aanvatten richting Diest.

Zaterdag 21 & Zondag 22 april 2018 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
199€ per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer | supplement single: 55€

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer
✓		Overnachting in hotel****
 op basis van half pension
✓	 2 x middagmaal
 (hoofdschotel & consumptie)
✓	 Alle uitstappen en inkomgelden 

zoals vermeld in het programma
✓	 Gidsen
✓	 Boottocht
✓	 BTW en garantiefonds
✓	 Annulatie en bijstandsverzekering
✓	 Begeleiding

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Overige dranken bij de maaltijden
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mei

Umbrië,
het groene hart van Italië
van 5 mei tot en met 12 mei 2018

DAG 1 | DIEST - MILAAN 
Vertrek met de eigen autocar uit Diest richting Frankrijk 
en Zwitserland richting Milaan. Vrije lunch onderweg. 
Avondmaal en overnachting in de buurt van Milaan.

DAG 2 | MILAAN - BOLOGNA - PERUGIA
Na het ontbijt verlaten we het hotel en rijden we rich-
ting Bologna. Na de lunch krijg je de tijd om deze stad 
te verkennen. Bologna heeft behalve heerlijk eten en 
drinken nog veel meer te bieden, zoals prachtige ker-
ken, oude pleinen en natuurlijk de beroemde torens 
van Bologna. Verder naar Perugia waar we intrek ne-
men in het prachtig hotel Relais del Olmo****. Avond-
maal en overnachting. 

DAG 3 | PERUGIA - ASSISI - PERUGIA
Na het ontbijt brengen we een uitgebreid bezoek aan 
Perugia, de oud Etruskische stad en nu de hoofd-
stad van Umbrië. Wandeling doorheen de historische 
kern met zijn piazza, hoge middeleeuwse gebouwen 
en talrijke nauwe straatjes. Na de lunch begeven we 
ons naar Assisi, het heiligdom gelegen tegen de flan-
ken van de Monte Subasio. Wandeling doorheen het 
oude Assisi met de basiliek van de Heilige Clara met 
het kruisbeeld, de Piazza del Comune met de middel-
eeuwse stadskern en het dubbelcomplex van de basi-
liek van de Heilige Franciscus met de prachtige fresco’s 
van Giotto en Cimabue en het graf van Franciscus. Op 
de terugweg begeven we ons naar Santa Maria degli 
Angeli voor een bezoek aan de basiliek met de Porti-
unculakapel en de plek waar Franciscus is overleden. 
Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 4 | PERUGIA - NORCIA - CASTELLUCCIO - PERUGIA
Vandaag staat een dagje natuur op het programma 
en we begeven ons naar Norcia en de bergen. Via de 
brede Valle Umbra rijden we naar het prachtig mid-
deleeuws dorpje Vallo di Nera met zijn kleine trap-
straatjes en prachtige uitzichten. Verder naar Norcia: 
deze ommuurde stad met zijn schitterend historisch 

centrum is gekend voor zijn pecorinokaas, worst en 
salami. Na ons typisch middagmaal rijden we naar de 
Sibillijnse bergen tot op een hoogte van 1300 meter. 
Via het oord Castelluccio bereiken we de Piano Gran-
de, een grote hoogvlakte waar we een fantastisch zicht 
bekomen. Via de Piano Perduto begeven we ons terug 
naar het hotel te Perugia. Avondmaal en overnachting 
in ons hotel. 

DAG 5 | PERUGIA - SPELLO - TODI - PERUGIA
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Spello, 
een oude Romeinse stad. Het centrum met zijn Santa 
Maria Maggiore en de voormalige Romeinse poorten 
ogen verlaten maar uniek. Verder naar Todi voor het 
middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek 
aan Todi, hoog gelegen in de heuvels. Het centrum 
met zijn onafgewerkte Sint-Franciscuskerk bezit een 
centraal plein dat vroeger diende als Forum van de 
Romeinen. Daar kunnen we nu de dom en het indruk-
wekkende stadhuis bewonderen. Terug naar het hotel 
voor avondmaal en overnachting.
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DAG 6 | PERUGIA - TRASIMENO - SPOLETO - PERUGIA 
Na het ontbijt rijden we naar het meer van Trasimeno 
gelegen aan de grens met Toscane. We rijden door-
heen een schitterende omgeving met zicht op enkele 
eilandjes op het meer. We rijden verder door naar Spo-
leto, voor velen de mooiste stad van Umbrië. Ooit was 
de stad een Romeinse nederzetting en de resten van 
de oude stadsmuren (6de eeuw voor Christus) zijn nog 
steeds te zien. Het is ook één van de oudste nederzet-
tingen van Umbrië, aangetoond door 3.000 jaar oude 
archeologische vondsten. 
Het stadsbeeld van Spoleto wordt bepaald door de 
dom, het domplein en de romaanse kerken. We be-
zoeken de romaanse Duomo Santa Maria Assunta die 
een façade heeft met acht indrukwekkende vensterro-
zetten. Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting. 

DAG 7 | PERUGIA - MODENA - MILAAN 
Na het ontbijt begeven we ons naar Modena. Deze 
oude universiteitsstad, gelegen in de Po-vallei, is van 

oudsher een belangrijk verkeersknooppunt in Europa. 
Op onze verkennende wandeling zien we het Piazza 
Grande met zijn stadhuis Palazzo Comunale di Mode-
na en de Duomo di Modena, belangrijk voorbeeld van 
de Lombardische romaanse architectuur. 
De gotische campanile (1224-1319), de Torre della 
Ghirlandina, is hét symbool van de stad. We brengen 
een bezoek aan het Palazzo Ducale, het hertogelijk pa-
leis, dat de zetel van de militaire academie huisvest en 
Chiesa di Sant’Agostino, een 14de eeuwse kerk, sober 
aan de buitenkant, maar een zeer somptueus interi-
eur. Verder naar Milaan, waar we aan de rand van de 
stad het avondmaal en overnachting voorzien. 

DAG 8 | MILAAN – DIEST 
Na het ontbijt vangen we de terugreis aan en rijden via 
de meren doorheen Zwitserland naar Frankrijk. Vrije 
lunch. Via Frankrijk bereiken we Diest in de avond. 
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Hotel Relais Del Olmo****
www.relaisolmo.com

Ligging | Heel verzorgd hotel met een voortref-
felijke keuken en een uitstekende ligging op 5 
km van het historisch centrum van het bruisende 
Perugia. Deze 16de-eeuwse villa is omgeven door 
groene heuvels en wijngaarden. 

Faciliteiten | Restaurant, bar, tuin, buitenzwem-
bad met ligstoelen, lift, fitnessruimte en wellness-
centrum

Kamers | Geluidsdichte, ruime kamers met mini-
bar, kluisje, wifi, TV, badkamer.

van 5 mei tot en met 12 mei 2018 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 885€ 
per persoon op basis van een tweepersoonskamer 
| supplement single: 220€

Inbegrepen in de prijs

✓ Nederlandstalige gids gedurende het volledige 
verblijf

✓		2 nachten in hotel**** in Milaan op basis van 
half pension

✓		5 nachten in hotel Relais del Olmo**** in
 Perugia op basis van half pension
✓	 6 x middagmaal (hoofdschotel, 1/4de wijn & 

water)
✓	 Alle uitstappen en inkomgelden zoals vermeld 

in het programma
✓	 BTW en garantiefonds
✓	 Begeleiding
✓	 Vervoer
✓	 Drinkgeld chauffeur
✓	 Reis-, annulatie- en bijstandsverzekering
✓	 Ontbijt op de bus

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Dranken bij de avondmalen
✓	 Lunch dag 1 & 8

ons
verblijf
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Een vliegende start
Luchthaven Deurne

26 mei 2018

Wilt u van dichtbij ontdekken hoe het er aan toe gaat 
op een luchthaven? Dan moet u zeker deelnemen aan 
onze daguitstap naar de luchthaven van Deurne. 

Een gespecialiseerde gids van de vzw Stampe en Vertongen 
museum leidt onze groep rond en laat je kennis maken met 
het boeiende leven van de luchthaven en de luchtvaart, 
vroeger en nu. We beleven een check-in, bezoeken het 
luchthavengebouw, passeren de veiligheidscontrole, 
bezoeken de brandweer en krijgen zo zicht op de dagelijkse 
activiteiten van de luchthaven. Nadien volgt een boeiende 
rondleiding in het SV Museum, met o.m. het beroemde SV4-
vliegtuig van luchtvaartpioniers Jean Stampe en Maurice 
Vertongen, die hun vliegtuigfabriek in Deurne hadden. 
Het museum huisvest ook een collectie vliegtuigen uit 
W.O.I en een beruchte vliegende bom uit W.O.II. Aan de 
hand van ruime achtergrondinformatie en foto’s, krijgen 
we een beeld van de luchtvaartevolutie in het algemeen.

Na ons bezoek genieten we van een middagmaal in 
het luchthavenrestaurant Belair. Na het middagmaal 
begeven we ons naar de stad Antwerpen waar we onder 
begeleiding van een gids een bezoek brengen aan het 
Centraal Station. Dit grandioze staaltje architectuur aan 
het Astridplein, daterend uit 1905, bestaat uit een stalen 
perronoverkapping en een stenen stationsgebouw in 
eclectische stijl en werd volledig gerenoveerd.

Zaterdag 26 mei 2018 
Gemeentehuis Scherpenheuvel en vervolgens de 
gekende opstapplaatsen.

Start: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 50€ per 
persoon (vervoer, koffie en versnapering bij aan-
komst, inkomgeld, gids, middagmaal met één con-
sumptie,begeleiding en verzekering inbegrepen)

mei
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juni

Vaderdagwandeling
10 juni 2018

We maken een leuke wandeling van ongeveer twee uur 
en sluiten af met een lekkere tas koffie of een frisse pint.

Zondag 10 juni 2018 
Locatie meegedeeld bij inschrijving

Start: 14u00 | Prijs: 3€ per persoon
(geschenkje voor de papa’s inbegrepen)
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Daguitstap Toverland
de magie van échte passie

18 augustus 2018

Ga je mee naar Toverland? Jong en oud beleeft plezier 
in dit vrij jong en sfeervol pretpark met uitdagende 
attracties en speellandschappen. Slecht weer kan de 
pret niet bederven, een groot deel van het aanbod be-
vindt zich immers in 2 grote indoorhallen.

De coaster Booster Bike met moto’s in plaats van wa-
gentjes lanceert je aan 75 km/uur! De houten achtbaan 
Troy is een topper van formaat die zijn gelijke niet kent 
in Europa. Wie durft?

Maar ook aan de allerkleinsten wordt gedacht met al-
lerlei attracties en avontuurlijke speeltuigen. Kortom, 
een bezoekje aan Toverland belooft dolle pret voor 
heel het gezin.

Attractiepark Toverland biedt meer dan dertig attrac-
ties voor jong en oud, buiten en overdekt. Ontdek ze 
allemaal! 

Zaterdag 18 augusuts 2018 
Vertrek: gemeentehuis Scherpenheuvel en 
vervolgens de gekende opstapplaatsen.

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
volwassenen 40€ per persoon - kinderen 90 
cm - 120 cm 35€ per persoon (vervoer, inkom 
en begeleiding inbegrepen)

augustus
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augustus

Weekend aan zee
25 & 26 augustus 2018

Een weekend aan zee met SamAc?
Dat is een weekend lang plezier

DAG 1 
We vertrekken met de autocar richting Zeebrugge. 
Eens aangekomen genieten we van een tas koffie met 
versnapering waarna we een begeleide rondrit maken 
in de haven van Zeebrugge. Nadien begeven we ons 
naar het restaurant voor het middagmaal bestaande 
uit een glaasje cava met vishapjes, een warme vismaal-
tijd en koffie met versnaperingen.

Na het middagmaal schepen we in op het nieuwste 
passagiersschip van België en bezoeken we een we-
reldhaven in volle actie! Snuif de zeelucht op en zet al 
je zintuigen aan het werk. 

De haven van Zeebrugge is een ankerplaats voor 
vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen, vissersboten, 
sleepboten, luxe-jachten… op nauwelijks enkele pas-
sen van elkaar. In volle actie! Onderweg zien we de 
Belgische marinebasis, de gasterminal en de windtur-
bines op de strekdam. Het sterneneiland (met zijn dui-
zenden zeevogels) en één van de grootste sluizen ter 
wereld krijg je er sowieso bij! De tocht met audiovisue-
le gidsing geeft na afloop een gans andere kijk op een 
wereldhaven. Een boottocht om niet snel te vergeten. 

Na de boottocht rijden we richting hotel en genieten 
we van wat vrije tijd. We sluiten onze eerste dag af met 
een lekker aperitief, een driegangendiner (wijnen en 
water inbegrepen) en een spetterende show in het 
Witte Paard te Blankenberge. 

DAG 2
Na het champagneontbijt vertrekken we richting Gent voor 
ons middagmaal bestaande uit voorgerecht, hoofdschotel 
en dessert om daarna een geleid bezoek te brengen aan 
deze historische stad. Een stad die bijzonder rijk is aan 
historische gebouwen en plaatsen; de geschiedenis kleeft 
er nog aan de muren en de straatstenen. Daarnaast is 
Gent ook een bijzonder gezellige stad met bovendien een 
erg gevarieerd aanbod aan lekkere, leuke en aangename 
horecazaken.

Zaterdag 25 & Zondag 26 augustus 2018 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
245€ per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer | supplement single: 25€

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer
✓		Overnachting in hotel Aazaert**** 

op basis van kamer en champag-
neontbijt

✓	 2 x middagmaal (waarvan 1 
bestaande uit glaasje cava met 
vishapjes, warme vismaaltijd en 
koffie met versnaperingen)

✓	 1 x driegangendiner (aperitief, wijn 
en water inbegrepen)

✓	 Alle uitstappen en inkomgelden 
zoals vermeld in het programma

✓	 Showspektakel ‘Het witte paard’
✓	 Gidsen
✓	 Boottocht
✓	 Audioguidesysteem
✓	 BTW en garantiefonds
✓	 Annulatie en bijstandsverzekering
✓	 Begeleiding

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Overige dranken bij de maaltijden
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september

vliegtuigreis

Antalya, Turkije
van 8 tot en met 15 september 2018

LIGGING
Antalya is gelegen aan de voet van het imposante Tau-
rusgebergte en kent een subtropisch klimaat. De met 
pijnbomen begroeide bergen lopen uit in de glashel-
dere zee. Bezoek zeker de schitterend aangelegde 
parken van waaruit men een prachtig uitzicht op de 
Middellandse Zee en het Taurusgebergte krijgt.

HOTEL MIRACLE RESORT*****
Miracle Resort is direct gelegen aan het brede zand-
strand van Lara en op ca. 11 km van het centrum van 
Antalya. De luchthaven ligt op 15 km afstand van het 
hotel en hierdoor heeft u een korte transfertijd waar-
door uw vakantie al snel kan beginnen!

FACILITEITEN
Miracle Resort beschikt over 692 kamers verdeeld over 
een hoofdgebouw bestaande uit 2 vleugels met liften 
die aan elkaar verbonden zijn en heeft een receptie, 
een ruime lobby en een sfeervolle lounge met diverse 
zitjes. U hebt keuze uit 5 restaurants, waaronder het 
hoofdrestaurant en 4 à-la-carterestaurants (tegen be-
taling, Italiaans, Turks, vis en Mexicaans ). Er zijn tevens 
verschillende bars waar u drankjes kunt bestellen. In 
de tuin liggen diverse zwembaden met aparte kinder-
zwembaden en waterglijbanen en binnen treft u het 
binnenzwembad met apart kinderbad. 

De ligstoelen, parasols, matrasjes en handdoekenser-
vice (met borg) zijn gratis bij de zwembaden en op het 
strand. Verder is er een binnen- en buiten discotheek, 
bioscoop, amfitheater, gameroom, winkels, fotograaf, 
wasservice, kapsalon, doktersservice en een internet-
café (sommige tegen betaling). In de lobby en op de 
kamers kunt u gratis gebruikmaken van wifi. 

UW HOTELKAMER
De ruime standaardkamers (1-3 personen) zijn voor-
zien van een badkamer met douche, toilet en haardro-
ger. De kamers hebben allemaal een kluisje, telefoon, 

satelliet televisie, minibar (dagelijks gevuld), aircondi-
tioning (centraal, op vaste tijden) en een balkon met 
zitje. Tegen een toeslag kunt u een kamer met zeezicht 
boeken. 

SPORT & ONTSPANNING
Tijdens uw vakantie kunt u sporten en bewegen. Het 
hotel beschikt over 4 tennisbanen (‘s avonds verlich-
ting tegen betaling), darts, aerobics, steps, boogschie-
ten, tafeltennis, fitness, minigolf, (tafel)voetbal, bas-
ketbal en beachvolley (alles gratis). Biljart en diverse 
watersporten (gesloten tijdens de winterperiode) aan 
het strand tegen betaling. U kan gebruikmaken van 
het Turks bad, stoombad, binnenbad (verwarmd in de 
winter) en de sauna (alles gratis). De massages en be-
handelingen zijn tegen betaling. 

VERZORGING 
U verblijft op basis van Ultra All Inclusive: ontbijt (07u00 
- 10u00), laat ontbijt (10u00 - 11u00), lunch (12u30 - 
14u30), diner (19u00 - 21u30) en middernachtsnack 
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(24u00 - 06u00), alles in buffetvorm. 
Daarnaast zijn er diverse snacks op verschillende lo-
caties en met vaste tijden zoals traditionele patisserie, 
BBQ, ijsjes en döner. Alle door het hotel geselecteer-
de lokale alcoholische en alcoholvrije drankjes en een 
aantal import drankjes gratis van 10u00 tot 02u00. 

Tegen betaling: import champagne, overige import 
drankjes, roomservice en diner in 1 van de à-la-carte-
restaurants (reserveren vereist, kinderen jonger dan 6 
jaar niet toegestaan).

van 8 september tot en met 15 september 2018 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 715€ 
per persoon op basis van een tweepersoonskamer  
| 680€ per persoon op basis van een driepersoons-
kamer | 925€ per persoon in een single kamer 

Inbegrepen in de prijs

✓ Vlucht
✓	 7 kg. handbagage
✓	 20 kg. bagage (toeslag 30€)
✓	 Vervoer van en naar hotel
✓	 Overnachting in hotel Miracle 

Resort*****
✓	 Verblijf op basis van Ultra All In 

formule
✓	 Begeleiding
✓	 BTW en alle taksen

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Alle persoonlijke uitgaven
✓	 Visum 15€
✓	 Verzekeringen (bijstands-, annu-

lerings- en ongevallenverzeke-
ring) 25€
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Shownamiddag
“Jonger dan je denkt”

25 september 2018

SamAc en S-plus slaan de handen in mekaar en nodigen 
iedereen uit op hun eerste shownamiddag “Jonger dan 
je denkt”.

Een spetterende shownamiddag met optredens van 
Yves Segers, Paul Severs, Lia Linda en het showballet. 
Wij garanderen een bruisende shownamiddag vol 
amusement en muziek.

september

Dinsdag 25 september 2018 
Evenementenhal Den Amer - Diest

Start: 14u00 | Prijs: 6€ per persoon (koffie en 
taart inbegrepen)
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Als sponsor van SamAc bieden wij u een  

gratis vergelijking van al uw verzekeringen !   

Zo helpen wij u geld besparen !

Interesse ? Contacteer ons gauw.

Zakenkantoor SHS
Bel Zakenkantoor SHS op 0473/44 93 68 of surf naar www.zakenkantoorshs.be  

U kan zelfs via mail (eddy.vangelder@pv.be) een afspraak bij u thuis aanvragen op 

een uur dat u best past. Tot binnenkort.

Onze P&V Agenten staan voor u klaar:

Peggy Hermans en Eddy Van Gelder

Exclusief verbonden verzekeringsagent  
P&V Verzekeringen cvba
Inschrijvingsnummer FSMA 064421 cA - ON 0874384922
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Musical 40-45
20 oktober 2018

Deze spektakel-musical belooft zo spectaculair te wor-
den als zijn voorganger 14 - 18 en zal het verhaal ver-
tellen van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Antwerpen, net na de eerste wereldoorlog. Staf en 
Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze 
groeien op in een warm nest. De broers worden harts-
vrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot 
het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog 
breekt uit en dat laat sporen na in elke huiskamer, in 
elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis...

Lia’s Halloweenfeest
6 oktober 2018

Ons Halloween feest is er weer eentje om naar uit te 
kijken. Met een optreden van Lia Linda en Albert; Lia’s 
showballet en zanger Paul Bruna gaat zonder twijfel 
het dak eraf. Alles overgoten met een lekker stukje 
taart en koffie en een licht avondmaal wordt het een 
namiddag om nooit te vergeten.

Najaarswandeling
28 oktober 2018

De natuur is dikwijls het mooist tijdens het najaar. Een 
ideaal moment dus om eens flink te gaan stappen.

Zaterdag 20 oktober 2018 
Vertrek: gemeentehuis Scherpenheuvel en 
vervolgens de gekende opstapplaatsen.

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
65€ per persoon (vervoer, inkom, begeleiding en 
verzekering inbegrepen)

Zaterdag 6 oktober 2018 
Evenementenhal Den Amer - Diest 

Start: 14u00 | Prijs: 13€ per persoon

Zondag 28 oktober 2018 
Locatie meegedeeld bij inschrijving

Start: 14u00 | Prijs: 3€ per persoon (drankje 
en verzekering inbegrepen)

oktober
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november

Weekend
Euro-Disney
17 & 18 november 2018

In het magische koninkrijk van Disney komen alle hel-
den en heldinnen tot leven in een sprookje dat nog 
heel lang en gelukkig, zal duren. Of je nu jong of oud 
bent... dromen over de feeërieke wereld van Disney is 
voor iedereen weggelegd. Wij nemen je, samen met de 
kinderen en kleinkinderen, mee voor een onvergetelijk 
weekend vol magie en avontuur.

Zaterdag 17 & Zondag 18 november 2018 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
205€ per persoon op basis van een tweepersoons-
kamer | Kinderen tot 3 jaar 50€ | Supplement 
single 40€ per persoon

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer
✓ Licht ontbijt op de bus
✓ Toegangsticket 2 dagen/2 parken
✓		1 overnachting in B&B Hotel 
 Magny Le Hongre **** met ontbijt
✓	 Begeleiding
✓	 BTW, taksen en garantiefonds
✓	 Verzekering
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Winterrevue
Clown Rocky’s winterrevue

15 december 2018

Clown Rocky’s Winterrevue met showballet Showcase, 
Loic Molla, Davy Gilles & Sacha Rosen.

Voorafgegaan door een kerstdiner bestaande uit soep, 
hoofdschotel en dessert.

Kerstmarkt Keulen
1 december 2018

Keulen is sowieso een leuke stad om te shoppen, maar 
vanaf eind november is het er wel heel gezellig! Op 
maar liefst zes pleinen in het centrum van Keulen is 
het dan kerstmarkt. De Kathedraal op het plein staat 
werkelijk te stralen.

De kerstmarkt in Keulen is een bijzonder fenomeen. 
Gezellige kerstsfeer, lekkere hapjes en drankjes en vol-
op vertier. Krijg je al zin in een dagje kerstshoppen in 
Keulen? 

december

Zaterdag 15 december 2018 
Evenementenhal Den Amer - Diest

Start: 12u00 | Prijs: 30€ per persoon (min korting 
van het gespaarde bedrag door deelname)

Zaterdag 1 december 2018 
Vertrek: gemeentehuis Scherpenheuvel
en vervolgens de gekende opstapplaatsen.

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving
Prijs: 15€ per persoon
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januari 2019

Nieuwjaarsconcert
Marco Bakker 80

6 januari 2019

Geen nieuwjaar zonder Weens nieuwjaarsconcert. De 
muziek van Johann Strauss jr. weerspiegelt niet alleen 
de geest van het keizerlijke Wenen, maar ook de men-
geling van nostalgie en optimisme die eigen is aan elk 
jaarbegin. Met onder andere Strauss walsen en polka’s 
trakteert de 80-jarige Marco Bakker en Katrien Gallez 
onze leden en niet leden op een spetterend begin van 
het nieuwe jaar.

Dompel u onder in deze unieke sfeer van Weense mu-
ziek om 2019 schitterend te starten. Na afloop klinken 
we samen op het nieuwe jaar.

Zondag 6 januari 2019 
Evenementenhal Den Amer - Diest

Start: 14u30 | Prijs: 12€ leden - 20€ niet-leden 
(concert en receptie inbegrepen)
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Cruise
Franse Antillen
& Maagdeneilanden
van 18 tot en met 26 januari 2019

Ga met ons mee op cruise en beleef het Caribisch 
gevoel! Prachtige witte stranden, helderblauw water, 
kleurrijke cocktails, ... en de vele faciliteiten aan boord. 

Een ideale manier om te genieten van een mooie va-
kantie. U gaat aan boord en hoeft slecht éénmaal uw 
koffer uit te pakken in uw kajuit om daarna optimaal 
te profiteren van alle geneugten aan boord en van alle 
excursies naar de mooiste plaatsen ter wereld.

Laat uw zorgen varen en geniet!

MSC PREZIOSA****,
DE EERSTE IN HAAR KLASSE

Een modern mediterraan meesterwerk. Reis de wereld 
rond in luxe op het ecologische schip MSC Preziosa,ervaar 
de geneugten van de ‘Mediterranean way of life’. 
 
De klassieke inrichting en het gedetailleerde vakmanschap 
van onze schepen omvat een echt stenen plein en specta-
culaire pronkstukken zoals de geweldige Swarovski-kris-
tallen statige trap en een betoverende ‘infinity pool’. 
 

van 18 januari tot en met 26 januari 2019 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijzen 
nog niet gekend. Meer info volgt op www.samac.be

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer van en naar luchthaven
✓	 Vluchten en transfer ter plaatse 

van de luchthaven naar de haven 
en terug

✓	 1 overnachting in Karibea Hotel 
Squash met ontbijt op 18 januari

✓	 Fooien
✓	 Allegrissimo pakket*
✓	 Verzekering
✓	 Reis- en bijstandsverzekering
✓	 Begeleiding
✓	 BTW, baantaksen en garantie-

fonds

* Allegrissimo pakket

Onbeperkte alcoholische en alco-
holvrije dranken inclusief wijn per 
glas (keuze uit witte wijn, rode wijn, 
rosé en schuimwijn uit de ‘Allegris-
simo’-selectie), tapbier, frisdrank, 
mineraalwater en een ruime keuze 
aan drankjes en cocktails in de bar 
alsook ijsjes om mee te nemen (in 
een hoorntje of in een potje).

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven

Infonamiddag
Kom alles te weten op over onze cruise op de in-
fonamiddag van zaterdag 10 februari 2018 om 
14u00 in het cc begijnhof Diest. Info & reservatie 
via www.samac.be of 013 33 65 44
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praktisch

Onze opstapplaatsen

Gemeentehuis Scherpenheuvel
Zwembad Diest

 Cafe Zwart–Wit Diest 
Kautershoek Diest

Iedereen kan lid worden van SamAc 
en zo op de hoogte blijven van onze 
activiteiten.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 10 
euro voor leden, 25 euro voor be-
schermend lid, 50 euro voor spon-
sor en 125 euro voor gouden spon-
sor.

VUISTREGELS BIJ HET
INSCHRIJVEN VOOR ACTIVITEITEN
Wij aanvaarden enkel schriftelijke 
inschrijvingen door middel van het 
ingevulde inschrijvingsformulier of 
via www.samac.be. Na inschrij-
ving, ontvangt u een bevestiging 
met een volledig overzicht van de 
activiteiten waaraan u deelneemt 
en het te betalen voorschot. De 
inschrijving is pas definitief na ont-
vangst van dit voorschot. Het saldo 
van elke activiteit dient één maand 
voor aanvang betaald te worden 
via de ontvangen overschrijvings-
formulieren.

Terugbetalingen gebeuren enkel op 
voorlegging van een medisch attest 
opgesteld voor de activiteit. Onge-
acht de reden van annulatie dient 
er steeds 25 euro annulatiekosten 
per persoon betaald te worden. De 
week voor vertrek worden geen te-
rugbetalingen meer toegestaan.

Alle activiteiten zijn onder voorbe-
houd. SamAc behoudt het recht ac-
tiviteiten te wijzigen of annuleren.

ONLINE RESERVEREN
Reserveer uw plaatsen voor onze 
activiteiten via www.samac.be

Hoe werkt het?
→ ga naar www.samac.be klik op 

de activiteit van je keuze;
→ klik vervolgens op inschrijven/

inschrijven mijn SamAc 
→	 vul hier de gegevens in van je-

zelf en iedereen die wenst deel 
te nemen;

→ klik op verzenden.

Uw reservatie is nu afgesloten en 
je ontvangt een bevestiging van je 
reservatie via mail. Uw deelname-
kaart of factuur wordt je eveneens 
via mail toegestuurd.

DOMICILIËRING
Wij maken het u graag gemakkelijk! 
Met een domiciliëring betaalt u fac-
turen zoals uw gas- of elektriciteits-
rekening automatisch. Waarom 
zou u uw lidgeld SamAc ook niet 
betalen via deze weg ?
Uw voordelen:
→ Tijdwinst: uw betaling worden 

automatisch uitgevoerd;
→ U hoeft zich er dus niet meer 

mee bezig te houden;
→ Handig: u betaalt altijd op tijd 

en vermijdt dat uw lidmaat-
schap zou vervallen door een 
eventuele laattijdige betaling;

→ Eenvoudig: wij regelen alles met 
uw bankinstelling;

→ Betalen via domiciliëring is vol-
ledig gratis.

Geïnteresseerd?
Vraag dan snel een mandaat tot do-
miciliëring aan via www.samac.be 
of stuur ons het formulier op pagi-
na 26 terug. Wij doen het nodige. 

De aangeboden reizen
worden georganiseerd door:
CTT: ondernemingsnummer 0867.164.657
Vergunning categorie A 6259
Corendon: vergunning categorie A 6049
Het Vakantiehuis:
vergunning categorie A7131
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inschrijvingsfiche activiteiten 2018

naam/voornaam

adres

postcode/plaats

lidnummer

telefoon

e-mail

geboortedatum

partner naam/voornaam

(indien reeds lid, alleen naam, lidnummer en telefoon invullen)

IK NEEM DEEL AAN:

❍ Zondag 07 januari 2018 - Nieuwjaarsconcert - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Zondag 11 februari 2018 - Winterwandeling - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Dinsdag 20 maart 2018 - Bezoek brouwerij Duvel-Moortgat - aantal personen _ _ _ _ _ _ 

❍ Zaterdag 21 & zondag 22 april 2018 - Weekendtrip Apeldoorn - aantal personen _ _ _ _ _ _
 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍	
❍ Zaterdag 5 mei t.e.m zaterdag 12 mei 2018 - Umbrië - aantal personen _ _ _ _ _ _
 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍
❍ Zaterdag 26 mei 2018 - Bezoek luchthaven Deurne - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Zondag 10 juni 2018 - Vaderdagwandeling - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Zaterdag 18 augustus 2018 - Toverland - aantal personen _ _ _ _ _ _ kinderen _ _ _ _ _ _ 
❍ Zaterdag 25 & zondag 26 augustus 2018 - Weekend kust - aantal personen _ _ _ _ _ _
 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍
❍ Zaterdag 8 september t.e.m. zaterdag 15 september 2018 - Turkije - aantal personen _ _ _ _ _ _
 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍
❍ Zaterdag 20 oktober 2018 - Musical 40 - 45 - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Zondag 28 oktober 2018 - Najaarswandeling - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Zaterdag 17 en zondag 18 november - Weekendtrip Euro-Disney Parijs- aantal personen _ _ _ _ _ _
 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍
❍ Zaterdag 1 december 2018 - Kerstmarkt Keulen - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Zondag 6 januari 2019 - Nieuwjaarsconcert met receptie - aantal personen _ _ _ _ _ _
❍ Vrijdag 18 januari t.e.m. zaterdag 26 januari 2019 - Cruise Franse Antillen & Maagdeneiland

 aantal personen _ _ _ _ _ _  Binnenkajuit ❍	Buitenkajuit ❍	Balkonkajuit ❍

Ondergetekende verklaard kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden, die op eenvoudig schriftelijk verzoek 
kunnen worden bekomen, en deze integraal en zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Ondergetekende verklaart de 
nodige betalingen te zullen uitvoeren, onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging.

          Handtekening en datumINSCHRIJVINGSFICHE TERUG STUREN NAAR:
Marc Florquin, Emile Vanderveldestraat 80, 3290 Diest

Je kan ook inschrijven via WWW.SAMAC.BE



Wij maken het u graag gemakkelijk
betaal via

domiciliëring

Met een domiciliëring betaalt u facturen zoals uw gas- of elektriciteitsrekening automatisch. Waarom zou u uw lidgeld 
SamAc ook niet betalen via deze weg ?
 
Uw voordelen
 Tijdwinst  - uw betaling worden automatisch uitgevoerd. U hoeft zich er dus niet meer mee bezig te houden. 
 Handig  - u betaalt altijd op tijd, en vermijdt dat uw lidmaatschap zou vervallen door een eventuele laattijdige betaling.
 Eenvoudig beheer  - wij regelen alles met uw bankinstelling.
 Gratis  - betalen via domiciliëring is volledig gratis. 

Geïnteresseerd?
Vraag dan snel een mandaat tot domiciliëring aan via www.samac.be  of 013/33 65 44

Door dit mandaatdocument te handtekenen geeft u de toestemming aan
- de schuldeiser om invorderingen te sturen naar uw bank teneinde uw rekening te debiteren
- uw bank om uw rekening te debiteren naargelang de instructies ontvangen van de schuldeiser

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliëring aan uw bank te vragen.
De termijn om uw terugbetaling te vragen vervalt in principe 8 weken nadat het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.
Uw bank verstrekt u graag meer informatie over uw rechten en verplichtingen.

 Eénmalige invordering Terugkerende invordering

Schuldeiser  SamAc
  Diest
  Emile Vanderveldestraat 80
  3290 Diest - België

Schuldeiseridentifi catie  

Mandaatreferte

Naam 

Voornaam

edoctsoP serdA

Gemeente 

Land

IBAN 

BIC van de bank

Datum Plaats

Reden van betaling

EUROPEES DOMICILIERINGSMANDAAT SEPA B2C

B E 6 5 Z Z Z 3 0 0 D 0 0 0 0 0 0 1 8

L I D G E L D

Handtekening

X

8
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Samen bereiken 
we de top!
De Socialistische Mutualiteit betaalt alle sportievelingen 
 45 euro  terug van hun sportabonnement!

SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT
BRABANT

Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

www.fsmb.be

Ons kantoor in Diest   013 33 41 61
Grote Markt 31: ma tot vr 8.30-17 u. za 8.30-12 u.

PUB_Samac.indd   1 29/12/2015   11:48:46

Colofon
Samenstelling en eindredactie:
Marc Florquin
Grafische vormgeving:
Bie Creative
Foto’s: reporters, freepik.com

Samac
E. Vandeveldestraat 80

3290 Diest
013 33 65 44

info@samac.be
www.samac.be



1 WANDELEN

4 SHOWS 3 DAGUITSTAP

2 REIZEN

Wil je deelnemen aan onze activiteiten?  Wil je lid worden?
Kijk dan snel op www.samac.be

Samen maken we aangename
wandelingen. Zowel in de zomer
als in de winter.

Elk jaar leuke shows zoals
Halloweenfeest, Lentefeest,
Winterrevue,...

Een leuke uitstap naar luchthaven
Deurne, Toverland,...

Weg met de bus, op de boot,
met het vliegtuig,...

10 jaar

v.u. Marc Florquin, E. Vandeveldestraat 80, 3290 Diest


