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Kortingen  

Neem deel aan onze activiteiten
en spaar euro’s vermindering

op onze Winterrevue 2019.

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 21 december 2019.

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

Word 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
✓	Nog geen login? neem dan snel contact 

met ons op.

Heb je nog vragen, suggesties of opmer-
kingen over onze beveiligde sectie, stuur 
ons gerust een mailtje via info@samac.be



Marc Florquin
voorzitter 

Geacht lid

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en daarbij hoort natuurlijk ook
een gloednieuw programma vol met interessante activiteiten.

Zoals elk jaar hebben we ons best gedaan om een leuk, leerzaam
en gevarieerd programma samen te stellen, met voor elk wat wils.

Het blijft altijd een moeilijke oefening, want ook al is een activiteit nog zo interessant,
het valt en staat met het aantal deelnemers. We hebben geprobeerd het iedereen
naar de zin te maken en hopen hierin geslaagd te zijn. Daar zijn we erg blij mee,

want daar doen we het tenslotte voor.

Met veel enthousiasme stellen we dan ook ons nieuwe programma voor.
Een programma waar duidelijk muziek in zit en 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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januari

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 

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 11 tot en met 20 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,er-
vaar de geneugten van de ‘Mediterranean way of life’. 
 
De klassieke inrichting en het gedetailleerde vakman-
schap van onze schepen omvat een echt stenen plein 
en spectaculaire pronkstukken zoals de geweldige 
Swarovski-kristallen statige trap en een betoverende 
‘infinity pool’. 

 

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 12 januari
✓	 Volpension op het schip
✓	 Fooien
✓	 Allegrissimo pakket*
✓	 Verzekering
✓	 Reis- en bijstandsverzekering
✓	 Begeleiding
✓	 BTW, baantaksen en garantiefonds

* Allegrissimo pakket

Onbeperkte alcoholische en alcoholvrije 
dranken inclusief wijn per glas (keuze uit 
witte wijn, rode wijn, rosé en schuimwijn 
uit de ‘Allegrissimo’-selectie), tapbier, fris-
drank, 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

van 11 januari tot en met 20 januari 2019 
vertrek: Tulpenstraat - Diest

vertrekuur: 5u30 | prijzen op basis van een 2-persoonskajuit 
| binnenkajuit 1.690 € | buitenkajuit 1.770 € | balkonkajuit 
1.920 € |supplement single - binnenkajuit 495 € | buitenkajuit 
595 € | balkonkajuit 710 € 

januari
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DAG 1 | DIEST - PARIJS - MARTINIQUE 
Vertrek met de autocar vanuit Diest naar Parijs en een 
rechtstreekse vlucht naar Martinique. Overnachting. 

DAG 2 | FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
Onweerstaanbare zeeën. Ontbijt en vrije tijd. Ver-
trek naar de haven voor inscheping.Een van de leuk-
ste dingen die u kunt doen in Fort-de-France, Marti-
nique, is zwemmen in de Caribische Zee. Wandel op 
het Anse Mitan-strand in Trois-Ilets, gelegen op een 
kaap die de binnenkant van Martiniques voornaam-
ste baai beschermt. Of verken het naburige Anse à 
l’Ane: witte stranden, kokospalmen voor schaduw en 
weelderige binnenlandse vegetatie als achtergrond. 
Het is het perfecte decor voor een vakantie in het Ca-
ribisch gebied.

DAG 3 | POINTE-À-PITRE, GUADELOUPE
De noten en smaken van het eiland. Dingen die de 
gasten bijblijven tijdens hun bezoek aan Guadeloupe 
in Pointe-à-Pitre zijn de smaken en geluiden van de 
vele kleine markten. Bijvoorbeeld de Centrale Markt, 
ook de Marché Saint Antoine genoemd, die zich be-
vindt op het plein met dezelfde naam in het stads-
centrum. De Bloemenmarkt op het Gourbeyre-plein, 
tegenover de Kerk van St. Pieter en St. Paul en de 
Keruland Havenmarkt aan de Caribische Zee, recht 
tegenover uw MSC cruiseschip. Een bezoek aan het 
Guadeloupe Nationaal Park, door UNESCO aangewe-
zen als biosfeerreservaat, is ook de moeite waard. 
Het bevindt zich in het zuiden van Basse-Terre, waar 
u een van de mooiste bossen van de Antillen kunt vin-
den. Het is te bereiken via de Route de l’Habituée, die 
het park in tweeën deelt.

DAG 4 | ROAD TOWN, MAAGDENEILANDEN
In de voetsporen van piraten. Het moment dat u 
uitstapt uit uw MSC cruiseschip in de haven van Road 
Town waant u zich in een avonturenfilm. De hoofd-
stad van de Britse Maagdeneilanden, Road Town, ligt 
in de grootste baai van Tortola, het grootste eiland. 
Om goed uitzicht te hebben op alle Britse Maagdenei-
landen, moet u lunchen bij Skyworld, een panorama-
restaurant op het hoogste punt van het eiland, zo’n 
400 meter boven zeeniveau.

DAG 5 | PHILIPSBURG, SINT-MAARTEN
17e-eeuwse sferen. Nadat u de Nederlandse haven 
Philipsburg en het gerechtsgebouw, de kern van de 
stad (een wit met blauw gebouw uit 1793 dat nu een 
postkantoor is) heeft bezocht, kunt u op een excur-
sie gaan naar het Franse deel van het eiland. Marigot, 
de hoofdstad van Sint Maarten gelegen aan de west-
kust van het eiland en beschermd door de lagune van 
Simpson Bay, heeft nog steeds de sfeer van het einde 
van de 17e eeuw, toen het werd opgericht. Een be-
zoek aan het historische centrum waar de vele hou-
ten huisjes omgevormd zijn tot leuke winkels, is zeker 
de moeite waard.

DAG 6 | ROUSSEAU, DOMINICA
Oude Franse stijl. Op Morne Bruce beschermt een 
uniek kanon op symbolische wijze de bewoners van 
Rosseau, de hoofdstad van de Dominica gelegen aan 
de Caribische kust. Vanuit dit speciale observatiepunt 
kunt u verder kijken naar Woodbridge Bay, de haven 
waar MSC cruiseschepen een mooi beeld van de kust 
vormen, tot aan de botanische tuinen die zich bevin-
den aan de voet van de berg.

DAG 7 | BASSETERRE, SAINT KITTS EN NEVIS
Tussen de elegante stoffen en de groene glooiende 
heuvels. Ondanks het kleine formaat is er voor vakan-
tiegangers die uitstappen van een MSC cruiseschip ge-
noeg te doen in Basseterre. De twee kathedralen van 
de stad, St. George’s Anglican Church en de Catholic 
Cathedral of Immaculate Conception in East Square 
Street, zijn twee van de voornaamste bezienswaar-
digheden. Op South Square Street kunt u een bezoek 
brengen aan het Georgische Huis, een van de beter 
geconserveerde voorbeelden van lokale 18e-eeuwse 
architectuur.

DAG 8 | ST. JOHN’S, ANTIGUA EN BARBUDA
Caribische kleuren met een Brits tintje. Het eiland 
Antigua, al meer dan 300 jaar een Britse kolonie, heeft 
het tropische leven geïntroduceerd aan de onderda-
nen van het rijk. 
Als u op Antigua aankomt met een MSC cruiseschip en 
uitstapt in de Engelse haven langs de zuidelijke kust 
van het eiland, in plaats van in de hoofdstad van Saint 
John, heeft u direct toegang tot het historische cen-
trum van het eiland. 
Hier vindt u Nelson’s Dockyard, een oude gerestau-
reerde scheepswerf en het Royal Navy-district. Tussen 
april en begin mei is het dé locatie voor de meest be-
langrijke zeilwedstrijden van de wereld, zoals de An-
tigua Sailing Week. De vaste gasten van het Terrace, 
een gerenommeerd restaurant in de Inn in de Engelse 
haven, kiezen vaak voor de uitstekende kreeft en red 
snapper. Het hele eiland is een ware afspiegeling van 
wat een vakantie in de Franse Antillen inhoudt. 

DAG 9 | FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
Ontscheping. Vertrek richting luchthaven en recht-
streekse vlucht naar Parijs. 
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februari

Kienkwisnamiddag
3 februari 2019

Een leuke spelnamiddag met prachtige prijzen.

Winterwandeling
17 februari 2019

Een winterwandeling is de perfecte opwarmer voor 
koude dagen. Gezond, gezellig en bovenal genieten 
van de prachtige natuur.
Nieuw vanaf dit jaar is dat we wandelen in 2 groepjes. 
De harde stappers en de genieters. De eerste groep 
kent de deelnemers die wat intenser doorstappen, 
onze tweede groep doet het iets rustiger aan. Voor ie-
der wat wils dus. Stevige stapschoenen of laarzen zijn 
aan te raden.

Zondag 17 februari 2019 
Vertrek: Schulensbroek - samenkomst Brasserie 
‘t Vloot - Demerstraat 60, Lummen

Start: 14u00 | Prijs: 3 € per persoon

Zondag 3 februari 2019 
Evenementenhal Den Amer - Diest (kleine zaal)

Start: 14u00



8 | SAMAC AANBOD 2019

Lentefeest
2 maart 2019

Ons lentefeest 2019 wordt er een eentje om naar uit 
te kijken.

Met optredens van Maarten Cox, Eveline Cannoot, Her-
bert Verhaeghe, Michael Lanzo en Corina aangevuld 
door een prachtig ballet garanderen wij iedereen een 
muzikale namiddag vol met bekende gezichten op het 
podium.

Voorafgegaan door taart en koffie , een leuke verrass-
ing en afgesloten met een lekkere avondlunch.

maart

Zaterdag 2 maart 2019 
Evenementenhal Den Amer - Diest

Start: 14u00 | Prijs: 13 € per persoon



SAMAC AANBOD 2019 | 9  

Giethoorn-Utrecht
Weekendtrip

4 & 5 mei 2019

DAG 1 | DIEST – BUNNIK - UTRECHT - GIETHOORN
We vertrekken vroeg in de ochtend met onze luxe 
touringcar richting Giethoorn. 

We houden een stop in Bunnik waar we een bezoek 
brengen aan het Fort bij Vechten. Dit is met zijn 17 hectare 
het op één na grootste fort van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie die als verdedigingssysteem fungeerde in de 
19e eeuw. Het Fort is gebouwd tussen 1867 en 1870. De 
bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Mobilisatie 
van het fort was er in 1870, 1914-1918 en 1939-1940, 
maar bij oorlogshandelingen is dit fort echter nooit 
betrokken geweest.

We zetten onze tocht verder richting Utrecht waar 
we onze lunch nemen. Nadien genieten we van een 
stadswandeling die begint bij de Domkerk die met 
zijn 465 treden en 112 meter hoogte, symbool van de 
stad is. Wie wil kan deze toren beklimmen en genieten 
van het adembenemend uitzicht over de hele stad en 
de regio. Verder komen we langs het Domplein en de 
Pandhof, een van de mooiste tuinen van Nederland. 
Via de gezellige straatjes komen we langs de Paushuize, 
gebouwd door de enige Paus die Nederland gekend 
heeft, langs de Nieuwe Gracht, het Catharijne Convent 
en de Oude Gracht. Deze Oudegracht is een ingenieus 
middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders 
die onder de straten door in verbinding staan met grote 
opslagkelders onder de grachtenpanden. Nadien zetten 
we onze tocht verder richting Giethoorn waar we onze 
intrek nemen in ons hotel. Avondmaal en overnachting 
in het hotel.

DAG 2 | GIETHOORN - DIEST
Na het ontbijt maken we een wandeling doorheen het 
centrum van Giethoorn, langs nostalgische huisjes, 
kenmerkende bultrugboederijen met rieten daken, 
bijzondere kerkjes en als eindpunt de Dorpsgracht. We 
nemen onze lunch waarna we de stad en het Nationaal 
Park Weerribben Wieden bewonderen per boot. Na onze 
boottocht begeven we ons terug richting Diest waar we 
in de vooravond aankomen.

Zaterdag 4 & Zondag 5 mei 2019 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
219 € per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer | Supplement single: 50 €

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
✓	 Audioguidesysteem
✓	 BTW en garantiefonds
✓	 Annulatie en bijstandsverzekering
✓	 Begeleiding
✓	 Drinkgeld chauffeur

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Overige dranken bij de maaltijden

mei



10 | SAMAC AANBOD 2019

mei

Bezoek aan VRT
14 mei 2019

De VRT-gidsen nemen u mee achter de schermen en 
we lopen langs de de regiekamers en studio’s. Ze to-
nen hoe programma’s tot stand komen. 

Dinsdag 14 mei 2019 
Vertrek: Gemeentehuis Scherpenheuvel en 
vervolgens de gekende opstapplaatsen

Vertrekuur: 12u30 | Prijs: 25 € per persoon 
(vervoer/gidsen/inkom/verzekering inbegrepen
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Zwarte Woud
& Bodensee

24 tot en met 29 mei 2019

Koekoeksklokken, de Schwarzwälder Kirschtorte, de 
vakwerkhuizen, donkere naaldbossen en lieflijke meren 
verrassen iedereen in het Zwarte Woud. Bezoeken aan 
de watervallen van Triberg, de Titisee en de tocht over 
de top van de Feldberg en de Schauinsland staan op 
het programma. We maken ook een daguitstap naar 
Zwitserland met bezoeken aan de indrukwekkende 
Rheinfälle in Schaffhausen en aan het droom- en 
bloemeneiland Mainau in de Bodensee. Ons verblijfhotel 
is het gezellige familiehotel Silberkönig**** in Gutach- 
Bleibach im Elztal nabij Freiburg im Breisgau.

DAG 1 | DIEST - KAYSERSBERG - GUTACH - BLEIBACH
Vertrek in de ochtend vanuit de centrale opstaplaats, 
via Namen naar Arlon. Door het Groothertogdom naar 
Nancy en Kaysersberg in de Elzas, voor onze lunch en kort 
bezoek. Naar Sant Märgen en in een prachtig natuurkader 
naar Sankt Peter in het Glottertal, bekend om de reeks 
Schwarzwaldklinik. Geleid bezoek aan het vroegere 
benedictijnenklooster met de bibliotheek in rococostijl, 
de Fürstensaal en de kloosterkerk. Via Waldkirch 
naar Gutach-Bleibach in het Elztal. Welkomstdrankje, 
avondmaal en logies in hotel Silberkönig****.

DAG 2 | GUTACH - SCHAUINSLAND - FELDBERG - TITISEE 
Na ons ontbijtbuffet rijden we naar de Feldberg, de hoogste 
berg van het Zwarte Woud. We nemen de zweefbaan om 
de 1493m hoge top te bereiken vanwaar we een prachtig 
panorama zien dat bij heldere weersomstandigheden reikt 
tot de Vogezen en zelfs de Alpen. Via Bärental naar Titisee. 
Middagmaal. Boottocht op de Titisee en nadien wordt 
een kopje koffie en een stuk ‘Schwarzwälder Kirschtorte’ 
aangeboden. Vrije tijd. Terug naar Badenweiler voor 
avondmaal en overnachting. 

DAG 3 | GUTACH - ST.GEORGEN - FREUDENSTADT 
Na het ontbijt vervolgen we onze tocht door het prach-
tige Schwarzwald en worden naar St. Georgen gebracht 

mei

Vrijdag 24 tot en met woensdag 29 mei 2019 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
690 € per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer | Supplement single: 150 €

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer
✓		5 nachten in hotel Silberkönig****
 op basis van half pension
✓	 6 x middagmaal
 (hoofdschotel & 1 consumptie)
✓	 Uitstappen en inkomgelden zoals 

vermeld in het programma
✓	 Folklore-avond in het hotel
✓	 Ervaren Nederlandstalige gids
 gedurende de hele reis
✓	 Audioguidesysteem
✓	 BTW, baantaksen en garantiefonds
✓	 Annulatie en bijstandsverzekering
✓	 Begeleiding
✓	 Drinkgeld chauffeur

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Dranken bij de avondmaaltijden
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voor een ritje met de Schwarzwaldbahn. Het hoogte-
verschil van zo’n 600m tijdens deze treinrit zorgt voor 
spectaculaire bochten en fraaie uitzichten. We bege-
ven ons naar Freudenstadt, waar we eerst onze lunch 
nuttigen en daarna een wandeling maken door de 
stad. Onder alle bezienswaardigheden van deze stad 
is de markt  - trouwens de grootste van Duitsland - het 
meest opvallend. Na de wandeling zijn we vrij om zelf 
wat rond te kuieren in deze leuke stad. De bus brengt 
ons daarna terug naar ons hotel voor avondmaal en 
overnachting. 

DAG 4 | GUTACH - SCHAFFHAUSEN - MAINAU
Na het ontbijt rijden we via Bonndorf naar de Zwitserse 
grens. Verder naar Schaffhausen voor een bezoek aan 
de indrukwekkende Rijnwatervallen, een wonder van 
de natuur. Langs Kreuzlingen naar de Bodensee en 
het eiland Mainau. Met de Mainaubus naar het hart 
van het eiland. Middagmaal (typisch Duitse schotel-
éénganggerecht) met een drankje naar keuze. Bezoek 
o.l.v. een plaatselijke natuurgids aan het droom- en 
bloemeneiland Mainau met een onvoorstelbaar rijke 
en haast exotische en subtropische bloemen- en 
plantenpracht. Via Konstanz terug naar Gutach voor 
‘Schwarzwaldbuffet’ en overnachting.

DAG 5 | GUTACH - FREIBURG 
Na het ontbijt rijden we naar Freiburg im Breisgau aan 
het wijngebied van de Kaiserstuhl. Geleid bezoek aan 
de belangrijkste stad van het Zwarte Woud met o.m. 
de Münsterkerk, het Rathaus en de verkeersvrije Kaiser 
Josefsstrasse. Na de lunch begeven we ons richting 
ecowijk Vauban. Deze wijk is gelegen op ongeveer 4 km 
van het stadscentrum op de voormalige Franse militaire 
basis Vauban. Na de Duitse hereniging trok Frankrijk 
er zijn troepen terug en droeg de wijk over aan de stad 
Freiburg. In december 1993 lanceerde de stad Freiburg 
de ontwikkeling van deze nieuwe wijk, gezien er duidelijk 
nood was aan stadsuitbreiding. Het belangrijkste doel 
van deze wijk was om deze milieuvriendelijk te maken. 
Deze wijk die ongeveer 5300 bewoners telt, is nagenoeg 
volledig autovrij. De bewoners nemen de fiets of tram, die 
Vauban perfect verbindt met de binnenstad van Freiburg. 
De wijk staat bol van voorbeelden van ecologisch leven. 
In deze wijk zijn enkel laag-energie-woningen toegelaten. 

Alle ramen zijn voorzien van drie lagen glas. Door een 
ventilatiesysteem worden de woningen voortdurend 
voorzien van frisse lucht. De meeste huizen zijn voorts 
voorzien van zonnepanelen en slimme generatoren, 
die op houtsnippers worden gestookt en voor warmte 
en stroom zorgen. Ook het het water van de toiletten 
en de douche wordt gerecupereerd om de tuin mee te 
besproeien. Na dit bezoek rijden we terug naar Gutach 
voor avondmaal en overnachting. Folkloreavond in 
ons hotel. 

DAG 6 | GUTACH - LUXEMBURG - DIEST
Na het ontbijt vertrekken we richting Luxemburg voor een 
bezoek aan de stad Luxemburg. We genieten eerst van 
een prachtig uitzicht op de oude brug ‘de Pont Adolphe’ 
op het dal van het rivierte de Pétrusse. Wandeling in 
het prachtig centrum met zijn vesting ‘Lucilinburhuc’. 
We wandelen door de ‘ville haute en ville basse’ met 
de Rocher du Bock, de Wenceslaswal, de vallei van de 
Alzette en de kazematten. Na de middag verlaten we 
de stad en rijden verder naar onze eindbestemming.
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juni

Daguitstap
Kastelen, landcommanderijen,

wijnen en mysteries

8 juni 2019

Met ons eerste bezoek vandaag, wanen we ons even 
in Frankrijk. In Riemst brengen we een bezoek aan het 
enige wijnkasteel in België, namelijk het wijnkasteel 
van Genoelselderen. Het park, de wijngaarden, de sto-
kerij, het pershuis en de 13de-eeuwse wijnkelders staan 
op het programma alvorens we ons installeren voor 
een gezellige wijnproeverij.

En van het ene kasteel trekken we verder naar het an-
dere. Al is Alden Biesen niet zomaar een kasteel maar 
een sprookjesachtige landcommanderij.

We ontdekken samen met de gids de ware geschiede-
nis van Alden Biesen. We leren over de Duitse orde, de 
ridders en het kastelencomplex. We bezoek de kerk, 
de binnenpleinen, het luxueze appartement van de 
landcommandeur, enz... Het sprookjesachtige decor 
van Alden Biesen en een boeiend verhaal zijn geba-
seerd op waargebeurde feiten.

Zaterdag 8 juni 2019 
Vertrek: Gemeentehuis Scherpenheuvel en 
vervolgens de gekende opstapplaatsen

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
55 € per persoon (vervoer/ontbijt/middagmaal/
rondleiding/wijnproeverij/gids/drinkgeld chauffeur/
reis- en bijstandsverzekering/BTW en taksen 
inbegrepen)

Zondag 23 juni 2019 
Vertrek: meegedeeld bij inschrijving

Vertrekuur: 14u00 | Prijs: 3 € per persoon

Zomerwandeling
23 juni 2019

Wij maken een leuke wandeling van ongeveer 2 uur. 
We sluiten af bij een lekkere tas koffie of een frisse 
pint.
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Daguitstap
Plopsaland De Panne

17 augustus 2019

Plopsaland De Panne is een themapark aan de Belgische 
kust, opgebouwd rond de populaire Studio 100-figuren 
Samson & Gert, Kabouter Plop, Piet Piraat, Amika, 
Bumba en hun vriendjes.

Plopsaland combineert de magie van deze figuren met 
het plezier van prachtige attracties op kindermaat in 
familiale sfeer. De Plopsa-parken zijn bovendien de 
ideale locatie voor een groepsuitstap.

Plopsaland De Panne biedt plezier voor alle leeftijden 
want er is voor elk wat wils! In Mayaland kan je de 
wondere wereld van Maya De Bij ontdekken of ga 
samen met Wickie op avontuur in Wickieland! Kortom, 
Plopsaland De Panne staat garant voor 1001 kriebels 
voor de hele familie!

augustus

Zaterdag 17 augustus 2019
Vertrek: gemeentehuis Scherpenheuvel en 
vervolgens de gekende opstapplaatsen.

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
40 € per persoon | Kinderen tot 85 cm: 15 € | 
Kinderen 85 cm tot 1m: 25 €
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Saarbrücken & Metz
Driedaagse trip

30 augustus
tot en met 1 september 2019

Een bonte mix van natuur en cultuur met bezoeken 
aan Villeroy & Boch, het Unesco erfgoed te Völklingen 
en het Centre Pompidou.

De Duitse deelstaat Saarland grenst in het zuidwesten 
aan Frankrijk, met zijn westpunt aan Luxemburg en in 
het noordoosten aan de deelstaat Rijnland-Palts. Het 
bijzondere van dit stukje Duitsland schuilt niet alleen in 
de natuur en de charmante dorpjes, ook de keuken en 
de levensstijl van de Saarlanders is duidelijk beïnvloed 
door de Franse buren. Een bezoek aan Centre Pom-
pidou-Metz, een tempel voor hedendaagse kunst, mag 
niet ontbreken. Het spectaculaire gebouw met een in-
drukwekkend dak en een houten constructie die bedekt 
wordt door een lichtdoorlatend membraan, combineert 
esthetische elegantie met een ware technische revolu-
tie. Met andere woorden, een niet te missen onderdom-
peling in de Saarlandse natuur en cultuur.

DAG 1 |  SAARBURG - SAARSCHLEIFE - VILLEROY & 
BOCH - SAARBRÜCKEN
Vertrek in de ochtend (ontbijt onderweg) richting 
Luxemburg naar het Saarland. We houden eerst halt in 
het schilderachtige Saarburg met de waterval Leukbach, 
de klokkengieterij en de  prachtige huizen. Verder naar 
het adembenemend natuurverschijnsel, de Saarschliefe. 
We nemen onze lunch in Mettlach. In de namiddag brengen 
we bezoek aan het beroemde Villeroy & Boch imperium. 
Keravision, het aardewerkmuseum en museumcafé anno 
1892 vertellen het verhaal van een dynastie op zich. Na dit 
bezoek sluiten we af in één van de mooiste museumcafés 
ter wereld waar u vrijblijvend iets kan drinken. Verder 
naar Saarbrücken waar we onze intrek nemen in hotel 
Victors Residenz****.

DAG 2 | SAARBRÜCKEN - VÖLKLINGEN
Na het ontbijtbuffet verkennen we het veelzijdige 
Saarbrücken. Friedrich Stengel gaf halverwege de 18de 

eeuw een barok zicht aan de middeleeuwse stad op beide 
oevers van de Saar. Rondom het slot en de Ludwigskirche 

zat. 30 & zon 31 aug. & zon. 1 september 2019 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
349 € per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer | Supplement single: 25 €

Inbegrepen in de prijs

✓ Vervoer
✓	 Licht ontbijt op de heenreis
✓		2 x overnachting in hotel Victors 

Residenz**** op basis van half 
pension

✓	 3 x lunch
 (hoofdschotel & 1 consumptie)
✓	 Alle uitstappen en inkomgelden 

zoals vermeld in het programma
✓	 ervaren Nederlandstalige gids
✓	 Audioguidesysteem
✓	 Annulatie en bijstandsverzekering
✓	 Drinkgeld chauffeur

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Overige dranken bij de maaltijden

augustus
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woonden ooit de graven en vorsten van Nassau-
Saarbrücken. Nu vindt u hier het parlement, de ministeries 
en de kanselarij. Na onze lunch brengen we een bezoek 
aan de Völklinger Hütte. Deze ijzersmelterij behoort tot de 
meest originele wereldcultuur- erfenissen van de UNESCO. 
Het complex werd in 1986 stilgelegd en tot beschermd 
monument verklaard. De toegankelijke hoogovengroep 
met een 40 meter hoog panoramaplatform, de enige 
hellende lift ter wereld en de 6.000 m² grote blaashal 
zijn nog maar voorproefjes op de hoogtepunten van de 
rondleiding in dit gigantische industriecomplex. Na dit 
bezoek begeven we ons terug naar het hotel voor het 
avondmaal en overnachting.

DAG 3 | SAARBRÜCKEN - METZ - DIEST
Na het ontbijt verlaten we Saarbrücken en begeven 
we ons naar Metz. Het historisch centrum van Metz 
met zijn kathedraal is een pareltje. Meer dan 6.500 m² 
gebrandschilderde en glas-in-loodramen maken deze 
kathedraal tot de best verlichte van Frankrijk, met als 
bijnaam ‘de lantaarn van de Goede God’.
We zetten ons bezoek verder langs de Opera, de oude 
stadspoorten en talrijke gezellige pleintjes. Na de lunch 
brengen we een bezoek aan het schitterende centre 
Pompidou-Metz. Drie omvangrijke exhibitieruimtes 
worden bedekt met één van de grootste en meest 
complexe dak structuren ooit. De galerij van het Centre 
Pompidou-Metz is het huis van Europa’s grootste collectie 
aan moderne kunst met meesterwerken van Picasso, 
Matisse en Kandinsk, enz. Na dit bezoek vangen we 
onze terugreis aan richting Diest!
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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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september

10-daagse vliegtuigreis Spanje

Roquetas de Mar,
Costa De Almeria

van 14 tot en met 24 september 2019

LIGGING
In Roquetas de Mar vind je genoeg restaurantjes, van 
internationale gerechten tot Spaanse tapasbarretjes. 
Maak ook een wandeling over de palmenboulevard 
voor dat heerlijke vakantiegevoel. Overdag is er ge-
noeg te doen: wandelen, fietsen, een bezoekje aan het 
mooie strand, golfen. Een aanrader is een bezoek aan 
één van de grootste shoppingmalls van heel Spanje, 
The Gran Plaza Shopping Centre. Zeker weten dat je 
hier een leuk presentje vindt voor het thuisfront. Te-
genover Gran Plaza is er iedere donderdag een grote 
markt met wel 275 kraampjes, van 08.00 tot 14.00 uur. 
Heel erg leuk om te bezoeken! 

EVENIA ZORAIDA RESORT****
Het prachtige Zoraida Resort ligt vrijwel direct aan het 
strand en bestaat uit twee hotels: Zoraida Park en Zo-
raida Garden. De faciliteiten van beide Selections ho-
tels, zoals de zwembaden, de tuin met ligbedden en 
de bars, mogen door alle gasten gebruikt worden. In 
Zoraida Garden vind je ook nog een fitnessruimte, die 
ook voor iedereen die op het resort verblijft toegan-
kelijk is.

De grote, schitterende zwembaden van Zoraida Resort 
vormen een waar zwemparadijs. Veel kleurrijke glijba-
nen staan garant voor heel wat uurtjes waterpret. Re-
laxen in het zonnetje kan perfect in de prachtige, uitge-
strekte tuin, heerlijk! Iedere avond is er leuke animatie 
en buiten de shows die door het eigen animatieteam 
gegeven worden, zijn er ook regelmatig flamenco- of 
magische shows te bewonderen, die opgevoerd wor-
den door professionele artiesten van buiten het hotel.
Lekker eten en drinken is natuurlijk ook erg belangrijk 
tijdens de vakantie. Daarom staat er iedere dag weer 
een smakelijk buffet voor je klaar in het restaurant. Er 
zijn ook een aantal gerechten die de kok klaarmaakt 
terwijl je toekijkt. 

SPORT & ONTSPANNING
Zoetwaterzwembad met glijbanen, groot zoutwater-
bad, 2 kinderbaden waarvan 1 met piratenschip en 
kinderglijbanen. Zonneterrassen, tuin, gratis ligzetels 
en parasols aan het zwembad.

Overdekt zwembad (verwarmd tussen oktober en mei, 
badmuts verplicht), voetbal, petanque, aquarobic, ani-
matieprogramma, 2 x per week livemuziek.

VERBLIJF OP BASIS VAN ALL-IN
Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm in het 
hoofdrestaurant met showcooking. Water, tafelwijn, 
bier of frisdrank tijdens het middag- en avondmaal.
Selectie van lokale alcoholische dranken (geen merk-
dranken), water, tafelwijn, sangria, bier, fruitsappen 
(flessen of dozen, niet versgeperst) en frisdranken (van 
10u tot 24u). Tapas en snacks (van 12u tot 16u).
1 gratis kussen per persoon aan het zwembad volgens 
beschikbaarheid. 1 uru per dag per kamer en volgens 
beschikbaarheid: voetbal, petanque, aquarobic en fit-
ness. 
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van 14 september tot en met 24 september 2018 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs indien 
boeking voor 31 januari 2019: 1.025 € per persoon 
op basis van een tweepersoonskamer  | 970 € per 
persoon op basis van een driepersoonskamer | 
1425 € per persoon in een single kamer 

Inbegrepen in de prijs

✓ Vlucht
✓	 10 kg. handbagage per persoon
✓	 1 ingecheckte valies van 20 kg. 

(18 €)
✓	 Vervoer van en naar hotel
✓	 Overnachting in Evenia Zoraida 

Resort****
✓	 Verblijf op basis van All In
 formule
✓	 Fuel protection program 15 €
✓	 Begeleiding
✓	 BTW en alle taksen

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Alle persoonlijke uitgaven
✓	 Verzekeringen + vervoer (bij-

stands-, annulerings- en ongeval-
lenverzekering) 30 €

✓	 Boekingen na 15 februari 
 + 120 € per persoon
✓	 Boekingen vanaf 1 mei:
 prijs op aanvraag

Boek voor 31 januari
en geniet van

onze vroegboekkorting!!
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oktober

Najaarswandeling
20 oktober 2019

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

Halloweenfeest
12 oktober 2019

Met optredens van Patrick Onzia, Dirk Van Voren, Celi-
ne Hermans, Eddy Herman en het showballet zal Hal-
loween nooit meer hetzelfde zijn.

Zondag 20 oktober 2019
Vertrek: meegedeeld bij inschrijving

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

Zaterdag 12 oktober 2019
Evenementenhal Den Amer - Diest 

Start: 14u00 | Prijs: 13 € per persoon

SS TECHNICS
Facility Management

0477 74 47 34



SAMAC AANBOD 2019 | 21  

Noteer nu reeds voor 2020!!

Hairstyling Sewela
Alleen op afspraak

013 46 23 33

Comm. Neyskenslaan 20 - Diest

Cruise naar
de Noorse Fjorden!

Eén van de mooiste reizen die je ooit zal beleven.

Bijkomende informatie volgt.

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
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november

Dubai, Abu Dhabi
Culturele rondreis

20 tot en met 25 november 2019

Schitterende witte zandstranden, archeologische 
schatten en prachtige moskeeën delen het uitzicht 
met ultramoderne architectuur en unieke ontspan-
ningsmogelijkheden. Dit is een reis waar oud en nieuw 
harmonieus samengaan.
Er zijn tastbare en zichtbare overblijfselen uit elke eeuw 
waardoor dit een inspirerende en unieke bestemming 
is. Zelfs als u verwacht om verrast te worden, blijft dit 
magische land met zijn kristalheldere wateren u abso-
luut verbazen. Deze prachtige reis naar de Verenigde 
Arabische Emiraten laat niemand onberoerd.

DAG 1 
Afspraak met onze reisleider op de luchthaven te Za-
ventem. Na de check-in nemen we een rechtstreekse 
lijnvlucht met Emirates Airlines naar Dubai. Maaltij-
den aan boord van onze vlucht. Aankomst omstreeks 
middernacht. We begeven ons naar hotel TRYP**** te 
Dubai.

DAG 2 
Na het ontbijtbuffet starten we met de ontdekking 
van de Arabische parel tijdens een stadsrondrit in 
het oude Dubai. We wandelen langs Al-Bastakiya, de 
oudste wijk van Dubai met het Al-Fahidi Fort. Een Abra 
(watertaxi) brengt ons via de Dubai Creek naar de exo-
tische kruidenmarkt en de glitterende Goud Souk, we-
reldwijd één van de belangrijkste handelscentra voor 
goud- en juwelenhandel. We brengen ook een bezoek 
aan een ledermodeshow en een juwelier. Via een stop 
aan de koninklijke paleizen begeven we ons terug naar 
ons hotel. We genieten van een prachtige cruise met 
avondmaal in de marina! 

DAG 3 
Na het ontbijtbuffet rijden we via het schitterende 
Downtown naar het palmeneiland en houden halt 
aan het beroemde Atlantishotel. Daarna begeven 
we ons naar de wolkenkrabbers aan de Dubai Mari-
na. We genieten verder van een vrij moment op de 
JBR The Walk met zicht op het grootste reuzenrad 
ter wereld. Verder naar het sprookjesachtige Madi-

nat Jumeirah, met zijn souk, waterkanalen en vooral 
het verbluffend zicht op het iconisch hotel, de Burj Al 
Arab. U kan hier uw namiddag verder doorbrengen of 
terug naar het hotel gaan. Deze avond genieten we 
van het avondmaal in het unieke en zelfverklaarde 7* 
hotel , de Burj Al Arab.

DAG 4 
Vandaag voorzien we een uitstap naar de hoogte-
punten van Abu Dhabi. We bezoeken de Seikh Zayed 
Moskee, de derde grootste moskee ter wereld en een 
waar pronkstuk in de Emiraten, het luxe hotel Emirates 
Palace en het paleis van de koninklijke familie. In de 
namiddag brengen we een bezoek aan de culturele 
parel van het land, het Louvre Abu Dhabi. Dit schitte-
rende koepelvormige gebouw is een meesterwerk van 
Jean Nouvel en heeft onlangs zijn deuren geopend. We 
begeven ons terug naar ons hotel in Dubai voor ons 
avondmaal & overnachting.

DAG 5 
Na het ontbijtbuffet bezoeken we The Dubai Frame, 
Dubai’s meest recente bezienswaardigheid. The Frame 
bestaat uit twee hoge torens die bovenaan met elkaar 
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verbonden zijn door een 93 meter lange glazen brug die 
een 360° panoramisch uitzicht biedt. Daarna begeven 
we ons naar de Dubai Mall en brengen we een bezoek 
aan de indrukwekkende Burj Khalifa, met zijn 828m het 
hoogste gebouw ter wereld. Met de lift bereiken we de 
124ste verdieping en genieten we van een fenomenaal 
uitzicht. Terug naar ons hotel voor overnachting. We 
sluiten de reis af met een schitterend avondmaal in het 
Armani hotel met zicht op de fonteinen. 

DAG 6 
Vandaag nemen we afscheid van het sprookje van dui-
zenden- één-nacht met de ontelbare hoogtepunten. 
Na ons ontbijt genieten we nog van een vrij moment. 
Daarna transfer naar de luchthaven van Dubai. Aan-
komst in Brussel in de vooravond.

Inbegrepen in de prijs

✓ Vlucht Brussel-Dubai-Brussel met Emirates 
Airlines

✓		5 nachten in hotel Aloft Deira**** in Dubai
✓		5 x rijkelijk ontbijtbuffet
✓		4 x avondmaal: dag 2 Marina cruise met 

avondmaal, dag 3 diner in het iconisch Burj Al 
Arab hotel 7*, dag 4 avondmaal in het hotel, 
dag 5 diner in het Armani hotel met zicht op de 
fonteinen

✓	 Excursies: dag 2 traditioneel Dubai, dag 3 mo-
dern Dubai, dag 4 Abu Dhabi met het Louvre 
museum, dag 5 The Frame - Dubai Mall - @ 
The Top

✓	 lokale Nederlandstalige gids tijdens uitstappen
✓	 Transfers in moderne bussen met airco
✓	 Drinkgeld chauffeur
✓	 BTW, huidige taksen en garantiefonds
✓	 Reis-, annulatie- en bijstandsverzekering
✓	 Vervoer naar de luchthaven
✓	 Hoteltaksen 4 € per kamer/nacht

Niet inbegrepen in de prijs

✓	 Persoonlijke uitgaven
✓	 Middagmalen
✓	 Vrijblijvende fooien

20 tot en met 25 november 2019 
Vertrek: Tulpenstraat - Diest

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | Prijs: 
1249 € per persoon op basis van een tweeper-
soonskamer | Supplement single: 220 €
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december

Winterrevue
21 december 2019

Onze winterrevue is meer dan een sfeervolle showna-
middag met optredens van het showballet Showcase, 
Lia Linda, Rudy Clark, Steven Lambert & Paco Garcia. 

Het belooft een prachtige afsluiter te worden van het 
voorbije jaar. Alles voorafgegaan door een kerstdiner 
bestaande uit soep, hoofdschotel en dessert.

Kerstmarkt Brussel
7 december 2019

De kerstmarkt in Brussel is een grandioze ervaring! 
Wie Brussel nog niet kent, moet het zeker niet nalaten 
om de stad met een bezoekje te vereren.

Het is een prachtige oude stad. Brede lanen met mooie 
oude bomen begeleiden de nieuwsgierige bezoeker 
naar het historische centrum. De statige gebouwen op 
de vele pleinen maken van Brussel een stad met veel 
grandeur.

Zaterdag 21 december 2019
Evenementenhal Den Amer - Diest

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

Zaterdag 7 december 2019 
Vertrek: gemeentehuis Scherpenheuvel
en vervolgens de gekende opstapplaatsen.

Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving
Prijs: 15 € per persoon
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praktisch

Onze opstapplaatsen

Gemeentehuis Scherpenheuvel
Grote Markt Zichem

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 (via mijn SamAc reeds 
ingevuld);

→ 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, 
via 013/33 65 44 of stuur ons het 
formulier op pagina 27 terug. Wij 
doen het nodige. 

De aangeboden reizen worden
georganiseerd en aangeboden door:

CTT: ondernemingsnummer 0867.164.657
Vergunning categorie A 6259
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inschrijvingsfiche activiteiten 2019

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 06 januari 2019 - Nieuwjaarsconcert - aantal personen _ _ _ _ _ _

❍ Zondag 17 februari 2019 - Winterwandeling - aantal personen _ _ _ _ _ _

❍ Zaterdag 04 & zondag 05 mei 2019 - Weekendtrip Giethoorn - aantal personen _ _ _ _ _ _

 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍	

❍ Dinsdag 14 mei 2019 - Bedrijfsbezoek VRT - aantal personen _ _ _ _ _ _

❍ Vrijdag 24 t.e.m woensdag 29 mei 2019 - Zwarte Woud & Bodensee - aantal personen _ _ _ _ _ _

 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍

❍ Zaterdag 8 juni 2019 - Dagtrip wijnkasteel & landcommanderij - aantal personen _ _ _ _ _ _

❍ Zondag 23 juni 2019 - Zomerwandeling - aantal personen _ _ _ _ _ _

❍ Zaterdag 17 augustus 2019 - Plopsaland - aantal personen _ _ _ _ _ _ kinderen _ _ _ _ _ _ 

❍ Vrijdag 30 augustus t.e.m. zondag 1 september 2019 - Driedaagse Saarbrücken - aantal personen _ _ _ _ _ _

 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍

❍ Zaterdag 14 t.e.m. dinsdag 24 september 2019 - Vliegtuigreis Spanje -  aantal personen _ _ _ _ _ _

 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍

❍ Zondag 20 oktober 2019 - Najaarswandeling - aantal personen _ _ _ _ _ _

❍ Woensdag 20 t.e.m. maandag 25 november 2019 - Culturele reis Dubai - aantal personen _ _ _ _ _ _

 Kamer: single ❍	Dubbel ❍	Triple ❍

❍ Zaterdag 7 december 2019 - Kerstmarkt Brussel - aantal personen _ _ _ _ _ _

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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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 wijnkasteel
Genoelselderen, Plopsaland,...

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

10 jaar

Colofon
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Bie Creative
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Samac
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013 33 65 44

info@samac.be
www.samac.be


