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SamAc
Kidsclub

SamAc Kidsclub is een initiatief van SamAc, 
bruisende vereniging voor mensen met pit. 

WAT? 
SamAc’s Kidsclub is een su-
perleuke kinder- en jonge-
renclub voor kids van 4 tot 
en met 13 jaar. De mascotte 
mAcie is superlief, opgewekt 
en actief en organiseert geva-
rieerde, boeiende activiteiten. 
Maak kennis met mAcie en 
beleef samen de leukste en 
spannendste avonturen! 

BETALING?
Lid worden is gratis als je ou-
ders of grootouders lid zijn of 
worden van SamAc. 

ONLINE RESERVEREN?
Reserveer je plaatsen voor ac-
tiviteiten via www.samac.be

HOE WERKT HET?
→ Surf naar www.samac.be 

en klik op de activiteit van 
jouw keuze;

→ Klik op ‘inschrijven’;
→ Vul hier de gegevens in van 

iedereen die wenst deel te 
nemen;

→ Klik op ‘verzenden’.

Je reservatie is nu gebeurd. Je 
ontvangt een bevestiging met 
deelnamebewijs en betalings-
aanvraag via mail.

INFO & LID WORDEN?
Ga snel naar www.samac.be, 
neem contact op via de kids-
foon op 013/ 33.65.44 of mail 
naar kidsclub@samac.be



Hoi allemaal !

Welkom bij de leukste kidsclub van het Hageland. 

Ik ben mAcie, de mascotte van de gloednieuwe
SamAc Kidsclub en samen gaan we een leuke tijd tegemoet.

In deze folder en via onze website www.samac.be vind je
alle informatie over de kidsclub, kan je zien wat we allemaal te bieden

hebben en ontdek je waar je mij overal tegen kan komen.

Wil je graag lid worden ? Surf naar www.samac.be en vul het formulier in.
Dan kan je binnenkort samen met mij en andere creatieve, enthousiaste,

nieuwsgierige kinderen deelnemen aan de vele leuke activiteiten.

Heb je een vraag of wil je me al een leuke tekening sturen?
Mail dan gerust naar kidsclub@samac.be of via de post naar

Kidsclub SamAc t.a.v. mAcie, Emile Vanderveldestraat 80 te Diest.

Groetjes en tot gauw !

mAcie
PS : Indien je ouders, oma of opa lid worden van SamAc ligt er zowel voor hun als voor jou een leuk geschenkje klaar…
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Filmvoorstelling

SOLAN & LUDWIG:
REIS NAAR DE MAAN

26 februari 2020

50 jaar geleden zette de mens voor het eerst 
voet op de maan. Maar wat Solan & Ludwig 
doen, is minstens even straf: met de raket van 
hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze 
op ruimtemissie! Maar met geheime passagiers 
en misdadige plannen aan boord wordt het lef 
van onze helden zwaar op de proef gesteld.

WORKSHOP:
Na de film knutselen we samen een glittermaan 
om in je slaapkamer op te hangen.

(Met de stemmen van Martine Tanghe & Freek Braeckman)

Wanneer  
Woensdag

26 februari 2020

Waar  
CC Begijnhof

Diest

Aanvang & einde
14u00 - 17u00

Prijs  
4€ leden Kidsclub

5€ niet-leden
(drankje & versnapering

inbegrepen)

Leeftijd 5+

Programma

2020

i.s.m.



Poppentheater

DRUKTE
BIJ DE PAASHAAS

1 april 2020

De drukste periode voor de paashaas breekt 
weer aan. Maar er moet nog  heel wat gebeuren. 
Om alles goed en op tijd klaar te krijgen heeft de 
paashaas jullie hulp nodig. Ook Meneertje Pom 
staat klaar om te helpen.  
Maar dan dreigt alles mis te lopen: de paasklok 
zit vast, de paashaas valt van zijn stokje en plots 
ligt er een vreemd ei in de poppenkast…

Hopelijk kom jij samen met de paashaas alles in 
goede banen leiden !

Aansluitend komt de paashaas op bezoek met 
een lekker geschenk voor alle kindjes.

Wanneer  
Woensdag
1 april 2020

Waar  
CC Begijnhof
Diest

Aanvang & einde
14u00 - 17u00

Prijs  
5€ leden Kidsclub
6€ niet-leden
(drankje, geschenkje & 
versnapering inbegrepen)

Leeftijd ± 4 tot 7 



Grootouders & kleinkinderen

OMA’S & OPA’S AAN DE TOP
22 april 2020

Door wie worden de kleinkinderen het meeste verwend? 
Van wie krijgen ze al eens een extra centje in de handen 
geduwd? Juist ja, van oma en opa, toch vaak de grootste 
schatten van de familie. 
Daarom nodigen we dan ook alle (plus)oma’s, (plus)opa’s 
en kleinkinderen uit op een gezellige namiddag waar we 
starten met koffie (chocomelk voor de kleintjes) en een 
lekkere koffiekoek. Daarna gaan we samen aan het spe-
len: gezelschapsspelen, volksspelen  en andere doe-ac-
tiviteiten.

Als slot genieten we van een bijzondere show: ‘Het 
GROOT CIRCUSPROGRAMMA’. In deze voorstelling zien 
we papegaaien die kunnen fietsen en rolschaatsen. En 
heb je al eens een hondje gezien dat kan rekenen en 
trompet spelen? 

Wanneer  
Woensdag

22 april 2020

Waar  
CC Den Amer - Diest

Aanvang & einde
14u00 - 17u30

Prijs kinderen  
(tot 13 jaar)

3€ leden Kidsclub
5€ niet-leden

Prijs grootouders  
8€ leden

10€ niet-leden



KLIMMEN & KLAUTEREN
6 mei 2020

Hou je van een spannende en uitdagende ac-
tiviteit? Kom dan met mAcie klimmen in het 
klimcentrum Alpamayo, het klimcentrum dat 
je vindt op be-MINE, in Beringen in de voor-
malige elektriciteitscentrale. 

Het wordt zeker en vast een namiddag vol 
spanning en plezier. Na afloop genieten we 
samen van een drankje en een hapje.

Wanneer  
Woensdag 6 mei 2020

Waar  
Alpamayo - Be-Mine Beringen
13u00 parking CC Den Amer

Aanvang & einde
14u00 - 17u00

Prijs  
9€ leden Kidsclub
10€ niet-leden
(inkom, begeleiding, drankje
& versnapering inbegrepen)

Leeftijd 6 t.e.m. 13 jaar



Actie & avontuur in

PHANTASIALAND
15 augustus 2020

Geniet met je hele familie van unieke attracties 
en spetterende shows in Phantasialand, het beste 
pretpark van Duitsland!

Waag jij je aan de knotsgekke en ‘s werelds langste 
VR-achtbaan ‘Crazy Bats’? Ontdek de verschillende 
attracties en shows voor groot en klein, jong en oud. 
We maken er samen een Phantastische dag van!

Wanneer  
Zaterdag

15 augustus 2020

Vertrek  
Gemeentehuis &

gekende opstapplaatsen
(zie pag. ...)

Uur
Meegedeeld bij inschrijving

Prijs
Kinderen 4 tot 11 jaar

55€ leden Kidsclub
57€ niet-leden

Vanaf 12 jaar
60€



SPEUR- & ZOEKTOCHT
16 september 2020

Als jij een echte ‘navigator’ bent of wil worden, 
trek je best je stapschoenen aan. De bossen van 
de Diestse citadel zijn the place to be voor een 
speur- en zoektocht.

Een tijdje geleden is er een schatkist verdwenen. 
Diegene  die hier verantwoordelijk voor is, is he-
laas verdwenen met de noorderzon. Lukt het jul-
lie team om gewapend met kaart, gps en zender 
-ontvanger de code te vinden?

Wanneer  
Woensdag
16 september 2020

Waar  
Paradeplein, Citadel - Diest

Aanvang & einde
14u00 - 17u00

Prijs  
13€ leden Kidsclub
14€ niet-leden
(begeleiding, gebruik gps, 
zenders/ontvangers, kaarten, 
drankje & hotdog inbegrepen)

Leeftijd 10 t.e.m. 13 jaar

alleen
voor

knappe
koppen



TECHNOPOLIS
5 november 2020

Durf jij op 5 meter hoogte over een kabel te 
fietsen? Of heb jij al ooit ín een zeepbel ge-
staan? Kan je zomaar een auto optillen? En ben 
je helemaal weg van virtual reality?

Kom dan mee naar Technopolis om een ant-
woord te vinden op deze en andere weten-
schappelijke en technologische vragen. We 
gaan een hele dag experimenteren, explore-
ren, inspecteren, bestuderen...

Tussendoor kan je even uitrusten op een heus 
spijkerbed !

Wanneer  
Donderdag 5 november 2020

Waar  
9u30 Parking CC Den Amer

Aanvang & einde
09u30 - 17u00

Meebrengen
Lunchpakket

Prijs 
8€ leden Kidsclub 

10€ niet-leden
(bus, inkom, drankje en

 stuk fruit inbegrepen)

Leeftijd 8 t.e.m. 11 jaar

i.s.m.



HALLO? WIE?
31 oktober 2020

Heb jij zin in een spooky Halloween-
party? Kom dan zeker met ons mee 
feesten. Haal je meest griezelige ver-
kleedkledij boven en oefen alvast je 
beste dansmoves. De best verklede 
dansers gaan met een griezelige prijs 
naar huis. 

We voorzien ook een leuke foto- en 
schminkstand en je kan smullen van 
hotdogs ,een ‘vampier-cocktail’ en an-
dere akelige verrassingen…

Wanneer  
Zaterdag
31 oktober 2020

Waar  
Locatie wordt
later meegedeeld

Aanvang & einde
14u00 - 17u00

Prijs  
Gratis

Leeftijd 4 t.e.m. 8 jaar 



MACIE’S
VERJAARDAGSFEEST

23 december 2020

mAcie wordt één jaar en dat vieren we met een ma-
gisch verjaardagsfeest vol leuke verrassingen! Met 
clown Bweno maken we er één groot, knotsgek ver-
jaardagsfeest van! Hij haalt de gekste grappen uit. 
Verwacht dus zeker een feestje waarbij iedereen 
dubbel ligt van het lachen.

Voor één keer moeten jullie geen cadeautje mee-
brengen, maar schenkt mAcie ieder aanwezig kind  
een leuke verrassing.

Wanneer  
Woensdag

23 december 2020

Waar  
Locatie wordt

later meegedeeld

Aanvang & einde
14u00 - 17u00

Prijs
5€ leden Kidsclub

7€ niet-leden

Leeftijd 4 t.e.m. 10 jaar



HANG MIJ OP JE PRIKBORD

❍	SOLAN & LUDWIG:
 REIS NAAR DE MAAN
 Woensdag 26 februari 2020 
 Leeftijd > 5 jaar

❍	DRUKTE BIJ DE PAASHAAS
 Woensdag 1 april 2020
 Leeftijd 4 t.e.m. 7 jaar

❍	OMA’S EN OPA’S AAN DE TOP
 Woensdag 22 april 2020 
 Leeftijd t.e.m. 13 jaar

❍	KLIMMEN EN KLAUTEREN
 Woensdag 6 mei 2020
 Leeftijd 6 t.e.m. 13 jaar

❍	PHANTASIALAND
 Zaterdag 15  augustus 2020 
 Leeftijd 4 t.e.m. 13 jaar

❍	SPEUR- EN ZOEKTOCHT
 Woensdag 16 september 2020   
 Leeftijd 10 t.e.m. 13 jaar

❍	TECHNOPOLIS
 Donderdag 5 november 2020
 Leeftijd 8 t.e.m. 11 jaar

❍	HALLO? WIE ? FUIF 
 Zaterdag 31 oktober 2020 
 Leeftijd 4 t.e.m. 8 jaar

❍	MACIE’S VERJAARDAGSFEEST
 Woensdag  23 december 2020
 Leeftijd 4 t.e.m. 10 jaar

INSCHRIJVEN VIA
www.samac.be
SamAc kidsfoon 013 33 65 44
kidsclub@samac.be



mAciemAcie



Lid
worden?

SamAc is niet meer weg te denken uit het 
(Diestse) verenigingsleven. Toch verwelko-
men we nieuwe leden zeker met open ar-
men. Leden die net als wij vinden dat SamAc 
het verschil maakt.

Waardeert u onze activiteiten? Word dan nu 
lid voor slechts 12 euro per jaar. Als lid kan 
u direct gebruik maken van alle voordelen 
die het lidmaatschap met zich meebrengt. 
Inschrijven kan via www.samac.be. Doen!

Onze opstapplaatsen
Gemeentehuis Scherpenheuvel 
Markt Zichem - Zwembad Diest
Sint-Jansstraat Diest  - Kautershoek Diest

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;
✓	 Je plaats kiezen in de zaal;
✓	 Je briefwisseling opvolgen;
✓		Gewoon inloggen met
 je gebruikersnaam en
 wachtwoord.
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