
een bruisende vereniging voor mensen met pit
www.samac.be

ACTIVITEITEN 2017
NAJAARSAANBOD
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  VRIJDAG 15 SEPTEMBER TOT VRIJDAG 22 SEPTEMBER

VLIEGTUIGREIS - SUNNY BEACH - ZWARTE ZEE
BARCELÓ ROYAL BEACH ***** ULTRA ALL INCLUSIVE

Sunny Beach is een moderne 
badplaats in opkomst en steeds 
meer mensen ontdekken deze 
bruisende hotspot aan de Bul-
gaarse Zwarte Zee. Sunny Beach 
is enorm geliefd bij jong én oud 
en dat komt vooral door het lan-

ge, goudgele zandstrand van maar liefst 8 kilometer. Daar-
naast is het ook nog eens lekker breed, waardoor er altijd 
ruimte genoeg is om met uw handdoek neer te strijken. Na-
tuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken in Sunny Beach.

VERTREK Tulpenstraat Diest
UUR 06.45u
PRIJS € 210 per persoon 
 op basis van een
 2 persoonskamer

  ZATERDAG 30 SEPTEMBER TOT ZONDAG 1 OKTOBER

WEEKENDTRIP NAAR TEXEL

Texel is het grootste en bekendste eiland van 
de Nederlandse Waddeneilanden en is ge-
vormd door wind en zee. We bezoeken de 
dorpen van het eiland met hun unieke be-
zienswaardigheden. En ook de unieke natuur 
van het prachtige Texel zal ons verbazen.

  DINSDAG 10 OKTOBER

BEZOEK SUIKERRAFFINADERIJ TIENEN
Duik gedurende een 
bezoek van 1,5 uur in 
het proces van biet 
tot suiker. Een be-
zoek dat traditie en 

innovatie koppelt aan milieu, duurzaamheid, 
veiligheid en aan mensen met talent en een 
hart voor suiker, ‘onze sweethearts’. Een be-
zoek op maat van SamAc, van snoepertjes tot 
zoetigheid: het kan allemaal!

PLAATS	 Suikerraffinaderij	Tienen
VERTREK Gemeentehuis 
 Scherpenheuvel
UUR	 Meegedeeld	bij	inschrijving
PRIJS € 17 (inkom,	vervoer	&	gidsen)

volzet

volzet

bijnavolzet

PRIJZEN PER PERSOON
Single kamer: € 905
2 persoonskamer: € 705
3 persoonskamer: € 705

VERTREK Tulpenstraat 
 Diest
UUR 03.00u
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volzet

volzet

bijnavolzet

  ZATERDAG 21 OKTOBER

VERJAARDAGSFEEST ‘SOUVENIERS’
Naar aanleiding van ons 10-jarig 
bestaan geven we een verjaar-
dagsfeest waar we al onze leden 
op uitnodigen. Met een optreden 
van Lia Linda en Albert, Andrei 
Lugovski en illusionist Nikolini zet-
ten we alvast alle sluizen open om er een heus feest 
van te maken.
Starten doen we met ons verjaardagsgebak met kof-
fie en afsluiten doen we met een lekkere avondlunch. 
Voor één keer moeten we geen geschenkje ontvan-
gen maar geven wij er eentje weg.

PLAATS Evenementenhal 
 ‘Den Amer’ Diest
UUR 14.00u
PRIJS € 11 

  ZONDAG 29 OKTOBER

NAJAARSWANDELING
De natuur is dikwijls op 
zijn mooist in het najaar. 
Een ideaal moment dus 
om eens flink te gaan 
stappen. We maken een 

wandeling van een kleine twee uur en sluiten 
af bij een lekkere pint of een warme tas koffie.

PLAATS	 Meegedeeld	bij	inschrijving
UUR 14.00u
PRIJS € 3 (leden)	-	€ 5 (niet-leden)
	 (incl.	drankje	&	verzekering)

  ZATERDAG 2 DECEMBER

SINTERKLAASFEEST

Sinterklaas en zwarte piet op bezoek bij kabou-
ter Pluim. We komen te weten hoe Sinterklaas 
en zwarte piet binnen geraken in een huis. 
Het gaat zeker niet zonder slag of stoot. En 
als zwarte piet zich te goed doet aan te veel 
worstjes loopt het goed fout. Al komt alles 
op het einde toch nog goed. Met optreden 
van poppentheater De Neus, een hapje, een 
drankje en een geschenkje.

PLAATS Beverbeekhuis
 Tulpenstraat Diest
UUR 14.30u
PRIJS € 10 (incl. poppentheater,

	 drankje	&	geschenk	van	de	Sint)

 

Programma	geschikt	voor	kinderen

tussen +	3	jaar	tot	+	7	jaar



 ZATERDAG 9 DECEMBER

KERSTMARKT RIJSSEL/LILLE (F)
Verwacht een sprookjesachtige kerstsfeer in 
deze bruisende stad en voornamelijk op de 
Grande Place. Prachtige gevels en weelderige 
decoraties zullen je versteld doen staan. Noël, 
oftewel kerst, wordt ook in Frankrijk namelijk 
groots gevierd.
De Rue Faidherbe of Rue Nationale richting 
het centrum met zijn fonkelende lampjes zijn 
een ideaal startpunt voor de beginreis naar 
de kerstmarkt van Lille. En op het Place de Ri-
hour staan 83 chalets tijdens de kerstmarkt.

VERTREK Gemeentehuis 
 Scherpenheuvel
UUR	 Meegedeeld	bij	inschrijving
PRIJS € 15

PLAATS Evenementenhal
 ‘Den Amer’ Diest
UUR 12.00u
PRIJS € 28 (min	korting	door	

het	gespaarde	bedrag	

door	deelname)
Clown Rocky’s Winterrevue met Showballet Show-
case, Guy Neve, Accordeonist Johan Veugelers & Luc 
Caals. Voorafgegaan door een kerstdiner bestaande uit 
soep, hoofdschotel en dessert.

  ZONDAG 7 JANUARI 2018

MEZZA MUSICA - VLAAMS MUZIEK THEATER
Drie topsolisten 
van het Vlaams 
Muziek Theater 
brengen je ver-
gezeld van een 
6-koppig orkest 

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. Ze nemen je mee naar een wereld 
waar muziek het hart van de mensen gelukkig maakt en 
waar dromen werkelijkheid worden!
Met Nathalie Denyft (sopraan), Kris Wouters (tenor) 
en François Jacobs (bariton).

MEER INFO OVER AL ONZE 
ACTIVITEITEN VIND JE OP

WWW.SAMAC.BE

  ZATERDAG 16 DECEMBER

WINTERREVUE

PLAATS Evenementenhal
 ‘Den Amer’ Diest
UUR 14.30u
PRIJS € 10 (leden)		€ 15 (niet-leden)
(concert	en	nieuwjaarsreceptie	inbegrepen)
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1 WANDELEN

4 SHOWS 3 DAGUITSTAP

2 REIZEN

Wil je deelnemen aan onze activiteiten?  Wil je lid worden?
Kijk dan snel op de volgende pagina.

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 Thorn,
Pairi Daiza,...

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

bijnavolzet



1 WANDELEN

4 SHOWS 3 DAGUITSTAP

2 REIZEN

Wil je deelnemen aan onze activiteiten?  Wil je lid worden?
Kijk dan snel op de volgende pagina.

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 Thorn,
Pairi Daiza,...

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

10 jaar

bijnavolzet
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INSCHRIJVINGSFICHE ACTIVITEITEN 2017

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 (gelieve steeds het aantal personen op te geven)

➊  SUIKERFABRIEK TIENEN -	dinsdag	10	oktober	2017	

➋  VERJAARDAGSFEEST - zaterdag	21	oktober	2017
 
➌  NAJAARSWANDELING	-	zondag	29	oktober	2017
 
➍  SINTERKLAASFEEST -	zaterdag	2	december	2017
 
➎  KERSTMARKT RIJSSEL (F) -	zaterdag	9	december	2017
 
➏  WINTERREVUE -	zaterdag	16	december	2017

➐  MEZZA MUSICA -	zondag	7	januari	2018

aantal personen

aantal personen

aantal personen

aantal personen

aantal personen

aantal personen

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	datum

INSCHRIJVINGSFICHE TERUG STUREN NAAR:	Marc	Florquin,	Emile	Vanderveldestraat	80,	3290	Diest
JE KAN OOK INSCHRIJVEN VIA WWW.SAMAC.BE
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INFO 

PRAKTISCH

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	
ere-leden	en	125	euro	voor	partners.

VUISTREGELS BIJ HET INSCHRIJVEN VOOR ACTIVITEITEN
Wij	aanvaarden	enkel	schriftelijke	inschrijvingen	door	middel	van	het	inge-
vulde	inschrijvingsformulier	of	via	www.samac.be .
Na	inschrijving	ontvangt	u	een	bevestiging	met	een	volledig	overzicht	van	de	
activiteiten	waaraan	u	deelneemt	en	het	te	betalen	voorschot.	De	inschrij-
ving	is	pas	definitief	na	ontvangst	van	dit	voorschot.	Het	saldo	van	elke	ac-
tiviteit	dient	één	maand	voor	aanvang	betaald	te	worden	via	de	ontvangen	
overschrijvingsformulieren.	Terugbetalingen	gebeuren	enkel	op	voorlegging	
van	een	medisch	attest	opgesteld	voor	de	activiteit.	Ongeacht	de	reden	van	
annulatie	dient	er	 steeds	25	euro	annulatiekosten	betaald	 te	worden.	De	
week	voor	vertrek	worden	geen	terugbetalingen	meer	toegestaan.
Alle	activiteiten	zijn	onder	voorbehoud.	SamAc	behoudt	het	recht	activitei-
ten	te	wijzigen	of	te	annuleren.

WORD LID VAN SAMAC! 10 EURO PER JAAR
SamAc	is	niet	meer	weg	te	denken	uit	het	verenigingsleven.	Om	dege-
lijke	activiteiten	te	kunnen	blijven	organiseren	hebben	wij	meer	leden	
nodig.	Leden	die	net	als	wij	vinden	dat	SamAc	het	verschil	maakt.	Waar-
deert	u	onze	programma’s?	Word	dan	nu	lid	voor	slechts	10	euro	per	
jaar.	Als	lid	kunt	u	direct	gebruik	maken	van	alle	voordelen	die	het	lid-
maatschap	met	zich	meebrengt.	U	ontvangt	tevens	een	leuk	welkomst-
cadeau.
Vul	snel	de	bon	in	en	bezorg	hem	ons	vandaag	nog.	
Het kan ook via www.samac.be . Doen!

De aangeboden reizen worden georganiseerd door: 
CTT: ondernemingsnummer 0867.164.657. Vergunning categorie A 6259.
Corendon: vergunning categorie A 6049.
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DOMICILIËRING Wij	maken	het	u	graag	gemakkelijk!

Met	een	domiciliëring	betaalt	u	facturen	zoals	uw	gas-	of	elektriciteitsreke-
ning	automatisch.
Waarom	zou	u	uw	lidgeld	van	SamAc	ook	niet	betalen	via	deze	weg?

Uw	voordelen:
1.	 Tijdwinst	 Uw	betaling	wordt	automatisch	uitgevoerd.
	 	 U	hoeft	zich	er	dus	niet	meer	mee	bezig	te	houden.
2.	 Handig	 U	betaalt	altijd	op	tijd	en	vermijdt	dat	uw	lidmaatschap
	 	 zou	vervallen	door	een	eventuele	laattijdige	betaling.
3.	 Eenvoudig	 Wij	regelen	alles	met	uw	bankinstelling.
4.	 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.

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	onderaan	de
	 activiteit	op	inschrijven.
→	Vul	dan	de	gegevens	in
	 van	jezelf	en	iedereen	die
	 wenst	deel	te	nemen.
→	Klik	op	verzenden.

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

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

NAAM/VOORNAAM

ADRES

GEBOORTEDATUM

TELEFOON

E-MAIL

❏	 effectief	lid	10	euro
❏	 beschermend	lid	25	euro
❏	 sponsor 50 euro (logovermelding	website)
❏	 gouden	sponsor	125	euro
 (logovermelding	website	&	brochure)

Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in ons ledenbestand 
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te 
houden van onze activiteiten.


