
EEN BRUISENDE VERENIGING VOOR MENSEN MET PIT
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  ZATERDAG 18 AUGUSTUS

GA JE MEE NAAR TOVERLAND?
Jong en oud beleeft  plezier in dit vrij jong en sfeer-
vol pretpark met uitdagende attracties en speel-
landschappen. 

Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht met allerlei 
att racti es en avontuurlijke speeltuigen. Kortom, een 
bezoekje aan Toverland belooft  dolle pret voor heel 
het gezin.

VERTREK Gemeentehuis Scherpenheuvel en de gekende opstapplaatsen
UUR Meegedeeld bij inschrijving
PRIJS € 40 per persoon - € 35 kinderen 90 - 120 cm (incl. vervoer, inkom & begeleiding)

  ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 AUGUSTUS

WEEKEND AAN ZEE - ZEEBRUGGE
Met een bezoek aan de wereldhaven van Zeebrugge, een verblijf 
in een leuk hotel met champagneontbijt en daar bovenop een 
avondje in het Witt e Paard te Blankenberge belooft  dit een week-
end te worden om nooit te vergeten.

volz
et

VERTREK  Tulpenstraat - Diest
UUR  07.30u
PRIJS  € 245 per persoon voor een 2-persoonskamer

  ZATERDAG 8 TOT EN MET ZATERDAG 15 SEPTEMBER

VLIEGTUIGREIS - ANTALYA - TURKIJE
MIRACLE RESORT***** ULTRA ALL INCLUSIVE

Antalya is gelegen aan 
de voet van het impo-
sante Taurusgebergte 
en kent een subtro-
pisch klimaat. De met 
pijnbomen begroeide 
bergen lopen uit in de 

glasheldere zee. Bezoek zeker de schitt erend aange-
legde parken van waaruit men een prachti g uitzicht 
op de Middellandse Zee en het Taurusgebergte krijgt.

Prijzen per persoon

Single kamer: € 925
2-persoonskamer: € 715
3-persoonskamer: € 680

VERTREK Tulpenstraat - Diest
UUR Meegedeeld
 bij inschrijving

 ULTRA ALL INCLUSIVE

volz
et
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PLAATS Evenementenhal ‘Den Amer’ Diest
UUR 14.00u
PRIJS € 6 per persoon (koffi  e & taart inbegrepen)

  DINSDAG 25 SEPTEMBER

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

Een shownamiddag met optredens van Yves Segers, Paul Se-
vers, Lia Linda en het danskoppel Remy en Rachelle. Wij garan-
deren een bruisende shownamiddag vol amusement en muziek.

PLAATS Evenementenhal 
‘Den Amer’ Diest

UUR 14.00u
PRIJS € 13 per persoon

  ZATERDAG 6 OKTOBER

LIA’S HALLOWEENFEEST
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 koffi  e en 
een licht avondmaal wordt het een namiddag om 
nooit te vergeten.

VERTREK
Gemeentehuis Scherpenheuvel en 
de gekende opstapplaatsen
UUR Meegedeeld bij inschrijving
PRIJS € 65 per persoon
 (incl. vervoer, inkom, begelei-

ding & verzekering)

  ZATERDAG 20 OKTOBER

MUSICAL ‘40 - 45’
Deze spektakel-musical belooft  even specta-
culair te worden als zijn voorganger ‘14 - 18’ en 
vertelt het verhaal van het verzet in Vlaanderen 
ti jdens 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 hartsvrienden en niets lijkt hun 
band te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke 
gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit 
en laat sporen na in elke huiskamer, in elk gezin. 
Ook in het gezin van Staf en Louis...

bijn
a
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et
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PLAATS Meegedeeld
 bij inschrijving
UUR 14.00u
PRIJS € 3 per persoon (incl. 

drankje & verzekering)

  ZONDAG 28 OKTOBER

NAJAARSWANDELING
De natuur is dikwijls 
op zijn mooist in het 
najaar. Een ideaal 
moment dus om 
eens fl ink te gaan 
stappen. 

  ZATERDAG 17 & ZONDAG 18 NOVEMBER

WEEKEND
EURO-DISNEY

In het magische koninkrijk van Disney ko-
men alle helden 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 ie-
dereen weggelegd. Wij nemen je, samen met 
de kinderen en kleinkinderen, mee voor een 
onvergetelijk weekend vol magie en avontuur.

Prijzen per persoon

2-persoonskamer: € 205
Supplement single: € 40
Kinderen tot 3 jaar: € 50

VERTREK Tulpenstraat - Diest
UUR Meegedeeld bij inschrijving

bijn
a

volz
et

 ZATERDAG 1 DECEMBER

KERSTMARKT KEULEN 
Keulen is sowieso een leuke stad om te shop-
pen, 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 fe-
nomeen. Gezellige kerstsfeer, lekkere hapjes 
en drankjes en volop verti er. Krijg je al zin in 
een dagje kerstshoppen in Keulen? 

VERTREK
Gemeentehuis Scherpenheuvel en 
de gekende opstapplaatsen
UUR Meegedeeld bij inschrijving
PRIJS € 15 per persoon

volz
et
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Clown Rocky’s Winterrevue met Showballet 
Showcase, Loïc Molla, Davy Gilles & Sacha 
Rosen.

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

  ZONDAG 6 JANUARI 2019

NIEUWJAARSCONCERT - MARCO BAKKER 80
Geen nieuwjaar zonder Weens nieuwjaars-
concert. De muziek van Johann Strauss jr. 
weerspiegelt de geest van het keizerlijke 
Wenen, nostalgie en opti misme, eigen is 
aan elk jaarbegin.

Met Strauss’ walsen en polka’s trakteert de 
80-jarige Marco Bakker en Katrien Gal-
lez jullie op een spett erend begin van het 
nieuwe jaar. Na afl oop klinken we samen 
op het nieuwe jaar.

  ZATERDAG 15 DECEMBER

CLOWN ROCKY’S
WINTERREVUE

PLAATS Evenementenhal
 ‘Den Amer’ Diest
UUR 12.00u
PRIJS € 30 per persoon (min 

korti ng gespaarde be-
drag per deelname)

PLAATS Evenementenhal
 ‘Den Amer’ Diest
UUR 14.30u
PRIJS € 12 leden - € 20 niet-leden
 (concert & recepti e inbegrepen

  VRIJDAG 11 TOT EN MET ZONDAG 20 JANUARI

CRUISE FRANSE ANTILLEN & MAAGDENEILANDEN
Ga mee op cruise en beleef het Caribisch ge-
voel! Prachti ge witt e stranden, helderblauw 
water, kleurrijke cocktails,... Een ideale manier 
om te genieten van een mooie vakanti e. U gaat 
aan boord en hoeft  slechts éénmaal uw koff er 
uit te pakken om daarna te profi teren van alle 

faciliteiten aan 
boord en van ex-
cursies naar de 
mooiste plaatsen 
ter wereld. Laat 
uw zorgen varen 
en geniet!

Prijzen per persoon

2-persoonsbinnenkajuit: € 1690
(supplement single € 495)
2-persoonsbuitenkajuit: € 1770
(supplement single € 595)
2-persoonsbalkonkajuit: € 1920
(supplement single € 710)

VERTREK Tulpenstraat - Diest
UUR Meegedeeld
 bij inschrijving

CRUISE FRANSE ANTILLEN & MAAGDENEILANDEN

volz
et
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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 (gelieve steeds het aantal personen op te geven)

➊  TOVERLAND - Zaterdag 18 augustus 

➋  SHOWNAMIDDAG - Dinsdag 25 september
 
➌  MUSICAL 40 - 45 - Zaterdag 20 oktober
 
➍  NAJAARSWANDELING - Zondag 28 oktober
 
➎  EURO-DISNEY - Zaterdag 17 & zondag 18 november
 
➏  MARCO BAKKER 80 - Zondag 9 januari 2019 

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



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. Vakantiehuis Averbode: vergunning categorie A 7131
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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.


