DE LEUKSTE KIDSCLUB
VAN HET HAGELAND

HOI ALLEMAAL
Welkom bij de leukste Kidsclub van het
Hageland.
Ik ben mAcie, de mascotte van de
SamAc Kidsclub en samen gaan we een leuke
tijd tegemoet.
In mijn magazine 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 en
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 snel!

mAcie

SamAc
Kidsclub
Wie zijn wij

Voordelen

SamAc-Kidsclub is een superleuke
kinder-en jongerenclub.
De mascotte mAcie is superlief, opgewekt
en actief en organiseert gevarieerde,
boeiende activiteiten.

Korting bij deelname aan activiteiten
Verzekering tijdens activiteiten
Ledenmagazine SAMEN
Kidsmagazine mAcie
Toegang tot ledenmodule mijn
samac

Maak kennis met mAcie en beleef samen
de leukste en spannendste avonturen.

Lid worden
Activiteiten

Lid worden van SamAc-Kidsclub
kan snel en eenvoudig via www.samac.be

SamAc-Kidsclub heeft een divers aanbod
aan activiteiten.
Een aanbod waarin ontspanning en
gezelligheid hand in hand gaan, waarin jong
en oud elkaar kunnen ontmoeten en
waarin verleden en toekomst naadloos in
elkaar overgaan.

Klik op 'lid worden'.
Vul alle gevraagde gegevens in.
Klik op 'ik ben geen robot' en
beantwoord de vraag.
Druk op 'verzenden'.
Je ontvangt onze bevestiging, je
gegevens voor mijn samac en het te
betalen factuur.

Een overzicht van onze activiteiten kan je
steeds terugvinden op onze website
www.samac.be
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SAMAC-KIDSCLUB
SamAc-Kidsclub is er ook voor jou.
De SamAc-Kidsclub is de leukste kidsclub van het Hageland.
Het is een onderdeel van SamAc, een vereniging die zich richt tot
kinderen met pit, die hun vrije tijd op een aangename manier willen
doorbrengen of op één of andere wijze actief willen zijn.

v.u : Marc Florquin - Emile Vanderveldestraat 80 - 3290 Diest

INFO : www.samac.be
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