
ACTIVI
TEITEN



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

HOI ALLEMAAL



Eigenlijk had Rosa-Marie gelukkig kunnen zijn. Alleen waren er daar ook
kippen, en bij hen telt alleen wie eieren kan leggen. Dus beslist Rosa-Marie

eieren te leggen. Maar ze heeft een groot probleem: ze is een varken. 
Een sterk visueel verhaal vol boerderij en kakelkippen. Over de grote en

kleine zorgen van een varken dat er ook heel graag wil bij horen. Ook wie
geen varkens-fan is, zal door Rosa-Marie gecharmeerd worden!

 
 

Woensdag 16 februari 2022
Waar : CC Begijnhof Diest

Aanvang & einde : 14u30 - 16u00
Prijs : €9,00 kinderen - €10 volwassenen (drankje en hapje inbegrepen)

Doelgroep : 3 t.e.m.7 jaar
 
 
 

poppentheater wortel
Rosa-Marie

 



OMA'S EN OPA's 
aan de top

(plus)o
ma’s, (pl

us)opa’s en 
kleinkin

deren sa
men 

op een g
ezellige namiddag.

GEZELSCHAPSSPELEN
VOLKSSPELEN 
DOE-ACTIVITEITEN
GROOT CIRCUSPROGRAMMA



Door wie worden kleinkinderen het meeste verwend? Van wie krijgen kinderen al
eens een extra centje in de handen geduwd? Juist ja, van oma en opa.

Grootouders zijn vaak de grootste schatten van de familie. 
 

Zeg dat SamAc het gezegd heeft.
Daarom nodigen we dan ook alle (plus)oma’s, (plus)opa’s en kleinkinderen van harte

uit op een gezellige namiddag.
 

We starten met koffie (chocomelk voor de kleintjes) en een lekkere koffiekoek.
Daarna gaan we samen aan het spelen : gezelschapsspelen, volksspelen en een heel

wat andere doe-activiteiten.
Tot slot genieten we samen van een bijzondere show : 

 
"HET GROOT CIRCUSPROGRAMMA".

 
In deze voorstelling zien we papegaaien die kunnen fietsen, rolschaatsen en kleuren
herkennen. En heb je al eens een hondje gezien dat kan rekenen en trompet spelen.

 
Schrijf vlug in voor deze plezierige, smakelijke en indrukwekkende namiddag voor

jong en (groot)oud(er).
 

Woensdag 16 maart 2022
CC Den Amer (kleine zaal) Nijverheidslaan 24, Diest

Aanvang : 14:00 uur - Einde : 17.30 uur
 

Deelnameprijs :
Kinderen : € 5,00 

(drankje en koek inbegrepen )
Oma’s en opa’s : € 10,00 leden - € 12,00 niet-leden

Doelgroep : 3 tot 7 jaar.

OMA'S EN OPA's 
aan de top

 
 
 



LINE UP

WWW.SAMAC.BE

TICKETS VVK €20 - INKOM €25



Iedereen heeft wel ergens een talent zitten. In een broekzak of een boekentas,
koekjestrommel of voorraadkast, in een koffer of een koffiekan, in een tuinhuis,
boomhut, bezemhok, in een warm hart of in het achterhoofd. En dat moet er nu

uit... want iedereen kan iets!
Kaatje, Kamiel en Viktor komen naar jullie toe met een splinternieuwe show vol

muziek en spel, ‘Kaatjes grote iedereen-kan-iets-show’.
 

Samen met drie muzikanten gaan ze liedjes zingen, gevaarlijke knuffels bedwingen,
schudden met je weet wel wat, moppen tappen van het vat, plaatjes draaien, baai

baai koeienvlaaien, schuddebollen, schuddebuiken, teentje kriebelen, poepje ruiken,
sierlijk balletten en retteketetten, uitmunten in stunten, haasje-overen, lachen op

gezichten toveren en jonge en oudere harten veroveren.
 
 

Woensdag 18 mei 2022
CC Den Amer - Nijverheidslaan 24 - 3290 Diest 

Start: 14u30 
Deelnameprijs:

VVK € 18,00 ( leden) - € 20,00 ( niet leden) - Kassa € 25,00 per persoon
Doelgroep : Ketnet Junior kijkers - tot 7 jaar.

 

KAATJE EN KAMIEL



Beschrijving

Gebruik je lege eierschalen om zaden te laten ontkiemen.

Zo doe je het

Maak de eierschalen voorzichtig schoon. 

Leg ze in de eierdoos met de open kanten naar boven. Vul de

eierschalen voor de helft met aarde. Leg de zaden erin. Doe er nog een

beetje aarde bovenop. Besprenkel ze met water. 

Zet de doos op de vensterbank, zodat er zonlicht bij kan. Kijk 2x per

dag of de grond nog vochtig is. Zo niet, geef water. De zaden gaan

ontkiemen en het plantje gaat groeien. Als je tuinkers lang genoeg is,

kun je dit afknippen. Lekker op een boterham met kaas, of door de sla.

Een plantje dat meer ruimte nodig heeft, kun je verpotten. 

Breek de eierschaal voorzichtig in kleine stukjes en zet het plantje in

een potje met aarde.

Tips & Tricks

Met een spuitje of pipet kun je kleine beetjes water geven.

Halve eierschalen of eierschalen van uitgeblazen eieren, lege
eierdoos, aarde, planten-, fruit- of groentezaden (bijvoorbeeld
tuinkers), water

 

Plantenpotje

 
 

Wat is er nodig?



SamAc
Kidsclub
Wie zijn wij

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

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

Activiteiten

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

Voordelen

5

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.

 
Een overzicht van onze activiteiten kan je
steeds terugvinden op onze website
www.samac.be

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.

Lid worden

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



SPELEN 

WAAR IS DE SCHAT? 
mAcie is op  zoek naar de
roversschat. 

Weet jij welke weg hij moet
nemen?

Kies een kleur en rijm !

de                          maak ik ..............

de                             maak ik ..............

het                          maak ik ..............

de                           maak ik ..............

de                           maak ik ..............



Ben jij de grootste mAcie fan? 
 

Loopt er bij jouw thuis ook een echte mAcie fan rond?
Eentje die heel goed is in gekke bekken trekken en als de

beste kattenkwaad kan uithalen? 
Of eentje die net iets supercool heeft gedaan, waardoor jij

volmondig kan zeggen
 'Dat is toch echt een mAcie hé!’? 

Nu is jullie kans!
 

Neem met jouw zoon, dochter of kleinkind vóór 20 mei
deel aan één van onze Kidsclub activiteiten, maak ter 

 plaatse een leuke foto aan de mAcie stand en wie weet,
wordt jouw kapoen het nieuwe covergezicht van ons

volgende mAcie magazine. 
Daarnaast maak je kans om een weekend in het

gloednieuwe Plopsa hotel voor 
6 personen te winnen.

 

Neem tussen 1 februari 2022 en 20 mei 2022 deel aan één
van onze Kidsclub activiteiten.
Trek een foto van het vrolijkste en/of gekste gezicht van je
kapoen aan de mAcieposter.
Mail de foto, naam en leeftijd (max.14 jaar) van je zoon,
dochter of kleinkind naar kidsclub@samac.be én vertel
ons in je mail ook waarom hij of zij dé mAcie-fan zou
moeten worden.

Wie ons het meest kan overtuigen met zijn of haar foto én
motivatie wint een weekend in Plopsahotel De Panne* en
verschijnt op de coverpagina van ons volgende magazine. 
De winnaar zal na 25/05/22 persoonlijk via e-mail op de
hoogte gebracht worden.

 

HOE DEELNEMEN

Doe mee en win!

Waar wacht je nog op? Laat ons zien dat jij de enige 
echte mAcie fan bent!

mailto:kidsclub@samac.be


SamAc-Kidsclub is er ook voor jou.

De SamAc-Kidsclub is de leukste kidsclub van het Hageland.

Het is een onderdeel van SamAc-vzw, 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.

INFO : 
SamAc - vzw
Emile Vanderveldestraat 80
3290 Diest - 013/33.65.44 
info@samac.be - www.samac.be
KBO 0762.701.201

Colofon
 
SamAc - vzw 
Bruisende vereniging voor mensen met pit 
E. Vanderveldestraat 80
3290 Diest
013 33 65 44
info@samac.be - www.samac.be
KBO 0762.701.201

Samenstelling en eindredactie
Marc Florquin
Grafische vormgeving:
SamAc

www.facebook.be/samensamacinfo@samac.bewww.samac.be @samensamac


