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De zomer is begonnen. Het seizoen waarin we op vakantie gaan, tijd in de tuin,
in parken of op het balkon doorbrengen, fietstochten maken of aan zee
vertoeven.
Ook wij gaan er even tussenuit. Maar eerst stellen we jullie graag een deel van
ons aanbod van het najaar voor. De driedaagse naar Il de France, onze reis
naar het mooie Murcia, het kerstoptreden van Dana Winner en ons jaarlijks
oktoberfeest en winterrevue zullen meer dan de moeite zijn.
Ook verrassen we iedereen met een extra shownamiddag rond '25 jaar
muzikantenstad'. Een unieke en prachtige shownamiddag met live orkest en
optredens van meer dan 10 artiesten waaronder Filip D'Haeze, Michael Lanzo,
Lissa Lewis, P.C. Brown en als special guest John Terra.
Graag stellen we je ook onze gloednieuwe reischeque voor. Een leuk geschenk
om te geven maar vooral fantastisch om te krijgen! Meer informatie vind je
terug op pag.10 of op onze website samac.be
Je ziet het SamAc heeft ook voor het najaar weer heel wat activiteiten en
evenementen in petto. Activiteiten die alleen mogelijk zijn dankzij de inzet van
vele vrijwilligers. Ze verdienen dan ook een hartelijk dankjewel voor hun inzet,
ook in afgelopen periode.
We wensen jullie een mooie zomer toe, een fijne vakantie en veel leesplezier
Zorg voor jezelf.
Zorg voor anderen.

MARC FLORQUIN - VOORZITTER

www.samac.be

info@samac.be

www.facebook.com/samensamac

@samensamac
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AL REISPLANNEN

VOOR HET

NAJAAR

CRUISE NOORSE FJORDEN
ÎLE-DE-FRANCE
TURKIJE
MURCIA
info
www.samac.be

OKT

MEI

WE GAAN ER EVEN
TUSSENUIT !

Tijdens de zomermaanden doven we de spotlights en
nemen we even wat rust van 1 juli tot 31 juli 2022
Inschrijvingen kan je wel blijven doorgeven via onze
website.
Wil je dus nog graag een leuke activiteit of een gezellig
uitje reserveren voor het najaar ?
Neem dan zeker een kijkje nemen op onze www.samac.be activiteitenpagina.
We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

MOVIE PARK - DUITSLAND
B E LEEF EEN DAG IN DE FILM
In een paar stappen van Hollywood naar New
York, door het Wilde Westen naar verre
galaxieën en naar Bikini Bottom, naar de
diepten van de zee - dat kan alleen in Movie
Park Germany!
Laat je meevoeren naar de wereld van de film in
maar liefst zeven themagebieden. Reis van set
naar set, ontmoet sterren en sterretjes en maak
deel uit van actie Blockbusters.
Het studiogedeelte van Movie Park Germany
biedt meer dan 40 attracties, onderhoudende
shows, diverse restaurants en verschillende
shops. Verken de zeven thema gebieden en
ontmoet je helden uit films en TV!

Zaterdag 14 augustus 2022
Vertrek: 09.00u gemeentehuis Scherpenheuvel
en vervolgens de gekende opstapplaatsen.
€ 45 kinderen/volwassenen
€ 55 niet-leden
(inbegrepen: vervoer, inkom, begeleiding en
drinkgeld chauffeur.

Inschrijvingen via www.samac.be of
013/33.65.44

Zo overleef je een
(lange) autoreis met
je kinderen
Een autovakantie klinkt als een leuk
avontuur:
vertrekken wanneer je wil, stoppen waar,
wanneer en hoe lang je wil,...
Je geniet dus van veel vrijheid. Maar met
kinderen op de achterbank is het niet altijd
rozengeur en maneschijn. “Is ’t nog ver?,
“Zijn we er al?”

TIP 4: BEREID JE VOOR OP:
IK MOET PIPI DOEN
Sla deze tip gerust over
wanneer je kinderen al lang
zindelijk zijn.
Zit je toch nog met een
kleintje? Neem dan een
reispotje mee in de auto. Zo
kan je op élk moment aan de
kant gaan staan voor de
nodige plaspauze.

Lees snel onze tips even door om een lange
autotrip aangenaam te maken. Succes

TIP 1: PLAN JE VERTREKTIJD
Bekijk op voorhand hoeveel uren
je in de auto zal zitten om op je
bestemming te raken en beslis
dan wanneer je best vertrekt.
Google Maps of de app Waze kan
je daar bijvoorbeeld bij helpen. Als
je ’s nachts rijdt, zorg dan dat je
zelf goed uitgerust bent en hoop
dat je kinderen de hele nacht
doorslapen in de auto.
Wil je liever in de late namiddag
vertrekken, zorg dan voor een
lange stop voor het avondeten.

TIP 2: STOP GEREGELD
Kinderen kunnen nu eenmaal niet
lang stilzitten, stop daarom
geregeld om hen even de kans te
geven wat rond te lopen of te
spelen.
Hou in je reistijd wel rekening met
je stops, zeker wanneer je
bijvoorbeeld op een bepaald uur
met je verhuurder hebt afgesproken
om de sleutel van je vakantiehuisje
te ontvangen.
Wil je liever niet een dag moeten
bekomen van de reis, boek dan een
hotelletje voor een overnachting.

TIP 3: VOORZIE ETEN EN DRINKEN
Je kan natuurlijk altijd stoppen bij
een tankstation wanneer je de
zoveelste "Ik heb honger!" of "Ik
heb dorst!" hoort vanop de
achterbank, maar dat wordt een
kostelijk grapje op den duur.
Voorzie daarom genoeg eten en
drinken. Een frigobox, drinkbus of
anti-lekbeker en snackdoosjes zijn
dus een must in de auto.

TIP 5: SPEEL EROP LOS
De tijd gaat altijd sneller
vooruit wanneer je bezig
bent.
Speel dus leuke
autospelletjes (denk aan: gele
auto, Ik zie, ik zie wat jij niet
ziet, een autobingo.

Maar ook pocketspelletjes
kunnen van pas komen
tijdens de rit (én op je
reisbestemming).
Iemand goesting om UNO te
spelen?

TIP 6: SCHERMEN MOGEN
Neem gerust een iPad of een
draagbare dvd-speler mee
(best één per kind, om
drama’s te voorkomen), zo
kunnen je kinderen spelletjes
spelen en/of films kijken.
Voorzie meteen ook een
hoofdtelefoon, zo hoef jij niet
de hele tijd mee naar dat
getjingeltjangel te luisteren.

TIP 10: VERGEET DE TERUGREIS NIET

TIP 7: VOORZIE EEN TAFELTJE

Het kan handig zijn om een soort
tafeltje dat over de schoot van je
kinderen past te voorzien.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld wat
tekenen of kleuren tijdens de rit.

TIP 8: VOORZIE EEN NEKKUSSETJE

Het kan ook handig zijn om
nekkussentjes te voorzien voor je
kinderen. Zo krijgt hun hoofd en
nek extra steun tijdens een dutje.
Vooral de nekkussentjes met
memory foam worden
aangeraden. ’t Is maar dat ge ’t
weet.

TIP 9: PROBEER REISZIEKTE TE
VOORKOMEN
Een ongelukje door een maag die
overhoop ligt, is snel gebeurd. Het
kan dus handig zijn om vochtige
doekjes en een extra setje kleren bij
de hand te hebben (niets zo lastig
als in je valiezen moeten gaan
zoeken).
Ook een armbandje tegen reisziekte
kan wonderen doen.

Het mag dan wel de laatste tip zijn, het is zeker
niet de onbelangrijkste.
Vaak bereid je je heenreis super goed voor,
maar vergeet ook je terugreis niet!
Voorzie ook dan genoeg vertier, drinken,
snacks,... voor in de auto of je sluit je vakantie
niet zo prettig af.
Een voorbereid man/vrouw is er twee waard,
zeggen ze toch?

Verjaardag, jubileum of gewoon ‘iets’ te vieren? Vergeet
die ruiker bloemen, dat etentje of dat feestje!
Schenk een SamAc-reischeque.

Schenk een SamAc-reischeque

Je kiest zelf hoeveel je wil spenderen. De gelukkige ontvanger kan deze reischeque voor
alle SamAc-reizen verzilveren.
HOE GA JE TE WERK?

Reserveer je reischeque via www.samac.be/reischeque of stort je gekozen bedrag op rek.nr. BE29 0018 6962 3264
met als mededeling ‘SamAc-reischeque’. Je origineel cadeau zal na ontvangst worden bezorgd.
Nog vragen? Neem contact op via info@samac.be of 013/33.65.44


VRIJDAG 2 - ZATERDAG 3 &
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
Île-de-France, het historische hart
van Frankrijk met zijn uitzonderlijke
culturele erfgoed, natuurlijke
rijkdom en Franse chanson.
Zo kleuren kastelen, musea, kerken
en oude steden het landschap maar
ook regionale natuurparken, groene
valleien, prachtige bossen en
rivieren vormen een groen
juwelenkistje rond Parijs.
Als kers op de taart bezoeken we
het huis van Claude François.

Dag 1 : Vertrek – Provins – Vaux-le-Vicomte – Le Coudray
Vertrek ‘s ochtends van onze centrale opstapplaats
richting île-de-France. We nemen ons ontbijt onderweg.
Onze eerste stop is Provins, een middeleeuwse stad die
sinds 2001 op de werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt. De
bovenstad wordt gedomineerd door de machtige Tour de
César en is omgeven door de stadsmuur die in opdracht
van de graaf van Champagne werd gebouwd.
Op de Place du Châtel kan men de typische huizen, een
oude waterput met smeedijzerwerk en het Croix des
Changes bewonderen. Na de lunch zetten we
onze rit verder richting Vaux-le-Vicomte waar we het
prachtige 17de eeuwse kasteel bezoeken. We laten ons
meevoeren in de Middeleeuwse sfeer in de ‘kamer der
muzen’, het spellenkabinet, de centrale salon met een
schitterende koepel en de privéappartementen. De
omliggende tuin die ontworpen werd door André Le Nôtre
bevat verscheidene elementen die bijdragen tot de pracht
van deze tuin zoals standbeelden, fonteinen en een
trompe-l’oeil.
Hierna verder naar Le Coudray waar we intrek nemen in
ons hotel Mercure Paris Sud Parc du Coudray****.
Avondmaal en overnachting.
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Dag 2 : Le Coudray – Fontainebleau – Dannemois – Le
Coudray
Na het ontbijt begeven we ons naar het paleis van
Fontainebleau, een voormalige koninklijke residentie.
Napoleon bewoonde ook het kasteel samen met zijn vrouw
Josephine en liet de paus overkomen om zich hier tot keizer te
kronen.
De koninklijke bewoners uit verschillende periodes hebben
duidelijk hun sporen achtergelaten.
Na onze lunch bezoeken we de molen van Dannemois, de
voormalige woonplaats van de artiest Claude François.
In 1964 kocht Claude François deze vervallen watermolen, na
de breuk met France Gall, die hem had verlaten voor Julien
Clerc. Hij schreef er het nummer "Comme d’habitude" wat o.a.
later door Frank Sinatra gecoverd werd als "My Way" en
uitgroeide tot zijn grootste succes.
Het lijkt alsof de zanger herleeft dankzij zijn persoonlijke
bezittingen die in het museum tentoongesteld worden. Ook
de Engelse landschapstuin die Claude liet ontwerpen in de lijn
van zijn woning is het bezoeken waard.
Na het bezoek van zijn graf verlaten we Dannemois en keren
we terug naar ons hotel voor het avondmaal en onze
overnachting.

Dag 3 : Le Coudray – Giverny – Senlis – Diest
Na ons ontbijtbuffet rijden we naar Giverny waar Claude
Monet terug tot leven komt. De impressionistische schilder
woonde hier van 1883 tot aan zijn dood in 1926 samen met
zijn gezin.
De tuin, die Monet zelf heeft aangelegd, biedt elk seizoen
een ander kleurenpallet rondom de watertuin en de ‘Clos
normand’. Bezoek ook het huis met de salon annex atelier,
de ‘gele’ eetkamer met beschilderde houten meubels en
de keuken met betegelde muren van blauwe faience.
We nemen onze lunch waarna we verder gaan richting
Senlis.
Dit stadje is bekend door haar historisch centrum en de
Gotische kathedraal Notre-Dame. De kathedraal werd
gebouwd in de 12de eeuw en is gewijd aan Maria. Een poort
tegenover de westgevel van de Notre-Dame geeft toegang
tot de ruïnes en tuinen van het Château Royal. Tussen de
huizen van Senlis liggen overblijfselen van Gallo-Romeinse
stadsmuren met verscheidene uitkijktorens.
Aansluitend zetten we onze rit verder naar onze
eindbestemming waar we in de vooravond aankomen
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Inbegrepen :
Vervoer
2 overnachtingen in hotel Mercure Paris Sud
Parc du Coudray**** op basis van half pension
3 uitstekende middagmalen (hoofdschotel +
؟ؘl l wijn en water)
Ervaren Nederlandstalige gids
Ontbijt op dag 1
Alle uitstappen en toegangsgelden zoals
vermeld in het programma
Audioguidesysteem
BTW, baantaksen en garantiefonds
Annulatie en bijstandsverzekering
Begeleiding
Drinkgeld chauffeur
Niet inbegrepen :
Persoonlijke uitgaven
Dranken bij de maaltijden ( 's avonds)
Van vrijdag 2 t.e.m. zondag 4 september 2022
Vertrek: Carrefour Parking-Leuvensestwg Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving |
Prijs: € 415 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: € 105



Alle wegen
leiden naar Murcia
De veelzijdige regio Murcia, met bergen, ongerepte stranden
en eeuwenoude steden

ONTDEK HET VEELZIJDIGE REGIO MURCIA, MET BERGEN, ONGEREPTE STRANDEN
EN EEUWENOUDE STEDEN

MURCIA
HEERLIJKE KUST EN EEN BETOVEREND BINNENLAND
Murcia is relatief onbekend bij de meeste
vakantiegangers, maar daarom juist favoriet
bij anderen. Eeuwenoude steden, de bergen,
en de fijne stranden maken van deze regio
een fantastische bestemming.
De veelzijdige regio Murcia, vind je in het
zuidoosten van Spanje. Murcia grenst aan de
Middellandse Zee en de regio’s Andalusië,
Castilië – La Mancha en Valencia.
zaterdag 22 oktober tot 29 oktober 2022

Programma :
Dag 1
Brussel – Alicante – Elche - Murcia
Vertrek in Diest richting luchthaven van Zaventem.
Daar nemen we het vliegtuig naar Alicante. Eenmaal
aangekomen wacht een touringcar ons op en rijden we
naar het verrassende Elche.
Een wandeling door de binnenstad van Elche voert ons
langs de Arabische geschiedenis van de stad en vele
barokke architectuur. Eén van de meest bijzondere
plekken in Elche is het Palmeral de Elche.
Dit is met ruim 200.000 palmbomen één van de
grootste palmbomentuinen van de wereld. Sinds 2000
staat de palmbomentuin op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO.
We rijden verder naar ons hotel Conde de
Floridablanca**** in Murcia waar we de komende vijf
nachten verblijven. Avondmaal en overnachting in het
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hotel.



Dag 2:Murcia
Na het ontbijt bezoek we Murcia. De hoofdstad
van de gelijknamige regio is een bruisende stad
waarin duidelijk geleefd wordt en waar altijd wel
iets te beleven valt.
Om het mooiste van de stad te zien, gaan we
naar het hart van het oude centrum. Het wemelt
er van de indrukwekkende historische gebouwen
waarbij de vele kerken de hoofdrol opeisen. De
oorspronkelijk die afgewisseld worden door
christelijke bouwwerken en hedendaagse
architectuur. Deze Spaanse stad staat ook
gekend voor zijn vele tapasbars.
Tijdens onze daguitstap is een bezoek aan de
Catedral de Murcia, maar ook het extravagante
casino zeker de moeite waard. Het eclectische
Real Casino de Murcia werd in de 19e eeuw
geopend als een herenclub. Je ziet hoe de
aristocraten hier vroeger hun tijd doorbrachten.
Dit gebouw bevat zoveel geschiedenis dat het
tegenwoordig een nationaal monument is. Na
deze boeiende dag keren we terug naar ons hotel
voor het avondmaal en onze overnachting.

Dag 4: Guadalupe – Bullas – Caravaca de la Cruz
Na ons ontbijt rijden we naar Guadalupe, waar
we het Monasterio de los Jerónimos, ook wel
genoemd het 'Escurial van Murcia', bezoeken.
Het is gelegen tussen citroenboomgaarden en
getuigt van de grootsheid van het voormalig
Spaans imperium.

Dag 3: Lorca - Calnegro – Bulnuevo

We rijden verder naar Bullas waar we eerst de

We ontdekken het zuidelijke deel van Murcia en

typische overheerlijke lunch. We zetten onze

rijden naar Lorca. Deze stad wordt ook

route verder richting Caravaca de La Cruz, een

beschreven als de barokke stad door het

bijzondere plaats gelegen in de Sierra de Segura.

uitgebreid aanbod aan cultureel erfgoed. In de

Tamelijk onbekend voor velen maar de stad

middeleeuwen was deze stad de grens tussen

behoort tot de vijf belangrijkste heilige steden

het Christelijke en Islamitische Spanje. In de

ter wereld. Deze plaats is vooral bekend als een

namiddag keren we terug naar de kust voor een

Bedevaartsoord. Wanneer men de stad nadert

bezoek aan de badstadjes Puntas de Calnegre en
Bolnuevo. Aan het uiteinde van het strand van
het schilderachtige kustplaatsje Bolnuevo
mogen we zeker de Gredas de Bolnuevo niet
missen.
Dit is een formatie van zandsteen en kalksteen
fossiel.

lekkere wijnen proeven gevolgd door een

ziet men al van verre het Alcázar boven de stad
uitsteken.
Dag 5: Murcia
Vandaag genieten we een vrije dag om het
gezellige centrum van Murcia op eigen houtje te
verkennen. Breng een bezoek aan de overdekte

Deze bijzondere kalksteenvormen, die lijken op

markt van Veronicas, flaneer door de gezellige

paddenstoelen, zijn over miljoenen jaren

Traperia straat met zijn Arabische roots en sluit

gevormd door wind en erosie.

af met een tapa op het plein aan de kathedraal.

Terugkeer naar Murcia. Avondmaal en

Zalig !!!!

overnachting in ons hotel.
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Dag 6: Cartagena – Mar Menor – La Zenia
Vandaag rijden we richting de Costa Càlida ofwel
‘warme kust’. Aan deze kust ligt de mooie
havenstad Cartagena. Eén van de oudste steden
van Spanje met een romeinse geschiedenis. Het
hoogtepunt is het Teatro Romano. We verkennen
het centrum en genieten van de rijke geschiedenis
van de stad. Tijd voor onze vrije lunch in het
centrum. We kunnen deze stad niet verlaten
zonder een bezoek aan de distillerij van de
populairste Spaanse ‘liqor 43’
die op basis van 43 ingrediënten wordt
samengesteld, volgens een oud recept uit de tijd
der Romeinen.
Toen genoot men al van dit goudkleurig elixer
'Liqvor Mirabilis'.
Met een Liqor 43 in de maag rijden we richting Mar
Menor. Deze binnenzee of lagune is door haar
unieke ligging vlakbij de zee de perfecte
verblijfplaats voor allerhande trekvogels. Via de
kust van de Mar Menor, komen we bij Lo Pagan en
San Pedro. Het strand van Lo Pagan is bekend om
haar modderbaden. Je maakt er ook kans om
enkele flamingo’s te spotten.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.
Dag 7: Zenia
Vandaag geniet u van de vele faciliteiten in ons
hotel aan het strand. La Zenia is tevens een

Inbegrepen :
Vluchten Brussel – Alicante – Brussel met
Brussels airlines
Luxe touringcar ter plaatse gedurende het
volledige verblijf
Ervaren Nederlandstalige gids gedurende het
volledige verblijf
5 overnachtingen in hotel Conde de
Floridablanca**** te Murcia op basis van
halfpension
2 overnachtingen in hotel Zenia **** te Playas
de Orihuela op basis van halfpension
Uitstappen en toegangsgelden zoals vermeld
in het programma
7 middagmalen met inbegrip van dranken
Wijndegustatie

perfecte uitvalsbasis om prachtige wandelingen te

Bezoek aan Liqor 43

maken langs de mooie baaien, kliffen en idyllische

Audioguidesysteem

strandjes.

Btw, huidige luchthaventaksen en

Ontbijt en avondmaal in het hotel.

garantiefonds
Annulatie- en bijstandsverzekering

Dag 8: Playas de Orihuela – Alicante – Brussel
Niet inbegrepen :
Vroege checkout om onze vlucht te nemen naar
Brussel.

¨ Persoonlijke uitgaven
Zaterdag 22 oktober tot zaterdag 29 oktober
2022
Vertrek: Carrefour parking ( Leuvensestwg) - Diest
Vertrekuur: meedegeeld bij inschrijving|
Prijs: €1245 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: €220

3&*;&/



Écht iets doen?
Word SamAc vrijwilliger!
Om ons SamAc-verhaal in heel de regio uit te dragen, zijn we op
zoek naar vrijwilligers die samen met onze bestuursleden folders
willen bussen en ons een handje willen toesteken tijdens onze
activiteiten.
Gaat u in de komende maanden samen met onze bestuursleden
op pad om onze folders te bedelen? Steekt u graag voor SamAc
de handen uit de mouwen? Versterk dan ons vrijwilligersteam.
Geef gerust een seintje via één van onze bestuursdleden of via
info@samac.be
Alvast bedank voor je enthousiasme.
Vind jij de oplossing?
Zoek de woorden en zoek de oplossing met overblijvende letters.
Veel succes.

WOORDZOEKER

Stuur je oplossing via mail of per post vóór
31 augustus naar SamAc Emile Vanderveldestraat 80 3290 Diest
en wie weet, win jij een leuke prijs.

Oplossing SAMEN nummer 6 : De natuur loopt uit maar is nooit te laat
Uit de inzendingen trok een onschuldige hand volgende winnaars:
Berthe Vanschoenwinkel - Lotte Verbruggen - Govaerts Carina - Joan Van Dijck Willem Severeyns
Het geschenk komt jullie richting uit.

Stap voor stap heerlijke Spaanse paella maken met kip,
chorizo en garnalen, op de BBQ of op je fornuis.

LLA

PAE
E
S
N
A

SPA

Bereiding
Snijd de chorizo in stukjes. Bak deze (zonder olie) in een grote paella of
wokpan. Als de chorizo iets krokant is geworden haal je de stukjes uit de
pan en laat je ze uitlekken. Laat het vet in de pan.

Dit heb je nodig voor 3 tot 4
personen:
10 min. bereidingstijd
25 min. oventijd
BENODIGDHEDEN
200 g chorizo worst
1 ui
400 gr kippendijen (in blokjes)
200 gr grote garnalen
20 venusschelpen of kokkels
300 gr paella rijst (of risotto
rijst)
200 gr erwtjes (diepvries)
2 paprika's
1 rode peper
Snuf gerookte paprikapoeder
1 zakje saffraandraadjes
0.5 blik tomatenblokjes
1 liter kippenbouillon (van
bouillonblokjes)
1 citroen
verse peterselie

Voeg de blokjes kip toe aan de pan en bak mee tot deze rondom
aangebakken zijn (hoeft nog niet gaar te zijn). Gebruik je rauwe garnalen
dan kun je ze even meebakken met de kip. Voeg de paprika’s in blokjes,
ui en rode peper toe en roerbak even mee.
Doe dan de rijst erbij en schep goed door. Voeg de saffraan toe aan de
bouillon. Voeg de tomatenblokjes en paprikapoeder toe en schep er 2
soeplepels bouillon bij en laat dit al roerend door de rijst opnemen.
Herhaal dit tot de rijst ongeveer gaar is, dit duurt ca 18 minuten. Het kan
zijn dat je wat bouillon over hebt.
Doe halverwege ook de erwtjes (bevroren), gebakken chorizo en de
venusschelpen erbij en laat deze garen in de paella. Doe indien mogelijk
een deksel op de pan of doe de Big Green Egg dicht. Als je voorgekookte
garnalen gebruikt kun je die samen met de erwtjes en kokkels toevoegen
zodat deze ook meewarmen.
Proef of de paella goed op smaak is en voeg eventueel een beetje peper,
zout of iets pittigs toe. Besprenkel de paella voor het serveren met wat
citroen en garneer de paella met schijfjes citroen en peterselie.
Tips:
Ik maakte deze paella op de Big Green Egg maar je kunt hem natuurlijk
ook gewoon op je fornuis bereiden.
I.p.v. venusschelpen of kokkels kun je ook mosselen gebruiken. Zorg dat
je de pan kan afdekken zodat de schelpen open kunnen gaan.
Serveer de paella met wat brood en aioli.

Eet smakelijk!

SamAc
Sport
KRIJG JE LIDMAATSCHAP TERUGBETAALD
Krijg je lidmaatschap SamAc-sport
terugbetaald
De mutualiteiten betalen een groot deel of
zelfs de volledige kostprijs van je jaarlijks
lidgeld terug. Van zodra je lidgeld in orde
is, kun je via mijn samac een attest voor je
mutualiteit afhalen.
De verschillende mutualiteiten willen hun
leden stimuleren om te sporten. Door het
aanmoedigen van een gezonde levensstijl
kunnen ze immers toekomstige
ziektekosten vermijden of verminderen.
De mutualiteiten betalen een stuk of de
volledige kostprijs van je lidgeld terug.
Het bedrag dat terugbetaald wordt,
verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Bovendien zijn er voor sommige
mutualiteiten zelfs regionale verschillen.
Je neemt dus het best contact op met je
ziekenfonds indien je het precieze bedrag
van de tussenkomst wil kennen.

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

of

of

Ga naar mijn samac en wijzig je
lidmaatschap van SamAc naar SamAcSport
stuur een mailtje naar info@samac.be

neem contact via 013/33.65.44 en wij
doen het nodige.

Voordelen
Korting bij deelname aan onze
activiteiten
Verzekering tijdens sportactiviteiten
Terugbetaling sportlidmaatschap
(via mutualiteit 1x per jaar)
Toegang tot ledenmodule mijn samac.
Ledenmagazine SAMEN

TERUGBLIK

Onze werking draait weer op volle toeren. Het voorbije
kwartaal konden we weer genieten van de alom gekende
SamAc-sfeer. Ons weekend Rudesheim, onze culturele reis
naar Frankrijk en onze daguitstap.
Voor de afwezigen tonen we graag enkele sfeerbeelden :

VOORUITBLIK
DANA WINNER

muzikantenstad

Noteer alvast en/of reserveer.

KERSTMARKT AKEN

Ook het volgend kwartaal hebben we weer heel wat te
bieden voor onze leden.
We plannen weer een waaier van activiteiten waarvan
we hopen dat iedereen er zijn gading kan in vinden.
Onze show namiddagen met optredens van o.a Koen
Crucke of 25 jaar muzikantenstad met optredens van
.John Terra, Lisa Lewis, Michael Lanzo...
Ook onze winterrevue met Lia Linda en Albert of
Moreen maken het weer een najaar om naar uit te
kijken. Ook een bezoek aan de kerstmarkt van Aken
en het unieke kerstconcert met Dana Winner staan op
het programma.
De allerkleinsten worden dan weer verwend met de
filmvoorstelling Pachamama.
Voor alle informatie verwijzen we graag naar ons
volgend magazine, naar onze website samac.be of
onze facebookpagina.

JOSÉ HUYGENS
IK ZET MIJ NOG STEEDS MET VOLLE GOESTING
ZO VEEL MOGELIJK IN!













Stille kracht in de
schijnwerpers
In elke editie van Samen geven we het woord aan een SamAc-lid.
Deze keer is José Huygens aan de beurt. Al tientallen jaren is zij één
van de trouwe krachten van SamAc die graag de handen uit de
mouwen steekt.

José Huygens

“Ik ben 85, woon in Scherpenheuvel en
ben al meer dan 35 jaar lid van SamAc.
Mijn oudere zus was al eerder lid en zij
heeft mij eens meegenomen naar een
activiteit. Zo ben ik erin gerold en ben
nog steeds zo actief mogelijk, liefst als
hulp bij activiteiten.”
Wat doe je zoal bij SamAc en wat vind
je er zo leuk aan?
“Op feestjes en concerten probeer ik
zoveel mogelijk te helpen. Dat kan hulp
zijn bij de afwas, maar ook cadeautjes of
taarten rondbrengen.
Ook de tafels op voorhand klaarmaken
doe ik erg graag. Vroeger bracht ik ook
vaak drank rond, maar tegenwoordig
beschikken we over voldoende garçons
die dat uitstekend doen.
Ik doe het allemaal heel graag omdat je
met bijzonder vriendelijke mensen in
contact komt en de optredens zijn echt
fantastisch!”

Door al zo lang lid te zijn ken ik ook bijna
iedereen. En ze zijn allemaal zo
behulpzaam voor mij. Zo ben ik altijd
afhankelijk van anderen voor vervoer,
maar geen enkele moeite is de andere
leden te veel. Daar ben ik ze allemaal
enorm dankbaar voor.”
Hoelang hoop je nog actief te blijven bij
SamAc?
“Hopelijk toch nog enkele jaren, al zal het
misschien iets minder actief zijn als
helper.
Op een bepaald moment gaat
mijn leeftijd dat niet meer toelaten, maar
momenteel zet ik mij nog steeds met
volle goesting zo veel mogelijk in.
Gelukkig kunnen we altijd op veel
helpende handen rekenen.
SamAc is dan ook een begrip in
onze regio met zijn enorme ledenaantal.”
Zijn er bepaalde ontmoetingen die je
zijn bijgebleven of heb je nog een
speciale anekdote die je met ons wil
delen

(denkt na) “De fijne ontmoetingen zijn
talrijk. Moeilijk om er daar eentje uit te
pikken, want het zijn allemaal leuke
“Als alleenstaande betekent SamAc heel mensen.
veel voor mij. Jammer dat alles zo’n 2
Met de artiesten kom ik zelf nooit in
jaar heeft stilgelegen door corona, want
contact, maar wel met zo veel mogelijk
die sociale verbondenheid hebben we
leden.
allemaal erg gemist.

Wat betekent SamAc voor jou?











Een moment dat me wel is
bijgebleven is het moment dat
Marc 40 jaar lid was.
We hebben hem toen in de
bloemetjes gezet en hem een
mooi cadeau gegeven. Hij heeft
SamAc een nieuw elan gegeven,
want vroeger was SamAc een
totaal andere vereniging.
Marc staat ook altijd voor iedereen
klaar.
Voor elk probleem dat opduikt,
vindt hij snel een oplossing.”
Bedankt voor de fijne babbel,
José!

Bij SamAc zijn we heel erg trots op
ons groot aantal leden.
Dagelijks staan we met hart en ziel
voor ze klaar.
Omdat elke lid zo uniek is, levert
dat vele exclusieve en boeiende
verhalen op.

11

Dag José, kan je eerst en vooral iets
over jezelf vertellen?

Bent je al jaren lid, of pas sinds kort,
en wil je daar iets over vertellen?
Stuur ons dan je verhaal of
contacteer ons.
Misschien wordt jouw verhaal
opgenomen in één van onze
volgende edities en inspireer jij zo
nieuwe leden



SAMAC - VZW

PROGRAMMA
NAJAAR '22
Alle info : www.samac.be

ÎLE-DE-FRANCE
02-03-04 SEPTEMBER
VLIEGTUIGREIS TURKIJE
18 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER
OKTOBERFEEST
15 OKTOBER
MURCIA
22 OKTOBER - 29 OKTOBER

OPTREDENS VAN :
KOEN CRUCKE
DANA WINNER
LIA LINDA EN ALBERT
MOREEN
ALFREDO LORENZO
RUDY CLARK
DE MELANDO'S
JOHN TERRA
MICHAEL LANZO
LISSA LEWIS
DORAN
P.C BROWN
FILIP D'HAEZE
ANIMOLLY
NADIA
ELLIS

25 JAAR MUZIKANTENSTAD
13 NOVEMBER
KERSTMARKT AKEN
4 DECEMBER
WINTERREVUE
10 DECEMBER
KERSTCONCERT DANA WINNER
22 DECEMBER

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 -14:00 UUR - DEN AMER - DIEST

25
25 JAAR
J
AAR
JAA
MUZIKANTENSTAD

SPECIAL GUEST : JOHN TERRA

OPTREDENS VAN
ACCORDEONDUO DE MELANDO’S-NADIA-ELLIS-LISSA LEWIS
MICHAEL LANZO-P.C BROWN-DORAN-ANNIMOLY
MUZIKANTENSTADORKEST OLV ALAIN VERRESEN
SHOWBALLET DANÇAR
PRESENTATIE: FILIP D'HAEZE

INKOM €25 - LEDEN SAMAC €20 ( TAART EN KOFFIE INBEGREPEN)

tickets en info
www.samac.be

Slechts één gebruikersnaam dankzĳ
De online wereld is , ook door de coronapandemie, nooit zo populair
als nu. Iedereen winkelt, bankiert en communiceert online. Zelfs het
coronapaspoort was een app op je smartphone (CovidSafe). Het
gebruik van de online websites resulteert echter in een lange lijst
met verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden. Dankzij de
app Itsme kan deze lijst nu weg. Met de app gebruik je één
gebruikersnaam en één code om je aan te melden bij verschillende
Belgische bedrijven en diensten.

Hoe gebruik je Itsme?

Itswie?

In de app vind je linksboven het
menu. Hier staan je gegevens, kan
je de code wijzigen en vind je een
lijst van alle websote waar je kan
aanmelden met Itsme.

De naam Itsme is een combinatie van
het Engelse woord 'It is me'(vertaling:
ik ben het). Aan de hand van een
unieke combinatie van je mobiel
nummer, je identiteitskaart en een
zelfgekozen 5-cijferige code toon je
letterlijk wie je bent.
Met de app kan je je aanmelden bij de
overheid en tal van privébedrijven.
Met dus maar één code heb je toegang
tot verschillende websites. Ook online
bankieren wordt gemakkelijker. De
kaartlezer heb je niet meer nodig want
aanmelden bij je bank en online
overschrijvingen doe je met Itsme.

Hoe ga je te werk?
Om een profiel aan te maken heb je 2
opties:
Optie 1: Via de app van je bank
1. Download de app van Itsme via
Play store(Android) of via Aplle
store (Apple)
2. Geef je mobiel nummer in.
3. Selecteer het land van uitgifte van
je identiteitskaart
4. Selecteer bij welke bank je bent
aangesloten
5. Je wordt doorgeleid naar de app
van je bank en je meldt je hier aan
6. Via sms ontvang je een
controlecode (5 cijfers). Geef deze
in in de app
7. Kies je Itsme-code. Dit is het
'wachtwoord' waarmee je je
aanmeldt.

Optie 2: Je hebt de app van je bank
niet op je smartphone staan. In dit
geval maak je een profiel aan met
behulp van je kaartlezer.
1. Download de app van Itsme via
Play store(Android) of via Apple
store (Apple)
2. Surf naar www.itsme.be op je
computer en klik rechts onderaan
de pagina op 'Maak je account
aan met eID'.
3. Geef je mobiel nummer en emailadres in.
4. Verbind je kaartlezer met de
computer en steek je
identiteitskaart erin.
5. Teken het Istme-contract met de
pincode van je identiteitskaart.
6. Je ontvangt een identificatiecode
die je in de app op je gsm moet
ingeven.
7. Op de Itsme-app en geef je
telefoonnummer in.
8. Geef de identificatiecode in.
9. Via sms ontvang je een controle (
5 cijfers). Geef deze in in de app.
10. Kies je 5)cijferig code en bevestig.

Je aanmelden op een website met
Itsme is heel eenvoudig.
Klik op de optoe 'Aanmelden via
Itsme' en geef je mobiel nummer
in. Daarna open je app op je gsm
en zal je hierin een melding
krijgen. Open deze melding en klik
op bevestog. Geef daarna je
persoonlijke 5-cijferige code in.
Hierna word je aangemeld op de
website.

Hoe gebruik je Itsme?
In de app vind je linksboven het
menu. Hier staan je gegevens, kan je
de code wijzigen en vind je een lijst
van alle websote waar je kan
aanmelden met Itsme.

Opgelet: Itsme zal je nooit smsberichten of mails sturen.
Indien je iets van hen ontvangt
ga hier dan niet op in.

PRAKTISCH

Iedereen kan lid worden van SamAc en zo op de
hoogte blijven van onze activiteiten.
Opstapplaatsen
Daguitstap :
Gemeentehuis Scherpenheuvel Zwembad Diest - St Jansveld Diest politiekantoor Diest
Meerdaagse uitstappen :
Carrefour parking - Leuvensestwg te
Diest
Bijdrage :
De jaarlijkse bijdrage bedraagt €15
euro voor leden, €20 voor sportleden,
€25 voor beschermend lid, €50 voor
sponsor en € 125 voor gouden
sponsor.

Online reserveren

Betaal online

Reserveer je plaatsen voor onze
activiteiten via www.samac.be

Heb je een openstaande factuur te
betalen of staat jouw lidgeld klaar
om af te rekenen? Dan kan je alle
openstaande kosten makkelijk
online afrekenen.

Hoe werkt het?
ga naar www.samac.be en klik op
de activiteit van je keuze
klik vervolgens op 'inschrijven'
vul hier de gegevens in van jezelf
en iedereen die wenst deel te
nemen (via mijn SamAc reeds
ingevuld);
klik op 'verzenden'.
Jouw reservatie is nu afgesloten en
je ontvangt een bevestiging van je
reservatie via mail.
De inschrijving is pas definitief na
ontvangst van het voorschot. Het
saldo van elke activiteit dient één
maand voor aanvang betaald te
worden.
Je deelnamekaart of factuur wordt je
eveneens via mail toegestuurd.

Domiciliëring
Wij maken het je graag gemakkelijk!
Met een domiciliëring betaal je facturen
zoals gas- of elektriciteitsrekening
automatisch. Waarom zou je je lidgeld van
SamAc ook niet betalen via deze weg ?

Je betaalt snel, handig en
Uw voordelen:
contactloos met Bancontact of als je
dat wil met kredietkaart.
Tijdwinst: je betaling wordt
automatisch uitgevoerd;
Terugbetalingen gebeuren enkel op
Handig: je betaalt altijd op tijd en
voorlegging van een medisch attest,
vermijdt dat je lidmaatschap zou
opgesteld vóór de activiteit.
vervallen door een eventuele laattijdige
Ongeacht de reden van annulatie
betaling;
dient er steeds €25 annulatiekost
Eenvoudig: wij regelen alles met jouw
per persoon betaald te worden.
bankinstelling.
Betalen via domiciliëring is volledig
De week voor vertrek worden geen
gratis
terugbetalingen meer toegestaan.
Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud.
SamAc behoudt zich het recht
activiteiten te wijzigen of annuleren.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.
SamAc behoudt zich het recht activiteiten
te wijzigen of annuleren.

JULI - SEPTEMBER
ZAT
01/07
31-07

ZAT
13/08

VAKANTIE
We gaan er even tussenuit.
Inschrijven kan nog steeds via
www.samac.be

VRIJD
02/0904/09

MOVIE PARK
Beleef een dag zoals in de film

ZON
21/0828/08

CRUISE NOORSE FJORDEN
Tijdens deze schitterende 8-daagse cruise
ontdekt u vanaf het water de mooiste
Noorse fjorden en havensteden.
We varen door de meest bekende fjorden
als de Efjord, Hardangerfjord en Sognefjord,
allen met glashelder water en omgeven door
(met sneeuw bedekte) toppen, die soms
meer dan 3000 meter boven het water
uittorenen.

ZON
18/09
27/09

ÎLE-DE-FRANCE
Île-de-France, het historische hart van
Frankrijk met zijn uitzonderlijke culturele
erfgoed, natuurlijke rijkdom en Franse
chanson.
Zo kleuren kastelen, musea, kerken en oude
steden het landschap maar ook regionale
natuurparken, groene valleien, prachtige
bossen en rivieren vormen een groen
juwelenkistje rond Parijs.

VLIEGTUIGREIS TURKIJE
Verblijf in Paloma Grida in Belek, een
prachtig, ruim opgezet vakantiedorp, direct
aan het zandstrand.
Van jong tot oud, van familie tot vrienden en
koppels, iedereen beleeft hier de tijd van
zijn leven.
De vele restaurants – zowel buffet als à la
carte - verwennen je iedere maaltijd
opnieuw. 's Avonds leef je je uit in de
openluchtdisco of geniet je van livemuziek
in het gezellige barstraatje.

SAMAC.BE

alles over onze werking in handbereik

www.samac.be

info@samac.be

www.facebook.com/samensamac

@samensamac

