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Lentefeest € 2,50
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Neem deel aan onze activiteiten
en spaar euro’s vermindering
op onze Winterrevue 2021.
Wanneer spaar je korting :

KORTING SAMAC-SPORT LEDEN
Activiteiten voorzien 
van het sportlogo.
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Hoera!  

Vandaag lanceren we de eerste editie van ons nieuwe SamAc
ledenmagazine "SAMEN". 
Een driemaandelijks magazine met een greep uit ons komende aanbod,
fijne artikels, een terugblik, leuke nieuwtjes; kortweg alles waardoor jouw
leven bruisend en vol pit kan zijn.

SAMEN straalt alles uit waar SamAc voor staat: gezelligheid,
verbondenheid en leuke activiteiten. Net die dingen waar iedereen weer
naar verlangt.

Ook gloednieuw is SamAc-Sport, de sportafdeling van SamAc. 
Via SamAc-Sport organiseren we sportactiviteiten voor jong en oud en
breiden we het SamAc aanbod weerom een beetje uit voor onze leden. 
Alle info vindt je terug op pagina 4.

Zet je dus maar even rustig neer en ontdek wat we de volgende maanden
allemaal te bieden hebben. Veel leesplezier!

Namens het hele bestuur wens ik jou en je geliefden een goede
gezondheid toe. 

Zorg voor jezelf.
Zorg voor anderen.

 0 2
www.facebook.be/samacinfo@samac.bewww.samac.be @samensamac

HOERA !

Noot van de voorzitter

MARC FLORQUIN - VOORZITTER

https://samac.be/sport.php
https://samac.be/sport.php
https://samac.be/sport.php
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Wist je dat veel mutualiteiten het lidgeld voor een
sportclub terugbetalen?  

Bij inschrijving ontvang je een attest dat je kan
voorleggen aan je mutualiteit. Zo ontvang je je lidgeld
van SamAc-Sport terug. 
(indien voorzien als voordeel bij je ziekenfonds)

SamAc-Sport is er ook voor jou.

SamAc-Sport is de gloednieuwe sportafdeling van SamAc.

Via SamAc-Sport organiseren we sportactiviteiten voor jong
en oud. Voor ons is sport meer dan een doel op zich.

Sport en beweging zijn een middel om mensen samen te
brengen en de samenhorigheid in de maatschappij te
vergroten.

Het lidmaatschap van SamAc-Sport bedraagt € 15. 
Ben je al lid van SamAc ? Dan bedraagt je lidmaatschap bij
SamAc-Sport maar € 3 per jaar.

Alle info via www.samac.be of vraag naar onze sportfolder.

SAMAC-SPORT
" Sporten is gezond en niet
alleen omdat je er fit
van wordt."

S P O R T 0 4
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Ons tweede Valentijnsconcert wordt gebracht

door singer-songwriter Kathleen Vandenhoudt.

Deze straffe Diestse, immer bulkend van

tomeloze passie is gepokt en gemazeld door het

vak. Op deze valentijnsdag bezingt ze de liefde

in al zijn facetten, rigoureus en sierlijk,

verlangend en troostend.

Ze graaft diep en grondig, eerlijk en rauw, bij

momenten vlijmscherp, teder en passioneel.

Zondag 14 februari 2021
Begijnhof Diest  - Start: 11u00 | 

€ 8 per persoon (receptie inbegrepen)

i.s.m. Curieus Diest 

M U Z I E K  E N  D A N S 0 5

Valentijn, hét feest van de geliefden! 

Er is geen beter moment in het jaar om even stil te

staan en te zeggen: ‘Ik zie je graag'.

Maar ook een ideaal moment om je geliefde te

verrassen met een bloemetje, chocolade of een lief

kaartje. Of zeg jij het liever met muziek?

Na een succesvolle 1ste editie organiseren wij

opnieuw ons ‘Bal d’amour’. 

Er kan gedanst worden op de hemelse klanken van

Tania en Mark. Aan democratische prijzen bieden we

frisdrank, bier of koffie aan. Dat wil je niet missen!

Vrijdag 12 februari 2021
Lakenhalle Diest - Start: 14u00 |

€ 6 per persoon (gebak inbegrepen)

SCOREN MET VALENTIJN
B A L  D ' A M O U R   -  V A L E N T I J N S C O N C E R T

R E S E R V E E R  H I E R  V I A  É É N  K L I K

R E S E R V E E R  H I E R  V I A  É É N  K L I K

https://samac.be/activiteit.php?nr=166
https://samac.be/activiteit.php?nr=167


SAMAC

Ons Lentefeest 2021 wordt er een eentje om niet te

vergeten.

Met optredens van Jo Vally – Eveline Cannoot –
Michael Lanzo - Steve Tielens en showballet
garanderen wij iedereen een muzikale namiddag vol

bekende gezichten op ons podium.

We starten de namiddag met taart en koffie, om af te

sluiten met een lekkere maaltijd.

Zaterdag 27 februari 2021
CC Den Amer Diest

Start: 14u00 | Prijs: € 15 per persoon

(Show, koffie, taart en lunch inbegrepen)

PARELS EN DUETTEN!
L E N T E F E E S T  2 0 2 1

Inschrijven kan via www.samac.be 
of telefonisch na ontvangst van 

de uitnodiging.

Dankzij je deelname geniet
je een korting van € 2,50 op

de Winterrevue

JO VALLY E V E L I N E  C A N N O O T

M I C H A E L
L A N Z O

S T E V E  T H I E L E N S  

M U Z I E K  E N  D A N S 0 6

R E S E R V E E R  H I E R  V I A  É É N  K L I K

https://samac.be/activiteit.php?nr=168


RÜDESHEIM AM RHEIN
BOPPARD-KOBLENZ

De Rijn vormde ooit de noordgrens van het Romeinse rijk.
Tijdens de middeleeuwen was de Rijnvallei tussen Rüdesheim
in het zuiden en Koblenz, 65 km verder stroomopwaarts, een
invloedrijke regio. 
Hiervan getuigen de vele met legenden omweven burchten,
kastelen en historische vestingstadjes langs de rivier. 
Deze streek wordt ook wel de vallei van de Lorelei genoemd en
dankt zijn charme aan het prachtige landschap. De Rijn
kronkelt door een nauw dal, uitgeslepen in het Rijnlands
leisteenplateau. 

Op de steile hellingen zie je afwisselend dichte bossen en
wijngaarden. In 2002 gaf de UNESCO de Bovenloop van de
Middenrijn als belangrijk cultuurlandschap de status
Werelderfgoed.

DAG 1 | DIEST – RÜDESHEIM AM RHEIN

Vertrek in de ochtend (ontbijt onderweg)
richting Keulen verder naar de Rijnvallei.
Eens toegekomen in Rudesheim am Rhein
bezoeken we in de voormiddag de Abdij van
Sint-Hildegard. Deze abdij is van de
Benedictessen in Eibingen bij Rudesheim
Am Rhein in het bisdom Limburg. 

Sinds 2002 maakt de abdij onderdeel uit van
het UNESCO-Werelderfgoed boven Midden-
Rijndal. We nemen een lunch dichtbij de
Drosselgasse, een charmante en smalle
steeg die pal door het hart van de Altstadt
van Rudesheim Am Rhein loopt. Dit
gezellige straatje van 144 meter lang bruist
van de vele wijnlokalen, markten en
historische elementen.
 
Laat je onderdompelen in de muzikale en
culturele hoogtepunten van dit stadje.Na de
lunch nemen we een ontspannende rit in de
Rüdesheim-Kabelbaan. 

ZATERDAG 27 MAART TOT ZONDAG 28 MAART 2021

R E I Z E N  0 7



SAMAC

De Kurfürstliche Burg/Museum, de burcht van de
keurvorsten is het middeleeuwse bolwerk van Boppard. 

De burcht moest de stad beveiligen en de tolheffing van
de schepen op de Rijn garanderen. In de burcht is een
museum gevestigd met een tentoonstelling over de
beroemde meubelmaker Thonet. Ook de burchtkapel met
schilderingen uit de 14de eeuw is bezienswaardig. Met
een mooi uitzicht van de Rijn, rijden we langs de Rijn naar
de stad Koblenz.

We nemen onze lunch in deze bruisende stad en genieten
van wat vrije tijd vooraleer terug te keren naar Diest, waar
we in de vooravond aankomen.

We krijgen een indrukwekkend zicht op het Niederwald-
momument en de prachtige wijnvelden. We sluiten de dag
af met een bezoek in het Wine Disterllery Asbach. Deze
brandy wordt sinds 1892 geproduceerd. 

Na een proeverij van deze brandewijn gaan we richting
ons hotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 2 | RÜDESHEIM AM RHEIN - BOPPARD -
KOBLENZ 

Na ons ontbijt vertrekken we op verkenning naar de stad
Boppard, waar u overal historische vondsten uit de
Romeinse periode tegenkomt. Deze stad was één van de
belangrijkste vestigingen aan de Middenrijn. 

Via een stadswandeling ontdekken we de belangrijkste
gebouwen van de stad: het Romeinse fort, het kasteel van
Boppard, de vele werkmanshuizen... We lopen langs het
bekende Römer-kastell, dat Bodobrica heet, waarvan de
tegenwoordige naam Boppard van afgeleid is. Het
centrum van Boppard is een openluchtvesting die
overblijfselen van het Romeinse rijk herbergt en omringd
wordt door de best bewaarde Romeinse vestingsmuur in
Duitsland. 

R E I Z E N  0 8

Inbegrepen :

✓ Vervoer
✓  Licht ontbijt onderweg
✓  Overnachting in hotel**** op basis van half pension
✓  2 x middagmaal (hoofdschotel & consumptie) 
✓ Alle uitstappen en inkomgelden zoals vermeld in 
    het programma
✓  Gidsen
✓  Audioguidesysteem
✓  BTW en garantiefonds
✓  Annulatie en bijstandsverzekering
✓  Begeleiding
✓  Drinkgeld chauffeur

Niet inbegrepen :

✓ Persoonlijke uitgaven
✓ Overige dranken bij de maaltijden

Zaterdag 27 & zondag 28 maart 2021 

Vertrek: Carrefour parking ( Leuvensestwg) - Diest
Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | 

Prijs: € 205 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer | Supplement single: € 50

R E S E R V E E R  H I E R  V I A  É É N  K L I K

https://samac.be/activiteit.php?nr=139


DAG 1 | DIEST - DIJON

Vandaag rijden we vanuit onze
vertrekplaats richting de Côte d’Azur.
Onderweg naar Dijon nemen we een
lunch. Bij aankomst nemen we onze intrek
in het hotel en genieten we van ons
avondmaal.

DAG 2 | DIJON - VALENCE - GRASSEN

Na het ontbijt vertrekken we richting
Valence voor een korte stop. 
We nemen onze lunch en genieten van
een korte stadswandeling vooraleer we
verder rijden naar Grasse. 
Hier aangekomen nemen we intrek en
avondmaal in ons hotel.

DAG 3 | GRASSE - ANTIBES - NICE -
GRASSE

Na het ontbijt begeven we ons naar de
oude stad van Antibes. We kuieren in dit
middeleeuws dorp langs de stadswallen,
de Provençaalse markt, Port Vauban en
de bloemenwijk Safranier. 

DE ZUIDERSE FLAIR VAN 
FRANKRIJK 

DE CÔTE D'AZUR

Tussen de Provence en Italië ligt een zeer zonnige streek
die overal ter wereld wordt gewaardeerd: de Côte d’Azur,
ook wel eens de Franse Rivièra genoemd. 

Twee namen die synoniem staan voor vakantie, zon, luxe
en bloemenpracht. De altijd blauwe ‘Méditerranée’, vele
wereldbekende badplaatsen en de ongerepte natuur van
het binnenland spreken nog altijd tot de verbeelding. 
Met bezoekjes aan de mondaine badplaats Cannes, het
vorstendom Monaco en Saint-Tropez is dit een prachtreis
vol verrassingen in een aangename omgeving.

ZATERDAG 8 MEI TOT ZATERDAG 15 MEI 2021

R E I Z E N  0 9



SAMAC

We nemen er onze lunch waarna we richting Nice
vertrekken. Hier kan u niet alleen eindeloos winkelen of
flaneren langs de boulevard, maar ook voor de
cultuurliefhebbers biedt het heel wat boeiends. Naast de
prachtige winkelstraten, zijn er veel mooie gebouwen en
pleinen te bezichtigen. Tijdens een wandeling langs de
oude haven en door de straatjes van het oude Nice zal u
zich zeker niet vervelen. Er zijn vele boetiekjes,
snuisterijwinkeltjes en kraampjes met specialiteiten uit de
streek. 

Je wordt hier overweldigd door de mediterrane sfeer van
de oude Provençaalse hoofdstad. We flaneren over de
Promenade des Anglais langs de verscheidene luxueuze
paleizen en casino’s. Nadien nemen we het toeristische
treintje dat ons naar de top van la Colline du Château
brengt. 

Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 4 | GRASSE - MONACO -MONTE CARLO -
GRASSE

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Monaco, het
dwergstaatje. Het is het dichtstbevolkte land ter wereld en
ook één van de rijkste.
De staat wordt al sinds het ontstaan in 1297 door de
Grimaldi’s bestuurd.
Monaco is niet alleen het belastingparadijs bij uitstek voor
de miljonairs, het trekt ook al meer dan honderd jaar
toeristen met zijn wereldberoemde Monte Carlo-casino.In
Monaco-ville, de oude vestingstad, kunnen we heerlijk
dwalen door de pittoreske smalle straatjes. 

Aan het Prinselijk Paleis, de residentie van de Grimaldi’s,
dat al dateert uit de 12e eeuw, kan men iedere middag de
wissel van de wacht bijwonen. In de prachtige Jardin
Exotique komen we volledig tot rust.

Na de lunch ondekken we in de namiddag Monte Carlo
met zijn Casino, het ‘Café de Paris’, de galerijen en de
tuinen.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

DAG 5 | GRASSE - SAINT-TROPEZ - LE DRAMONT -
GRASSE

Na het ontbijt trekken we richting Saint-Tropez waar we
ons meteen naar de haven begeven voor een boottocht in
de Golf van Saint-Tropez. Terug aan wal, genieten we van
onze lunch waarna we een wandeling maken doorheen
deze prestigieuze stad. 

We beginnen met de oude middeleeuwse stadskern, zijn
citadel en vestingmuren, het bekende ‘gendarmerie de
Saint-Tropez’, enz. Na wat vrije tijd in de stad, keren we
terug langs de Corniche d’Or, de mooiste route van Zuid-
Frankrijk. We houden halt in Le Dramont, waar de
geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog landden. We
rijden verder naar het observatorium van Cap Roux waar
we van een adembenemend uitzicht genieten. Avondmaal
en overnachting in het hotel.

DAG 6 | GRASSE - SAINT-PAUL DE VENCE - CANNES
- GRASSE

Na het ontbijt trekken we naar het centrum van Grasse.
Hier bezoeken we parfumerie Fragonard waar we een
rondleiding krijgen en de verschillende stadia van het
maken van parfum ontdekken.
We rijden verder naar Saint-Paul de Vence, door het
zachte klimaat en het prachtige licht ook wel ‘Balcon van
de Cote d’Azur’ genaamd. Vele schilders, schrijvers en
dichters zijn geïnspireerd door dit fenomeen en trokken
naar hier om hun ideeën op linnen doek of papier vast te
leggen.

Tijdens onze wandeling passeren we beschaduwde
pleintjes, oude fonteinen, bloemrijke tuintjes en vele
gebouwen en poorten uit de 16e tot de 18e eeuw.
Na de lunch rijden we door naar Cannes waar we een
bezoek brengen aan de oude haven en een kijkje nemen
in de wachttoren uit 1385. Verder bezoeken we de Grand
Jas begraafplaats. Het park heeft een omvang van negen
hectare en is daarmee het grootste park in Cannes.
Op de Place de la Caste kunnen we nog een deel van de
oude stadsmuur zien. Op het plein staat de Notre Dame
de l’Espérance, zij is gebouwd in de 16e en de 17e eeuw
in de gotische stijl van de Provence.

Avondmaal en overnachting in het hotel.

R E I Z E N  1 0



DAG 7 | GRASSE - TROYES

Na het ontbijt en check-out uit ons hotel, vatten we onze
terugrit aan met lunch onderweg. Verder naar Troyes
waar we intrek nemen in ons hotel voor avondmaal en
overnachting.

DAG 8 | TROYES - DIEST

Na het ontbijt verkennen we de middeleeuwse parel
Troyes. Deze stad is prachtig gerestaureerd en pronkt met
een weergaloze verzameling vakwerkhuizen. Maar ook de
schitterende glasramen van de indrukwekkende
kathedraal en andere kerken zullen u verbazen door hun
kleurrijke schoonheid!
Het historische Troyes heeft trouwens de vorm van een
champagnekurk. De kop van de kurk is gevormd door de
Seine,het lichaam door de oude vestingmuren.

We bezoeken La Maison de l’outil, een fraai vakwerkhuis
in Renaissance stijl, dat een historisch erfgoed herbergt:
10.000 oude werktuigen die per beroep of per soort zijn
gegroepeerd en 20.000 boeken en zeldzame geschriften.

We nemen onze lunch en in de namiddag genieten we
van wat vrije tijd vooraleer terug te keren naar Diest waar
we in de vooravond aankomen.

Vervoer
Eén overnachting in hotel Mercure Dijon**** in Dijon
op basis van half pension
Vijf overnachtingen in hotel Best Western Elixir****
in Grasse op basis van half pension 
Éen overnachting hotel Mercure Troyes Centre**** 
 in Troyes op basis van half pension
Middagmalen tijdens uitstappen

Alle uitstappen en inkomgelden zoals vermeld in
het programma 
Audioguidesysteem
BTW, baantaksen & garantiefonds
Annulatie en bijstandsverzekering
Begeleiding
Drinkgeld chauffeur

Persoonlijke uitgaven
Overige
Dranken bij de maaltijden

 Inbegrepen :

(hoofdschotel & water)

 Niet inbegrepen : 

 Van zaterdag 8 t.e.m. zaterdag 15 mei 2021

 Vertrek: Carrefour Parking-  Leuvensestwg Diest

 Vertrekuur: meegedeeld bij inschrijving | 

 Prijs: € 875 per persoon op basis van een 
 tweepersoonskamer | Supplement single: € 225

R E I Z E N  1 1

R E S E R V E E R  H I E R  V I A  É É N  K L I K

https://samac.be/activiteit.php?nr=142


Met ons ledenmagazine SAMEN bieden we

onze leden een actueel overzicht van onze

activiteiten maar willen we ze eveneens

informeren over interessante weetjes rondom

ons aanbod en werking.

Leden ontvangen ons magazine vier keer per

jaar. Je kan SAMEN Ook lezen via onze

website samac.be.

Heb jij een leuk idee voor onze volgende

editie, laat het ons weten via

info@samac.be.

Alvast veel leesplezier.

EEN MAGAZINE VOOR ONZE LEDEN.

WOORDZOEKER

W O O R D Z O E K E R 1 2

Vind jij de oplossing?
Zoek de woorden en vind door de overblijvende letters de oplossing. 
Veel succes.



GOUDEN SPONSORS
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Terugblikken op 2020 was anders 
dan alle andere jaren. We misten de
feesten, onze reizen of onderonsjes
met de vele SamAc-vrienden. 

Heel wat leden kozen voor een
‘staycation’, waardoor het snel
duidelijk werd welke betekenis 
SamAc heeft voor veel van onze
leden.

Toch lieten we hun niet los en
probeerden we contact 
te houden via een leuk kaartje of
korte babbel tijdens een korte
coronaproof ontmoeting. 

Een initiatief dat warm werd onthaald.

TERUGBLIK

Terugblikken op 2020 is terugblikken op een
bijzonder jaar.  

T E R U G B L I K 1 5

foto : Hugo Bruyneel



VOORUITBLIK

Na een jaar van onzekerheid en gemis glijden we vol goede
moed, het nieuwe jaar in! 

Als team en bestuur van SamAc proberen we het hele jaar door
zoveel mogelijk activiteiten voor alle actieve, sportieve en
meerwaardezoekende leden te organiseren.  Niet zo'n
eenvoudige opdracht...

Daarom proberen we de waaier van activiteiten zo groot
mogelijk te maken, ook de komende maanden.
Een sfeervolle grootouderdag, een unieke dagtrip en een heus
wandelweekend staan het komende trimester op het
programma.

Ook heel wat activiteiten die we door de coronacrisis moesten
annuleren, nemen we terug op in ons aanbod.
Wij kijken er alvast naar uit en hopelijk jullie ook.

Voor alle informatie verwijzen we graag naar ons volgend
magazine of naar onze website samac.be of onze
facebookpagina.

.

Vol moed het nieuwe jaar tegemoet.

V O O R U I T B L I K 1 6

Dagtrip Seneffe & 

Strepy-Thieu

W A N D E L W E E K E N D  L A  R O C H E

WANDELWEEKEND G R O O T O U D E R D A G



SAMAC

Ingrediënten / 4 personen

1 bloemkool
6 grote aardappelen
250 gr gehakt
1 l melk
250 gr gemalen kaas
70 gr bloem
70 gr boter
peper, zout, nootmuskaat
citroen

Bereiding: 

Maak een puree van de aardappelen. Doe de puree in een
ovenschaal. 

Bak in een pan het gehakt los samen met een ajuin en plet het
met een vork. Kruid met peper en zout. 

Giet het gehakt over de puree.  Kook de bloemkoolroosjes in
licht gezouten water of stoom 2 minuten op 120° in de
stoomoven. Kook of stoom tot ze zacht zijn.  Schik de roosjes op
het gehakt in de schotel.

Voor de bechamelsaus:

Maak een roux met 70 g bloem en 70 g boter. Voeg er 1/2 à 1
liter melk aan toe en laat even doorkoken tot de gewenste dikte
bereikt is. Werk af met nootmuskaat, zout, citroen, peper en een
handvol kaas.

Giet de bechamelsaus over de bloemkool. Strooi kaas over de
saus. 

Zet 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180°.

KOMEN ETEN !
GEHAKTSCHOTEL MET BLOEMKOOL

K O M E N  E T E N 1 7

Bron: VTM KOKEN

Heb jij een lekker recept ? 
Bezorg het ons via info@samac.be 

en misschien vind je het terug in 
een volgende editie van ons magazine.



SAMAC

Ook online willen we er zijn voor jou. Daarom is er

onze website www.samac.be.

Onze website houdt rekening met 2 belangrijke

doelgroepen : diegenen die kennis willen maken met

onze organisatie en lid willen worden en anderzijds

onze leden zelf.

Leden kunnen terecht op onze module 'mijn samac',

een beveiligd stukje van onze website.

Zij vinden hier alle informatie over hun lidmaatschap.
Mijn SamAc op www.samac.be

✓  Een beveiligde sectie voor onze leden.

✓  Alle informatie over je lidmaatschap.

✓  Onmiddellijk en online inschrijven voor een activiteit.           

✓  Je persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen.

✓  Je verrichtingen zien en nakijken op welke activiteiten 

     je bent ingeschreven.

✓  Je plaats kiezen in de zaal.

✓  Je briefwisseling opvolgen.

✓   Inloggen met je gebruikers-naam en wachtwoord.

ONTDEK ONZE WEBSITE

I N F O R M A T I E F 1 8

WWW.SAMAC.BE



GOUDEN SPONSORS

G O U D E N  S P O N S O R 1 9



SAMAC

 GOUDEN SPONSORS 

G O U D E N  S P O N S O R 2 0



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'.

Reserveer je plaatsen voor onze
activiteiten via www.samac.be
Hoe werkt het?

Jouw reservatie is nu afgesloten en
je ontvangt een bevestiging van je
reservatie via mail. 

Je deelnamekaart of factuur wordt je
eveneens via mail toegestuurd.

Terugbetalingen gebeuren enkel op
voorlegging van een medisch attest,
opgesteld vóór de activiteit. Ongeacht
de reden van annulatie dient er steeds
25 euro annulatiekost per persoon
betaald te worden. 
De week voor vertrek worden geen
terugbetalingen meer toegestaan. 
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 

SamAc behoudt zich het recht
activiteiten te wijzigen of annuleren.

Bijdrage : 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 12
euro voor leden, 25 euro voor 
beschermend lid, 50 euro voor sponsor
en 125 euro voor gouden sponsor.
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Domiciliëring

Tijdwinst: je betaling wordt 

Handig: je betaalt altijd op tijd en vermijdt 

Eenvoudig: wij regelen alles met uw               
bankinstelling
Betalen via domiciliëring is volledig gratis

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 ?

Uw voordelen:

      automatisch uitgevoerd;

      dat je lidmaatschap zou vervallen door 
      een eventuele laattijdige betaling;

PRAKTISCH

Wij aanvaarden enkel
schriftelijke inschrijvingen door
middel van het
inschrijvingsformulier of via
www.samac.be. 

Na inschrijving, ontvangt je je
bevestiging met een volledig
overzicht van de activiteiten en
het te betalen voorschot. 

De inschrijving is pas definitief
na ontvangst van dit voorschot.
Het saldo van elke activiteit dient
één maand voor aanvang
betaald te worden via het
toegestuurd
overschrijvingsformulier.

Iedereen kan lid worden van SamAc en zo op de
hoogte blijven van onze activiteiten.

Online reserveren
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AGENDA

ZON
07/03

Een spannende (Coronaproof)
spelnamiddag met leuke prijzen.

CC Den Amer Diest
Start: 14u00

CC Begijnhof Diest
Start: 11u00 | € 8 per persoon 
(aperitief inbegrepen)

WEEKENDTRIP RUDESHEIM
AM RHEIN BOPPARD -
KOBLENZ

Een liefdevolle muzikale namiddag met
optreden van Tania en Mark.

Lakenhalle  Diest 
Start: 14u00 | Prijs: € 6 per persoon
(gebak inbegrepen)

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 
SamAc behoudt zich het recht activiteiten 

te wijzigen of annuleren.

Ons Lentefeest 2021 wordt er een eentje
om in te vliegen. 
Met optredens van Jo Vally – Eveline
Cannoot – Michael Lanzo - Steve Tielens
en showballet.

CC Den Amer Diest
Start: 14u00 | Prijs: € 15 per persoon

JANUARI - MAART 

KIENKWISNAMIDDAGVALENTIJNSCONCERT

VRIJ
12/02

Alle info pag.7 en www.samac.be
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B A L  D ' A M O U R  Z A T
2 7 / 0 2

LENTEFEEST
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