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Voorwoord
Beste vrienden
Recent werden tal van nieuwe activiteiten aan onze kalender toegevoegd. Reden te meer om onze agenda van naderbij te
bekijken. We gaan van start met onze brok cultuur, meer bepaald de theatervoorstelling Blèten met Warre Borgmans, Jokke
Schreurs & Big Dave Reniers in de Zwarte zaal van het Fakkeltheater. Drie kwetsbare mannen, knapen nog, mét of zonder baard
of snor of klak, getekend door het leven, de één al wat meer dan de ander-, alle drie met haar op hun tanden en veel noten op
hun zang, hopen u te beroeren en ontroeren met poëtische teksten, stukjes tranche-de-vie en onvergetelijke melodieën … tot
de tanden ontwapenend ! Nog tijdens de maand mei kan je naar de voorstelling Hij raakte mij aan gaan kijken. Een groepje
laatstejaars-studenten van het Koninklijk Atheneum dagen elkaar uit naar aanleiding van hun laatste 100-dagen feest. Wat
begon als een spel draait keihard anders uit en laat onuitwisbare sporen achter op hun vriendschap. In juni staan er nog eens 2
voorstellingen op het programma, namelijk Lili & Marleen en De Collega 's. Goede wijn behoeft geen krans. Ook aan stand up
comedy is er deze keer gedacht en niet van de minste. Op 6 december kan je met de Vriendenkring naar de laatste show van
rots in de branding Alex Agnew. Just when he thought he was out, comedy pulled him back in! Alex Agnew returns and he has
Unfinished Business with the world. Be prepared !
Wat het muzikale luik betreft, gaan we van start met een optreden van de zevenkoppige tributeband Diamonds on the Rocks.
Zij brengen op hun manier een ode aan Neil Diamond en zijn allergrootste hits. Kort na datum kan je naar de Nekka Nacht in het
Sportpaleis waar dit jaar een hommage wordt gebracht aan Toon Hermans. Voor de jongere generatie kunnen we dan weer
Ghost Rockers on Tour aanprijzen. Zij gaan voor de eerste keer op toer doorheen Vlaanderen en brengen een muzikale show vol
spanning, avontuur en geheimen. Voor het najaar mogen jullie alvast de volgende editie van de Night Of The Proms noteren, zo
ook een optreden van Stan Van Samang en tot slot Clouseau Danst ! Deze laatste optredens gaan alle drie door in het
Sportpaleis.
Als we dan nog heel even onze – al dan niet sportieve – uitstappen onder de loep nemen, dan kijken we in eerste instantie
richting onze senioren. Die kunnen zich nog op de valreep inschrijven voor een fikse wandeling met Nicole & Hugo. Iets na
datum staat onze jaarlijks wederkerende ochtendwandeling op het programma. Die gaat dit jaar door in het Neteland, meer
bepaald de omgeving van Herenthout. Je mag je onder meer verwachten aan een wandeling richting het kasteel van Herlaer en
de vallei van de Maasloop, een natuurgebied van Natuurpunt. Vervolgens hebben we de stadswandeling te Antwerpen, die dit
jaar een bezoekje aan het stadhuis behelst. En niet te vergeten een weekendje Utrecht begin oktober en de kerstmarkt van
Oberhausen in de maand december.
Voor de echte sportievelingen dan?! Zondag 24/4/2016 organiseert AC Herentals / Run-in-Thals haar 2e jogging, met name de
Hidrodoe-jogging. De start vindt plaats aan Hidrodoe en er zijn 6 afstanden voorzien; 3 voor kinderen en 3 voor volwassenen.
Inschrijven doe je via de organisatie > 2,- euro voor kinderen en 5,- euro voor volwassenen. De dag zelf betaal je 7,- euro
inschrijvingsgeld. De Vriendenkring wil dit initiatief graag mee promoten en zal daarom 'éénmalig' het inschrijvingsbedrag van al
haar deelnemende leden (en inwonende gezinsleden) integraal terugbetalen en wel na deelname aan de jogging met een
maximum van 5,- euro per deelnemer. Voor deze terugbetaling, gelieve je bijkomend in te schrijven via de website van de
Vriendenkring met vermelding van het aantal volwassenen & kinderen. Gezien we de idee 'samen bewegen' - een initiatief in
samenwerking met Pidpa - mee ondersteunen, konden we ons geen betere aftrap inbeelden. Voor meer info verwijzen we jullie
naar https://run-in-thals.be/ en http://run-in-thals.be/Starturen.html
Tevens willen we alle senioren nog eens herinneren aan het brunch buffet op vrijdag 29 april in het Aldhem hotel te
Grobbendonk, in samenwerking met Pidpa. Deelname ten zeerste aanbevolen !! Voor al deze activiteiten vragen we je vooraf in
te schrijven via onze website. Om deze nieuwsflash nog een keer op onze website www.vkpidpa.be na te lezen, heb je een
paswoord nodig. Paswoord = vkpidpaboekske Ontvang je de nieuwsflash voortaan graag per email en tot op heden nog niet zo
mogen ontvangen, graag alsnog je privé-mailadres doorgeven aan vkpidpa@pidpa.be.
Namens het bestuur van de Vriendenkring,
Koen Notelé

Activiteiten komende periode
Nadat de door u bestelde activiteit is afgesloten en u kan niet deelnemen, dient U ZELF voor een vervanger te zorgen.
Bestelde kaarten kunnen door ons niet worden teruggegeven of terugbetaald.
Activit.nr
160855
160873
160885
160884
160860
160874
160876
160991
160875
160883
160862
160880
160879
160881
160864
160882
160878
160877
160863

Omschrijving van de activiteit
Clouseau danst *
Kerstmarkt Oberhausen
Alex Agnew *
Stan van Samang in Sportpaleis *
Night of the Proms *
Weekend Utrecht
Stadswandeling Antwerpen in het Stadhuis
Kaartprijskamp-wedstrijden Visclub Persawa-VKPidpa
Uitnodiging Estee Lauder
De Collega's *
Lili en Marleen *
Hij raakte me aan *
Ghost Rockers on Tour *
Warre Borgmans in Blèten *
Brunch Buffet Senioren
Ochtendwandeling in de omgeving kasteel Herlaer en VOC Neteland
Nekka Nacht 2016 huldigt Toon Hermans *
Diamonds-on-the-Rocks *
Wandelen met Nicole en Hugo

Datum activiteit
10-12-2016
10-12-2016
06-12-2016
25-11-2016
11-11-2016
08-10-2016
02-10-2016
04-09-2016
30-06-2016
17-06-2016
11-06-2016
21-05-2016
15-05-2016
10-05-2016
29-04-2016
23-04-2016
23-04-2016
15-04-2016
14-04-2016

Activiteiten komende periode: Ochtendwandeling omgeving kasteel Herlaer en VOC Neteland
Beste,
Op zaterdag 23 april gaat de ochtendwandeling door te Herenthout.
We maken eerst een wandeling naar het kasteel van Herlaer ( dit is privé domein)
en de vallei van de Maasloop (natuurgebied van Natuurpunt) samen met onze “ oude bekende” gids Eddy Vercammen.
Na de wandeling is er ontbijt voorzien en een bezoek aan het Vogel Opvang Centrum Neteland. (http://www.vocneteland.be/)
Kostprijs : Leden : 5,00 € ; Niet-leden 10,00 €.
Beginuur: 08.00 uur.
Plaats: parking van het VOC te Langstraat 29/1 in 2270 Herenthout.
Vlug inschrijven is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt.
Zij die zijn ingeschreven en op het laatste moment niet kunnen moeten zelf voor een vervanger zorgen.

Activiteiten komende periode: Brunch Buffet Senioren
Datum : Vrijdag 29-04-2016
Beginuur : 10u30 uur
Plaats : Aldhem-Hotel te Grobbendonk

Activiteiten komende periode: Uitnodiging Estee Lauder

THE
COMPANY
STORE

9910674

Persoonlijke uitnodiging voor Vriendenkring Pidpa

Ontdek bij ons de meest prestigieuze en trendy merken van gelaats- en lichaamsverzorging ,
parfums én een rijk palet aan make-upartikelen.
Je bent welkom van:

1 juni tot en met 30 juni 2016
Openingsuren:
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13 tot 17 uur.
Woensdag en donderdag van 13 tot 19 uur.
Je kan ons vinden aan de inrit ‘Gate 7’, Nijverheidsstraat 15 te Oevel
Contact: 014/25.86.54
U kunt betalen met Mister Cash, Bancontact, VISA, Mastercard, American Express, Proton of met
geld.
PS: vergeet uw uitnodiging niet als u naar de Store komt!

Verkoopsvoorwaarden
In onze winkel worden verkocht: einde-reeksen, seizoensgebonden producten, productie- en winkeloverschotten, producten met een speciale
verpakking en producten die niet meer in de handel zijn.
Als klant van onze winkel gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
§
U kunt in onze winkel kopen als u in het bezit bent van een uitnodiging.
§
De gekochte producten zijn bestemd voor eigen gebruik of als geschenk. De gekochte producten mogen niet worden doorverkocht.
§
Indien enig misbruik wordt vermoed of vastgesteld, kan de klantenpas worden ingetrokken..
§
De producten worden verkocht in de staat zoals ze zijn.
§
Men mag niet meer dan twee stuks van een product kopen tenzij anders aangegeven.
§
Het totale aankoopbedrag is beperkt tot €280 aan detailhandelsprijs zoals vermeld op het prijskaartje.
§
Wenst u een product te ruilen dan kan dit in onze winkel, met het kasticket.
§ Producten kunnen enkel terug ingeruild worden voor een tegoedbon, zij kunnen niet terugbetaald worden.
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Klassement puzzels nieuwsbrief1 - 2016
Punten
340
340
320
320
320
320
320
300
300
300
300
280
260
260
240
240
240
240
240
220
220
200
200
200
200
200
180
180
180
180
180
180
160
160
160
160
160
140
140
140
140
140
120
120
120
120
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
80
60

Naam en Voornaam
Maes Jacques
Bockx Dirk
Van Nieuwenhuyse Pol
Swinnen Jos
Vleminckx Jozef
Van der Schoot-Heylen
De Houwer Leo
Van Hees Marcel
Van Eester Tony
Jacobs Ludo
Feyen Myriam
Vercammen Luc
Van Aelst Marc
Van Dijck Jan
Speltincx Leon
Van Keer Monique
Spapen August
Geerinckx Gerebernus
Michiels Bea
Van Agtmael Maria
Somers Peter
Geudens Petrus
Geuens Marcel
Vermeir Jozef
De Jonge Alexandra
Moens Ilse
Mevr. Mampaey-Struyf
Broothaers Hendrik
Mevr. Hellemans
Geenen Maria
Verlinden Bart
Paulussen Eva
Dams Karel
Dammekens Henri
Reynders Luc
Catteeuw Marie-José
Hellemans Dominique
Peerlinck Gustaaf
Verbeeck Lieve
Rijmenants Raf.
Kuypers Danny
Vleugels Caroline
Baeten Leo
Speltincx Nancy
Verstraeten Karel
Meeus Kris
Denissen Robert
Schotmans Guido
Storms Goedele
Dom Luc
Speeck Charles
Damen Gustaaf
Mostmans Marleen
Mols Jan
Wuyts Gert
Vekens Kris
Van Mechelen Marc
Wellens Wendy
Claes Frans

Punten
60
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
18
0
0
0
0
0

Naam en Voornaam
Vervecken Koen
Cuypers Bart
Struyfs Nele
Mevr. Vrolix-Hermans
Noppe Marc
Mevr. Verstraelen-Kennis
Vanheuckelom Roger
M. Roelands-Van der Sandt
Renap Hugo
Saveniers Hedwig
Bries Karel
Van der Schoot Jozef
Weuts Nico
Bergs Tom
Mevr Maes-Peeters Mia
Vossius Nic
Van Gansen Jac
Van Malderen Liliane
Schuermans Bart
De Houwer Karen
Laenen Marlies
Janssens Jeroen
Keysers Cel
Jacobs Betty
Bertholet Bernard
Schierl José
Adriaensen Peter
Noyens Jef

Winnaars
Klassement
Jacobs Betty
Bertholet Bernard
Schierl José
Adriaensen Peter
Noyens Jef

