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Voorwoord

Beste vrienden
De winter en het winterse uur zijn verleden tijd.
Het weer was nog gene vette tot ieders grote spijt.
De lente is dan wel in het land,
de maartse buien en aprilse grillen heb je niet in de hand.
In de afwachting van het betere weer hebben wij weer enkele nieuwe aanbiedingen in ons gamma op kunnen nemen.
De quiz is ondertussen reeds geweest en we konden weer terugblikken op een mooie editie.
Er werd veel geweten en niet geweten, maar op het einde kon iedereen toch met een mooie prijs naar huis gaan.
Na enkele onderhandelingen kunnen wij jullie nu ook tickets aanbieden voor Walibi, Aqualibi en Bellewaerde.
Hiervoor kan je gewoon op de site terecht.
Extra pretparkplezier en waterplezier is bij deze dus weer verzekerd.
Ook kan je binnenkort genieten van de prachtige fauna en flora in Pairi Daiza.
De tickets kunnen net zoals die van de Zoo en Planckendael besteld worden.
Natuurlijk bieden wij ook nog andere mooie activiteiten aan buiten pretparken en dierentuinen.
Er zijn nog enkele toneelvoorstellingen en optredens waarvoor kaarten beschikbaar zijn zoals K3 in de Lotto Arena of voor de
musical 40-45.
De senioren zijn meer dan welkom in voor de brunch in het Aldhem hotel.
Normaal zou iedereen ondertussen een uitnodiging per mail of brief gekregen moeten hebben.
Ook de sportievelingen kunnen naar hartenlust de voeten bewegen.
Op 5-5-2018 is er het grote Badminton Shuttletornooi en op 7-5-2018 kan er gewandeld worden met Nicole en Hugo.
Op zaterdag 2 juni staat er een pracht van een wandeling gepland langs het Grote Netewoud in Meerhout.
Tot slot kan je zelfs gaan shoppen voor nieuwe tuinmeubels.
Het is alvast uitkijken naar het mooie weer en al deze mooie activiteiten.
Ondertussen kunnen we nog steeds de kruiswoordpuzzel invullen terwijl het nat en koud is buiten.

Namens het bestuur van de Vriendenkring,

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

Omschrijving van de activiteit

180969

Winterrevue* (30/12/18)

30-12-2018

180968

Winterrevue* (29/12/18)

29-12-2018

180967

Ene gast twee bazen* (01/12/18)

01-12-2018

180939

40-45 Musical - Studio 100* 01/11/2018

01-11-2018

180938

40-45 Musical - Studio 100* 18/10/2018

18-10-2018

180960

Ochtendwandeling in de omgeving Meerhout 02/06/2018

02-06-2018

180962

Toneelvoorstelling ' Van kwaad naar erger * 02/06/2018

02-06-2018

180963

K3 Show in de Lotto Arena Antwerpen * (13/5/18)

13-05-2018

180964

Stuk ongeluk * (12/5/18)

12-05-2018

180959

Wandelen met Nicole en Hugo 07/05/2018

07-05-2018

180966

14e Watergroep Badminton Shuttletornooi

05-05-2018

180961

Brunch Buffet Senioren 27/04/2018

27-04-2018

180965

Stuk ongeluk * (27/4/18)

27-04-2018

Datum activiteit

Meer info kan u bekomen via de website www.vkpidpa.be of via vkpidpa@pidpa.be.
U kan ook altijd tickets bestellen voor pretparken via onderstaande link.
Let wel op, door de grote vraag tijdens vakantieperiodes kan er mogelijks een langere wachttijd zijn.
Dit is afhankelijk van het aantal bestellingen en het aantal tickets in voorraad.
http://www.vkpidpa.be/?pagina=pretparken&navigatie=4

Activiteiten komende periode: kaarten Walibi, Aq ualibi, Bellewaerde en Pairi Daiza

3 vliegen in een klap.
Vanaf heden kunnen er tickets besteld worden voor Walibi, Aqualibi en Bellewaerde!!
Via volgende link kan je deze bestellen.
http://www.vkpidpa.be/?pagina=pretparken&navigatie=4
http://www.tickets-for-parks.be/
Je hoeft deze niet af te halen, de afhandeling is rechtstreeks via de site.

Ook bieden wij vanaf heden tickets aan voor Pairi Daiza !!.
Deze kunnen binnenkort ook via de website besteld worden.
De afhandeling ervan gebeurt zoals bij de tickets van de Zoo / Planckendael.

Een mooie uitbreiding op het huidige gamma !!

Activiteiten komende periode: Ochtendwandeling

Het Grote Netewoud – Meerhout

Ochtendwandeling op zaterdag 2 juni in Meerhout.
In het hart van de groene Kempen vind je het Grote Netewoud, een reeks van natuurgebieden
langs de Grote Nete en haar zijrivieren. Je wandelt er van bloemrijke graslanden naar moerassen
en vennen, passeert heide en landduinen en je kan verdwalen in de enorme uitgestrekte bossen.

Wij starten om 08.00 op de parking van het Bezoekerscentrum
Watermolen 6-12 2450 Meerhout
Na de wandeling verzorgt Natuurpunt een broodjeslunch in het Bezoekerscentrum.
(4 kleine tapasbroodjes p. p. met verschillend beleg en 2 warme dranken)

Leden: 5 euro
Niet leden: 10 euro
Inschrijven voor 25 mei: zij die ingeschreven zijn en op het laatste moment niet kunnen, moeten
zelf voor een vervanger zorgen.

Activiteiten komende periode: Aanbieding tuinmeubels

Net zoals elk jaar, krijgen leden van de vriendenkring korting op tuinmeubels.
Deze worden aangeboden door Luxor Garden.

Op bovenstaande data zijn jullie welkom op bovenstaande adressen.
Op vertoon van de personeelsbadge of de uitnodiging kan je genieten van het personeelsvoordeel.

Oplossing puzzel
E

E

N

D

E

N

B

E

K

Klassement puzzel + winnaars

Indien u als winnaar uw prijs niet ontvangen heeft, gelieve even contact op te nemen aub.

Puzzel (deze kan je ook in GB afhalen bij Jeroen Boets)

