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Voorwoord 

 

 

 

Beste vrienden 

 

De zomermaanden komen er weer aan. 

Tijd om nog eens een leuk uitstapje te plannen naar de tal van pretparken in ons aanbod. 

Wees zeker tijdig met het bestellen van tickets. 

Bij grote vraag kan er al wel eens een stockbreuk voorkomen. 

We zullen natuurlijk deze zo snel mogelijk terug aanvullen. 

Alle kaarten kunnen via onze website besteld worden. 

 

Natuurlijk zijn er ook tal van voorstelling en uitstappen waar jullie kunnen aan deelnemen. 

Topper in het aanbod is momenteel een bezoek achter de schermen van de luchthaven van Deurne. 

Meer info hierover vinden jullie verder in de nieuwsflash vinden. 

Ook willen we reeds de aandacht vestigen op het weekend in 's Heerenberg te Nederland op 6 en 7 oktober 2018. 

 

Verder kunnen we ook vermelden dat er weer goed gepuzzeld word door jullie. Doe zo verder. 

Vergeet ook niet om eens een leuke dienstactiviteit te doen met je collega's. 

Wie weet komt jullie verslagje dan wel in de nieuwsflash zoals dat van de dienst administratie rioleringen. 

 

Ondertussen is de Sint ook al druk bezig met bestellen van cadeautjes voor het Kinderfeest. 

Normaal gezien zou iedereen een mail gekregen moeten hebben met alle info. 

Indien dit niet het geval is, graag even een berichtje. 

Probeer zeker zo snel mogelijk je bestelling door te geven. 

Dit vergemakkelijkt de administratie van de Sint en zorgt er voor dat alle cadeautjes tijdig aanwezig kunnen zijn. 

 

We wensen jullie alvast een mooi begin van de zomervakantie. 

 

Het bestuur  

 

 

  



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 Datum activiteit 

180969 Winterrevue* (30/12/18) 30-12-2018 

180968 Winterrevue* (29/12/18) 29-12-2018 

180000 Kinderfeest in Hidrodoe 02-12-2018 

180967 Ene gast twee bazen* (01/12/18) 01-12-2018 

180974 40-45 Musical - Studio 100* (21/11/2018)  21-11-2018 

180975 40-45 Musical - Studio 100* (01/11/2018)  01-11-2018 

180970 40-45 Musical - Studio 100* (25/10/2018)  25-10-2018 

180938 40-45 Musical - Studio 100* (18/10/2018)  18-10-2018 

180980 Weekend 's Heerenberg (Nederland) 06-10-2018 

180978 Wandelzoektocht ATV 30-09-2018 

180979 De Creme Glace oorlog* (11/08/18) 11-08-2018 

180977 Bezoek aan de luchthaven van Deurne 30-06-2018 

 

180956 Toegangskaarten Bobbejaanland 2018-12-31 

180957 Toegangskaarten Efteling (gans het jaar) 2018-12-31 

180958 Toegangskaarten Hidrodoe 2018-12-31 

180951 Toegangskaarten Kinepolis 2018-12-31 

180976 Toegangskaarten Para Daiza 2018-12-31 

180955 Toegangskaarten Plopsa Coo 2018-12-31 

180953 Toegangskaarten Plopsa Indoor 2018-12-31 

180954 Toegangskaarten Plopsaland  2018-12-31 

180952 Toegangskaarten Zoo/Planckendael 2018-12-31 

 

 

Hier rechtstreeks kaarten bestellen en betalen  

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 

 

http://www.tickets-for-parks.be/nl
http://www.vkpidpa.be/
mailto:vkpidpa@pidpa.be
http://www.vkpidpa.be/?pagina=pretparken&navigatie=4
http://www.vkpidpa.be/pdf/2018aqualibi.pdf
http://www.vkpidpa.be/pdf/2018bellewaerde.pdf
http://www.vkpidpa.be/pdf/2018walibi.pdf


Activiteiten komende periode: bezoek luchthaven Deurne 

 

Bezoek aan de Luchthaven van Deurne 
Zaterdag 30 juni om 10u. 

Een volwaardig bezoek omvat het geheel van de luchthavenwerking binnen én 
buiten, (brandweer, loodsen, …) alsook een bezoek aan het Stampe & Vertongen 

museum met historische vliegtuigen, V1 van WO II en een zicht op de geschiedenis 
van de luchtvaart. 

 
Dit bezoek is ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar! 

 
Na inschrijving moet u volgende gegevens bezorgen: 

 

Naam, voornaam, geboortedatum en adres van alle deelnemers 

mailto: vkidpa@pidpa.be  en  mariamacauter@skynet.be 
Enkel de personen die voorkomen op onze lijst worden toegelaten. 

 
De bezoekers moeten in het bezit zijn van hun ID bij het bezoek. 

 
 

Richtlijnen van gids en luchthaven security zijn strikt op te volgen. 
Het bezoek gebeurt op eigen risico van de deelnemers. 

De vzw Stampe-Vertongen kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor ongevallen of schade van welke aard ook. 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:vkidpa@pidpa.be
mailto:mariamacauter@skynet.be


Activiteiten komende periode:  Weekend 's Heerenberg op 6-7 oktober 2018 

Weekend 's Heerenberg 
 
Zaterdag 06 en zondag 07 oktober 2018 gaan we met “onze “ gids Paul Koop en reizen De Arend Gelderland 

ontdekken. We verblijven in het ***Hotel De Lantscroon gelegen in ’t hartje van s’Heerenberg. 
Op zaterdag bezoeken wij Emmerich aan de Rijn, en in de namiddag Kasteel Bergh het grootste kasteel van 

Nederland. 
 

 
 

Op zondag bezoeken wij na het ontbijt Bronkhorst aan de IJssel het kleinste stadje van Nederland en Doesburg, 
een volledig bewaarde Hanzestad om rond 17.30 terug huiswaarts te keren. 

Het volledige programma wordt tijdig aan iedere deelnemer bezorgt, maar in de prijs is begrepen: 
• Uitgebreid warm ontbijtbuffet en 3 gangen avondmaal. 

• Logies op basis van half pension. 
• Inkom van de in groep bezochte musea. 

 
• Alle taksen en diensten van hotel-, restaurant en autocarpersoneel (chauffeur en gids) 

• Heen en terugreis plus alle excursies met eigen moderne autocar. 
• Verzekering als autocarpassagier en Garantiefonds. 

• De onovertroffen uitleg van “onze” gids. 
 

 
 

De prijs voor onze leden is 170 € op basis van een tweepersoonskamer, toeslag eenpersoonskamer 15 €. 
Indien er nog beschikbare plaatsen zijn kunnen niet leden mee voor de prijs van 190€. 

Niet inbegrepen annulatie en reisbijstandsverzekering 11 € per persoon. 
 

Het programma kan worden aangepast in samenspraak met onze gids en ifv de weersomstandigheden. 
De deelnemers moeten indien zij niet meekunnen zelf voor een vervanger zorgen indien er geen reserve lijst is. 

Vlug inschrijven ( liefst via de website ) is de boodschap daar het aantal deelnemers is beperkt tot 48. 
Het bestuur. 

 
 
 

  



Activiteiten afgelopen periode: dienstactviteit administratie riolering 

 

Maandagavond 4 juni 2018… 17u… Mortsel-city… 6 individuen… opgesloten in een kamer (gelukkig mét een ventilator!)… Het 

doel? Het moordwapen vinden voordat de tijd om is… Anders lijden we serieus gezichtsverlies wanneer we niet uit de Escape-

Room geraken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door goede communicatie en met veel plezier slaagden we erin te ontsnappen. Nét geen nieuw record maar toch 

meldenswaardig: we hadden nog 15 minuten en 52 seconden de tijd om de klus te klaren. 

Hierna zijn we met z'n allen nog iets gaan eten in 'De Vlegel' en konden we genieten van de vrijheid op het terras. We kregen het 

fijne gezelschap van Valerie en toen kon de avond écht beginnen. De zuiderse aankleding zorgde voor een vakantiegevoel dus de 

sfeer zat er al snel in. Zo kwamen we heel wat duistere geheimen over elkaar te weten en werden banden gesmeed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een avond vol spanning en emoties: Zeker voor herhaling vatbaar! 

Administratie Riolering – Anke, Bart, Hans, Katleen, Lynn, Raphaël & Valerie 

 

 
 

 

 



Oplossing puzzel 

K I E S T O O N 

 

  



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)  

 

 

 
 

 


