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Voorwoord

Beste vrienden
De vakantie en de zomer zijn officieel voorbij.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen leuke uitstapjes meer gedaan kunnen worden.
Of dat er geen mooie nazomerdagen meer kunnen zijn.
De liefhebbers van pretparken kunnen zeker nog terecht in de Winterefteling of in de Zoo van Antwerpen voor het
China Light spektakel. Ook de andere parken blijven open tot ongeveer begin november.
Weer of geen weer, de cinematickets zullen ook altijd verkrijgbaar zijn.
De winnaars van de tekenwedstrijd van vorige nieuwsflash zullen nog een mooie prijs toegestuurd krijgen.
Verder proberen we weer een zo breed mogelijk assortiment van activiteiten aan te bieden.
Dit op eigen initiatief of via samenwerking met de SPA (Samenwerkende Personeelsverenigingen Antwerpen).
Toppers in het aanbod zijn onder meer de musical '40-'45 (jammer genoeg volzet), de Winterrevue,…
Tijdens de maand November kunnen jullie ook opnieuw gaan shoppen bij Estée Lauder.
Bijkomende info verder in deze flash.
Ondertussen zijn ook de laatste inschrijvingen voor het Kinderfeest binnengekomen.
De Sint kan tijdens de komende maanden werk beginnen maken van het bestellen en sorteren van al dat speelgoed.
Binnenkort volgt er nog verdere info over het kinderfeest.
Als je aan de Sint denkt, dan is de Kerstman niet ver af.
Om ook in de Kerstsfeer te komen hebben wij een bezoek aan de kerstmarkt in Keulen gepland.
Op zaterdag 15 december 2018 gaan we naar deze mooie kerstmarkt onder de schaduw van de Dom.
Meer info ook verder in de flash.
Natuurlijk zetten we ook al eens graag sfeerbeelden in ons verslag.
Dit van een dienstactiviteit of leuke uitstap met de collega's.
Stuur ons een kort verslagje vergezeld met enkele mooie foto's en wie weet komt ook in de nieuwsflash.
We wensen jullie voor de komende periode veel mooie nazomerdagen en gezellige herfstmomenten.
Veel plezier gewenst !!

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.
't Schoon Verdiep* (04/05/19)

04-05-2019

Jean Bosco Safari* (26/04/2019)

26-04-2019

Jan-Laurens Dierickx pianist* (15/03/2019)

15-03-2019

Sarah d'Hondt* (15/02/2019)

15-02-2019

Natalia & Jef Neve* (15/02/2019 )

15-02-2019

Shortski 2019

29-01-2019

Astrid Nijgh, Lennaert Maes & Stoomboot* (25/01/2019)

25-01-2019

Winterrevue* (30/12/18)

30-12-2018

Winterrevue* (29/12/18)

29-12-2018

Krakers onder de kerstboom* (22/12/18)

22-12-2018

Kerstmarkt Keulen

15-12-2018

Kinderfeest in Hidrodoe

02-12-2018

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

01-12-2018

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

21-11-2018

Raf Van Brussel* (16/11/2018)

16-11-2018

Uitnodiging Estee Lauder

02-11-2018

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

Activiteiten komende periode: Estee Lauder
The Company Store van Estee Lauder nodigt de Vriendenkring weer uit in december.
Via de website kan je terug tickets bestellen hiervoor.

Bestel en ontdek de meest prestigieuze en trendy merken van gelaats – en lichaamsverzorging, trendy
parfums, en een rijk palet aan make-up artikelen. Er is ook een mooi assortiment voor de hedendaagse
man!

Je bent welkom van 2 november 2018 tot en met 30 november 2018.
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u.
Woensdag en donderdag van 13u tot 19u.
Adres:

Gate 7, Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel

Activiteit komende periode: Kerstmarkt Keulen

Op zaterdag 15 december 2018 gaan we naar de Kerstmarkt in Keulen.
De bus zal vertrekken om 7u30 bij reizen De Arend te Arendonk.

Ook op volgende plaatsen kan u opstappen:
7u40: E34 Beerse oprit 22 P&R
7u50: E34 Zoersel oprit 20 P&R
8u10: Antwerpen HK
8u20: E34 Wommelgem rondpunt fruitkraam
8u35: E313 Grobbendonk oprit 20

Inschrijven kan nog steeds. Leden betalen 10 euro pp en Niet-leden betalen 15euro pp.

Activiteit afgelopen periode: dienstactiviteit tekenafdeling
We waren gestart met een grote groep, maar door omstandigheden was de groep kleiner dan normaal. Het feest was op
dezelfde plaats als anders, nl het Bemdkaffee (beter bekend als het BK) in Arendonk. Omdat we met een kleinere groep waren,
hebben we ervoor gekozen om gerechten van de kaart te nemen in plaats van een BBQ. De menukaart is er niet zo uitgebreid,
de drankenkaart daarentegen is geweldig.

Qua eten was vooral de Thaise curry met kip in trek. Het
stond op de kaart vermeld als licht pikant, maar dat viel voor sommige deelnemers toch anders uit. Het viel op dat er tijdens het
eten opmerkelijk meer gezweet werd dan voor het eten hoewel de temperatuur in de ruimte niet gestegen was. Ook het drank
verbruik tijdens en na het eten bereikte een piek. Desondanks toch geen klachten gehoord de dagen nadien, dus alles zal wel in
orde geweest zijn.

Het hoogtepunt van de avond was echter het proeven van de limoncello die Bart gemaakt had van de eigen gekweekte pidpa
citroenen. De fles droeg dan ook de toepasselijke naam pidpa Limoncello . In het begin was niet iedereen enthousiast om te
proeven, maar dit veranderde bij de eerste nip van de borrel. Anders dan die van de winkel had deze een hoger alcohol
percentage en was de smaak voller maar toch zachter. Da's zo ene die ge niet voelt aankomen, maar op het geschikte moment
genadeloos toeslaat. Zelfs de café baas was enthousiast!
Na het eten zijn we nog blijven kletsen vergezeld van de nodige drankjes. Het was uiteindelijk een geslaagd feestje, want
iedereen verschoot dat het ineens al 22u gepasseerd was.
Het was weer een gezellig samen zijn. Allen bedankt!!
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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)

