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Voorwoord 

 

 

 

Beste vrienden 

 

Onder een lekker zonnetje en op een geel gazonnetje. 

De vakantie is nu echt op volle toeren. 

Voor sommigen spreken we misschien over een ver verleden. 

Voor anderen misschien over een geweldig vooruitzicht. 

Hoe dan ook hopen we dat jullie er allemaal het beste van maken. 

 

Voor zij die niet weten wat te doen, er is nog een mooi aanbod. 

Er zijn nog boekjes voor de wandelrally van ATV te verkrijgen. 

Ook zal er op 1 september 2018 nog een bezoek plaatsvinden aan de luchthaven van Deurne. 

Een echte aanrader volgens de mensen die reeds geweest zijn. 

 

Zoals altijd blijven onze pretparken een populaire trekpleister. 

Voor sommige parken vliegen de kaarten erdoor dat we al wel eens door onze voorraad komen te zitten. 

We proberen hier steeds zo snel mogelijk nieuwe kaarten van te krijgen. 

Bestel daarom je tickets tijdig. 

Zo kunnen we de voorraad steeds tijdig terug aanvullen. 

 

Verder willen we nog eens het weekend van 's Heerenberg in Nederland onder de aandacht brengen. 

Momenteel zitten we niet aan het gehoopte aantal deelnemers. 

Het zou jammer zijn moesten we dit moeten annuleren. 

Inschrijven kan nog tot eind augustus. 

 

Tot slot hebben we nog een mooie kleurwedstrijd voor de kinderen van onze leden. 

Stuur deze voor 10 September terug en wie weet win je wel een mooie prijs. 

Veel kleurplezier gewenst. 

 

We zien jullie terug na 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 

180987 Shortski 2019 29-01-2019 

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 

180988 Bezoek aan de luchthaven van Deurne 01-09-2018 

 

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:  Final call Weekend 's Heerenberg Nederland  

 

 
 
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. 
 
 

 

 

 

  



Activiteiten komende periode:  Waterweetjes 

 

Wist je dat... 

 het menselijk lichaam voor ongeveer 65% uit water bestaat? 

 je tanden en kiezen voor 10% uit water bestaan? 

 water 5 minuten na het drinken alweer uit de maag is, op weg naar je andere organen? 

 een mens ongeveer 1 maand zonder voedsel kan leven, maar maximaal 1 week zonder water? 

 een mens minstens 1,5 liter water per dag moet drinken om gezond te leven? 

 een mens in zijn hele leven gemiddeld 75.000 liter water drinkt? 10% daarvan is gewoon 
kraanwater. De rest is thee, limonade, koffie, enzovoort. 

 meer dan 2 miljard mensen op aarde geen schoon drinkwater hebben? 

 mensen in sommige landen wel 3 uur moeten lopen om schoon water te halen? 

 mensen in Europa ongeveer 190 liter water per dag gebruiken? 

 als je 5 minuten doucht, je ongeveer 60 liter water gebruikt? Met een waterbesparende douchekop 
is dit ongeveer 30 liter: dat is maar de helft! 

 water dat je in een fles koopt, soms 1000 keer duurder is dan kraanwater? 

 bevroren water 9% lichter is dan vloeibaar water? Zo komt het dat ijs op water drijft. 

 per keer dat je de wc doortrekt, je 8 tot 10 liter water wegspoelt? Als je een waterbesparende wc-
knop gebruikt na het plassen, is dat maar 2 of 3 liter per keer. 

 het elk jaar op 22 maart wereldwijd de dag van het water is? Ze noemen deze dag dan ook 
'Wereldwaterdag'. 

 er in 2002 een groot brok ijs van de Zuidpool losbrak? Als dit ijs zou smelten, zou het voldoende zijn 
om Nederland 700 jaar van drinkwater te voorzien! 

 1 liter weggelekte olie 1 miljoen liter water ondrinkbaar kan maken? 

 als je al het water van de wereld in een literfles zou stoppen, het beschikbare zoete water gelijk 
staat aan 1 eetlepel water? 

 zo'n 90% van de wereldvoorraad zoet water in Antartica ligt? 

 het Russische Baikalmeer het diepste meer ter wereld is? Op het diepste punt is het 1.637 meter 
diep. Er zit bijna eenvijfde van al het zoete water op aarde in. 

 het in sommige delen van Hawaï 350 dagen per jaar regent? 

 grondwater er een heel mensenleven over kan doen om zich 1 kilometer te verplaatsen? 

 zure regen de gebouwen en beelden waar het op neerkomt, langzaam oplost? 

 een boom 265 liter water per dag verdampt? 

 een olifant water kan ruiken op een afstand van 4,8 kilometer? 

 een kwal voor 98% uit water bestaat? 

 
 
 
  



Kleur mij in, en win een mooie prijs  

 

 
 
 

Naam : 
Personeelsnummer: 



Oplossing puzzel 

V O O R W I E L 

 

  



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)  

 

 

 
 

 


