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Voorwoord 

 

Beste vrienden 

 

De zomer komt er stilletjes terug aan. 

Af en toe kan het wel nog eens stevig regenen. 

Maar hey, dat is dan ook weer niet slecht voor het grondwaterpeil. 

Geniet alvast van de mooie zonnige dagen  

Laat het zonnetje zijn werk maar doen !! 

 

Ondertussen zorgen wij er voor dat jullie via ons aanbod ook het een en ander kunnen ondernemen. 

De tickets van de pretparken zijn ondertussen aangevuld. 

 

Belangrijkste wijzingen voor de pretparken zijn de volgende: 

 Tickets voor Bobbejaanland kunnen jullie bestellen zonder tussenkomst van de vriendenkring. 

 Voor de Plopsa parken bieden wij enkel nog tickets van Plopsaland De Panne aan. 

o Enkel kaarten voor mensen >= 1 meter. 

o De reden hiervoor is dat de kaarten beperkt zijn in houdbaarheid. 

 De tickets die voor de Efteling besteld worden, gelden het hele jaar door. 

 Indien je bij Hidrodoe langsgaat dien je je personeelsnummer te melden aan de kassa. 

o Jij en je gezin krijgen dan een korting van 2 euro per persoon. 

 

Verder kunnen we melden dat er terug kaarten zijn om tijdens de maand juni naar de company store van 

Estée Lauder te gaan. 

 

Ook de boekjes voor de ATV wandelrally zijn er en kunnen besteld worden. Er zijn al flink wat stuks de deur 

uitgegaan maar we hebben er nog voldoende in stock liggen. 

 

Tot slot blikken we ook graag terug naar enkele activiteiten die recentelijk gepasseerd zijn. 

Zo was er een meer dan geslaagde seniorenbrunch in Aldhem hotel te Grobbendonk. 

 

Ook het water shuttle tornooi (badminton) in de Nekkerhal te Mechelen, georganiseerd door De 

Watergroep (maar met delegatie van Pidpa) was weer een groot succes. 

 

Indien jullie met je dienst of collega’s een leuke activiteit organiseren, stuur gerust een verslag door. 

 

Zo we wensen jullie alvast het beste voor de komende maanden. 

Geniet alvast van het mooie weer en tot binnenkort !! 

 

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. 

 

Omschrijving van de activiteit Datum activiteit 

Geschenkbon Dreamland 31-12-2019 

Kerstmarkt Dordrecht (Nl) 14-12-2019 

De grote sinterklaasshow * 01-12-2019 

Bart Peeters De Luxe in de Lotto Arena Antwerpen 30-11-2019 

La Cage aux Folles  * (19/10/2019)  19-10-2019 

Wandelzoektocht ATV 30-09-2019 

Abbey Road 50 yar Anniversary By The Analogues * 26-09-2019 

Titanic op het Donkmeer in Berlare *  01-09-2019 

't Strand van Sint-Anneke * (10/08/2019) 10-08-2019 

't Strand van Sint-Anneke * (27/07/2019) 27-07-2019 

Concert Julio Iglesias * 08-06-2019 

Are You Being Served* 08-06-2019 

 

 

Toegangskaarten Bobbejaanland 2019-12-31 

Toegangskaarten Efteling (gans het jaar) 2019-12-31 

Toegangskaarten Hidrodoe 2019-12-31 

Toegangskaarten Kinepolis 2019-12-31 

Toegangskaarten Plopsaland  2019-12-31 

Toegangskaarten Zoo/Planckendael 2019-12-31 

 

 

 

Hier rechtstreeks kaarten bestellen en betalen  

Meer info kan je bekomen via de website www.vkpidpa.be of via vkpidpa@pidpa.be. 

Je 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 afgelopen periode: Brunch buffet senioren 

 
 

Op 26 april was het Aldhem Hotel in Grobbendonk de “place to be” voor onze collega’s gepensioneerden. De jaarlijkse brunch 

op de laatste vrijdag van april biedt immers de mogelijkheid om vrienden en bekende collega’s terug te zien. De zaal was 

feestelijk getooid en iedereen zat snel aan tafel.   

 

 
 

Met in drie hoeken een lekker buffet werd tijdens het aanschuiven volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij te praten. 

Lekker eten en drinken ging samen met vlotte conversaties aan tafel. Al was er een iets lagere opkomst dan de vorige jaren, de 

sfeer was er wel. 

 

 
 

Voor volgend jaar hebben we al afspraak gemaakt op dezelfde dag en locatie. Tot dan !! 

Meer foto’s vindt u op onze website in de fotogalerij. http://www.vkpidpa.be  

 

  

http://www.vkpidpa.be/


Activiteit afgelopen periode: Shuttletornooi De Watergroep (verslag vanwege De Watergroep)  

 

 
 
Op zaterdag 11 mei vond de 15de editie van het Water Shuttle Tornooi plaats in De Nekker te Mechelen. Aan deze jubileumeditie 
namen maar liefst 40 enthousiaste, zowel ervaren als minder ervaren badmintonners van De Watergroep, Farys en Pidpa aan 
deel. Helaas konden de vertegenwoordigers van Vivaqua en Aquafin er dit jaar wegens reeds andere verplichtingen niet bij zijn. 
In vergelijking met het tornooi van 2018 deden dit jaar 2 deelnemers meer mee. Er werden in totaal 85 wedstrijden gespeeld in 
7 verschillende poules.  
 
Het Water Shuttle Tornooi is een pouletornooi dat openstaat voor alle waterbedrijven. Dankzij de hulp van enkele vroege 
deelnemers vanuit De Watergroep werden de velden en het materiaal ’s morgens snel opgezet zodat de eerste wedstrijden stipt 
om 9u30 konden starten. De laatste wedstrijden werden om 16 uur gespeeld. 

 
De Watergroep wist tijdens deze 15de editie opnieuw een mooi resultaat bij elkaar te slaan.  
In quasi alle disciplines stond één van onze teams in de top van de rangschikking.  
Tijdens het tornooi werden de traditionele poules (heren enkel, dames enkel, gemengd dubbel,  
dames dubbel en heren dubbel) gespeeld.  
 
Wegens de grote interesse in heren en gemengd dubbel, werd voor elk van deze disciplines 2 poules samengesteld. Dit telkens 

met enerzijds een poule ‘matige spelers’ als anderzijds een poule van ‘sterke/competitie spelers’. In de poule van heren dubbel 

bij de ‘sterke/competitie spelers’ ging de eerste plaats naar een duo van De Watergroep en Farys, terwijl bij heren dubbel 

‘matige spelers’ een duo van De Watergroep met de eerste plaats aan de haal ging. 

 

Pidpa ging met de overwinningen aan de haal in de poules ‘Dames Enkel’ en ‘Dames Dubbel’ , terwijl Farys het sterkste was in de 

poule ‘Gemengd Dubbel Sterk’ 

 

De ploegen van De Watergroep wisten verder nog de 1ste plaats te veroveren in de poules ‘Gemengd dubbel matige spelers’, 

‘Heren Enkel’, ‘Kids Dubbel’ en ‘Kids Enkel’ 

 

s Middags kregen de spelers een broodjeslunch aangeboden door De Watergroep. Tijdens de namiddagwedstrijden werden we 
getrakteerd op een bezoek van onze directeur-generaal Hans Goossens die enkele wedstrijden kwam meepikken, wat door alle 
deelnemers enorm geapprecieerd werd.  
Alle deelnemers waren erg tevreden over de organisatie, het spelverloop en het niveau van de gespeelde wedstrijden.  
Op het einde van het tornooi ontvingen alle deelnemers een exclusieve sporttas van De Watergroep, uit handen van 
badmintonvoorzitter Christophe Dauwe.  
Na de prijsuitreiking werd er door De Watergroep nog een kleine receptie aangeboden aan de deelnemers naar aanleiding van 

de jubileumeditie van het Water Shuttle Tornooi en werd er nog uitgebreid nagepraat over het tornooi. 

 

Save the date : Volgende editie van het Water Shuttle Tornooi zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei 2020.  

 
  



Activiteit komende periode: ATV wandelzoektocht + Est ée Lauder 

ATV Wandelrally 2019 

 
 

De ATV Wandelrally 2019 neemt je helemaal terug mee in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 
Ontdek tijdens deze verrassende wandeling meer over de koekenstad en haar rijke geschiedenis. 

We starten op de Grote Markt, los de vragen in thema op en breid je kennis over Wereldoorlog II en het mooie Antwerpen uit. 
Kom tussendoor even op adem met een kop Rombouts koffie of een biertje van stadsbrouwerij De Koninck. 

De beste speurders met de meeste juiste antwoorden, winnen mooie prijzen. 
De hoofdprijs is een fantastisch avondje uit in de Stadsschouwburg in je eigen ATV-loge voor 4 personen. De volgende 25 

winnaars verwennen we met een verrassingspakket van stadsbrouwerij De Koninck. 
 

Van 1 mei tot 30 september. 
Veel wandelplezier ! 

 

Estée Lauder 
 

The Company Store van Estée Lauder nodigt de Vriendenkring weer uit in juni 2019. 

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 4 juni 2019 tot en met 28 juni 2019. 

Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u. 

Woensdag en donderdag van 13u tot 19u. 

Gesloten op 3 en 10 juni 2019!! 

 

Adres:    Gate 7, Nijverheidsstraat 15, 2260 Oevel 

 



Oplossing puzzel  

K A A S M A K E R 

 

  



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)  

 

 

 

 

 
 

 
 


