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ALGEMENE INFO                                                    
 

!! OPENINGSUREN SECRETARIAAT IN JULI & AUGUSTUS !! 
 

Maandag, woensdag en vrijdag van  
9u00 tot 12u00 en van  

12u30 tot 16u30 
Uitzonderlijk gesloten: 14 augustus ! 

 

 
 

BEZOEK ONZE WEBSITE !! 
 

Voor alle snelle informatie, nieuwe 
aanbiedingen,up-to-date nieuws en inclusief uw 

artikels uit de Infokrant !! 
 

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE  
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Gepensioneerden 
 

Algemene info  
 
De inschrijvingen voor de activiteiten worden autom atisch verwerkt!  
Het is dus belangrijk de code activiteit-stamnummer-aantal  personen  op correcte 

wijze op de overschrijving in te vullen, voorbeeld  :  
 

    751701-106050-02   GÉÉN SPATIES 
 
Voor het eindejaarsfeest kan een alleenstaande zich steeds laten vergezellen door 
één vriend of kennis aan dezelfde prijs als het lid. Bij andere activiteiten zijn 
vrienden steeds welkom mits opleg. 
Zodra een activiteit volzet is, kom je op een wachtlijst. De datum van je 
rekeninguittreksel geldt als inschrijvingsbewijs. 
 
Rekeningnummer gepensioneerden : BE67 2900 3358 8087 
 
Voor inschrijvingen en inlichtingen over onze activiteiten kan je terecht op ons  
E-mail adres : lydie.declercq@telenet.be  of lydie@consurgo.be  
of telefoon tussen 8u30 en 17u00 op de SENIOR-O-FOON : 0486/468.919 

Je kan ons ook terug vinden op onze website: 
www.vriendenkringsidmar.be  

 
 ACTIVITEITEN in 2017 
 

CODE Datum  Activiteit  Inschrijven  
vóór 

Kostprijs  Plaats  

751709 14 september Rustige fietstocht 01 september €   12/18 Ertvelde -O Eeklo  
751710 19 oktober Herfstbowling 11 oktober €    1,00 Eeklo  
751711 16 november Herfstkaarting 09 november €    5,00 Zelzate 
751712 08 december Eindejaarsfeest 16 november €   22/30 Wachtebeke  

 
Ook alle bruggepensioneerden, die lid zijn van de V riendenkring, zijn 

steeds welkom op al onze activiteiten. 
 

 
Rustige fietstocht op 14 september 2017  Code: 751709  

 

Waar   : start Ervelde kerk 
Datum        : 14 september 2017 - DONDERDAG om 14 uur. 
Inschrijven     : vóór 01 september 2017 
Prijs                  : € 12,00 p/p voor leden  
                   : € 18,00 p/p voor niet leden         
Hoe storten        : op rekening nr. BE67 2900 3358  8087  

      751709-stamnr-01 of 02 of 03 enz… zonder spat ies  
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Vanaf 13u30 samenkomst aan de kerk te Ertvelde. Vertrek stipt om 14u00. Het wordt een 
rustige fietstocht van ongeveer 27 km met de nodige stops. Rond 15u stoppen we in café 
De Pluim voor de koffie met gebak. We vervolgen onze weg via rustige wegen om te eindigen 
waar we vertrokken zijn nl. in de Brasserie Bavo waar we de dag afsluiten met een etentje 
rond 17u45. 
Wie een fiets wil huren kan dat tegen de prijs van € 10,00 en betaalt deze samen met de 
inschrijving. 
Gelieve te vermelden: dames- of herenfiets. 
Eddy Ingels en Wilfried Blanckaert zorgen samen met de baankapiteins voor een mooie en 
veilige rit. Gelieve hun instructies correct op te volgen. Adelin Van Hecke rijdt met de 
openingswagen en Wilfried Goemaere met de bezemwagen. 
Bedankt Eddy voor het uitstippelen van deze mooie fietstocht. 
Het max. aantal deelnemers = 100  

 

Herfstbowling op 19 oktober 2017 Code: 751710  

  
Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 
Datum  : 19 oktober 2017 om 14u  
Inschrijven : vóór 11 oktober 2017 
Prijs   : € 1/pers/spel storten op rekening BE67 29 00 3358 8087 
Hoe storten : 751710-xxxxxx-yy  
     waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aant al 
 
Zoals in februari gaan we ook in oktober bowlen in de Yeti. Wie er zin in heeft kan gerust 
inschrijven, hoe meer zielen hoe meer vreugd. We bowlen voor slechts € 1,00 het spel en 
je kan gerust zo’n 3 spellen spelen. 
De winnaars in februari waren Marleen(vrouw van A Bauwens) en De Letter Paul. 
 
De Yeti kan je gemakkelijk bereiken via de N9, dat is de richting Gent - kust 
Of via de E34/N49, richting Antwerpen - kust, daar neem je de afrit Eeklo en daarna 
richting centrum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons eindejaarsfeest is op 8 december 2017 - zie volgende inf okrant 85. 
 
 
Lydie 
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Lentetrip Gepensioneerden 23 mei 2017 

(Eersel en Oerle in NL) 
 

Vertrek op parking Puyenbroeck om 7h15 met 73 deelnemers verdeeld over 2 
bussen. Onze bus had als begeleidster Lydie, de andere Adelin. Een stralende 
zon was eveneens van de partij.  
Om 9h10 kwamen wij in Postel en wel bij “De Kaasboerin” waar wij vergast 
werden op koffie/thee met een stuk taart. Smakelijk! 
Onze daggids Mia kwam ons ophalen waarna onze bus vertrok om 9h45 voor 
een rit door de mooie en groene Nederlandse Kempen met haar vele langgevel 
boerderijen en mooie dorpjes. Het is een toeristische streek met tal van mini 
campings, gastenverblijven en een echt fietsparadijs. De uitleg die wij kregen 
van Mia werd afgewisseld met muziek (meezingers) die de streek bezong.  
Om 10h15 kwamen wij in Oerle voor bezoek aan een geitenboerderij. Wij 
werden ontvangen met koffie/thee en een likeurtje samen met proevertjes van 
geitenkaas. Ondertussen kregen wij van de geitenboer uitleg over het ontstaan 
en het reilen en zeilen van zijn (zorg)boerderij waarna wij de geitenstallen bezochten. Geiten in overvloed 
(zo´n 1000 stuks) van jong (1 dag) naar oud (5 jaar).  

Veel werk gebeurt machinaal, van het voeren tot het mesten. Het 
melken gebeurt in een carrousel waarin 48 geiten kunnen. Het melken 
zelf duurt 2 minuten en gebeurt 2x per dag met gemiddeld 5l melk dag 
per geit. Interessant bezoek! 
Om 11h45 vertrokken wij terug naar “De kaasboerin” voor een lekkere 
3 gangen lunch. Smakelijk! 
Vertrek om 13h45 met terug een tochtje door de Nederlandse Kempen 
richting Eersel voor bezoek aan het “Kempenmuseum de Acht 
Zaligheden”. Hier kregen wij eerst een filmpje te zien waarin het leven 
in de Kempen uit de jaren 1900 getoond werd. Hierna konden wij het 
museum en de tuinen zelf bezoeken. De moestuinen hadden wij snel 

gezien maar met de oude volksspelen konden wij elkaar eens uitdagen. Leuk! Binnen in het museum was er 
soort muziekkamer met allerhande vreemde constructies die muziek maakten. Nog leuker dan de 
volksspelen. Er was ook nog een zolderkamer met foto´s en documenten 
van vroegere tijden. Ondertussen hadden wij nauwelijks tijd over om nog een 
snelle blik te werpen in de wagenmakerij. Mooi en leuk museum! 
Vertrek om 15h30 voor verdere verkenning van de Kempen waarbij Mia 
heer uitleg doorspekte met plezante anekdotes en mopjes. Onderweg 
stopten wij nog even aan een 8 hoekige kapel met binnenin een kruisweg 
in bronzen kunstwerkjes. Mooi! 
Om 16h15 namen wij pauze op de marktplaats in Eersel op één van de vele 
terrasjes voor een lekkere pint. Schol! 
Vertrek om 17h15 naar “De Kaasboerin” voor het avondeten met brood 
met beleg, smakelijk, waarna wij huiswaarts keerden om 18h45. Na een 
vlotte terugtocht waren wij terug in Puyenbroeck om 20h15 na een leuke 
lentetrip. 
Dank aan Mia, onze gids die ons een ganse dag begeleidde en onderhield 
met uitleg over de streek, haar mooie muziek en haar plezante anekdotes 
en mopjes. 
Dank je wel chauffeur Frank om ons overal veilig heen te brengen over de smalle wegen in de Kempen. 
Bedankt Lydie en Adelin voor de organisatie en begeleiding. Het was een mooie dag ven begin tot einde. 
 
P.S. Ik veronderstel dat de andere groep hetzelfde beleefd heeft, maar in een andere volgorde. 
 
Een tevreden lentetripper 
René 
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3 DAAGSE VERRASSINGSREIS 

27 – 29 MAART 2017 

 
In samenwerking met CTT 

 
Dag 1 Dag 1 Dag 1 Dag 1 ----    Ma 27 maart: AMG Ma 27 maart: AMG Ma 27 maart: AMG Ma 27 maart: AMG ––––    Luik Luik Luik Luik ––––    boottocht boottocht boottocht boottocht ––––    Maastricht Maastricht Maastricht Maastricht ––––    ValkenburgValkenburgValkenburgValkenburg 

Vertrek om 7h30 met 54 deelnemers waaronder Anne en Lydie als VKS 

begeleidsters. Onze gids was Freddy en als chauffeur hadden wij Arie. Direct na 

het vertrek kon het raden van onze 

verblijfsbestemmingverblijfsbestemmingverblijfsbestemmingverblijfsbestemming    (Valkenburg)(Valkenburg)(Valkenburg)(Valkenburg) 

beginnen. WWWWinnares Agnesinnares Agnesinnares Agnesinnares Agnes kreeg een 

verblijf voor 2 personen in Hasselt 

aangeboden.  

Proficiat Agnes, geniet ervan! 

We reden via Brussel richting Luik en na veel fileleed en een korte stop, 

bereikten wij de “vurige stad“vurige stad“vurige stad“vurige stad” Luik” Luik” Luik” Luik pas om 10h45.  

 

Onze wandeling begon aan het hyper moderne station Luik hyper moderne station Luik hyper moderne station Luik hyper moderne station Luik ––––GuilleminsGuilleminsGuilleminsGuillemins.  

Dit station is opgetrokken uit beton, staal en glas. Het 

station werd in gebruik genomen in september 2009, dit 

na 11 jaar bouwwerken. Wij wandelden voorbij Art Art Art Art 

Nouveau huizenNouveau huizenNouveau huizenNouveau huizen uit de 19de – 20ste eeuw en gingen door 

een parkparkparkpark met veel standbeelden om te eindigen op een 

plein met een reusachtig beeld van Karel dereusachtig beeld van Karel dereusachtig beeld van Karel dereusachtig beeld van Karel de Grote.Grote.Grote.Grote.  

 

 

 

 

Wij bezochten de St Jacobskerk St Jacobskerk St Jacobskerk St Jacobskerk met haar 3 bouwstijlen nl romaans, renaissance en gotiek. Wij bezochten de zeer 

grote    St PauluskathedraalSt PauluskathedraalSt PauluskathedraalSt Pauluskathedraal uit de 19de eeuw in gotische stijl met in een zijbeuk een schitterend beeld van Christus. Via 

een kloostergang kwamen wij terug buiten en wat later passeerden wij de 8 

hoekige    kerk van Johannes de evangelistkerk van Johannes de evangelistkerk van Johannes de evangelistkerk van Johannes de evangelist, het 

theater en operagebouw. Wij kwamen op de 

“Place Saint Lambert”“Place Saint Lambert”“Place Saint Lambert”“Place Saint Lambert” een mooi plein 

omgeven door statige herenhuizen en 

uiteraard tal van terrasjes. 

 

 

 

 

Later op de dag genoten wij van een heerlijke lunchheerlijke lunchheerlijke lunchheerlijke lunch waarna we verder gingen richting Maas. Onderweg passeerden 

we de Buerenberg, een straat van 373 trappenBuerenberg, een straat van 373 trappenBuerenberg, een straat van 373 trappenBuerenberg, een straat van 373 trappen. Wij zagen nog enkele 

smalle steegjes en kwamen aan de Maas voor onze boottocht naar 

Maastricht. 
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Om 15h00 verlieten wij    LuikLuikLuikLuik en via de Maas, hvia de Maas, hvia de Maas, hvia de Maas, het Albertkanaal et Albertkanaal et Albertkanaal et Albertkanaal en terug    via via via via de Maas de Maas de Maas de Maas vaarden wij naar    Maastricht.Maastricht.Maastricht.Maastricht. 

Onderweg kregen wij uitleg van de 

kapitein over de omgeving. Wij 

passeerden enkele mooie gebouwen, 

deels vervallen fabrieksgebouwen en 

natuurgebieden. Een tijd later kwamen 

wij aan een sluis die onze boot 15m 

naar beneden bracht. Toch wel 

indrukwekkend!  

Om 17h30 meerden wij aan in Maastricht waar de bus ons opwachtte. Doch vooraleer te vertrekken trakteerde de trakteerde de trakteerde de trakteerde de 

40 jarige Vriendenkring40 jarige Vriendenkring40 jarige Vriendenkring40 jarige Vriendenkring    ons op een lekker glaasje cava. Gezondheid!ons op een lekker glaasje cava. Gezondheid!ons op een lekker glaasje cava. Gezondheid!ons op een lekker glaasje cava. Gezondheid! Na het vertrek, kregen wij van de 40 jarige 

Vriendenkring nog een    extra verrassingextra verrassingextra verrassingextra verrassing nl. elk een doosje pralines van Leonidas. Dank je wel! 

 

Om 18h15 bereikten wij ons hotel hotel hotel hotel ““““Voncken HampshireVoncken HampshireVoncken HampshireVoncken Hampshire””””    in Valkenburg vin Valkenburg vin Valkenburg vin Valkenburg voor de 

kamerverdeling en het lekker diner met bediening aan tafel. Nog wat napraten bij 

een glaasje en dan … bedtijd.  

Weer:Weer:Weer:Weer:  Zonnige dag en temperaturen van ca 20°. 

 
 

    

    

Dag 2 Dag 2 Dag 2 Dag 2 ––––    Di 28 maart: Maastricht Di 28 maart: Maastricht Di 28 maart: Maastricht Di 28 maart: Maastricht ––––    ValkenburgValkenburgValkenburgValkenburg 
Na het ontbijtbuffet, vertrokken we om 9h00 naar MaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastricht dat wij na een half uurtje rijden 

al bereikten. Maastricht is de hoofdstad van Limburg Maastricht is de hoofdstad van Limburg Maastricht is de hoofdstad van Limburg Maastricht is de hoofdstad van Limburg en tevens de    oudste vestingstad vanoudste vestingstad vanoudste vestingstad vanoudste vestingstad van 

NederlandNederlandNederlandNederland. Maastricht wordt in twee gedeeld door de Maas met langs de ene kant het oude 

historisch centrum dat wij bezochten, en langs de andere kant het nieuwe Maastricht. 

 
 

 

 

 

Onze wandeling begon aan de vroegere stadswallenstadswallenstadswallenstadswallen met restanten van muren tot 5m hoog uit de 12de eeuw. We gingen 

door de Helpoort met haar 2 torens uit 1229Helpoort met haar 2 torens uit 1229Helpoort met haar 2 torens uit 1229Helpoort met haar 2 torens uit 1229 de stad binnen. De    Helpoort maakte deel uit van de eerste middeleeuwse Helpoort maakte deel uit van de eerste middeleeuwse Helpoort maakte deel uit van de eerste middeleeuwse Helpoort maakte deel uit van de eerste middeleeuwse 

oooomwalling en is het oudstemwalling en is het oudstemwalling en is het oudstemwalling en is het oudste nog bestaande 

poortgebouw van Nederlandpoortgebouw van Nederlandpoortgebouw van Nederlandpoortgebouw van Nederland. We liepen eerst door 

oude straatjes en nadien door winkelstraten.  
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Tot wij aan het Vrijthof Vrijthof Vrijthof Vrijthof kwamen. Een enorm pleinnnn met de    St. Janskerk en de St. ServaasbasiliekSt. Janskerk en de St. ServaasbasiliekSt. Janskerk en de St. ServaasbasiliekSt. Janskerk en de St. Servaasbasiliek als blikvangers. Na een 

rondje rond de basiliek was het hoog tijd voor een groepsfotogroepsfotogroepsfotogroepsfoto.  

 

Het is steeds een ludieke gebeurtenis om iedereen wat deftig op de foto te krijgen. Hierna bezochten wij de voormalige 

DominicanerkerkDominicanerkerkDominicanerkerkDominicanerkerk, omgevormd tot een boekhandel.  

 

Via historische straatjes kwamen we op de markt en was er tijd voor een terrasje in de zon. Hierna gingen we naar een 

restaurant voor (terug) een heerlijke lunch. Na de lunch brachten we een 

bezoekbezoekbezoekbezoek aan een begraafplaatsbegraafplaatsbegraafplaatsbegraafplaats    van van van van 200 jaar200 jaar200 jaar200 jaar    oud. oud. oud. oud. Een mooie, stille tuin met veel 

bomen en tal van oude grafmonumenten waaronder 8 rijksmonumenten van 

bekende Maastrichtenaren. Vele grafmonumenten waren wel zeer sterk 

bemost. Een prachtige kapel in neo gotische stijl trok eveneens onze aandacht. 

Om 15h00 vertrek naar Valkenburg.Valkenburg.Valkenburg.Valkenburg. Na een drankjedrankjedrankjedrankje aangeboden door de 40 

jarige Vriendenkring, was er keuze tussen vrije tijd of een wandeling door het wandeling door het wandeling door het wandeling door het 

stadje met Freddy.stadje met Freddy.stadje met Freddy.stadje met Freddy. Wij kozen voor een wandeling door het stadje en gingen tot 

aan de ruïnes van een kasteel, 

zagen tal van pleintjes vol met 

terrasjes en toeristen, passeerden 

een watermolen, liepen langs de mooie, met standbeelden versierde, rivier Geul 

en zagen een paar historische gebouwen en standbeelden. Mooi stadje!Mooi stadje!Mooi stadje!Mooi stadje! 

Na een terrasje, terug naar het hotel voor het diner. Smakelijk! Nog wat 

napraten bij een glaasje en … bedtijd.    

Weer:Weer:Weer:Weer: Warme zonnige dag met temperatuur ca 23° 

 

    

    

Dag 3 Dag 3 Dag 3 Dag 3 ––––    woe 29 maart: Sint Pieters Voeren woe 29 maart: Sint Pieters Voeren woe 29 maart: Sint Pieters Voeren woe 29 maart: Sint Pieters Voeren ––––    Abdij Val Dieu Abdij Val Dieu Abdij Val Dieu Abdij Val Dieu ––––    Tongeren Tongeren Tongeren Tongeren ––––    AMGAMGAMGAMG    
Na het ontbijtbuffet en het inladen van de valiezen vertrokken we om 9h00 

richting België. We reden door de prachtige Voerstreekprachtige Voerstreekprachtige Voerstreekprachtige Voerstreek en haar golvend 

landschap met smalle wegen. Onze eerste bestemming was Sint Pieters Voeren Sint Pieters Voeren Sint Pieters Voeren Sint Pieters Voeren 

waar in dein dein dein de tuinen van de commanderijtuinen van de commanderijtuinen van de commanderijtuinen van de commanderij een forelkwekerijforelkwekerijforelkwekerijforelkwekerij was. 

Hier kregen wij uitleg over de kweekmethodeuitleg over de kweekmethodeuitleg over de kweekmethodeuitleg over de kweekmethode. Gaande van eitjes, de 

bevruchting, kleine visjes van ca 2 cm tot de verkoopbare forel van 3 per kilo. 

Wij leerden eveneens het verschil kennen tussen de bruine, de beek- en de 

regenboogforel. Het is vooral deze laatste die meest gekweekt wordt, zo´n 
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95%. Er zwommen ook enkele albino´s rond die goed opvielen. Het echte spektakel spektakel spektakel spektakel was echter het het het het voederen van deze voederen van deze voederen van deze voederen van deze 

vissenvissenvissenvissen waarbij er bijna gevochten werd voor ieder korreltje voer. Een deputatiedeputatiedeputatiedeputatie besloot ons bezoek. 
 

Rond 11h00 verlieten wij de forelkwekerij en wat later kwamen wij aan de abdij OLV Val Dieuabdij OLV Val Dieuabdij OLV Val Dieuabdij OLV Val Dieu in Aubel. Hier werden wij 

opgewacht door een lokale gids die ons, naast de geschiedenis geschiedenis geschiedenis geschiedenis van de abdij, ook een    volledige rondleidingvolledige rondleidingvolledige rondleidingvolledige rondleiding gaf. Wij 

vertrokken in de kloostergang en gingen door de binnentuin, de eetzaal, 

de kapel, de kapittelzaal, de winterkapel en de basiliek. Mooie uitleg en 

zeer goed uitgelegd in het Nederlands. 

Na de lunch vertrokken wij naar TongerenTongerenTongerenTongeren. Ondertussen trakteerde 

Leonidas ZelzateLeonidas ZelzateLeonidas ZelzateLeonidas Zelzate ons op een lekker    paaseitjepaaseitjepaaseitjepaaseitje. Dank je wel. 

Wij gingen Tongeren binnen langs de omwallingmuur en door de 

Moerepoort uit 1379Moerepoort uit 1379Moerepoort uit 1379Moerepoort uit 1379 en dwaalden tussen de gerestaureerde gerestaureerde gerestaureerde gerestaureerde 

begijnwoningen uit de 17de eeuw.begijnwoningen uit de 17de eeuw.begijnwoningen uit de 17de eeuw.begijnwoningen uit de 17de eeuw. Wij bezochten de wel zeer grote OLV OLV OLV OLV 

BasiliekBasiliekBasiliekBasiliek, gotisch maar met een romaanse kloostergang. Een opvallend 

groot orgel sierde het oksaal. Na nog een terrasje en een plasje namen 

wij afscheid van    AmbiorixAmbiorixAmbiorixAmbiorix en vertrokken wij om 17h00 richting 

huiswaarts.  

Op de bus trakteerde de 40 jarige VKS ons nog een laatste maal op een drankje. Gezondheid! Na een vlotte rit kwamen wij 

terug op AMG om 19h15 
 

Besluit:Besluit:Besluit:Besluit: 

Wij hebben een fijne 3daagse verrassingsreisfijne 3daagse verrassingsreisfijne 3daagse verrassingsreisfijne 3daagse verrassingsreis achter de rug en maakten kennis met steden als Luik, Maastricht, Valkenburg 

en Tongeren. Wij deden een leuke boottocht, bezochten een forelkwekerij en dwaalden door de prachtige abdij Val Dieu. 

Tussendoor was er tijd en ruimte om te genieten van het prachtige weer op een terrasje. 

Wij hadden een zeer goed hotelzeer goed hotelzeer goed hotelzeer goed hotel, de lunches waren uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend en de zonzonzonzon scheen volop. 

Onze gids Freddygids Freddygids Freddygids Freddy gaf, zoals gewoonlijk, vloeiende uitleg onderweg en tijdens de bezoeken en dit steeds op een zeer 

aangename manier. Dank je wel Freddy. 

Eveneens een dank je wel aan onze chauffeur Ariechauffeur Ariechauffeur Ariechauffeur Arie om ons steeds op een veilige en rustige manier op de juiste 

bestemmingen te brengen. 

Ten slotte, bedankt Anne en Lydie Anne en Lydie Anne en Lydie Anne en Lydie voor de begeleiding en de verschillende traktaties. 

 
 

Een tevreden reiziger  

René 
 

   Inschrijvingsformulier voor een  
Vriendenkring-activiteit 

 
   
   
                            
  Gelieve DRUKLETTERS te gebruiken.  
   

De hieronder vermelde gegevens dienen zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Deze laten ons toe om een idee te 
krijgen welke deelnemers we mogen verwachten. 
Het privé-telefoonnummer zal enkel gebruikt worden in geval van twijfel of om last-minute wijzigingen door te geven. 
Gelieve GSM-nr. op te geven bij inschrijvingen reiz en.                                                                                                        
Het bankrekeningnummer laat ons toe om gemakkelijker de betaling aan uw persoon te koppelen in geval het 
stamnummer niet goed overkwam op het uittreksel. 

 
 
 
 

 
                            
Stamnummer              Telefoon Sidmar:  ………….. privé:  …………………..    

         GSM (Reizen):…………………..            
Straat: …………………………………………………………………………………. nr. ……………………..    
                            
Gemeente:…………………………………………………………………………….. postnr.:  ……………..    
                            
e-mailadres:……………………………………………………………………………………………………… ………….   
                            
   
nummer activiteit: 7              datum activiteit:       -      -           
                            
naam van de activiteit: ……………………………………………………………………… ………………………..   
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naam en voornaam deelnemer:        geboortedatum      lid VKS   
                           J/N 

1………………………………………………………………………………….      -      -             
                            
2………………………………………………………………………………….      -      -             
                            
3………………………………………………………………………………….      -      -             
                            
4………………………………………………………………………………….      -      -             
                            
5………………………………………………………………………………….      -      -             
                            
6………………………………………………………………………………….      -      -             
                            
opmerkingen (indien plaats tekort, dan aanvullen op de achterzijde):                
                            
en stort hiervoor € ………..…...op rekeningnummer:                   
(°) BE37 2900 3359 1828  voor de commissie Cultuur   (°) BE04 2900 3359 2131  voor Vrije Tijd en reizen  
(°) BE67 2900 3358 8087  voor de commissie Gepensioneerden (°) BE90 0014 3062 7132  voor Uitzonderlijke activiteiten 
                            
met vermelding van: nnnnnn-xxxxxx-yy (liefst zonder spaties tussen, wel met de streepjes) waarin nnnnnn het nummer is 
van de activiteit (zelfde als boven), xxxxxx uw stamnummer is en yy het aantal personen. 

 
 

                            
Deze storting zal gebeuren van op het rekeningnummer:                                   
                            
Handtekening:    
                            
Formulier terug te bezorgen op het secretariaat van de Vriendenkring (mag daar ook in de bus gestoken worden).  
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DATA OM TE ONTHOUDEN        
 

2017  

14 augustus  VKS-secretariaat gesloten  

14 september  Rustige fietstocht (Gepension.)  

18 t/m 23 september  Tentoonstelling in CC Wachtebeke (SiKu)  

19 t/m 26 september  Reis naar Kreta (Reizen)  

19 oktober  Herfstbowling (Gepension.)  

28/10 t/m 19/11 Tentoonstelling in CC Wachtebeke: 10 -jarig bestaan FoToSiku  

16 november  Herfstkaarting (Gepension.)  

17 november  VKS-secretariaat gesloten = voorbereiding Sintfeest 

18 november  Sinterklaasfeest in Domein Puyenbroeck, Wachtebeke  

08 december  Eindejaarsfeest (Gepension.)  

 

Rekeningnummers: 
Vriendenkring Algemeen  BE06 2900 3351 3622  
Commissie Uitz. Activiteiten BE90 0014 3062 7132  
Commissie Vrije Tijd   BE19 0017 4481 7812  
Commissie Gepensioneerden BE67 2900 3358 8087  
Commissie Cultuur   BE37 2900 3359 1828  
Commissie Reizen   BE04 2900 3359 2131  
Commissie Verenigingen  BE90 2900 3359 2232 
 

VKS- Secretariaat: aandacht voor de sluitingsdagen a.u.b !!!  
Vriendenkring Sidmar     
Intern postnummer 01/0/05  
John Kennedylaan 51  
9042 Gent  
Tel: 09 / 347 38 45      Fax: 09 / 347 48 00  
Website:  WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE  
 
 
 

 


