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ALGEMENE INFO                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEK ONZE WEBSITE !! 
 

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

artikels uit de Infokrant !! 
 

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE  
 

 

Openingsuren Secretariaat Vriendenkring 

Maandag, woensdag en vrijdag 

van 10u tot 16u30 
(middagpauze van 12u tot 12u30) 

Dinsdag en donderdag : gesloten 
 

 



 

 

Commissie Reizen                   Activiteiten 
 

 +  8 daagse reis naar Slovenië 
20 september t/m 27 september 2019. 

 
Reisnummer: 795090 
 
Slovenië, de kleinste en meest noordelijke lidstaat  van de vroegere Joegoslavische 
federatie, is meer dan ooit de alternatieve vakanti ebestemming aan de zonnige Adriatische 
Zee. Sinds enkele jaren profileert Slovenië zich al s geliefd en ideaal reisdoel bij het brede 
publiek. Het landschap wordt gekenmerkt door het be rgachtige hinterland van de Julische 
Alpen, vele ongerepte Karstplateaus en de zonnige k ustlijn van het schiereiland Istrië.  
 

Prijs: Prijs per persoon:  € 1195,00   
          Toeslag single            € 120,00 

Deze prijs omvat:  

 Transfer naar de luchthaven van Zaventem en terug  
 Vluchten: Brussel – Ljubljana – Brussel met Adria Air 
 Luxe touringcar ter plaatse gedurende het volledig verblijf 
 Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf 
 7 overnachtingen in hotel Jama**** op basis van half pension  
 8 middagmalen (1 hoofdschotel + 1 consumptie) 
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
 Audioguidesysteem 
 BTW, huidige taksen en garantiefonds 
 Fooien voor gids en chauffeur 

Deze prijs omvat niet:  

 Persoonlijke uitgaven 
 Dranken bij de avondmalen en overige dranken tijdens de lunches 
 Annulatie- & bijstandsverzekering: 6% van de totale reissom 
 Annulatieverzekering: 4,8 % van de totale reissom 
 Bijstandsverzekering: 16 €/pp 



 

 
Programma: 
  
Dag 1: Zelzate – Brussel – Ljubljana – Postojna  
 

                                                         Transfer per touringcar naar de luchthaven van Zaventem voor onze  
vlucht naar Ljubljana. We worden er opgewacht door onze 
touringcar, die ons meeneemt naar het centrum van de Sloveense 
hoofdstad. De stad is niet groot, maar heel veelzijdig. We nemen 
eerst de lunch en starten daarna ons bezoek met de klim naar het 
Ljubljanski Grad, die het stadsbeeld domineert. We dalen af naar het 
Preserenplein, het belangrijkste plein met in het midden het 
standbeeld van de nationale dichter France Preseren. We bezoeken 
de kathedraal en de centrale markt en wandelen over de 
Drievoudige Brug. Na onze ontdekkingstocht in deze verrassende 

stad gaan we per touringcar naar ons verblijfshotel in Postojna. Avondmaal en overnachting in het hotel.  

Dag 2: Postojna  
 
Ontbijt. In de voormiddag bezoeken we de grotten van Postojna. We 
stappen er de wonderbaarlijke wereld binnen van onderaardse 
grotten, verborgen meertjes en grillige rotsformaties. Met een 
elektrisch treintje dalen we af in dit grottenstelsel van meer dan 20km 
lang. Na de lunch blijven we in Postojna om een bezoek te brengen 
aan het kasteel Predjamski Grad. Het is het enige bewaard  
gebleven grottenkasteel van Europa en staat al meer dan 800 jaar 
tegen een 123 meter hoge rotswand. We sluiten de dag af met een 
wijndegustatie. Avondmaal en overnachting in het hotel.  
 
Dag 3: Postojna – Trieste – Lipica – Postojna  
 

Na het ontbijt trekken we naar de Italiaanse kust voor een bezoek aan de 
havenstad Trieste. De wandeling die we maken door de stad brengt ons langs het 
Romeins theater, één van de grootste synagogen van Europa, en de Arco di 
Riccardo, een Romeinse poort gelegen in de smalle straatjes van de oude stad. 
Na de lunch gaan we verder naar het Sloveense Lipica voor een show met de 
beroemde Lipizanerpaarden. Tijdens een voorstelling krijgen we de kunstjes en 
gracieuze passen van deze indrukwekkende paarden te zien. Terugkeer naar het 
hotel voor avondmaal en overnachting.   

 

Dag 4: Postojna – Bled – Bohinj – Postojna  

We rijden na het ontbijt naar Bled, gelegen aan een prachtig meer en gekend in het begin van de 20e 
eeuw als het mooiste kuuroord van het toenmalige Oostenrijkse rijk. Bled is de absolute nummer 1 
“ansichtkaart” bestemming in Slovenië, wat te danken valt aan het omringende sprookjeslandschap en 
het bijzonder pittoreske meer. We maken een boottocht naar het eiland. In de namiddag rijden we naar 
de Bohinj vallei, verdeeld in een hoge en een lage vallei. Avondmaal en overnachting in het hotel.   
 

Dag 5: Postojna – Piran – Izola – Koper – Postojna  
 

Na het onbijt ontdekken we vandaag de Sloveense kust. Onze eerste 
stop is Piran. Deze oude havenstad onderging verschillende culturele 
invloeden. We lopen langs nauwe straatjes die  uitkomen op sfeervolle 
pleinen met kerken en bekoorlijke paleizen. Verder naar het voormalige 
eiland Izola. De romaanse architectuur getuigt van het rijke verleden van 
de stad. In de 19de eeuw werden de stadsmuren afgebroken en in zee 
gegooid. Op die manier werd het eiland definitief met het vasteland 
verbonden. We eindigen de dag in Koper, gekend als een van de meest 

schilderachtige plaatsen van de Sloveense kust. Terug naar het hotel voor avondmaal en overnachting.  



 

Dag 6: Postojna – Skofja Loka – Idrija – Postojna  
 
Na het ontbijt brengt de autocar ons naar Skofja Loka, de best bewaarde 
stad uit de middeleeuwen. We bezoeken er de Capuchin brug, het oude 
stadscentrum, het kasteel en de Jacobuskerk. We rijden verder naar Idrija. 
Dit Unesco Werelderfgoed stadje is vooral gekend voor de kwikmijnen. De 
vondst van kwikzilver in 1490 leidde er tot een ware kwikkoorts. In 1500 
opende de eerste mijn en dat werden er uiteindelijk zeven.  
In de 18de eeuw was Idrija goed voor 13% van de wereldproductie  
in kwik. In de jaren 70 van de vorige eeuw begon de kwikmijnbouw af te 
lopen. De laatste kwikmijn werd in 2007 gesloten. We bezoeken dit stadje met meer dan 750 km aan 
lege mijnschachten die gedeeltelijk onder de stad lopen. Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.   

Dag 7 Postojna – Opatija – Lovran – Postojna  
 

Na ons ontbijtbuffet rijden we naar de Kroatische kust. Opatija wordt ook 
wel de Riviera van Istrië genoemd. We wandelen langs de promenade vol 
met bloemen en tropische planten en genieten van de vele prachtige 
paleizen. Na de lunch verder naar Lovran. Buiten het oude centrum 
bevinden  zich veel laat 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse villa’s uit de 
tijd dat Lovran nog deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije en de adel er 
genoot van hun vakanties aan de kust. Terug naar ons hotel voor het 
avondmaal en overnachting.  

 
Dag 8 Postojna – Ljubljana – Brussel – Zelzate   
 
Na het ontbijt verlaten we Postojna en keren we terug naar de hoofdstad van Slovenië. We zetten het 
bezoek verder dat we op dag 1 gestart zijn. Ondanks het feit dat Ljubljana onder de middelgrote 
Europese hoofdsteden valt, handhaaft het de vriendelijkheid van een kleine stad en bezit het 
tegelijkertijd alle kenmerken van een metropool. Na de middag kunt u tijdens enkele vrije uurtjes nog 
meer genieten van deze stad. In de vooravond vertrekken we richting de luchthaven waar we onze 
terugvlucht nemen naar Brussel. Terugkeer per touringcar naar onze eindbestemming. 
   
 De organisatoren behouden zich het recht toe het pr ogramma aan te passen aan plaatselijke omstandighed en. 
 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  
https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=18252 

 
(de inschrijving is maar geldig als dit formulier i s ingevuld en de storting is gebeurd). 
Het oude document kan eveneens nog gebruikt worden.  
 
Inschrijving en storting: voorschot 400 €/pp  te st orten vanaf 18/01/2019 t/m 31/01/2019. 
 
Annulatie en bijstandsverzekering = 6 % op de total e kostprijs van de reis.  
Annulatieverzekering : 4,8 % op de totale kostprijs  van de reis 
Bijstandsverzekering : 16 €/pp 
 
Daarna is inschrijving enkel mogelijk mits voorafga ande vraag of er nog plaatsen beschikbaar zijn 
op het vliegtuig. 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 va n Vriendenkring Sidmar, met vermelding van: 
795090-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
Overschrijvingen vóór 18/01/2019 worden niet aanvaa rd en wel teruggestort. 
Niét-leden van de vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen beschikbaar zijn –  
en betalen 30 €  meer. 

 
Commissie reizen       CTT – licentie A6259 
 

NOOT: 
 Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden o.a. gepubliceerd op onze website www.ctt.be. 
 Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud van 

beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of 
luchthaventaksverhoging . 



 

  

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:   
 
    751902-106050-02   GÉÉN SPATIES 
 
Een alleenstaande kan zich steeds laten vergezellen door één vriend of kennis voor de 
eindejaarsbrunch. Bij andere activiteiten zijn vrienden steeds welkom. 
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: 0486/46.89.19 

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

 

 ACTIVITEITEN in 2019 
 

CODE Datum Activiteit Inschrijven  
vóór 

Kostprijs  Plaats 

751902 21 februari Bowling 10 februari €    1,50 Eeklo 
751903 21 maart Lentekaarting 10 maart €    5,00 Zelzate  
751904 22 t/m 26 april Midweek  15 januari €  216/226 Blankenberge 
751905 15 mei Lentetrip 26 april €   48/63  Koksijde/ 

Middelkerke 
751906 20 juni Krulbollen 08 juni     gratis Ertvelde Kluizen  
751909 12 september Rustige fietstocht 01 september €   12/18 Wacht/Kl Sinaai 
751910 17 oktober Herfstbowling 11 oktober €    1,50 Eeklo 
751911 21 november Herfstkaarting 09 november €    5,00 Zelzate 
751912 06 december Eindejaarsfeest 16 november €  23/31,50 Wachtebeke 

 
 
 

Ook alle bruggepensioneerden, die lid zijn van de V riendenkring, zijn 
steeds welkom op al onze activiteiten. 

 
 

Onze lentetrip gaat door op woensdag 
15 mei i.p.v. op donderdag 16 mei  



 

 

Bowling op 21 februari 2019 Code: 751902  
 

  
     Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 
    Datum  : 21 februari 2019 om 14u  

     Inschrijven : vóór 10 februari 2019  
      Prijs  : € 1,50/persoon/spel storten op rekening BE67 2900 3 358 8087 
     Hoe storten : 751902-xxxxxx-yy  
              waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy  het aantal 
 
Zoals in oktober gaan we ook in februari bowlen in de Yeti. Wie er zin in heeft kan 
gerust inschrijven, hoe meer zielen hoe meer vreugd. We bowlen voor slechts € 
1,50 het spel en je kan gerust zo’n 3 spellen spelen. 
Christiane Van Laere en Valeer De Moor waren de gel ukkige winnaars in 
oktober 2018. 
 
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. 

 
 
 

Kaarting op 21 maart 2019         Code: 751903  
 

 
Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  
Datum         : 21 maart 2019, aanvang 14u.  
Inschrijven  : vóór 10 maart 2019 
Prijs        : €  5,00 per persoon.  
Hoe storten : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 
 : 751903-xxxxxx-yy 
                            waarvan xxxxxx je stamn ummer is en yy het aantal 
 

Op 21 maart  brengen we een gezellige kaartnamiddag 
door in The Club bij Agnès. 
Bij een heerlijke kop koffie of thee genieten we van twee 
lekkere koffiekoeken, daarna kunnen jullie naar hartenlust 
kaarten of met de teerlingen werpen. We spelen voor € 6 
per spel, telkens per 4 spelers, er zijn steeds 2 winnaars 
per spel. 
Iedereen gaat met koffie of wijn naar huis.  
Aan jullie de keuze. Tot dan!!! 
 
 
 
 



 

Midweek van 22 t/m 26 april 2019 Code: 751904  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 Voor de gegevens van de midweek zie de ledenkaarte ditie. 
 
  Lydie 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXIMUS: géén opvolging door het VKS-secretariaat ! 
 

WIJ WILLEN NOG EENS TER HERINNERING BRENGEN DAT JUL LIE ZICH 
VOOR ALLE VRAGEN MOETEN WENDEN TOT HET ENIGE CONTAC TPUNT 
HIERVOOR: 
 

A&M  MAAE Helpdesk 
Raghenoplein 17 
2800 Mechelen  

Dienstverlening van maandag t.e.m. vrijdag 
van 9u00 - 12u30 en 13u30-17u00:  

Tel.:  015 / 45 10 16  
of via e-mail: vriendenkringsidmar@anm.be   

  

 
 

 

 
 



 

 

Sinterklaasfeest 2018 – Enkele foto’s …  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

 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: ……………………………………………………………………… ……………………….. 

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). 



 

DATA OM TE ONTHOUDEN  

 

2018-2019  

24 december t/m  
4 januari 2019 

VKS-secretariaat gesloten 

2019  
11 t/m 15 januari Short-Ski (Vrije Tijd) 

21 februari Bowling (Gepension.) 

20 maart Algemene Vergadering VKS om 17u15  in het Administratief 
Gebouw: alle leden zijn welkom! 

21 maart Lentekaarting (Gepension.) 

11 t/m 15 april Reis New York (Reizen) – Volzet !! 

22 t/m 26 april Midweek (Gepension.) 

27 april Minivoetbal (Vrije Tijd) 

15 mei Lentetrip (Gepension.) 

20 juni Krulbollen (Gepension.) 

24 t/m 26 augustus Verrassingsreis (Reizen) 

12 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

20 t/m 27 september Reis Slovenië (Reizen) 

17 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

21 november Herfstkaarting (Gepension.) 

06 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 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  


