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ALGEMENE INFO                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRETPARKEN:  
Hierbij vinden jullie in deze krant op blz. 4 de ni euwe prijzen en openingdata 
van de pretparken. Dankzij scherpe prijsonderhandel ingen hebben wij bij 
verschillende parken grotere kortingen kunnen bekom en. Voor sommige 
pretparken heeft dit wel tot gevolg dat wij voor he n vroegtijdig de verkoop 
moeten stoppen omdat wij, net zoals jullie, aangeko chte kaarten niet meer 
kunnen teruggeven.  
Sommige parken openen pas hun deuren bij het begin van de paasvakantie 
(rond 01/04) en eindigen doorgaans op het einde van  de herfstvakantie (5/11). 
Wij starten met de verkoop van de kaarten op het VK S-secretariaat vanaf 
maandag 27/03 (onder voorbehoud).  
Wij raden alle leden aan om voor hun bezoek de webs ite van de parken te 
raadplegen. 
 

 

Openingsuren Secretariaat Vriendenkring 

Maandag, woensdag en vrijdag 

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

Dinsdag en donderdag : gesloten 
 



 

 

 

Uitnodiging tot de 40ste Algemene 

Vergadering 

 
 

De Algemene Vergadering Vriendenkring Sidmar vindt 

plaats op: 

Woensdag 22 maart 2017 om 17u15 
 

 

In het auditorium ArcelorMittal Gent centraal 

Administratie-gebouw  (toegang via de hoofd- of 

zijingang). 
 
De agenda omvat volgende punten: 

 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 16 maart 2016. 

2. Verslag van de werkzaamheden van 2016 en toelichting over de 

vooruitzichten voor 2017. 

3. Goedkeuring balans 2016 en ontwerpbudget 2017. 

4. Verkiezing van 9 leden van de Raad van Bestuur. 

• 4 bedienden (2 vervallen mandaten) 

• 5 arbeiders   (1 vervallen mandaten + 4 openstaande mandaten) 

5. Antwoorden op rondvraag vorig jaar. 

6. Rondvraag. 
 

Kandidaten voor een mandaat in de Raad van Bestuur van de Vriendenkring 

Sidmar, kunnen hun aanvraag richten aan de voorzitter van de Raad van 

Bestuur tot uiterlijk 08 maart 2017. 

Met het oog op de eventuele stemming voor de verkiezing van de nieuwe 

leden van de Raad van Bestuur, worden de leden verzocht in het bezit te zijn 

van hun lidkaart 2017. 

 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 16 maart 2016 ligt, vanaf 

heden, voor de leden ter inzage op het secretariaat van de Vriendenkring 

Sidmar. 
 



 

 

 

     Voorzitter: Wim HEYDE                      Ondervoorzitter: Anne Saveries 
 



 

 

 



 

 

 

Cultuur                                  Info-activ iteiten 
  
 Bezoek aan de tentoonstelling: “Een andere wereld”   
 in het Guislain-museum in Gent 
 

Zondag 19 maart 2017 om 14.00 uur (code 80140) 
 

Een andere wereld 
Laboratorium van waan en fantasie 
 
Waar ligt de grens tussen fantasie en werkelijkheid? Hoe onderscheid je droom van delirium, waan 
van wens, hallucinatie van inzicht? Op welke manier kan je onderzoeken of verbeelden wat zich 
ergens anders afspeelt? De tentoonstelling neemt, vertrekkend van de vele vragen rond psychose, 
hallucinatie en waan, twee eeuwen in ogenschouw. Niet om een klassiek historisch verhaal te 
vertellen, maar om uit die periode vijf eigenzinnige oeuvres te lichten die balanceren tussen kunst, 
kunde en wetenschap. J.J. Grandville, Gustav Mesmer, Gerard Heymans, Jean Perdrizet en 
Mathew Kneebone schiepen of brachten elk een ander universum in kaart en trachtten zo het 
ongrijpbare op hun eigen manier te vatten. Het zijn werelden waarin potloden wandelen, fietsen 
zweven, de afstand tussen twee evenwijdige lijnen variabel is, typemachines in contact staan met 
de overledenen en straatlichten stoppen met schijnen wanneer je er voorbij wandelt. Een andere 
wereld creëert passages: van deze naar de andere, tussen die andere onderling, en – misschien – 
ook van die andere terug naar deze wereld. 
We spreken af om 13u45 aan het museum, Guislainstra at te 9000 Gent. Abonnees betalen 8€, 
niet abonnees 10€. Deelnemen kan door het helemaal invullen van het  deelnameformulier en 
het betalen van de juiste som op rek.nummer BE 37 2 900 3359 1828 met de mededeling 
780140-xxxxxx-yy waarin xxxxxx uw stamnummer is en yy het aantal personen. Inschrijven 
kan tot 12 maart. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deze 2D-bioscoopcheques voor Kinepolis zijn beschikbaar op het 
secretariaat Vriendenkring.  
 

Dit voor de prijs van € 8,70 (prijs kassa € 10,75 !! ) 
 

Deze 2D-bioscoopcheques zijn omruilbaar voor een film naar keuze, 
met uitzondering van een 3D-film. Omruilbaarheid voor 3D-film is enkel 
mogelijk mits toeslag van € 2,00 voor gewone 3D of mits toeslag van  
€ 3,00 voor HFR-3D aan de kassa. Supplement film Lange Speelduur 
(>/= 2u15): € 0,75. 
 
Geldigheidsduur: 12 maanden (zie datum op ticket) -  
na vervaldag kunnen bioscoopcheques niet verlengd, noch 
vervangen worden.  
 
Met deze tickets kan u ook via internet een plaats reserveren. 
 
Geldig in : alle bioscopen van de Kinepolis Group m.n. 
Metropolis Antwerpen Kinepolis Imagibraine Kinepolis Leuven  
Kinepolis Brussel Kinepolis Hasselt Kinepolis Luik  
Kinepolis Gent Kinepolis Kortrijk Palace Luik  
Kinepolis Brugge              Kinepolis Oostende  
De 2D-bioscoopcheque is ook omruilbaar in Ciné Espace Arlon, Beverly Screens 
Knokke, Cinepointcom in Charleroi, Verviers, Bastogne, Libramont en Marche.
    

De verkoop gebeurt onder dezelfde voorwaarden als v oor 
pretparkkaarten. Beschikbaar het hele jaar door. 
 
Spring gerust binnen in het VKS-secretariaat voor o ns aanbod met 
ruime korting !!  



 

 

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 

751703 16 maart Lentekaarting 10 maart €    5,00 Zelzate  
751704 17 t/m 21 april Midweek  16 januari €  208/218 Blankenberge 
751705 23 mei dinsdag Lentetrip 28 april €    50/66  Eersel & Oerle 

(NL) 
751706 22 juni Krulbollen 08 juni     gratis Ertvelde Kluizen 
751709 14 september Rustige fietstocht 01 september €   12/18 Ertvelde &  

Oost- 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 €     ? Wachtebeke 

 

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



 

 

 
Kaarting op 16 maart 2017         Code: 751703  

 
Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  
Datum         : 16 maart 2017, aanvang 14u.  
Inschrijven  : vóór 10 maart 2017 
Prijs        : €  5,00 per persoon.  
Hoe storten : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 

751703-xxxxxx-yy  zonder spaties waarvan xxxxxx je stamnr  is en yy h et  
aantal personen 

 
 
Op 16 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 17 t/m 21 april 2017     Code: 751704  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Voor de gegevens van de midweek zie de ledenkaarte ditie. 
 
Lentetrip op dinsdag 23 mei 2017          Code: 751 705 

Waar  :  Eersel en Oerle in NL, we gaan eerst naar De Kaasboerin 
Vertrek :  om 7u10 stipt op Parking 1 Provinciaal D omein Wachtebeke      
Inschrijven  :  vóór 28 april 
Prijs  :  € 50 voor leden 

:  € 66 voor niet-leden(als er plaatsen beschikbaar  zijn) 
Hoe storten :  op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 

751705-xxxxxx-yy zonder spaties waarvan xxxxxx je s tamnr  is en yy het 
 aantal personen 

 
07u15    Vertrek Wachtebeke, Puyenbroeck 
09u00    Ontvangst met 2 x koffie/thee met gebak 
09u30    Kennismaking met de gids 
10u15    Bezoek aan langgevelboerderij met kruidentuin en oude volksspelen 
12u15    3-gangen diner 
14u30    Bezoek aan een geitenboerderij 
18u00    Lunchbuffet (koffietafel) 
20u45    Voorziene thuiskomst 
Na de inschrijving en betaling volgt begin mei nog een brief met de aanduiding op welke bus je zit, als je 
samen met vrienden op de bus wil, gelieve dit dan te vermelden op jullie inschrijvingsformulier of samen te 
betalen. 



 

 

Commissie                                   Reizen 
 

 +   8 daagse reis naar Kreta 
dinsdag 19 september t/m dinsdag 26 september 2017 
Reisnummer: 795084 

  

 
 
 

Prijs per persoon  : €  1257,00  
Toeslag single       :  €    195,00   
  

 
 
 
 
 
 
Inbegrepen in de prijs: 
- Transfer naar de luchthaven van Charleroi en terug 
- Vluchten: Charleroi - Chania – Charleroi met Ryanair 
- 20 kg bagage per persoon 
- Luxe touringcar ter plaatse gedurende het volledig verblijf 
- Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf  
- 7 nachten in hotel Bella Beach resort ***** op basis van All inclusive 
- 7 middagmalen (1 hoofdschotel + 1 consumptie) 
- Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
- Annulatie & bijstandsverzekering 
- Audioguidesysteem   
- Btw, huidige taksen en garantiefonds 
- Fooien voor de gids en chauffeur 
 
Niet inbegrepen in de prijs: 
- Persoonlijke uitgaven 
- Overige dranken tijdens de lunches 
- Middagmaal dag 1  
 
Programma: 
Dag 1:  Vertrek - Charleroi – Chania - Chersonissos  
Transfer per touringcar naar de luchthaven van Charleroi voor onze vlucht naar Chania. 
Verder naar ons schitterend hotel Hotel Bella Beach Resort voor avondmaal en overnachting. 
 
Dag 2: Chersonissos – Knossos – Arhanes – Peza - Th rapsano – Chersonissos 
Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar Knossos, de  vermoedelijkke  hoofdstad van Kreta tijdens het Minoïsche tijdperk. 
De site zou onderdak geboden hebben aan het mythische paleis van koning Minos, het belangrijkste Minoïsche paleis. 
Knossos is waarschijnlijk de bekendste Minoïsche stad sinds ze ontdekt werd in 1878 en is vandaag de grootste 
gekende Minoïsche archeologische site. Na dit bezoek begeven we ons naar Arhanes voor de lunch. In de namiddag 
rijden we naar Peza, de vallei der wijnen. Kreta heeft de meest traditionele wijngaard van Europa. We brengen een 
bezoek aan een wijngaard en sluiten af met een wijndegustatie. Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en 
overnachting.  
 
Dag 3: Chersonissos – Phaistos – Matala - Gortys – Chersonissos 
Na ons ontbijt brengen we een  bezoek aan  het  Minoïsche paleis van Phaistos, gelegen langs de kust in het zuiden van 
het eiland, met een schitterend zicht op de Messaravlakte. Het paleis is uitgestrekt over een oppervlakte van bijna 8400 
m2. Verder naar Matala voor onze lunch. Deze site was reeds bevolkt tijdens het Neolithische tijdperk, toen artificiële 
grotten werden gegraven in de rotsen rond de baai van Matala. In de eerste en tweede eeuw werden de grotten gebruikt 
als familiegraven. Daarna werd Matala een vissersdorp. We zetten de verkenning van de regio voort met de site van 
Gortys. Gortys was de hoofdstad van het Romeinse Kreta en de metropool van het Kretenzische christendom. Vandaag 
zijn de indrukwekkende ruïnes, die verspreid liggen tussen de honderdjarige olijfbomen, een getuigenis van de vroegere 
grootsheid van de site. Avondmaal en overnachting in het hotel. 
 



 

 

 
Dag 4: Chersonissos – Rethymno – Arkadi – Chersonis sos 

Na het ontbijt, rijden we naar Rethymno, de derde stad van Kreta. De 
Venetiaanse haven en de citadel beheersen de oude stad waar het 
heerlijk kuieren is. Tijdens onze wandeling door de oude stad hebben 
we de gelegenheid om een familiale werkplaats te bezoeken waar 
men traditionele patisserie maakt. We volgen de verschillende stadia 
bij het bereiden van “baklava”en “kataifi”, zoetigheden gevuld met 
amandelen en versierd met honing, een erfenis uit de Ottomaanse 
periode maar die met de jaren uitgegroeid zijn tot nationaal dessert. 

Een proeverij is voorzien! Na de lunch begeven we ons naar het klooster te  Arkadi,  strategisch gelegen in de bergen. 
Hier stierven honderden verzetsstrijders, vrouwen en kinderen tijdens de strijd voor onafhankelijkheid van de Kretenzers 
tegen de Turken.Terug naar ons hotel voor het avondmaal en overnachting. 

 

Dag 5: Chersonissos   
Vandaag genieten we van een vrije dag in ons hotel. Middagmaal en avondmaal in ons hotel.  

 

Dag 6: Chersonissos – Agios Nikolaos  -  Spinalonga   - Chersonissos 
Na ons ontbijt rijden we naar een olijfolie-boerderij. Op Kreta wordt uitzonderlijke goede olijfolie geproduceerd en andere 
vetstoffen worden er nauwelijks gebruikt. We zien het volledig produktieproces en proeven achteraf de verschillende 
soorten olijfolie. Verder naar Aghios Nikolaos, een kleine badplaats aan de oostkust van het eiland, ook “het Griekse 
Saint-Tropez” genaamd. In het centrum van Aghios Nikolaos bevindt zich het binnenmeertje Voulismeni, omringd met 
cafeetjes, tavernes en winkeltjes. Na onze lunch nemen we de boot naar het eiland Spinalonga, een schiereiland 
gelegen aan de westelijke ingang van de Golf van Mirabello, tegenover de stad Elounda. Daarna terug naar het hotel 
voor ons avondmaal en overnachting.  

 

Dag 7: Chersonissos - Kera – Lassithi vlakte – grot  van Zeus – Chersonissos 
Deze voormiddag rijden we naar het dorp Kera waar we het klooster van Kardiotissas 
bezoeken, een hooggelegen centrum van de Kretenzische orthodoxie. Het klooster bezit 
bijzonder fraaie 18de-eeuwse iconen. Verder naar de Lassithi hoogvlakte, gelegen 
tussen de Dhikti- en Selenaberg met zijn spectaculaire vergezichten. Kenmerk voor de 
Lasithi-vlakte zijn de honderden windmolens die er vroeger waren. Na onze lunch 
brengen we een bezoek aan de grot van Zeus, volgens de legende de geboortegrot van 
deze oppergod. Avondmaal en overnachting in het hotel. 
 

Dag 8: Chersonissos - Heraklion –Charleroi – eindbe stemming  
Ontbijt in het hotel. We genieten nog van een vrij moment in het hotel. Na de lunch begeven we ons naar Heraklion voor 
een bezoek aan het centrum van de hoofdstad van het eiland.  In de vooravond brengt onze touringcar ons naar de 
luchthaven voor onze vlucht naar Charleroi. Bij aankomst in Charleroi, transfer per touringcar naar onze 
eindbestemming. 
 

 

Opmerking: vluchturen onder voorbehoud: 
19/09 Charleroi – Kreta 15h05 – 19h30 
26/09 Kreta – Charleroi  19h55 – 22h45 
 

NOOT: 
o Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze website 

www.ctt.be. 
o 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. 

o De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. 

 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  

http://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=7943 
 
(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 14/03/2017 tot en met 31/03/17. 
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: 
795084-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
Overschrijvingen vóór 14/03/2017 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  



 

 

 
 

 Inschrijvingsformulier voor een Inschrijvingsformulier voor een Inschrijvingsformulier voor een Inschrijvingsformulier voor een     

VriendenkringVriendenkringVriendenkringVriendenkring----activiteitactiviteitactiviteitactiviteit    

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        
 

2017  

16 maart Lentekaarting (Gepension.) 

19 maart Een andere wereld (Guislainmuseum) (SiKu) 

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

27 t/m 29 maart Verrassingsreis (Reizen) 

31 maart Een avondje Nieuw-Zeeland (fotoreportage -   SiKu) 

17 t/m 21 april Midweek (Gepension.) 

13 mei Sierteeltmuseum in Zaffelare 

23 mei Lentetrip (Gepension.) 

26 mei VKS-secretariaat gesloten 

31/05 t/m 03/06 Verenigingen: 4-daagse fietsreis St eelbikers 

07 t/m 13 juni Fietscruise Donau (Reizen) 

16 juni VKS-secretariaat gesloten 

22 juni Krulbollen (Gepension.) 

14 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

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

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

19 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

16 november Herfstkaarting (Gepension.) 

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  
 


