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HAPPY NEW YEAR 
 

 

2020 

http://www.vriendenkringsidmar.be/


 

Colofon 
Redactieadres: Secretariaat Vriendenkring Sidmar, John Kennedylaan 51, 9042 Gent  

Tel:09/3473845 

Redactie: Bart Van Vlaenderen 

Vormgeving: Drukkerij Sidmar 

Fotografie: Diverse gelegenheidsfotografen. 

Medewerking van: Groep FMA, Lydie De Clercq, Anne Saveries, Bart Van Vlaenderen, Emma Vyncke 
 

Inhoudslijst 
 

 2 Colofon + Inhoudslijst + Algemene Info 

 3-5 Gepensioneerden - info 

 5 Proximus - info 

 6-7 Verenigingen - info  

 8-10 Reizen: Cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien 

       van de Rhône & de Saône! 

 11 VKS-inschrijvingsformulier activiteiten 

 12 Data om te onthouden 

 
 

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 
 

 

 

http://www.vriendenkringsidmar.be/


 

 

Gepensioneerden 
 

Algemene info 
 

De inschrijvingen voor de activiteiten worden automatisch verwerkt! 

Het is dus belangrijk de code activiteit-stamnummer-aantal personen op correcte wijze 

op de overschrijving in te vullen, voorbeeld:  
 

    752002-106050-02   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 2020 
 
 

CODE Datum Activiteit Inschrijven  

vóór 

Kostprijs  Plaats 

752002 20 februari Bowling 12 februari €    1,50 Eeklo 

752003 19 maart Lentekaarting 10 maart €    5,00 Zelzate  

752004 20 t/m 24 april Midweek  13 januari €  224/234 Blankenberge 

752005 14 mei Lentetrip 28 april €   52/70  Oostduinkerke 

752006 18 juni Krulbollen 10 juni     gratis Ertvelde Kluizen 

752009 17 september Rustige fietstocht 02 september €   12/18 Eeklo 

752010 15 oktober Herfstbowling 01 oktober €    1,50 Eeklo 

752011 19 november Herfstkaarting 09 november €    5,00 Zelzate 

752012 04 december Eindejaarsfeest 23 november €   23/32 Wachtebeke 

 

 

 

Ook alle bruggepensioneerden, die lid zijn van de Vriendenkring, zijn 

steeds welkom op al onze activiteiten. 

 

 

 

 

 
 

mailto:lydie@consurgo.be
http://www.vriendenkringsidmar.be/


 

Bowling op 20 februari 2020 Code: 752002 

 

  

     Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 

    Datum  : 20 februari 2020 om 14u  

     Inschrijven : vóór 12 februari 2020  

      Prijs  : € 1,50/persoon/spel storten op rekening  

                               BE67 2900 3358 8087 

     Hoe storten : 752002-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. 

Onze betreurde Yvette De Neve en Remi Van Belle waren de gelukkige 

winnaars in oktober 2019. 
 
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 19 maart 2020         Code: 752003 

 

Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  

Datum         : 19 maart 2020, aanvang 14u.  

Inschrijven  : vóór 10 maart 2020 

Prijs        : €  5,00 per persoon.  

Hoe storten : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 

 : 752003-xxxxxx-yy 

                           waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aantal 
 

Op 19 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 20 t/m 24 april 2020 Code: 752004 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

  

 

VOLZET 
 

 

 

Lydie 

 

 

 

 

 

 

PROXIMUS: géén opvolging door het VKS-secretariaat ! 
 

WIJ WILLEN NOG EENS TER HERINNERING BRENGEN DAT JULLIE ZICH 

VOOR ALLE VRAGEN MOETEN WENDEN TOT HET ENIGE CONTACTPUNT 

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  
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VERENIGINGEN 
 

Bestaande clubs binnen de VKS 
 

De Murène 
Activiteit: diepzeeduiken 
Waar: zwembad Cesenaticolaan Zelzate 
Wanneer: wekelijks 
Verantwoordelijke club: Rudi Rochette - rudi.rochette1@telenet.be 
 

FC Tailor – FC Steel 
Activiteit: zaalvoetbal 
Waar: AMTB Gent 
Wanneer: 2x per maand 
Verantwoordelijke club: Kurt Lammens - vendetta-74@hotmail.com 

 

FV Badminton 
Activiteit: badminton 
Waar: Sporthal Wolfput, Wolfputstraat 92, Oostakker 
Wanneer: elke maandag 18:00 tot 20:00 
Verantwoordelijke club: Philippe Van Rietvelde - 
philippe.vanrietvelde@arcelormittal.com 
 

Freewheelers 
Activiteit: fietsen 
Waar: Muikemstraat 5, Oosteeklo 
Wanneer: verschillende oefenritten + uitstappen 
Verantwoordelijke club: Maarten Cornelis - freewheelersAMG@gmail.com 
 

HOMCOM 
Activiteit: gebruik van computer door niet professionelen 
Waar: Rozenhof, Dorp 80 Wachtebeke 
Wanneer: 2 x per maand 
Verantwoordelijke club: Roland Knockaert; Henri Smet -  
roland.knockaert@skynet.be ; henrismet1@telenet.be 
 

NELLYTRAPPERS 
Activiteit: wielertoerisme 
Waar: café ’t Meuleken, Meuleken 10, 9961 Boekhoute 
Wanneer: wekelijks 
Verantwoordelijke club: Yves Rammeloo - rammeloo_yves@skynet.be 
 

mailto:rudi.rochette1@telenet.be
mailto:vendetta-74@hotmail.com
mailto:philippe.vanrietvelde@arcelormittal.com
mailto:freewheelersAMG@gmail.com
mailto:roland.knockaert@skynet.be
mailto:henrismet1@telenet.be
mailto:rammeloo_yves@skynet.be


 

Sidinfo 
Activiteit: recreatieve sportbeoefening 
Waar: Sporthal ’t Veerleveld, J.P. Kannunikkenlaan, Zaffelaere  
Wanneer: wekelijks 
Verantwoordelijke club: Didier Marichal - didier.marichal@arcelormittal.com 
 

SikuFoto 
Activiteit: fotografie 
Waar: GC Cultuurhuis Safarken (CCW) J.Persynplein 6,  Wachtebeke 
Wanneer: 1 keer per maand om 20:00. Voor de juiste data: www.sikufoto.be  
Verantwoordelijke club: Daniël Trioen - info@sikufoto.be 

 

SMR (Sidmar MotorRijders). 
Activiteit: recreatief motorrijden 
Wanneer: jaarlijkse ledenvergadering + vanaf maart/april 1 toerrit per maand 
Verantwoordelijke club: Ludo De Bruyne - SMRsecretariaat@telenet.be 

 

Sportmar 
Activiteit: sport met en rond lopen 
Wanneer: deelname aan verschillende georganiseerde loopwedstrijden 
Verantwoordelijke club: Brigitte Neyt - brigitte.neyt@arcelormittal.com 
 

Zaalvoetbal KGV 
Activiteit: zaalvoetbal 
Wanneer: 8x per jaar 
Verantwoordelijke club: Niels Stadeus - niels.stadeus@arcelormittal.com 
 
 
Interesse om in te schrijven bij 1 van deze ploegen ? Je kan contact opnemen met 
de verantwoordelijke van de betrokken ploeg. 
Voor algemene info kan je terecht bij verenigingen@arcelormittal.com 

 

De commissie Verenigingen 
 
 

mailto:didier.marichal@arcelormittal.com
http://www.sikufoto.be/
mailto:brigitte.neyt@arcelormittal.com
mailto:niels.stadeus@arcelormittal.com
mailto:verenigingen@arcelormittal.com


 

Commissie                                   Reizen 
 

   Cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien 

            van de Rhône & de Saône! 

 

Wanneer : 17  oktober t/m 24 oktober 2020. 
Reisnummer: 795093 
 

 
 

Prijs per persoon:                  €1625,00  
 
Toeslag single    € 450,00  (op het standaarddek) 
Toeslag pont supérieur  € 265,00 per persoon 

 

Deze prijs omvat : 
 Transport per luxe touringcar gedurende de ganse reis 
 Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf 
 Cruise (5 ancres) in vol pension van het avondmaal van de 1ste dag tot het ontbijtbuffet van de laatste dag op 

basis van een kajuit op het standaarddek * 
 Alle dranken inbegrepen aan boord (uitgezonderd champagne en de wijnkaart) 
 Lunch dag 1 – 8 in lokale restaurants met inbegrip van ¼ wijn en water 
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
 Audioguide-systeem tijdens de uitstappen 
 Fooien voor gids en chauffeur 
 Dansavond, folklore-avond, avond van de bemanning en gala-avond aan boord 
 BTW, de huidige taksen en garantiefonds 

Deze prijs omvat niet : 
 Persoonlijke uitgaven 
 Dranken van de wijnkaart en champagne aan boord 
 Overige dranken tijdens excursies en verplaatsingen 
 Bijstands- & annulatieverzekering:  7 % van de reissom 
 Annulatieverzekering 5,5 % van de totale reissom 
 Bijstandsverzekering 24 €/pp 

 

ALL  
INCLUSIVE 

Cruise 
 
 

 



 

Programma 

Dag 1: België – Lyon 

We vertrekken in de ochtend vanuit Zelzate met onze autocar richting Frankrijk. We houden de nodige haltes. Na onze 

lunch rijden we verder naar Lyon waar we rond 18u00 inschepen. Avondmaal en overnachting op het schip. 

 

Dag 2: Lyon – Mâcon 

Ontbijtbuffet aan boord. We starten de ochtend met een bezoek aan Lyon. We bezoeken deze tweede grootste stad 

van Frankrijk, schitterend gelegen op de plaats waar Rhône en Saône samenvloeien en draagt nog steeds de sporen 

van een bijzonder rijk verleden. De historische binnenstad ‘Le Vieux Lyon’ wordt gekenmerkt door 'traboules', 

overdekte doorgangen die 1 of meerdere straten met elkaar verbinden, en prijkt op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Het stadsbeeld wordt bepaald door groene parken, gezellige pleinen met sierlijke fonteinen, het grootste 

Romeinse theater van Frankrijk en prestigieuze musea, zoals het Institut Lumière et het Musée des Beaux-Arts. We 

nemen de lunch aan boord. In de namiddag genieten we van de vaart naar Mâcon. 

 

Dag 3: Mâcon – wijnstreek van de Beaujolais – Vienne 

Na het ontbijtbuffet aan boord brengen we een kort bezoek aan de oude stad 

Mâcon. Na de lunch aan boord rijden we doorheen de Beaujolais-wijnstreek. 

Een bezoek aan de Hameau du vin, een uniek wijnmuseum in Europa, mag 

zeker niet ontbreken. We keren terug naar het schip voor ons avondmaal. 

Afvaart bij het vallen van de nacht over de Saône naar Vienne. We blijven hier 

aangemeerd voor de nacht. 

 

Dag 4: Vienne – Arles 

Na het ontbijtbuffet aan boord bezoeken we de kunst- en geschiedenisstad Vienne. Ze heeft een rijk bouwkundig 

erfgoed waarvan de oudste monumenten teruggaan tot de Oudheid. Getuige hiervan is de imposante tempel van 

Augustus en van Livius uit de 1ste eeuw voor Christus, het antieke theater en de archeologische Galo-Romeinse ruïnes. 

De stad beschikt eveneens over een mooie middeleeuwse erfenis die men kan ontdekken aan de hand van de oude 

steegjes en geklasseerde monumenten zoals de romaanse Saint-André-le-Baskerk en de romaansgotische Sint-

Mauricekathedraal. Na dit bezoek nemen we onze lunch aan boord. In de namiddag varen we naar Arles. Avondmaal, 

animatieavond en overnachting aan boord. 

 

Dag 5: Arles – La Camargue 

Na het ontbijt bezoeken we Arles waar we een stadswandeling maken langsheen het amfitheater, de Romeinse obelisk 

die beiden sinds 1981 op de werelderfgoedlijst van UNESCO te vinden zijn. In de binnenstad kan je de 

indrukwekkende kathedraal Saint-Trophime en de Romaanse kerk Notre-Dame-de-la-Major terug vinden. Terug aan 

boord voor onze lunch waar we een uitstap maken naar de Camargue, een gigantische vlakte waar de zee en de 

moerassen bewoond worden door buitengewone zeevogels. Bezoek aan het betoverende stadje Saintes-Maries-de-la-

Mer, legendarisch om de zigeunerbijeenkomsten. Provençaalse avond en folklorespektakel aan boord. 

 

Dag 6: Arles – Avignon – Viviers 

Ontbijtbuffet aan boord. We brengen een bezoek aan de Cité des Papes en het 

bijbehorende Paleis, een echte citadel op een rotspunt en volledig omwald. 

Terugkeer aan boord voor het middagmaal. verder naar Viviers waar we van een 

geleide wandeling genieten. We ontdekken deze beschermde middelleeuwse stad, 

ook een bisschoppelijke zetel sinds de 5de eeuw. Terug aan boord voor avondmaal 

en overnachting. 

 

 

 

Dag 7: Viviers – Tournon – Tain l’Hermitage – Lyon 

Ontbijt aan boord waarbij we richting Tournon varen. Middagmaal aan boord waarna we een bezoek brengen aan de 

stad Tournon gelegen midden in de wijngaarden. De terrassen van het indrukwekkende kasteel Chateau Musee de 

Tournon en de hooggelegen ruïnes vormen een prachtig plaatje. Vanuit de tuinen van het kasteel genieten we van een 

prachtig uitzicht over de Rhône, de wijngaarden en de oude daken van Tournon. Opmerkelijke staat van bewaring en 

architectuur, zowel middeleeuwse verdedigingsmuur en avant-garde (eerste van de Italiaanse Renaissance), maken 

het één van de mooiste kastelen in de Ardèche. We brengen een bezoek aan een wijndomein in Tain l’Hermitage 

vooraleer we terug aan boord gaan voor de gala-avond. In de nacht varen we naar Lyon. 



 

Dag 8: Lyon – Troyes – Zelzate 

Na het ontbijt is het tijd om te ontschepen. We zetten onze terugreis in waarbij we een stop maken in Troyes voor ons 

middagmaal. Hierna rijden we verder naar Zelzate waar we in de avond aankomen 

 
 
Opgelet: de weersomstandigheden kunnen het varen beïnvloeden en de trajecten verstoren; 
in bepaalde gevallen moeten bepaalde aanlegplaatsen geschrapt worden. In dat geval doet CroisiEurope er alles aan 
om een oplossing te vinden die aan de verwachtingen van zijn passagiers voldoet. 
OPM.: Om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip bevoegd om de reisweg van de 
cruise te wijzigen. 
 
 
NOOT: 

o Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa gepubliceerd op onze website 
www.ctt.be. 

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

 
 

 
 

 

Inschrijven kan via de website:  

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE 
 

(de inschrijving is maar geldig als dit formulier is ingevuld en de storting is gebeurd). 

Het oude document kan eveneens nog gebruikt worden. 

 

Inschrijving en storting: voorschot 400 €/pp  te storten vanaf 18/01/2020 t/m 31/01/2020. 

 

Annulatie en bijstandsverzekering = 7 % op de totale kostprijs van de reis.  

Annulatieverzekering : 5,5 % op de totale kostprijs van de reis 

Bijstandsverzekering : 24 €/pp 

 

Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 van Vriendenkring Sidmar, met 

vermelding van: 

795093-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 

 

Overschrijvingen vóór 18/01/2020 worden niet aanvaard 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. 

http://www.ctt.be/
http://www.ctt.be/


 

 
 

   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 reizen.                                                                                                        
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  
 

2020  

20 februari Bowling (Gepension.) 

18 maart Algemene Vergadering VKS om 17u15  in het Administratief 

Gebouw: alle leden zijn welkom! 

19 maart Lentekaarting (Gepension.) 

21 t/m 25 maart Short-Ski (Vrije Tijd) 

26 t/m 28 maart Verrassingsreis (Reizen) 

20 t/m 24 april Midweek (Gepension.) 

14 mei Lentetrip (Gepension.) 

18 juni Krulbollen (Gepension.) 

20 t/m 27 juni Madeira (Reizen) 

17 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

15 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

17 t/m 24 oktober Cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien 

van de Rhône & de Saône!Cruise  (Reizen) 

14 november Sinterklaasfeest 

19 november Herfstkaarting (Gepension.) 

04 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 
 
 
 
 

 
 

http://www.vriendenkringsidmar.be/

