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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 van maandag 5 
augustus t/m maandag 12 augustus 

 

 

BEZOEK ONZE WEBSITE !! 
 

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

Infokrant !! 
 

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE 
 
 
 
 

http://www.vriendenkringsidmar.be/
http://www.nordicmps.org/wp-content/uploads/2011/03/Creative-Website-Design-Can-Heave-Your-Online-Business-Turnover.jpg
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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 :  
 

    751901-106050-02   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.de.clercq@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 2019 

CODE Datum Activiteit Inschrijven  
vóór 

Kostprijs  Plaats 

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 Vriendenkring, zijn 
steeds welkom op al onze activiteiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lydie.de.clercq@telenet.be
mailto:lydie@consurgo.be
http://www.vriendenkringsidmar.be/
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 Rustige fietstocht op 12 september 2019 Code: 751909 
 

Waar    : start Domein Puyenbroek Parking 1 (speeltuin) 
Datum          : 12 september 2019 - DONDERDAG om 14 uur. 
Inschrijven     : vóór 1 september 2019 
Prijs                  : € 12,00 p/p voor leden  
                   : € 18,00 p/p voor niet leden        
Hoe storten         : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087  

  751909-stamnr-01 of 02 of 03 enz… zonder spaties 

                                
Ieder jaar zorgen we voor een afwisselend mooie, veilige en fietsvriendelijke route 
met de nodige versnaperingen. 
Dit jaar vertrekken we stipt om 14u00 aan de ingang van het Provinciaal Domein in 
Wachtebeke. 
We fietsen richting Klein Sinaai waar we een pauze houden voor koffie en gebak in 
De Oude Route. 
Vervolgens gaan we richting Moerbeke met nog een tussenstop om te eindigen waar 
we vertrokken nl. het Prov.Domein om de dag af te sluiten met een etentje. 
Speciale dank aan onze baankapiteins Hilda en Daniël voor de medewerking om 
deze route uit te stippelen. 
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. 
Wilfried Blanckaert en Adelin Van Hecke zorgen voor de organisatie tijdens de rit en 
de baankapiteins zorgen voor het veilige verloop. 
Het max. aantal deelnemers = 100 
 
     de verantwoordelijke                                           de hoofdbaankapitein 
 
                Lydie                                                                     Eddy 
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Herfstbowling op 17 oktober 2019 Code: 751910 

  
Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 
Datum : 17 oktober 2019 om 14u  
Inschrijven : vóór 11 oktober 2019 
Prijs  : € 1,50/pers/spel storten op rekening BE67 2900 3358 8087 
Hoe storten : 751910-xxxxxx-yy  
     waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aantal 
 
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 € 1,50 
het spel en je kan gerust zo’n 3 spellen spelen. Iedereen komt eens aan bod om met 
een fles wijn naar huis te gaan, in februari waren Lieve Fonteyne en Fred Van 
Doorsselaer de gelukkige ontvangers van een fles wijn. 
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 6 december 2019 - zie volgende infokrant 95. 
 
 

 
  Lydie 
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Nabeschouwingen 
 

LENTETRIP OP 15 MEI 2019 
 
Om half negen was iedereen stipt op de afspraak voor onze lentetrip richting zee. Twee 
bussen kwamen ons ophalen op de parking van Puyenbroeck. 
Bus 1:  
Eerste stop in Koksijde bij de Vrienden der blinden, waar we professionele uitleg kregen 
over de opleiding van de blindengeleidehond: "Golden retriever" waarna een demonstratie 
volgde. 

Enkele deelnemers mochten geblinddoekt met de 
hond een parcours afleggen. 
De hond begeleidde hen over opstapjes, trappen, 
overgang van voetpad naar straat ... 
Zo leerden we hoe belangrijk de hond is in het leven 
van de blinden. 
Daarna werden 
we verwacht in " 
Het 
Bourgondisch 

schild” te Diksmuide voor een lekkere broodmaaltijd. 
Daarna ging de reis verder naar Westende, waar we 
een bezoek brachten aan "Villa Les Zephyrs", een 
doktershuis in art nouveau stijl uit de jaren ’30 van 
vorige eeuw. 
Een vakantievilla voor de bourgeoisie. 

De doktersfamilie verbleef er tijdens de 
zomermaanden en in het weekend. Twee meiden 
vergezelden hen, die zorgden voor de huishouding en 
de kinderen. 
Zo konden we ons voorstellen hoe de rijken in die tijd 
leefden. 
 
Daarna ging het 
richting Nieuwpoort 
waar we op een 

zonnig terrasje genoten van een fris pintje. 
Ons avondmaal werd ook in "Het Bourgondisch schild" 
geserveerd.  
Voldaan en tevreden gingen we huiswaarts. 
Op de bus werd gezellig nagepraat over onze mooie 
uitstap. 
 
Bus 2: 
Maakte deze lentetrip in omgekeerde richting: eerst naar Westende en in de namiddag naar 
Koksijde. 
 
Verslag van Rachelle De Clercq, zus van Lydie 
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!!!!  OPENINGSUREN 
SECRETARIAAT IN JULI & 

AUGUSTUS  !!!! 
 
 

Dit jaar zijn wij terug vroeger open in de vakantiemaanden. 
 

U kan op maandag, woensdag en vrijdag bij ons pretpark- 
en bioscoopkaarten aankopen. 

 

Openingsuren van 9u00 tot 12u00 en  
van 12u30 tot 16u30 in het VKS-secretariaat. 

 
Uitzonderlijk gesloten van maandag 5 augustus t/m 

maandag 12 augustus 
 

 

Wij blijven een aantal regels en tips herhalen:  

Tip 1: bij een grote bestelling krijgen wij graag een seintje op voorhand. 

Tip 2: wacht niét tot het laatste moment vooraleer uw kaarten aan te vragen en 
hou onze openingsdagen en -tijden in de gaten! De kaarten zijn niét 
datumgebonden en zijn geldig t/m de herfstvakantie (bij sommige parken zelfs 
het ganse jaar door).  

Tip 3: zorg dat je steeds jouw VKS-lidkaart met geldige sticker kan 
voorleggen op verzoek. 

Tip 4: liefst betaling via bancontact; cash geld wordt ook aanvaard. 

Tip 5: kaarten hebben een geldwaarde en worden dus nooit opgestuurd naar 
huis of werkplek!!! 

Aangekochte kaarten worden NIÉT teruggenomen of geruild. 
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Commissie                                      Reizen 
 

Reisverslag New York 11 april t/m 15 april 2019 
 

Nou eindelijk is het dan zover: de reis naar New York. Heel vroeg ons bed uit op 11 april om te verzamelen 
bij ArcelorMittal Gent. De bus haalt ons daarop en van daaruit vertrekken we naar Brussel Airport. Voor ons 
de eerste keer op vakantie met een groep, dus extra spannend. Op het vliegveld gaat het inchecken vlotjes. 
En wat een geluk op de heenweg: bij de nooduitgang dus enorm veel beenruimte, wat een luxe. De vlucht 
was super verzorgd qua eten en drinken en de 8 uur vlogen voorbij. We zijn er pffft New York. De bus in is 
het ongeveer nog een uur rijden naar het hotel. Onderweg onze ogen al uitgekeken. Wat een drukte op de 

weg, de skyline en het uitzicht onderweg zijn prachtig. Om 4 uur lokale tijd 
arriveren we in ons hotel Novotel Times Square: prachtig hotel middenin de 
drukke straten. Vanuit onze hotelkamer zie je de drukke straten en 
neonborden. Half vijf verzamelen in de lobby voor onze eerste kennismaking 
met New York. We wandelen naar Bryant Park en langs de Public Library. Je 
krijgt bijna last van je nek: alles is zo groot en hoog en enorm indrukwekkend. 
Het is een stad die bruist en leeft, heel gaaf om mee te mogen maken. Dan 
gaan we op Fifth Avenue voorbij Saint Patrick’s Cathedral; dan naar het 
Rockefeller Center: zijn even binnen in de concourse geweest. Langs Radio 
City Hall en 7th Avenue terug naar ons hotel. Onderweg gestopt bij een sport 
bar om te genieten van een heerlijke grill maaltijd. Terug naar het hotel en op 
tijd naar bed morgenvroeg op.  
Dag 2: heerlijk geslapen. Om kwart na 7 zaten 
we aan het ontbijt met een gevarieerde keus 
aan broodjes, pannenkoeken, eitjes enz. Om 
kwart na 8 verzamelen in de lobby en dan te 

voet naar de metro. Uitgestapt bij de laatste halte en te voet naar de ferry om 
naar Ellis Island te gaan. Hier onze eerste ervaring met de politie van New 
York: voor je op de ferry mag wordt alles gecheckt: je tassen en jezelf. Dit 
zullen we deze dagen nog veel meemaken. Tassen en spullen door de scan, 
wij door de metaaldetector. Vanaf de boot een prachtig zicht op de skyline en 
The Statue of Liberty. Wat is dat indrukwekkend om te zien! Eraf bij Ellis Island.  
Wat een mooi gebouw en na het zien van de verschillende kamers en enorme 
hal en het bijwonen van de film krijg je een beetje het idee hoe het in die tijd 
was. Al die mensen die naar daar kwamen in de hoop om een beter leven op 
te kunnen bouwen; heel indrukwekkend. Bij terugkomst snappen we waarom 

we zo vroeg vertrokken zijn want er staan nu 
een enorme wachtrij om op de ferry te gaan. Te 
voet door Battery Park met het Castle Clinton, via National Museum of the 
American Indian. Dan naar het beeld van the Raging Bull, die veel mensen 
kennen van de films. Het is zo druk bij het beeld, je kunt bijna geen foto 
maken. Na een heerlijke lunch lopen we in de buurt van Walk Street. Raar om 
hier te lopen: er zijn veel dingen die je herkent uit films en nu loop je hier zelf. 
Dan naar het 9-11 Memorial, pfft bizar om hier te staan. Je denkt gelijk terug 
aan de beelden; ik weet nog dat ik toen alles op tv gevolgd heb. Wat 
indrukwekkend: de enorme gaten in de grond en het eeuwige stromende 
water, de namen rondom van alle mensen die daar gestorven zijn en op het 
plein de enige boom die ze hebben 
kunnen redden, die staat daar als een 
soort teken van hoop en leven. Heel mooi 
hoe ze dat plein als een soort monument 

hebben gemaakt. Dan gaan we effectief naar binnen, waar ik zelf een 
beetje bang voor ben, want wat ga je zien?  Het is van het begin tot eind 
met enorm veel respect en eerbied gemaakt. Het is bizar om daar rond 
te lopen en te weten dat daar de torens gestaan hebben. Het was daar 
heel rustig ondanks dat er heel veel mensen waren. Het was echt een 
kippenvel moment: heel confronterend om de foto's te zien, dan besef je 
pas echt hoeveel mensen hierbij om het leven gekomen zijn. Was zeker 
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de moeite waard; ben blij dat ik dit heb mogen zien. Met de metro in het nieuwe metrostation van Calatrava 
naar de Greenwich Village. De metro is super om te bewegen in de 
stad, zo makkelijk.  Naar Top of the Rock voor een geweldig 
uitzicht op de stad: prachtig al die auto’s, krioelende mensen, 
lichtjes en neonborden. Het is echt “The City that never sleeps”. Bij 
een pizzeria heerlijke tapas en pizza’s gegeten. We beginnen 
iedereen een beetje te kennen en het is een ontzettende leuke 
groep. Veel mensen kennen elkaar al van eerdere reizen maar we 
worden echt in de groep opgenomen, heel leuk. Onze gids is ook 
een leuke man en weet ontzettend veel van New York en hij vertelt 
er ook graag over. Na het eten terug naar ons hotel.  
Dag 3: na ons ontbijt te voet naar het Empire State Building. Helaas 
was het zo mistig dat we weinig zagen. We zijn wel helemaal naar 

boven gegaan, maar zagen niet veel helaas. Ondanks dat is het al een ervaring op zich. We stoppen voor 
een kort bezoek aan Eataly: een enorme grote winkel met van alles erin. Je kijkt je ogen uit, van olie tot 
pasta, je kunt hier alles kopen maar ook lunchen. Enorm groot. De metro weer in naar Grand Central Station. 
Ook dit is heel herkenbaar vanuit films: wat een enorme inkomhal, zo ontzettend groot. Hier is ook de 
Whispering Gallery: ontzettend raar dat je tegenover elkaar staat en fluistert naar mekaar en toch hoor je 
elkaar luid en duidelijk, heel gek. Dan door naar het Metropolitan Museum of Art. Daar heerlijk geluncht en 
daarna kon je het museum bezoeken, wat immens groot is. Wij zelf zijn na de lunch heerlijk naar buiten 
gegaan en hebben genoten van de zon en de straatartiesten. Toen iedereen weer verzameld was zijn we 
vertrokken naar Central Park, prachtig om daar te wandelen en enorm druk. Iedereen geniet daar van het feit 
dat het weekend is en heerlijk naar buiten kunnen. Met de metro naar Herald Square: ja, ja shoppen bij 
Macy's, dit werd goed ontvangen, hihi. Op de bovenste verdieping samen gegeten daarna terug naar ons 
hotel.  
Dag 4: na het ontbijt helaas moeten uitchecken. Ongelooflijk, de 
dagen zijn voorbij gevlogen. De bus in en naar the Upper West 
Side en Harlem. Bezoek gebracht aan Cathedral Saint John the 
Divine, wat een prachtig gebouw, zijn eventjes binnen geweest. 
Ernaast ligt de Peace Fountain wat heel mooi gedaan is. De bus 
weer in en naar de campus van Columbia University. Daar even 
uitgestapt, wat enorm groot ook daar. Langs Grant Memorial, 
Riverside Church. Vanuit de bus het bekende Apollo Theatre 
gezien waar veel bekende mensen ontdekt zijn langs Central Park 
(upper east side). Dan een korte stop bij het Guggenheim 
museum voor een lunch. Dit is de laatste stop helaas, nu verlaten 
we Manhattan en gaan we terug naar JFK, voor onze avondvlucht 
naar Brussel. Het was een prachtige vakantie, met een druk 
programma maar goed te doen. We hebben op die 4 dagen onwijs veel gezien, goede uitleg gehad, veel 
plezier gehad. Het was een reis om nooit te vergeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel vakantiegroetjes Geert en Bo Coppieters 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
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Sudoku 

5 3   7     

6   1 9 5    

 9 8     6  

8    6    3 

4   8  3   1 

7    2    6 

 6        

   4 1 9    

    8     

Binairo 

 1 0      1  

0       0  0 

          

   0       

 1     1    

      1   1 

     0   0  

    1  1   1 

  0      1  

  0     0   
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DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

2019  

11 juli Secretariaat gesloten 

22 juli Secretariaat gesloten 

5 t/m 12 augustus Secretariaat gesloten 

24 t/m 26 augustus Verrassingsreis (Reizen) 

12 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

20 t/m 27 september Reis Slovenië (Reizen) 

26 september e-Karting (Vrije Tijd) 

17 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

15 november Secretariaat gesloten 

16 november Sinterklaasfeest 

21 november Herfstkaarting (Gepension.) 

06 december Eindejaarsfeest (Gepension.) 

23/12 t/m 05/01/2020 Secretariaat gesloten (Kerstverlof) 

 

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/

