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ALGEMENE INFO                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leden, daar er in mei géén One  verschijnt, 
houden wij eraan, om jullie zoals vroeger allemaal 
een Infokrantje op te sturen. 
 
SINTERKLAASFEEST: 18 november 2017 
Alle speelgoedbestellingen moeten binnen zijn ten l aatste op 
13/07/2017…………..  blz. 3   
Enkel inschrijven via de website is geldig. 

 

Openingsuren Secretariaat Vriendenkring 

Maandag, woensdag en vrijdag 

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

Dinsdag en donderdag : gesloten 
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Sinterklaas                                                         Info  
 

Op zaterdag 18 november 2017 gaat het 40ste Sinterklaasfeest door in zaal  
“De Vier Seizoenen” op het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke. 
Uw gastheren op deze “feestdag van het kind” zijn opnieuw de Sint en zijn 
trouwe zwarte pieten. Daarnaast zetten verschillende artiesten en vele, vele 
anderen zich in om uw kind (en uzelf) een onvergetelijke dag te bezorgen.  
 

1. Inschrijven 
Wie? 
• Kinderen (géén kleinkinderen) geboren tussen 01/01/2007 en 31/12/2017. 
• Minstens één van de ouders moet lid zijn van VKS. 

 

Keuze speelgoed? 
• Voorstelling speelgoed vanaf 18/05  op de website van de vriendenkring: 

www.vriendenkringsidmar.be 
 

Wanneer? 
• Inschrijven vanaf 01/06 tot uiterlijk 13/07/2017 . 

 

Hoe? 
• Via de website van de vriendenkring: www.vriendenkringsidmar.be 

o Selecteer “Sinterklaasfeest” op de startpagina 
o Selecteer  “Inschrijvingen” als activiteit 

• Vul alle gevraagde gegevens nauwkeurig  in. 
 

2. Controle – belangrijk!!! 
Controleer zelf uiterlijk vóór 14/07/2017 op de internetsite van VKS (onder Sinterklaasfeest) of 
je inschrijving goed verwerkt is (wij doen geregeld een update). Meld uw opmerkingen aan het 
secretariaat VKS voor deze uiterste datum. Opmerkingen of klachten ná deze datum 
worden in geen enkel geval aanvaard. 

 

3. Speelgoedkaarten en informatie  
Begin november 2017  ontvang je een omslag met de speelgoedkaarten en verdere info over 
het sinterklaasfeest. Met deze speelgoedkaarten kan je op het feest (en alleen dan) je 
speelgoed afhalen. 
 

4. Afhalen speelgoed  
Kan enkel op zaterdag 18 november 2017  op de uren vermeld in de brief (uit punt 3) in ruil 
voor de speelgoedkaarten..  

 

5. Opmerkingen 
- Door de inschrijving via website vermijden we dat er formulieren verloren gaan met de 

post. Niettemin is het enkel de controle uit punt 2 die je zekerheid geeft over de goede 
verwerking van je inschrijving. 

- Kinderen die nog moeten geboren worden op datum van aanvraag mogen ook reeds 
vermeld worden met de vermoedelijke geboortedatum, voor zover deze vóór eind 2017 
voorzien is. 

- Uw keuze van het speelgoed hoeft niét noodzakelijkerwijze leeftijdsgebonden te zijn! 
- Ouders die vragen hebben bij het voorgestelde speelgoed en graag het speelgoed wat 

kleurrijker willen zien, kunnen terecht op de VKS-website. 
 

6. Medewerkers 
Kandidaat medewerkers worden vriendelijk uitgenodigd om zich te melden aan het 
secretariaat. Vaste medewerkers worden opnieuw ten gepaste tijde aangeschreven. 
Hou in elk geval reeds deze datum (en de dag voordien) vrij. 
 

De werkgroep Sinterklaasfeest. 
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!!  OPENINGSUREN 
SECRETARIAAT IN JULI & 

AUGUSTUS  !! 
 

 

Dit jaar zijn wij terug vroeger open in de vakantie maanden. 
 

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

 
Openingsuren van 9u00 tot 12u00 en  

van 12u30 tot 16u30. 
 

 

Wij blijven een aantal regels en tips herhalen:  
Tip 1: bij een grote bestelling krijgen wij graag een seintje op v oorhand . 

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 ger uild. 
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40-jarig bestaan Vriendenkring Sidmar 

Win gratis tickets geschonken 

door onze pretparken!! 

(goed voor een waarde van 2000€) 

 
 

 

 Bellewaerde 

 

Plopsaland De Panne 

 

 

 Bobbejaanland 

 
 

Plopsa Indoor Hasselt 

 

 

 Boudewijn Seapark  
 

 

 

Plopsa Coo 

 
 

 Efteling 

 

 

Plopsaqua 

 

 

 Pairi Daiza 

 
 

Walibi 

 
 

 Zoo van Antwerpen & Planckendael 

 
 
 
 
 

 
 

U kan een gratis ticket winnen met uw antwoord op volgende vragen: 

Hoofdvraag: Het hoeveelste Sinterklaasfeest vieren wij dit jaar? 

Schiftingsvraag: Hoeveel kaarten van Kinepolis verkocht de Vriendenkring in 

2016 ? 

Mail uw antwoord naar bart.vanvlaenderen@arcelormittal.com met vermelding 

van uw naam, adres, stamnummer en van welk park  

U een kaart wilt winnen (1 keuze maken; Pairi Daiza enkel voor kinderen). 
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Sportm@r: Watersportbaanloop 

 

Wie?  Sportm@r  

Wat?  "38ste Waterspo"38ste Waterspo"38ste Waterspo"38ste Watersportbaanloop voor Vlaamse Bedrijven"rtbaanloop voor Vlaamse Bedrijven"rtbaanloop voor Vlaamse Bedrijven"rtbaanloop voor Vlaamse Bedrijven" 

Jeugdloop (tot 12 j.) - 1 km - start om 18u15 Watersportbaanloop - 5 km - start om 

18u30 

Wanneer? Woensdag 31 meiWoensdag 31 meiWoensdag 31 meiWoensdag 31 mei 

Waar? Watersportbaan, BLOSO-sporthal Zuiderlaan, Gent 

Hoe inschrijven? Inschrijven via doodle: www.sportmar.be  

Prijs?  Gratis.Gratis.Gratis.Gratis. 

Elke deelnemer ontvangt een broodjebroodjebroodjebroodje, een drankjedrankjedrankjedrankje en kan 10 waardevolle prijzen winnen 

(t.w.v. 100€). De tombolaprijzen worden verloot tijdens prijsuitreiking onder de nog 

aanwezige lopers .  

 

 

 

SiKuFoto: Workshops 

 

 

Wat? Workshops bijwonen van onze fotoclub, ter 

kennismaking.  

 

Waar?  Cultuurcentrum Safarken, Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke.  

 

Wanneer?  23/05 – 20/06 – 12/09 – 10/10 – 14/11 en 12/12 om 20u00.  

 

Contactpersonen:  

Daniël Trioen   Charles De Mey 

 09 226 99 80    0476 28 99 32 
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 dantri@outlook.be    cldm@telenet.be  
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Win aankoopbons geschonken 

door onze handelaars 

(goed voor een waarde van 600€) !! 

40-jarig bestaan Vriendenkring Sidmar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tweewielershop Werner 



 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kan een aankoopbon winnen met uw antwoord op volgende vragen: 

Hoofdvraag: Welke vereniging organiseert de Watersportbaanloop voor de 

Vriendenkring? 

Schiftingsvraag: Hoeveel winnaars waren er in 2016 bij de wedstrijden om 

aankoopbons op de Handelaarsgids te winnen? 

Mail uw antwoord naar anne.saveries@arcelormittal.com met vermelding van 

uw naam, adres, stamnummer en van welke handelaar U een aankoopbon wilt 

winnen (1 keuze maken). 
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Commissie                                  Reizen  
 

 +  7-daagse reis naar Dubai en Abu Dhabi 
10 februari t/m 16 februari 2018 

Reisnummer: 795085 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schitterende witte zandstranden, archeologische schatten en prachtige moskeeën delen het uitzicht met 

ultramoderne architectuur en unieke ontspanningsmogelijkheden. Dit is een reis waar oud en nieuw harmonieus 

samengaan. 

Er zijn tastbare en zichtbare overblijfselen uit elke eeuw waardoor dit een inspirerende en unieke bestemming is. 

Zelfs als u verwacht om verrast te worden, blijft dit magische land met zijn kristalheldere wateren u absoluut 

verbazen. Deze prachtige reis naar de Verenigde Arabische Emiraten laat niemand onberoerd. 

     Prijs per persoon:      1700.00 €  
Toeslag single:               230.00 €   

Tea time/aperitief in de Burj Al Arab :       120.00 € 

 

Inbegrepen in de prijs:  

o Transfer Zelzate – Zaventem - Zelzate 
o Lijnvlucht Brussel – Dubai – Brussel met Emirates Class (23 kg bagage inbegrepen) 
o Lokale Nederlandstalige gids tijdens de uitstappen 
o 6 overnachtingen in hotel **** in Dubai  
o 5 x rijkelijk ontbijtbuffet 
o 5 lichte lunches 
o 5 avondmalen  
o Excursies:  

  Dag 2:   Traditioneel Dubai & Dhow cruise met diner 
Dag 3:   Modern Dubai 
Dag 4:  Burj Khalifa, Dubai Mall & Dubai Marina  + Jeepsafari 
Dag 5:   Daguitstap Abu Dhabi  

o Transfers in moderne bussen met airconditioning 
o Btw, huidige taksen en garantiefonds  
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Niet inbegrepen in de prijs: 

o Persoonlijke uitgaven 
o Annulatie- & bijstandsverzekering 6% op de reissom 
o Dranken bij de maaltijden 
o Lunch dag 6 
o Tea time / aperitief in de Burj Al Arab (*) 120.00 € pp 

 

!!!  Internationaal paspoort verplicht  !!! 
 

Programma: 
 

Dag 1  Zelzate - Brussel - Dubai  
Transfer vanuit Zelzate naar Zaventem voor onze vlucht. Na de check-in nemen we onze 
rechtstreekse lijnvlucht met Emirates Airlines naar Dubai. Maaltijden aan boord en aankomst om 
middernacht. Daarna begeven we ons naar ons hotel **** te Dubai.  
 

Dag 2   Traditioneel Dubai 

Na ons ontbijtbuffet ontdekken we de Arabische parel 
tijdens een stadsrondrit. We rijden door Al-Bastakiya, de 
oudste wijk van Dubai met het Al-Fahidi Fort. We 
bezoeken er het Dubai Museum. Een Abra (watertaxi) 
brengt ons via de Dubai Creek naar de exotische 
kruidenmarkt en glitterende Goud Souk, wereldwijd één 
van de belangrijkste handelscentra voor goud- en 
juwelenhandel. ’s Avonds varen we de Dubai Creek op met een traditionele Dhow. We varen langs 
verlichte souks, banken en paleizen van de schitterende Skyline van Dubai en genieten van ons 
avondmaal. Transfer terug naar ons hotel voor de overnachting. 
 
 Dag 3  Modern Dubai 

Deze ochtend ontdekken we het moderne Dubai. We 
rijden naar het Palmeneiland en houden halt aan het 
beroemde Atlantishotel. Verder naar het sprookjesachtige 
Madinat Jumeirah, met zijn souk, waterkanalen en vooral 
het verbluffend zicht op het iconisch hotel, de Burj Al 
Arab. In de namiddag bekomt u enige vrije tijd of bezoekt 
u een traditionele tapijtencentrum. Transfer terug naar 
ons hotel.  
 

Dag 4  Burj Khalifa, Dubai Mall & Dubai Marina  

Vandaag brengen we een bezoek aan het indrukwekkende Burj Khalifa, met zijn 828 m het hoogste 
gebouw ter wereld. Met de lift bereiken we de 124e verdieping en genieten we van een fenomenaal 

uitzicht. Daarna brengen we een bezoek aan de Dubai Mall 
met zijn watervallen, impressionant aquarium, ijspiste, souk 
en 1200 winkels is dit echt een uniek belevingscentrum. Op 
de terugweg rijden we via de Dubai Marina, een verbluffend 
stadsdeel met wolkenkrabbers, een moderne jachthaven, de 
gekendste passage van Dubai, … na deze schitterende dag 
staat er een jeepsafari gepland in de Arabische woestijn, 
aansluitend volgt een barbecue met een buikdans show 
onder de sterrenhemel. Overnachting in het hotel. 
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Dag 5  Abu Dhabi  

Na het ontbijt voorzien we een uitstap naar  de  
“Hoogtepunten van Abu Dhabi”. We bezoeken de Seikh 
Zayed Moskee, de derde grootste moskee ter wereld, het 
Yas eiland met het formule 1 parcours, het luxehotel 
Emirates Palace en het paleis van de Seikh familie. Na onze 
lunch in het sprookjesachtige Emirates palace ondernemen 
we een panoramische rondrit langs de Corniche rondt dit 
prachtige programma af. Terug naar Dubai voor ons 
avondmaal en overnachting.  
  
Dag 6  Vrije dag in Dubai  
U brengt deze dag van de reis volledig door naar eigen wens: op eigen houtje Dubai ontdekken, 
shoppen, of ontspannen op één van de talrijke stranden. In de late namiddag begeven we ons naar 
het iconische Burj Al Arab waar we genieten van een late afternoon tea of vroeg aperitief 
(facultatief*). We zetten onze avond verder in het Armani hotel in de Burj Khalifa waar we ons 
avondmaal nemen met zicht op het indrukwekkende Downtown en de grootste fonteinen ter 
wereld! Verbluffend.  Overnachting in ons hotel.  
 
Dag 7  Dubai – Brussel   
Vandaag nemen we afscheid van het sprookje van Duizend-en-een-nacht met de ontelbare 
hoogtepunten. ’s Morgens checken we uit en nemen de transfer naar de luchthaven van Dubai.  
Aankomst in Brussel kort na de middag. 
 

NOOT: 
o Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden o.a. 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=9077 
 
(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 500 €/pp  te st orten vanaf 24/05/2017 tot en met 08/06/2017. 
Indien je wenst in te schrijven voor het bezoek aan  Burj Al Arab = voorschot van 620 €/pp. 
 
Annulatie- en bijstandsverzekering = 6 % op de tota le kostprijs van de reis. Gelieve het 
daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Tip : bekijk  met uw bank de voorwaarden van de 
betalingen met VISA ! 
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 v an Vriendenkring Sidmar, met 
vermelding van: 795085-xxxxxx-xx  (nummer van de re is – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
Overschrijvingen vóór 24/05/2017 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 
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Hoe communiceren wij?  
 
WEBSITE !! 
Voor snelle informatie, nieuwe aanbiedingen, up-to- date 
nieuws en inclusief alle artikels uit de Infokrant !! 

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE  
 

E-MAIL: 
Indien jullie supersnel informatie wensen te ontvan gen 
gelieve jullie thuis  e-mailadres op te sturen  
(+ stamnummer) naar:      
bart.vanvlaenderen@arcelormittal.com  of 
marnix.vanhoecke@arcelormittal.com .  

 
 

HANDELAARSGIDS: aparte website !! 
Om U nog beter te kunnen informeren met nieuwe 
aanbiedingen en up-to-date nieuws hebben wij nu een  
aparte website voor de Handelaarsgids !! 

WWW.handelaarsgidsvks.be  
 
FACEBOOK:  
We hebben ondertussen ook onze eerste stapjes gezet  in 
de wereld van de sociale media. Hierop kan je de 
verschillende evenementen terugvinden, maar ook fot o’s 
van afgelopen evenementen en interessante nieuwtjes . 
Als je fan wil worden van onze pagina, klik dan op 
onderstaande link en blijf op de hoogte van de 
bezigheden van de vriendenkring!   

 
https://facebook.com/VriendenkringSidmar 

 
Dé ideale manier om belangrijk nieuws te ontvangen! ! 
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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 !!  
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 2017 - Flash forward 

 

Superkorting van 25% 
 

De leden van de Vriendenkring Sidmar krijgen 25% korting  op alle concerten van Gent Festival van 
Vlaanderen (exclusief coproducties en reservatiekosten). 
Met uw persoonlijke lidkaart kan U korting verkrijg en bij aankoop van tickets in het ticketbureau 
(Tickets Gent Sint Baafsplein 17 – 9000 Gent) ) of via aantonen lidkaart per scan. De korting kan 
niet online verkregen worden.  
Met 1 lidkaart kunnen er maximum 2 tickets aangekoc ht worden.  
De ticketverkoop start op donderdag 11 mei 2017.  
 
Gent Festival van Vlaanderen mag dit jaar 60 kaarsjes uitblazen. 
 
Een moment waarbij we dankbaar terugblikken. Een moment waarbij we ons oog 
laten glijden over een ontzaglijke lijst met klinkende namen en kleine pareltjes, een 
lijst met een indrukwekkende rist componisten en hun werken, met een publiek dat 
we doorheen de jaren hebben zien groeien en diverser worden. 
Maar even belangrijk als ons verleden, is een verjaardag hét moment om royaal 
vooruit te kijken naar wat de toekomst brengt. Voor Gent Festival is de toekomst 
niet iets waarvoor we afwachtend rondom ons kijken. 
Wel integendeel! Het zit in ons DNA vervlochten dat we uitdagingen een plek geven 
en met open blik, bijna gulzig, de toekomst omhelzen. Let’s take a flash forward! 

Daarom geven we een prominente plek aan jong talent, want de jeugd is onze 
toekomst. Het is onze missie, onze ambitie, onze plicht, om jonge musici te 
ruggensteunen, te laten groeien en opstijgen van het podium. De Luciano Pavarotti’s, 
Herbert von Karajan’s en Ann-Sophie Mutter’s van morgen, die ontdekt u vandaag in 
Gent! We zoeken dat talent niet alleen op evidente plaatsen. Wat ons ook uitdaagt is 
de vraag hoe we de rijkdom van onze steeds kleurrijkere demografie kunnen 
weerspiegelen. Diversiteit en duurzaamheid, kostbare woorden die we complexloos 
vertalen op het podium. Onze blik op de toekomst reikt verder dan onze artistieke bril. 
Ook technologie en wetenschap spelen een voortrekkersrol in maatschappelijke 
veranderingen. Hoe zullen technologie, wetenschap en muziek mekaar beïnvloeden? 
Gaan ze vooral hand in hand, loopt de ene net een stap verder uit op de andere, 

dagen ze elkaar uit of remmen ze net af? We willen onderzoeken en ontleden, experimenteren en 
stimuleren. 
U merkt het, Gent Festival omarmt de toekomst vol vertrouwen en nieuwsgierigheid. We maken er meer 
dan ooit een feest van. Een feest òp het podium met topmusici uit de hele wereld. Een feest àchter het 
podium, met ons radarwerk van jonge mensen die vol overgave grenzen verleggen. En een feest vóór het 
podium, met u, met jullie, met ons publiek dat elk jaar opnieuw komt meevieren. 
 
Proost en flash forward naar een verrukkelijke muzikale toekomst! 
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 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). 
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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 

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-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 €     ? Wachtebeke 

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

steeds welkom op al onze activiteiten. 
 

 
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 2017 
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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, Puyenbroek 
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. 
 

 
  Krulbollen op 22 juni 2017 Code: 751706  

 
Waar   : Pastoorshoek 5, Ertvelde-Kluizen  

Datum          : 22 juni 2017, aanvang 14u. 
Inschrijven : vóór 8 juni 2017 
Prijs              : gratis 
 
 
 
 
Onder leiding van Mariette De Craene en haar medewerkers gaan we voor de 4de 
keer krulbollen. Dit is een groepssport die de laatste tijd heel erg in trek is en waar 
het ook gezellig is om deel te nemen. We hopen op een talrijke opkomst zoals 
vorig jaar en hopelijk zijn de weergoden ons nu ook goedgezind. Vooraf telefonisch 
of via mail (lydie.declercq@telenet.be) inschrijven is noodzakelijk, dit in verband 
met de verzekering. 
 
In juli en augustus nemen we ook verlof en zijn er geen activiteiten voor de 
commissie gepensioneerden. 
 

 Ons eindejaarsfeest is op 8 december 2017 - zie volgende infokr ant 
 
Lydie 
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DATA OM TE ONTHOUDEN        
 

2017  

13 mei Sierteeltmuseum in Zaffelare (SiKu) 

23 mei Lentetrip (Gepension.) 

26 mei VKS-secretariaat gesloten 

31/05 Watersportbaanloop (Sportm@r) 

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

07 t/m 13 juni Fietscruise Donau (Reizen) = VOLZET 

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) = VOLZ ET 

19 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

28/10 t/m 19/11 Tentoonstelling in CC Wachtebeke: 1 0-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  
 
 
 

 
 

 


