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ALGEMENE INFO                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRETPARKEN:  
Hierbij vinden jullie in deze krant op blz. 5 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 06/04) en eindigen doorgaans op het einde van  de herfstvakantie (3/11). 
Wij starten met de verkoop van de kaarten op het VK S-secretariaat vanaf 
maandag 01/04 (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 
 



 

3

  

Uitnodiging tot de 42ste Algemene Vergadering 

 

De Algemene Vergadering Vriendenkring Sidmar vindt plaats op: 

Woensdag 20 maart 2019 om 17u15 
 

 

In de Ondernemingsraadzaal van ArcelorMittal Gent; centraal 

Administratie-gebouw (toegang via de hoofd- of zijingang). 
 
De agenda omvat volgende punten: 

 

1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21 maart 2018. 

2. Verslag van de werkzaamheden van 2018 en toelichting over de vooruitzichten voor 

2019. 

3. Goedkeuring balans 2018 en ontwerpbudget 2019. 

4. Verkiezing van 7 leden van de Raad van Bestuur. 

• 2 bedienden (2 vervallen mandaten) 

• 5 arbeiders   (5 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 06 maart 2019. 

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 2019. 

 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 21 maart 2018 ligt, vanaf heden, voor de leden 

ter inzage op het secretariaat van de Vriendenkring Sidmar. 
 

 

     Voorzitter: Wim HEYDE                      Ondervoorzitter: Anne Saveries 
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!!  Filmtickets Kinepolis !! 
 

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

Dit voor de prijs van € 9,25 (prijs kassa € 11,30 !! ) 
 

Deze 2D-bioscoopcheques zijn omruilbaar voor een film naar 
keuze. Mits betalen van volgende: 

- Supplement 3D =  € 2,00 
- Supplement HFR 3D = € 3,00 
- Supplement Dolby Atmos = € 1,50 
- Supplement laser = € 1,00 
- Supplement film lange speelduur (>\= 2u15) = € 0,75 
- Supplement cosy zone = € 2,75 
- Supplement laser ultra = € 2,50 
 

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. 

Voor alle bioscopen zie website van kinepolis. 
    
De verkoop gebeurt onder dezelfde voorwaarden als v oor 
pretparkkaarten. Beschikbaar het hele jaar door. 
 
Spring gerust binnen in het VKS-secretariaat voor ons 

aanbod met ruime korting !! 
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Commissie                                   Reizen  
 

  3 daagse verrassingsreis 
24 augustus t/m 26 augustus 2019. 

     Reisnummer: 795089 

Prijs per persoon:  € 395,00   

Toeslag single :       € 60,00 

Deze prijs omvat :  

 Luxe touringcar gedurende het volledige verblijf 
 Licht ontbijt op de heenreis 
 2 overnachtingen in hotel **** op basis van halfpension 
 3 lunches (1 hoofdschotel + 1 consumptie) 
 Ervaren Nederlandstalige gids 
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in het programma 
 Audioguidesysteem 
 BTW, baantaksen en garantiefonds 
 Fooien voor gids en chauffeur 

Deze prijs omvat niet:  

 Persoonlijke uitgaven 
 Overige dranken 
 Annulatie en bijstandsverzekering 5% van de reissom 

 

Programma : 
 

Dag 1 : 

Vertrek in de ochtend (ontbijt onderweg) richting … We houden eerst halt in het 
schilderachtige … met zijn waterval, en de prachtige huizen. Verder naar het 
adembenemend natuurverschijnsel, de …. Na de lunch brengen we bezoek aan het 
beroemde …, het …museum en museumcafé anno 1892 vertellen het verhaal van een 
dynastie op zich. Na dit bezoek sluiten we af in één van de mooiste museumcafés ter 
wereld waar u vrijblijvend iets kan drinken. Verder naar… waar we intrek nemen in ons  
****hotel. 
 

Dag 2: 

Na ons ontbijtbuffet verkennen we het veelzijdige …. Friedrich gaf halverwege de 18e 
eeuw een barok aangezicht aan de middeleeuwse stad. Rondom het slot woonden ooit 
de graven en vorsten van … Nu vindt u hier het parlement, de ministeries en de kanselarij. 
Na onze lunch brengen we een bezoek aan één van de meest originele wereldcultuur- 
erfenissen van de UNESCO. Het complex werd in 1986 stilgelegd en tot beschermd 
monument verklaard. De toegankelijke …met een 40 meter hoog panoramaplatform, de 
enige ….  ter wereld en de 6.000 m² grote… zijn nog maar voorproefjes op de 
hoogtepunten van de rondleiding. Na dit bezoek begeven we ons terug naar het hotel 
voor het avondmaal en overnachting. 
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Dag 3: 

Na ons ontbijt begeven we ons naar …. Het historisch centrum met zijn kathedraal is een 
pareltje. Meer dan 6.500 m² gebrandschilderde en glas-in-loodramen maken deze 
kathedraal tot de best verlichte van … We zetten ons bezoek verder langs de Opera, de 
oude stadspoorten, en talrijke gezellige pleintjes. Na de lunch brengen we een bezoek aan 
het schitterende… Drie omvangrijke exhibitieruimtes worden bedekt met één van de 
grootste en meest complexe dakstructuren ooit. De galerij van het Centre  is het huis van 
Europa’s grootste collectie aan moderne kunst met meesterwerken van Picasso, Matisse 
en Kandinsky, enz. Na dit bezoek vangen we onze terugreis aan richting Zelzate! 
 
 
   
 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  
https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=18781   
 
(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:  395 €/pp  te storten van af 19/03/2019 t/m 31/03/2019. 
 
Annulatie en bijstandsverzekering = 5 % op de total e kostprijs van de reis.  
 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 v an Vriendenkring 
Sidmar, met vermelding van: 
795089-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
Overschrijvingen vóór 19/03/2019 worden niet aanvaa rd en wel teruggestort. 
Niét-leden van de vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen 
beschikbaar zijn – en betalen 10 €  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 . 

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

 
 

 



 

7

 

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/Midde l 
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. 
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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 stamnumm er 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 ledenkaarted itie. 
 
 
 
 

Onze lentetrip gaat door op woensdag 
15 mei i.p.v. op donderdag 16 mei  
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Lentetrip op woensdag 15 mei 2019         Code: 751 905 

 
Waar   :  Vrienden der Blinden in Koksijde en het K ustmuseum in  
       Middelkerke  
Vertrek :  om 8u30 op Parking 1 Provinciaal Domein Wachtebeke      
Inschrijven  :  vóór 26 april 
Prijs   :  € 48 voor leden 

:  € 63 voor niet-leden(als er plaatsen beschikbaar  zijn) 
Hoe storten :  op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 

751905-xxxxxx-yy zonder spaties waarvan xxxxxx je s tamnr  
is en yy het aantal personen 

 
 
Programma Groep 1 
 
08u30: Vertrek Wachtebeke - Parking 1 Puyenbroeck 
10u00: Ontvangst met een drankje bij de Vrienden der Blinden in Koksijde, 
            uiteenzetting, film en demonstratie van een hond  
12u30: Lunch – broodmaaltijd  
14u00: Bezoek aan het Kustmuseum in Middelkerke met 2 gidsen 
16u00: Einde bezoek, vrij uurtje in Nieuwpoort 
17u45: Diner 
20u45: Voorziene thuiskomst 
 
Programma Groep 2 
 
08u30: Vertrek Wachtebeke - Parking 1 Puyenbroeck 
10u00: Bezoek aan het Kustmuseum in Middelkerke met 2 gidsen 
12u30: Lunch – broodmaaltijd 
14u00: Ontvangst met een drankje bij de Vrienden der Blinden in Koksijde, 
            uiteenzetting, film en demonstratie van een hond  
16u00: Einde bezoek, vrij uurtje in Nieuwpoort 
17u45: Diner 
20u45: Voorziene thuiskomst 
 
 
Lydie 
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Hoe communiceren wij?  
 
INFOSCHERMEN  
De infoschermen worden wekelijks aangepast met de l aatste info over 
onze evenementen. Zij zijn te bekijken op uw PC of op de grote schermen 
verspreid over het bedrijf.  
 
WEBSITE !! 
Voor snelle informatie, nieuwe aanbiedingen, up-to- date nieuws en 
inclusief alle artikels uit de Infokrant !! 

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE  
 

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

WWW.handelaarsgidsvks.be  
 
FACEBOOK:  
Hierop kan je de verschillende evenementen terugvin den, maar ook foto’s 
van afgelopen evenementen en interessante nieuwtjes . Als je fan wil 
worden van onze pagina, klik dan op onderstaande li nk en blijf op de 
hoogte van de bezigheden van de vriendenkring!   

 
https://facebook.com/VriendenkringSidmar 
 

 
E-MAIL: 
Er zal ook informatie verstuurd worden via e-mail. Indien jullie supersnel 
informatie wensen te ontvangen gelieve jullie  thuis e-mailadres  op te 
sturen (+ stamnummer) naar:      
bart.vanvlaenderen@arcelormittal.com  of 
marnix.vanhoecke@arcelormittal.com .  
 
Dé ideale manier om belangrijk nieuws te ontvangen! ! 
 
ONE  
Het tijdschrift op groot formaat van ArcelorMittal Gent waar al onze 
artikels in verschijnen. 
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SiKuFoto 
 

 

Fotowedstrijd voor jongeren 
 

Gekoppeld aan onze tentoonstelling in november 2019 richt SiKuFoto een 

fotowedstrijd voor jongeren tot en met 18 jaar in. De wedstrijd loopt tot 8 

oktober 2019. 

De deelnemende foto’s zullen in een dia reportage getoond worden op de 

opening van de tentoonstelling op 16 november 2019. Er is een prijs van de 

vakjury en een publieksprijs aan verbonden. 

Meer informatie en het volledige reglement is te vinden op de website van 

SiKuFoto: www.sikufoto.be  
 
 
 

Workshops 
 

Wat? Workshops bijwonen van onze fotoclub, ter kennismaking.  

 

Waar?  Cultuurcentrum Safarken 

             Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke.  

 

Wanneer?  12/03 – 14/05 – 11/06 – 10/09 – 08/10 – 12/11 – 10/12 om 20u00.  

 

Contactadres:  

Daniël Trioen - 09 226 99 80 - dantri@outlook.be 

Charles De Mey - 0476 28 99 32 - cldm@telenet.be 

 

Neem alvast een kijkje op onze website www.sikufoto.be 
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Sportm@r: 1ste Sportm@r-quiz 
 

 

Wanneer: vrijdagavond 22 maart om 19.00 uur.  

Wie: iedereen welkom – ook niet-leden. 

Start quiz: 19.30 uur 

Waar: BarToutCourt – Lembekedorp 28 – Lembeke 

Aantal toegelaten ploegen: 20 ploegen van 4 personen. 

Prijs: 5 € per pers. 

Vooraf te storten op: BE59 8909 7423 8426 + vermelding ploegnaam  

Inschrijven: Luc De Coninck – deconinckeeklo@skynet.be  – 0479/68.38.06. 

 
 
 

Vrije Tijd: Minivoetbal Toernooi 
 

Datum: zaterdag 27 april 2019 van 9u tot 15u 

 

Plaats: Sporthal Eurohal Zelzate (zwembad) 

 

Minivoetbal regels VMF 4 tegen 4 

 

Inschrijving: ploegen minimum 4 spelers, waarvan minstens 1 speler lid is van VKS 

 

Vóór 20/04/2019: via de link op de website van VKS. 

 

Prijs: 10€ per team  

 

Te betalen op rekeningnr. BE19 0017 4481 7812 met vermelding 

661630-XXXXXX-YY (waarbij XXXXXX = stamnr. titularis en YY = aantal 

deelnemers) 
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Duikclub “De Murene” vzw richt in: 

 

 

Initiatieavonden in het zwembad van Zelzate tussen 

19u45 en 21u00. 

 

VKS-leden zijn welkom op volgende vrijdagen:  

15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 20 september, 4 

oktober, 15 november & 20 december 

 

Contactpersoon: Rudi Rochette  

   Rudi.rochette1@telenet.be 

   09 / 346 91 47 – 0468 / 30 66 00 
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DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

2019  
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.) 

31 mei Secretariaat gesloten 

6 juni eKarting (Vrije Tijd) 

20 juni Krulbollen (Gepension.) 

11 juli Secretariaat gesloten 

22 juli Secretariaat gesloten 

16 augustus Secretariaat gesloten 

24 t/m 26 augustus Verrassingsreis (Reizen) 

12 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

20 t/m 27 september Reis Slovenië (Reizen) 

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  

 


