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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 
 

 



 

IN DE KIJKER            Brenda DE BIE & Emma VYNCKE   
 
Hallo, 
 
Wij zijn Brenda & Emma en zitten al enkele jaren in de commissie 
Vrije Tijd.  
 
De commissie Vrije Tijd is voornamelijk bekend door het 
organiseren van de shortski. Dit jaar verwachten we opnieuw een 
volle bus om richting Schladming (Oostenrijk) te rijden en er een 
sportieve en vooral amusante 3-daagse van te maken. 
Naast de shortski hebben wij al tal van andere activiteiten 
georganiseerd zoals bv. afterwork party’s, een mountainbike 
weekend, een cursus klussen, een workshop bbq, een cursus 
grimeren, een workshop fietsen repareren, … 
Heb je een tof idee voor een leuke activiteit, laat het ons gerust weten. Wij gaan hier graag mee aan de 
slag. Nieuwe gezichten zijn ook steeds welkom op onze activiteiten. 
Onlangs kregen wij van onze voorzitter Wim Heyde de vraag of we de commissie Verenigingen wilden 
overnemen van Anne Saveries. Zo zijn we dan ook in de Raad van Bestuur van de VKS beland. 
Wij hopen hiermee elk ons steentje bij te dragen tot een aangename werkomgeving. Ook op het 
Sinterklaasfeest helpen wij als vrijwilliger. 
 
Kort iets over onszelf: 
 
Brenda: na 2 studentenjobs en 1 stageplaats kwam ik in 1999 in dienst bij het toen oprichtende Tailor Steel 
Sidmar. In juli 2007 ben ik overgegaan naar IAM (Industriële Automatisering en Modellen), waar ik nog 
steeds werkzaam ben op het secretariaat. 
Reeds als kind kwam ik in contact met de VKS, aangezien mijn vader, Jacques De Bie, ook op AMG 
gewerkt heeft. 
 
Emma: na spontaan te solliciteren bij AMG, ben ik in 2007 gestart als secretaresse in het computergebouw 
op de afdeling IT. 
In 2010 ben ik overgegaan naar FMA (Facilities Management), waar ik ook werkzaam was op het 
secretariaat. 
Sinds oktober 2016 werk ik als administratieve ondersteuning voor de afdeling ALD (Algemene Diensten). 
 

IN DE KIJKER                                          Davy DE BLOCK  
 
Ik ben Davy De Block, geboren en getogen in Moerbeke-Waas. Met mijn 40 lentes ondertussen 16 jaar 
aan de slag op ArcelorMittalGent, op de verzinkingslijnen Sidgal. Als WCM-
technicus tracht ik dagelijks de mensen te motiveren om de WCM-methodiek 
op de Sidgal toe te passen. Een taak die op Sidgal veel voldoening met zich 
meebrengt.  
 
Ook naast het werk engageer ik me graag om de mensen dichter bij elkaar te 
brengen. Het verenigingsleven neemt dan ook een belangrijke plaats in voor 
mezelf als mijn echtgenote. We beleven nu eenmaal plezier in het plezieren 
van onze medemens. VKS is voor ons dan ook de ideale manier om iets te 
kunnen betekenen voor mijn collega’s.  
 
In de commissie Vrije Tijd hebben we ondertussen kennis kunnen maken met 
collega’s die met dezelfde doelstellingen in het leven staan. Tevens de ideale 
werkgroep om van tijd tot tijd eens iets anders te proberen. Het ene initiatief is 
al wat succesvoller dan het andere. Samen met mijn vrouw werden we 
ondertussen opgenomen in de organisatie van het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Ieder jaar opnieuw doet het 
ons deugd om te kunnen rekenen op de vele medewerkers die zich voor de volle 100% inzetten en van dit 
feest een succes te maken.  
We voelen ons dan ook terecht fier om van het VKS-team deel uit te maken!     



 

Sinterklaasfeest 2016 – Enkele foto’s …  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Commissie Reizen            Info activiteiten     
 

 

 +   8 daagse reis naar Slowakije 
Dinsdag 25 juli tot en met dinsdag 1 augustus 2017 

 Reisnummer: 795082 

Met de hele familie naar het prachtige 

Slowakije 
Juli 2017 genieten we van een gevarieerde familievakantie met uiterst kindvriendelijke tarieven. 

ONZE UITVALBASIS: HOTEL SOJKA  Info : www.sojka.eu   

  

Het hotel is gelegen in het midden van de Liptov-regio , verscholen in de stilte van het dorpje Malatíny.   

Relax hotel Sojka is geen hotel zoals je het gewoon bent. Het is een klein areaal met enkele gebouwen in authentieke 
bouwstijl, gezellig ingekleed in een sfeervolle tuin. Een plek waar je écht tot rust komt, waar je je meteen thuis voelt. 
Naast een perfecte hotelservice biedt het ook een relaxcentrum met saunawereld, binnenzwembad en kinderbad, het 
beste van de Slowaakse keuken, een ruim aanbod aan lokale en Belgische bieren, distillaten en goede Slowaakse 
wijnen, heel wat informatie en praktische tips. 

Na een verblijf in Malatíny weet je wat het unieke Slowakije allemaal te bieden heeft. 

DE LIPTOV - REGIO 

De regio is omringd door de hoogste toppen van het land, er is een nog ongerepte natuur, met bergen, meren, 
honderden kilometers bewegwijzerde wandelpaden... Een echt wandelparadijs. Verder zijn er de 
adembenemende grotten van Demänovská dolina , de waterval van Lú čky , de canyon van Prosiek . 

De Liptov-regio is rijk aan vele natuurlijke warmwaterbronnen. Vlakbij hotel Sojka is er o.m. het Thermaal Park 
Bešeňová en het Aquapark Tatralandia.   

ONZE GIDS: GERDI VAN FLETEREN  

Gerdi, een geboren West-Vlaming en opgegroeid in Bornem, reisde begin 21ste eeuw 
voor zijn vroegere werkgever uit naar Slowakije. Hij werd verliefd op alle aspecten van 
dit fascinerende land. Gaf zijn ontslag en bouwde hotel Sojka in het rustige Malatiny. 
Mooi gelegen tussen de Hoge en Lage Tatra in de Liptov-regio. 

Een betere gids voor Slowakije is er niet. 

 
Prijs  :   Per persoon op basis van tweepersoonskamer  950  € 
             Toeslag éénpersoonskamer                                100  € 

   Kinderkorting:  - 250 € kinderen < 17 jaar slape n bij min. 2 volwassenen  



 

Inbegrepen in de prijs: 
o Transferten Zelzate – Brussel – Zelzate 
o Vlucht Brussel – Wenen – Brussel   
o Luxe touringcar gedurende het volledig verblijf 
o Lokale Nederlandstalige begeleiding  
o 7 overnachtingen in hotel Sojka*** op basis van half pension 
o 6 middagmalen (uitz. dag 1 & 8 ) 
o Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
o Btw, baantaksen en garantiefonds 
 . 
Niet inbegrepen in de prijs: 
o Persoonlijke uitgaven 
o Dranken bij de maaltijden 
o Annulatie & bijstandsverzekering 6%  
o Fooien  
 

PROGRAMMA  (volgorde voor wijzigingen vatbaar) 

Dag 1: Vlucht Zaventem- Wenen en bezoek aan Bratisl ava.  

In de vroege ochtend vertrekken we met een autocar vanop de parking 
van Sidmar richting Zaventem. We nemen de vlucht naar Wenen. Hier 
wacht Gerdi, onze gids gedurende de reis en uitbater van hotel Sojka, ons 
op. Met de autocar rijden we naar Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. 
Na de lunch maken we een boottocht op de Donau en vervolgens rijden 
we naar de Liptov-regio waar we opgewacht worden met een 
welkomstdrink. Avondmaal en overnachting in Relax hotel Sojka. 

     

Dag 2:  Canyonwandeling 

Ontbijtbuffet. Een prachtige wandeling met drie totaal verschillende 
landschappen. Wat klauterwerk in de canyon, op krachten komen op 
de hoogvlakte en verder via een watermolen. Langs een mooi 
bospad eindigt onze wandeling. We wachten op de bus in een lokaal 
minibrouwerijtje. Terug naar Relax hotel Sojka voor het avondmaal. 
Overnachting.                           

 

 

Dag 3: Tatralandia – of gewoon waterpret aan het me er 

Ontbijtbuffet. Tatralandia is het grootste waterpark van 
onze regio met tientallen tobogans, glijbanen en andere 
waterattracties. De mensen die al die drukte niet wensen 
kunnen kiezen voor het strandje aan het meer met pedalos 
te huur, boottocht op het meer of gewoon zwemmen in het 
heldere water. Terug in Relax hotel Sojka is er het 
avondmaal. Overnachting. 

              

Dag 4: We brengen een bezoek aan de houten kerk van  Svaty Kriz.  
Daarna wandeling Vlkolinec.   

Ontbijtbuffet. We wandelen van de stad Ruzomberok naar het door 
UNESCO beschermde bergdorpje Vlkolinec en zo via de volkstuintjes 
terug. Avondmaal en overnachting in Relax hotel Sojka. 

                 

 



 

Dag 5: Orava-regio  

Ontbijtbuffet. We bezoeken de prachtige burcht van Orava en maken een vlottentocht op de Orava-rivier. Na de 
lunch rijden we naar het dorpje Zuberec waar we het openluchtmuseum bezoeken. Beeld je in hoe de mensen 
leefden en woonden een paar honderd jaar terug, en dat in een mooi natuurlijk kader. Avondmaal en overnachting 
Relax hotel Sojka.    

Dag 6: Met de kabelbaan de bergen in 

Ontbijtbuffet. We stijgen met de kabelbaan naar de hoogste toppen van 
de Lage Tatrabergen. De sportievelingen maken een mooie wandeling 
over de toppen, en dan omlaag via de “drie waters” naar de bus. De 
anderen dalen per kabelbaan. Voor de avonturiers is er de mogelijkheid 
om in de bomen te klauteren op de Tarzania en we sluiten af met de 
zomerbobslee. Avondmaal en overnachting in Relax hotel Sojka. 

Dag 7: Banska Bystrica  

Ontbijtbuffet. In de geschiedenis was de mijnbouw heel belangrijk in 
Slovakije en in dat thema gaan we vandaag één en ander bezoeken. 
We beginnen bij het oude mijnwerkersdorpje Partizanska Lupca waar 
we een beetje de geschiedenis vertellen. Vervolgens rijden we door de 
onaangeroerde vallei van Lupca tot aan het dorpje 
Liptovska Luzna waar we ons onderdompelen in het dagelijks leven. 
Spania Dolina is een klein dorpje waar we nog enkele mijngangen 
vinden en de sfeer van hoe een mijndorpje vroeger leefde. We lunchen 
in de stad Banska Bystrica waar we een vrije namiddag hebben. Geniet 
van de het rijke historische centrum of haal je hartje op op een zonnig 
terras of in één van de vele winkels. Terug naar Relax hotel Sojka voor 
avondmaal, maar deze keer wel als een echte folkloreavond met lokale muziek en zang en overnachting.                             

Dag 8: terugreis naar België  

Ontbijtbuffet. We verlaten Relax hotel Sojka en rijden met de autocar naar de luchthaven van Wenen. 

Vlucht richting Zaventem. Transfer naar Zelzate. 

Minimum 30 deelnemers.  
 
NOOT (reisagentschap): 
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=6695  
 
(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 300 €/pp te sto rten vanaf 24/01/2017 tot en met 24/02/17. 
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 v an Vriendenkring Sidmar, met vermelding van: 
795082-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
Overschrijvingen vóór 24/01/2017 worden niet aanvaa rd en wel teruggestort. 
Niét-leden van de Vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen beschikbaar zijn – en betalen 
20 €  meer. 

 
     Commissie reizen       CTT – licentie A6259 



 

 
 

 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 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). 



 

 

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  :  
 

    751601-106050-02   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 

751702 16 februari Bowling 10 februari €    1,00 Eeklo 
751703 16 maart Lentekaarting 10 maart €    5,00 Zelzate  
751704 17 t/m 21 april Midweek  16 januari €  208/218 Blankenberge 
751705 18 mei Lentetrip 28 april €    ?  ? 
751706 22 juni Krulbollen 08 juni     gratis Ertvelde Kluizen  
751709 14 september Rustige fietstocht 01 september €   12/18 ? 
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 

 
Bowling op 16 februari 2017 Code: 751702  

  
     Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 
    Datum  : 16 februari 2017 om 14u  

     Inschrijven : vóór 10 februari 2017  
      Prijs  : € 1/persoon/spel storten op rekening  BE67 2900 3358 8087 
     Hoe storten : 751702-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 € 
1,00 het spel en je kan gerust zo’n 3 spellen spelen. 
Lucette Derweduwe en Willy Beke waren de gelukkige winnaars in oktober 
2016. 
 
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 16 maart 2017         Code: 751704  

 
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 
 : 751704-xxxxxx-yy 
                           waarvan xxxxxx je stamnu mmer is en yy het aantal 
 

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. 
 
  Lydie 



 

Cultuur                                Info activit eiten 
 

Ledenvergadering op vrijdag 20 januari 2017 
 
Op vrijdag 20 januari komt Eddy Buytaert ons zijn ervaringen vertellen over de wereldreizen die hij maakte met zijn 
fiets. Een boeiende reportage uit zeer verre landen. Hierbij al een voorsmaakje. Eddy was nog tewerkgesteld als 
onderhoudsmecanicien in de Koudwals. 
 
Mijn geschiedenis en een beetje duiding over mijn fietstocht doorheen de Indische Himalaya…. 
  
Fietsen is altijd mijn passie geweest. Na enkele Europese 
fietsreizen was er in 1998 een eerste fietsreis in Azië: 2 maanden 
Vietnam, samen met mijn vrouw. Elke dag hadden we het “wauw 
!!! ”-gevoel. In Azië is de fiets nog altijd het voertuig van de arme 
man. De combinatie van een “gewone” fiets met mijn witte haren is 
fantastisch en gaf vaak aanleiding tot enkele hilarische taferelen!!! 
Dat jij dat nog kan!!!  In Azië is iemand met wit/grijs haar 70 à 80 
jaar oud en die doet gewoon niks meer… Vorig jaar in Centraal-
Azië, de grensovergang Tajikistan - Kirgizië, 80 km 
maanlandschap, 2 passen van 4.300m hoogte met daartussen 2 
simpele grenskantoortjes. Het wegdek op die hellingen was 
“gravel”, zeg maar: stenen en keien. Er stond bijwijlen een 
loeiharde wind….. Ik haalde, stapvoets, de grens. Hoe oud ben jij 
wel????? Men verklaarde mij daar “gek” (ik was toen 62j.), wat 
misschien niet ver van de waarheid is. 
Fietsen in een vlak landschap is mooi maar er gaat niks boven de bergen, en, hoe hoger de bergen, hoe moeizamer 
fietsen maar hoe indrukwekkender de natuur. 
Lang geleden ondernamen we een paar trekkings in Nepal, misschien wel het mooiste land ter wereld. In die omgeving 
wou ik fietsen. Alleen fietsen in Tibet (China) is verboden. De Indische Himalaya was een waardig alternatief!!! 
Vliegtuigticket & visum voor Delhi/India is simpel en niet duur. Bus genomen naar Manali en daar sta je aan de voet 
van de Himalaya……het begint onmiddellijk met een klim naar 4.000m. 

Fietsen tot +5000m hoogte, de schitterende natuur, de 
onwaarschijnlijk gastvrije mensen. Ik had een tentje bij me 
en steeds voeding voor één dag, enkele liter water, 
benzinebrandertje, enz…. waardoor ik echt VRIJ was!!!!!! 
Ik ben geen grote kerkganger, maar ik kwam onder de 
indruk van enkele bijna 1000 jaar oude Tibetaans-
Boeddhistische kloosters, Alchi, slechts een paar km 
omrijden, blijft me altijd bij, wat een pareltje!!!!! 
Magali-Leh was mijn eerste rit. Het staat, terecht, bekend als 
een topklassieker, het beste in zijn soort! 
Leh, gelegen op 3.500m, de hoofdstad van Ladakh was 
nadien mijn uitvalsbasis voor Khardung La, Zanskar vallei, 
Pangong Lake, een meer gelegen op de grens met China en 
op een hoogte van 4.400m en enkel te bereiken over mijn 
zoveelste pas van meer dan 5.000m. 
Kasjmir, Ladakh en Zanskar-vallei, met een eenvoudige 
permit kwam ik overal waar ik wou. 

Ik vergeet nooit de Khardung La, de (5.400m) hoogste pas ter wereld (voor gemotoriseerde voertuigen) met een 60km 
lange afdaling richting (afgelegen) Nubra-vallei. Het vroeg me meer dan één dag, “dankzij" mijn 25 kg bagage, 
vooraleer ik boven was… Er bleef net voldoende tijd over om de SPITI-vallei door te fietsen, een woestijnachtige 
bergvallei richting Zuiden. Prachtige waanzin!!! De “vlakte” van India is overbevolkt en stoffig. Het was een goed idee 
van mij om met een taxi tot de Taj Mahal te rijden………. 
Ik bleef van 22 juni tot 20 september in India en fietste 3.800 km. 
 

We verwachten jullie op vrijdag 20 januari 2017 in Feestzaal ‘De Matroos’, 
Magerstraat 13, 9070 Heusden vanaf 19u30 en we starten om 20u. 
 
Gewoontegetrouw is de inkom gratis en voorzien wij een versnapering. Inschrijven is echter wel 
een must zodat we toch een idee hebben van het aantal te verwachten personen. Dit kan door het 
invullen van een inschrijvingsformulier. 
De te gebruiken code is 80139. 



 

 

DATA OM TE ONTHOUDEN        
 

2017  

20 januari Nieuwjaarsactiviteit (Siku) 

24 januari Reizen : Nieuwjaarsreceptie + voorstelli ng reis Kreta 

26 t/m 30 januari Short-Ski (Vrije Tijd) 

16 februari Bowling (Gepension.) 

16 maart Lentekaarting (Gepension.) 

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

27 t/m 29 maart Verrassingsreis (Reizen) 

17 t/m 21 april Midweek (Gepension.) 

18 mei Lentetrip (Gepension.) 

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

07 t/m 13 juni Fietscruise Donau (Reizen) 

22 juni Krulbollen (Gepension.) 

25/07 t/m 01/08 Slowakije (Reizen) 

14 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

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  
 
 


