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ALGEMENE INFO                                                    
 

!! OPENINGSUREN SECRETARIAAT!! 
 

Maandag, woensdag en vrijdag van  
10u00 tot 12u00 en van  

12u30 tot 16u30 
 

 
 

 
BEZOEK ONZE WEBSITE!! 

 

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

Infokrant!! 
 

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                 

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 :  
 

    751801-106050-02   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 2018 
 

CODE Datum  Activiteit  Inschrijven  
vóór 

Kostprijs  Plaats  

751810 18 oktober Herfstbowling 10 oktober €    1,00 Eeklo  
751811 15 november Herfstkaarting 07 november €    5,00 Zelzate 
751812 07 december Eindejaarsfeest 16 november €    22/30 Wachtebeke  

 
  Ook alle bruggepensioneerden, die lid zijn van de  Vriendenkring, zijn 
steeds welkom op al onze activiteiten. 

 

 
Kaarting op 15 november 2018         Code: 

751811 
 
Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  
Datum         : 15 november 2018, aanvang 14u. 
Inschrijven  : vóór 07 november 2018 
Prijs        : € 5,00 per persoon.  
Hoe storten : op rekeningnr. BE67 2900 3358 8087 

 : 751811-xxxxxx-yy 
                           Waarvan xxxxxx je stamnu mmer is en yy het aantal 

 



 

 
 
Op 15 november brengen we alweer 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!!! 
 
 

 

 Waar  : Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke 
 Datum  : 07 december 2018 om 11u30 deuren open om 11u  
 Inschrijven : vóór 16 november 2018 
 Prijs : € 22,00 / pers. voor leden en € 30, 00/ pe rs. voor niet leden, 

 te storten op BE67 2900 3358 8087                            
 Hoe storten : 751812-xxxxxx-y 
                             Waarvan xxxxxx je stam nummer is en yy het aantal 
 

Johnny Clarysse zorgt voor de 2de maal voor een gezellige dansnamiddag.  
Er worden 5 midweek verblijven verloot, geschonken door de Floreal Blankenberge. 
Door loting krijgen ook 30 leden hun inschrijvingsgeld van de brunch terugbetaald.  
We hopen jullie weer talrijk te mogen ontmoeten op dit geweldig samenzijn.  
Neem contact met jullie Sidmar vrienden om samen te feesten. 
  

Eindejaarsfeest op 07 december 2018 Code: 751812 



 

Menu in buffetvorm 
Aperitief  

    Aperitief maison 
    of Fruitsap 

  (1 glas per persoon) 
    & 

    Hapje  
    Aperitiefhapje staat op tafel 

    *** 
    Koud voorgerecht  

    Salade bar met vis- en vlees delicatessen 
    *** 

Soepbuffet  
    Bloemkoolsoep met brood 

    *** 
    Hoofdgerecht  

    Boeuf bourguignon met warme groentjes en kroketjes 
    *** 

    Dessert  
    Desserten buffet 

    & 
    Koffie/thee buffet  

 
    Drank  

    Huiswijn (1 fles/3 personen) 
    Waters en Frisdranken 

 
 
 
 
 

 
Wat de wijn betreft: wij gaan de flessen op de tafe ls brengen van zodra 
iedereen heeft plaatsgenomen. 
 

 
 
 
 
 
Lydie 

  



 

Sinterklaas                                                         Info  
 

Op zaterdag 17 november 2017 gaat het 41ste 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele foto’s van vorig jaar... 
  



 

 
Commissie Uitzonderlijke Activiteiten         
 
CenterParcs Vossemeren. 
Adres: Elzen 145, 3920 Lommel. 
Wanneer: van vrijdag 28 september tot en met maanda g 1 oktober 2018. 
 
Ook deze keer organiseren wij tijdens dit weekend tal van activiteiten. Samen zullen we er een 
fantastisch weekend van maken. De mensen van CenterParcs en al onze medewerkers, doen hun 
uiterste best om elke activiteit zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat dit voor iedereen een leuk 
gebeuren kan worden. 
Wij vragen daarom om vooraf jullie deelname aan de activiteiten te bevestigen, zodat wij alles 
kunnen voorbereiden. 
 
Wat kunnen jullie allemaal beleven? 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER IS TE VINDEN OP DE STARTPAGI NA VAN ONZE WEBSITE  
http://www.vriendenkringsidmar.be/  
 

Vrijdagavond 28/09: 
 
Welkomsreceptie 
 
We heten jullie van harte welkom op onze welkomsreceptie. 
Je kan nog eens bekijken welke activiteiten er allemaal georganiseerd worden, en met wat geluk, zijn er nog wat plaatsjes 
vrij voor onze leukste activiteiten en schrijven jullie je nog vlug in. 
Ondertussen biedt de VKS jullie iets te drinken aan en kunnen jullie gezellig bespreken wat het weekend gaat brengen. 
 
Locatie: Emanuelzaal (kerk) 
Tijdstip: Vrijdag van 21 tot 22h 
Deelname is gratis maar graag inschrijven via het i nschrijvingsformulier op onze website (code 80A) 
 
Zaterdagvoormiddag 29/09: 
 
Dauwtrip: 
 
De vroege vogels onder ons zullen ongetwijfeld terug van de partij zijn, want ochtendstond heeft goud in de mond! Wie 
vroeg uit bed kruipt zal beloond worden met een deugddoende wandeling in de buurt van het vakantiepark. Er werd een 
mooie route uitgestippeld van een 7-tal kilometer, die ons kennis laat maken met een mooi stukje natuurgebied. Meteen 
aan toevoegen dat de wandeling moeilijk toegankelijk is voor kinderwa gens en je neemt best je off-road schoenen  
mee. We volgen uiteraard goed begaanbare wandelpaden. 
Wens je kennis te maken met dat mooi stukje natuur in de buurt? Wil je onderweg een adembenemende zonsopgang 
meemaken over de “Sahara” vanop een 30 meter hoge uitkijktoren? Twijfel dan niet langer en schrijf je in voor de dauwtrip 
op zaterdagmorgen en wij zorgen voor de opkikker onderweg.    
 
Locatie: startpunt ingang Market Dome (kant minigol f) 
Tijdstip: wij vertrekken om 6:45u 
Deelname is €1,5/pp inschrijven via het inschrijvin gsformulier op onze website (code 82) 
 
Jogging:  
 
We lopen naar de Limburgse Sahara. De totale afstand van de jogging bedraagt 7 km en het tempo ligt onder de 10km 
per uur. 
Na deze loop trakteren we jullie op een sportdrank en dito reep. 
 
Locatie: start aan de ingang Market Dome (kant mini golf) 
Tijdstip: wij vertrekken om 10:00u  
Inschrijven: Deelname is €1,5/pp inschrijven kan vi a het inschrijvingsformulier op onze website  
(code 83) 
 



 

 
 
Zaterdagnamiddag 29/09: 
 
Tijd voor avontuur: 
 
Zaterdagmiddag maken we tijd voor avontuur. 
Onze “jonge gasten” kunnen zich uitleven in prachtige en spannende activiteiten voor een heel kleine prijs. 
Wat doen wij allemaal? 
- 13.00 - 14.00: boogschieten  – max 18 personen (code 84A) en  
                           Muurklimmen – max 8 personen (code84B) Be there at 12h50 
 
- 14.00 - 15.00: super zip wire  – max 14 personen (code 84X) en  
                                laser battle  – max 20 personen (code 84Y) be there at 13h45 
 
Minimumleeftijd:  
Boogschieten: 8 jaar - … 

Muurklimmen: 6 jaar - … 

Super Zip: 8 jaar - … (min lengte 1m40, max. gewicht 120kg) 

Laserbattle: 6 jaar - … (kan voor 6-jarige wel moeilijk zijn). 

 
We hebben deze volledig afgehuurd, dus nieuwe VKS-vriendjes leren kennen zal er ook bij zijn. 
 
Locatie: aan de activiteit zelf (zie plannetjes CP) 
Tijdstip: Zaterdag op bovenstaande tijdstippen  
Deelname is €1,5/pp inschrijven kan via het inschri jvingsformulier op onze website 
 
Zaterdagavond 29/09: 
 
Sneukeltour:  
 
Op zaterdagavond wordt opnieuw een sneukeltocht georganiseerd. 
We nemen je mee op een muzikale tocht van een 3,18 km en laten je proeven van verschillende hapjes en drankjes. 
Ook wordt aan de kinderen gedacht. 
Duik gerust in je verkleedkoffer. Hints: gala, flamenco, tiroler lederhose, sister act en western.  
Voor sfeer en gezelligheid kan je een zaklamp of lichtje voorzien. 
 
Locatie: startpunt ingang Market Dome (rechtover de  Discovery Bay) 
Tijdstip: je kan starten tussen 18:00 en 19:00 u 
Deelname is €1,5/pp inschrijven kan via het inschri jvingsformulier op onze website (code 85) 
 
 
Zondagvoormiddag 30/09: 
 
Discovery Bay: 
Wij bieden de kinderen graag een drankje aan en voorzien tal van leuke attributen om eens lekker de “echte piraat” te 
kunnen zijn. Inschrijven is een must. 
 
Locatie: Discovery Bay – exclusief open voor onze l eden vanaf 9:00u 
Tijdstip: tussen 9:00u en 10:00u – daarna gaan de d euren open voor iedereen. 
Deelname is €1,5/pp inschrijven kan via het inschri jvingsformulier op onze website (code 86) 
 
Zondagnamiddag 30/09: 
 
Afscheidsdrink: 
 
Wij nodigen jullie allen uit voor een afscheidsdrink 
 
Locatie: grasplein aan de kinderboerderij 
Tijdstip: tussen 15:00u en 17:00u  
Deelname is gratis maar graag inschrijven via het i nschrijvingsformulier op onze website (code 80Z) 
  



 

Inschrijvingsformulier VKS -activiteiten op het Vakantiepark 2018             
 
Terug te bezorgen vóór 1 8 september op het secretariaat van de Vriendenkring  
 
Stamnummer:  
Naam: 
Gsm of tel.: 
E-mail:  
Activiteiten op vrijdag    28 /09 Nr. Tijdstip Prijs 

€/persoon   
Aantal Te betalen € 

Welkomstreceptie  80A 21u - 22u Gratis   
 
Activiteiten op zaterdag 2 9/09 Nr. Tijdstip Prijs 

€/persoon   
Aantal Te betalen € 

Dauwtrip 82 6u45 1,5    
Jogging  83 10 u 1,5   
Boogschieten: 8 jaar - …  84A 13u - 14u 1,5   
Muurklimmen: 6 jaar - …  84B 13u - 14u 1,5   
Super Zip: 8 jaar - … 84X 14u - 15u 1,5   
Laser Battle: 6 jaar - … 84Y 14u - 15u 1,5   
Sneukeltoer 85 18u - 19u 1,5   
 
 
Activiteiten op zondag 3 0/09 Nr Tijdstip Prijs 

€/persoon  
Aantal Te betalen € 

Discovery Bay 86 09u - 10u 1,5   
Afscheidsdrink  80Z 15u - 17u Gratis   

 
 Totaalbedrag  €          
  
N.B bij te weinig plaats voor de namen: dit formuli er mag meerdere keren gekopieerd worden …  
 
Naam en voornaam deelnemers (in drukletters) + nr. activiteit (zie in kolom nr.) Stamnummer 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Nr. activiteit: dit is een herkenningsnummer voor d e VKS, gelieve dit dus in acht te nemen. 
De uren in de kolom “tijdstip” vermelden het aanvan gsuur van de activiteit. 
 
………………………GELIEVE STEEDS ZO STIPT MOGELIJK AANWEZIG TE ZIJN…………………. 
 
Alle VKS-activiteiten worden begeleid door medewerk ers van de VKS. 
 
 
Opgelet: inschrijvingen zijn maar geldig nà terugbe zorgen van dit formulier op het secretariaat 
van de vriendenkring en nà storting van het totaalb edrag. Indien er te veel inschrijvingen zijn 
voor een bepaalde activiteit, is de volgorde van be taling bepalend voor deelname en zal het 
teveel gestorte bedrag voor deze activiteit terugge stort worden. 
 
Gelieve te storten op rekeningnr. BE90 0014 3062 71 32 met als mededeling: 740018-xxxxxx-yy 
(waarin xxxxxx uw stamnummer is en - yy het aantal deelnemers); doe dit voor 18 september 
2018 a.u.b. 
 



 

 



 

 

Hoe communiceren wij?  
 
WEBSITE!! 
Voor snelle informatie, nieuwe aanbiedingen, up-to-
date nieuws en inclusief alle artikels uit de Infok rant!! 

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 
foto’s van afgelopen evenementen en interessante 
nieuwtjes. Als je fan wil worden van onze pagina, k lik 
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! ! 



 

DATA OM TE ONTHOUDEN   
      
 

2018  
6 september  Rustige fietstocht  (Gepension.)  

9 t/m 16 september  8-daagse reis naar Sicilië (Reizen)  

18 oktober  Herfstbowling  (Gepension.)  

2 november  VKS-secretariaat gesloten  

15 november  Herfstkaarting  (Gepension.)  

17 november  Sinterklaasfeest in Domein Puyenbroeck, Wachtebeke  

07 december  Eindejaarsfeest  (Gepension.)  

2019  

11 t/m 15 april  5 daagse reis naar New York ( Reizen) 

24 t/m 26 augustus  Verassingsreis (Reizen)  

 

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  
 
 
 

 


