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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 
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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 

751710 19 oktober Herfstbowling 11 oktober €    1,00 Eeklo 
751711 16 november Herfstkaarting 09 november €    5,00 Zelzate 
751712 08 december Eindejaarsfeest 16 november €   22/30 Wachtebeke 

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

steeds welkom op al onze activiteiten. 
 

 

Herfstbowling op 19 oktober 2017 Code: 751710  
 

  
Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 
Datum  : 19 oktober 2017 om 14u  
Inschrijven : vóór 11 oktober 2017 
Prijs  : € 1/pers/spel storten op rekening BE67 290 0 3358 8087 
Hoe storten : 751710-xxxxxx-yy  
     waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aant al 
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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 € 1,00 het spel en 
je kan gerust zo’n 3 spellen spelen. 
De winnaars in februari waren Marleen(vrouw van A Bauwens) en De Letter Paul. 
 
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 november 2017         Code: 751711  

 
Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  
Datum         : 16 november 2017, aanvang 14u. 
Inschrijven  : vóór 09 november 2017 
Prijs        : €  5,00 per persoon.  
Hoe storten : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 
 : 751711-xxxxxx-yy 
                          waarvan xxxxxx je stamnum mer is en yy het aantal 
 
Op 17 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  : 08 december 2017 om 11u30 deuren open om 11u 
 Inschrijven : vóór 16 november 2017 
 Prijs : €  22,00 / pers. voor leden en €  30,00/ p ers. voor niet leden,    

  te storten op BE67 2900 3358 8087                            
 Hoe storten : 751712-xxxxxx-y 
                             waarvan xxxxxx je stam nummer is en yy het aantal 

Eindejaarsfeest op 08 december 2017 Code: 751712  
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Johnny Clarysse zorgt deze keer voor de muzikale noot. 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. 
 

Menu in buffetvorm 
 
    Aperitief 
    Aperitief maison of Fruitsap 
    (1 glas per persoon) 
    & Aperitief hapje op tafel  
    *** 
    Koud voorgerecht 
    Salad bar met vis- en vleesdelicatessen 
    *** 
    Soepbuffet 
    Verse dagsoep met brood 
    *** 
    Hoofdgerecht 
    Parelhoenfilet archiduc met warme groentjes en Kroketjes 
    *** 
    Dessert 
    Dessertenbuffet 
    *** 
    Koffie/theebuffet 
 
    Drank 
    Huiswijn (1 fles/3 personen) 
    Waters en Frisdranken 
 

Wat de wijn betreft : wij gaan de flessen op de tafels brengen van 

zodra  iedereen heeft plaatsgenomen. 
 

Lydie 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportm@r : Europese 

bedrijfssportspelen  
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Op de eerste dag van het kampioenschap heeft Baeke Patrick 

(rechts op de foto) brons in het kogelstoten behaald . 

Proficiat Patrick. 
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Commissie                                 Reizen 
 

Reisverslag Donau Cruise. 
Dinsdag 6 juni tot en met dinsdag 13 juni 2017 

 
Verslag van Daniël Trioen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 6 juni 
We vertrokken om 3u45 met 9 medereizigers + een Franstalige chauffeur op Parking 2 van Sidmar. We 
reden eerst naar Genk om er de tweede chauffeur op te halen. Deze was Nederlandstalig maar daar 
merkten we niet veel van. We vervolgden onze weg via Heerlen (NL) en Aachen en hielden rond 7u een 
korte stop voor een koffietje en een sanitaire pauze in Rheinbach. De tweede stop was even voorbij 
Ludwigshafen. Het waren telkens korte stops, opgelegd door de verplichte rusttijden voor chauffeurs. In de 
buurt van Heilbronn kregen we te maken met de eerste file. Het was intussen rond 10u45. Het werd ook 
stilaan warmer (24°C). Gelukkig werd het weer droog na enkele serieuze regenbuien. We namen een 
middagmaal in Frankenhöhe. Hier werd er ook van chauffeur gewisseld. In de buurt van Regensburg 
kregen we terug regen (of dit met de naam van de stad te maken heeft, weten we niet). Volgende halte 
was Hunderdorf. Opnieuw een kwartiertje. In Ansfelden genoten we van ons avondmaal tussen 17 en 18u. 
Het was afwisselend droog en regen. Rond 20u30 kwamen we aan in Hotel Pannonia Tower **** in 
Parndorf, dicht bij de Hongaarse grens. Na ons te hebben geïnstalleerd in de kamer gingen we nog een 
slaapmutsje drinken in de bar. We kropen echter vroeg in onze “nest” want het was een lange dag geweest 
en de volgende dag was het weer vroeg opstaan. 
Woensdag 7 juni 
Het was zwaarbewolkt maar droog bij het opstaan. Het hotel was prima, alleen was het jammer dat we er 
niet langer konden blijven. We vertrokken rond 8u15 naar de luchthaven van Budapest. Het was vrij druk 
met af en toe wat trager rijden wegens files. We kwamen rond 10u45 aan de luchthaven om onze gids op 
te halen. We konden er echter niet blijven wachten tot de rest van de groep aankwam omdat we maar 10 

minuten mochten blijven 
staan. We gingen dan maar 
postvatten in de buurt van de 
Mc Donalds waar we wel even 
konden blijven staan. Opeens 
toeterde een witte autobus en 
later bleek dat het andere 
vliegende gedeelte van onze 
groep daar op zat, samen met 
een gedeelte van de Bond van 
Grote Gezinnen die dezelfde 
cruise zouden doen. We 

wisten dat niet en waren dan ook heel verwonderd toen bleek dat wij het andere gedeelte van die groep 
gingen ophalen aan de luchthaven. De organisatie werd nog chaotischer toen bleek dat er ook voor het 
fietsen en niet-fietsen moest gemixt worden. De organisatoren van beide groepen waren blijkbaar niet op 
de hoogte en de gidsen al evenmin. Dus van communicatie was er al helemaal geen sprake meer. Tijdens 
een korte sightseeing namen we een lunch in een groot complex aan een meer in Boedapest. Om 14u 
werd de groep gesplitst in fietsers en niet-fietsers en konden de fietsers hun bezoeken beginnen. We 
bezochten het Heldenplein. We reden langs het plein waarop de Sint-Stefan basiliek staat. Deze bezochten 
we helaas niet wegens tijdsgebrek.  
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We bezochten het imposante Parlement waarin vooral de vele mooi versierde zalen en de kroonjuwelen de 
aandacht trokken. 

 
Het avondmaal genoten we, na het inchecken in Hotel Mercure, in een restaurant in de stad. Ook hier was 
er niet genoeg plaats om onze groep samen te houden. Het eten was gelukkig goed. 
De meesten bleven na deze drukke dag niet al te lang meer 'plakken'. 
 
Donderdag 8 juni 
Stralende hemel bij het opstaan, hopelijk een mooie dag tegemoet. We reden per fiets naar Buda, het 
mooiere deel van de stad om daar, vanop de hoogte van het Koninklijk Paleis, een prachtig overzicht te 

krijgen op de Donau en Pest. Dit paleis ligt een 70 
meter boven de Donau. Vooral het uitzicht vanop 
het Vissersbastion is enig. Om 12u maakten we de 
wisseling van de wacht mee, een uniek 
'schouwspel' want alles gebeurde met een strak 
aangeleerde choreografie.  
We aten een lekkere maaltijd in een restaurant in 
de buurt van de kerk. Via de Vrijheidsbrug reden 
we naar Hotel Gellért, vooral bekend omwille van 
zijn baden en sauna's. Ondanks het mooie weer zat 
dat er voor ons niet in. We reden nog naar de 
immense overdekte markt om daar even te 
vertoeven vooraleer we ons aan boord van de 
'Symfonie’, ons varende verblijf voor de volgende 

dagen, begaven om in te checken en nog even na te genieten van de prachtige avond. 's Avonds kregen 
we een welkomstdrankje en een lekker maal met echte Hongaarse Goulash. Nadien was er nog wat 
muziek in de bar.  
Met een paar enkelingen gingen we nog even wat nachtfoto's maken langs de oever van de Donau. Het 
was nog aangenaam van temperatuur. 
 
 
Vrijdag 9 juni 
Na een heerlijke nacht aan boord van het stilliggend schip werden we vergast 
op een lekker buffetontbijt. Het was weer schitterend zonnig weer en we 
fietsten door de drukke ochtendspits naar de grootste synagoge van Europa, 
tevens tweede-grootste van de wereld. We kregen er uitleg in het Hongaars 
maar vrij goed omgezet in het Nederlands door Adam, al moeten we durven 
zeggen dat onze gidse (Elisabeth) beter Nederlands sprak. Na de terugtocht 
scheepten we weer in om te genieten van een lekker uitgebreid middagmaal, 
eveneens in buffetvorm. Ondertussen was ons schip afgemeerd om koers te 
zetten naar Bratislava. 
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In de namiddag werd er volop genoten van het goede weer, de meesten op het bovendek, enkelen 
verkozen de iets koelere bar, zowel voor innerlijke als uiterlijke verkoeling om na te genieten van de mooie 
stad Budapest. Jammer genoeg is het zeker geen ideale stad om er te fietsen en vooral niet met een zo 
grote groep. Er waren enkele gezelschapsspelen zoals sjoelbakken en een fotoquiz georganiseerd, waar 
sterren mee te verdienen waren. Intussen werden er voldoende voorzieningen getroffen om onze dorst te 
lessen. Na het alweer prima avondeten trokken de meesten naar de bar waar, een beetje later dan 
verwacht, een zeer plezante show werd opgevoerd door de crew van het schip. Dit zorgde meteen voor de 
nodige ambiance en werd door de aanwezigen ten zeerste gesmaakt. 
  

 
 
 
Zaterdag 10 juni 
 

 
 
Na een nacht varen, kwamen we in Bratislava aan in de vroege ochtenduren. Het was helemaal 
overtrokken en veel frisser dan de vorige dagen. Na het ontbijt trokken zowel de fietsers als de niet-fietsers 
te voet door Bratislava. Het regende lichtjes wat vooral voor de vele fotografen jammer was. Deze stad is 
heel wat kleiner dan Budapest en er werd pas sedert enkele jaren terug aan de heropwaardering van het 
oude gedeelte begonnen. Dit bevat dan ook zeer veel mooi gerestaureerde huizen. De hoofdkerk konden 
we jammer genoeg niet bezoeken omdat er een ceremonie bezig was om een aantal nieuwe priesters te 
wijden. We werden vroeg terug op de boot verwacht om te middagmalen omdat deze stipt om 12u30 
moest vertrekken om tijdig in Wenen te zijn. De fietsers legden deze afstand per fiets af langs de 'Donau-
radweg', een zeer mooie fietsroute. Jammer genoeg gaf ook de een na de andere e-Bike er vroegtijdig de 
brui aan, hetgeen een geweldige domper op de sfeer zette. Het weer was echter na de middag volledig 
uitgeklaard en het zonnetje maakte veel goed. 
We waren veel langer onderweg dan voorzien onder andere door de vele pannes en de slecht ingeschatte 
afstand (70km in de plaats van de oorspronkelijk voorziene 60). Daardoor was het lekkere avondmaal ten 
zeerste welkom. Philippe was jarig en zorgde na het avondmaal nog voor een bijzonder speciaal optreden, 
eens te meer hadden de afwezigen ongelijk. Moe maar toch voldaan kropen de meesten daarna vrij vroeg 
in hun bed.  
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Zondag 11 juni 
Het was opnieuw schitterend weer bij het opstaan dus het beloofde en 
mooie dag te worden. Na het ontbijt vertrokken we richting Schönbrunn, 
een immens kasteel met prachtige tuin. Deze keer was schrijver dezes mee 
met de bus. We reden langs heel wat bezienswaardigheden vooraleer we 
aan het kasteel aankwamen. Het was er gezellig druk maar we moesten 
gelukkig niet op de koppen lopen. Het kasteel was indrukwekkend qua 
omvang maar de tuin zo mogelijk nog indrukwekkender. We gingen tot aan 
de Gloriette en hadden van daaruit een bijzonder mooi zicht op de 
uitgestrekte stad. We keerden via enkele, uiteraard andere 
bezienswaardigheden dan in de heenreis, terug naar de boot om, na de 
middaglunch, naar het oude stadsdeel van Wenen te rijden. Het was 
intussen op de rand van drukkend warm maar gelukkig konden we af en toe 
genieten van de schaduw van de mooie gebouwen waar we al dan niet 
binnen gingen. Opnieuw was de dag veel te kort voor de mooie dingen die 
Wenen te bieden had. Het avondmaal was eens te meer zeer welkom. 

Daarna was er terug leuke aangepaste muziek in de bar. 
 
Maandag 12 juni 
Rond 7u30 kwam ons schip aan in Melk (Nieder-Österreich). Het was mooi weer 
maar nog een frisse wind. De zon begon echter steeds feller te schijnen en het 
werd snel warm. We vertrokken met een grote groep te voet naar de Stiftskirche 
van Melk. Stift betekent gift. De monniken (Benedictijnen) kregen alles van rijke 
burgers in ruil voor hun gebeden. We waren nog even te vroeg zodat we nog wat 
tijd hadden om in de immense tuin te wandelen die bij het klooster hoort. De abdij 
zelf heeft ongeveer 500 kamers die nog steeds alle in gebruik zijn. Er leven nog 
een 30-tal monniken. De andere kamers worden gebruikt als leslokalen voor 
ongeveer 900 leerlingen, die allemaal extern zijn. Er zijn ook een aantal 
bibliotheekkamers en andere nuttige ruimten. Ook de kerk zelf is echt de moeite. 
Een bijzonder mooie barokkerk. We mochten echter nergens in het klooster foto's 
trekken, zelfs niet zonder flits en dat was wel jammer. We waren echter allemaal 
onder de indruk van deze (overdreven) pracht en praal. We kwamen goed op tijd 
terug op het schip voor het middagmaal dat echter niet lang kon duren omdat we 
nog naar Dürnstein moesten en de boot om 16u wilde vertrekken. Een groot deel 
reed per fiets, de anderen per bus. Deze laatsten konden rustig rondwandelen in het kleine, mooie stadje. De 
fietsers moesten echter in ijltempo de afstand overbruggen. Ze waren dan ook iets later dan verwacht terug 
zodat de boot pas rond 16u20 kon afmeren. Onderweg maakten we nog de passages door enkele van de 11 
sluizen mee, waardoor we een goed beeld kregen van de enorme stuurmanskunst van de stuurman. Een schip 
van 110m lang en 10,14m breed besturen lijkt immers niet zo vanzelfsprekend. Het werd echter telkens zonder 
brokken netjes door de sluizen geloodst. In de vooravond maakten we nog een opbodspel met de op de 
spelletjesnamiddag gewonnen sterretjes mee. Rond 19u genoten we van een gala-aperitief om daarna aan te 
zitten aan het gala-afscheidsdiner met alles erop en eraan. Wat later op de avond werden we nog uitgenodigd 
op een dansavond, door de meesten gebruikt om nog wat gezellig na te kaarten over de voorbije dagen of over 
vroegere herinneringen. 
 
Dinsdag 13 juni 
Terug een zonnige morgen. We waren zoals gepland rond 9u in Passau en konden vlot uitchecken. Rond 9u45 
vertrok de bus richting Zelzate. Onze eerste stop was om 12u45 in Weingartsgreuth, niet zo ver van Würzburg, 
om te middagmalen. We vertrokken er weer om 13u45 en konden vrij goed opschieten, ondanks de vele 
wegenwerken. Opvallend zijn onderweg ook de immense velden zonnepanelen. Rond 16u hielden we een 
koffie/plaspauze in stopplaats Medenbach, een eindje voorbij Frankfurt. De volgende stop was om 18u30 in 
raststätte Frechen, dichtbij Aken. De tijd die we kregen was weerom te kort (45 min. voor 50 personen). De 
chauffeur kon vlot het vervolg rijden van onze lange trip en reed om 22u22 Sidmar binnen. 
We hadden een prachtige reis gemaakt waarvoor onze meeste dank uitgaat naar Anne en Wilfried voor de zeer 
goede begeleiding en de vlotte oplossing van de kleine probleempjes. 
 
Een supertevreden medereiziger, 
Daniël 
 
Met dank aan Daniël voor het verslag en de mooie fo to’s 
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 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). 
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DATA OM TE ONTHOUDEN        
 

2017  

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) 

19 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

19 oktober Gespreksavond rond sportvoeding met als gastspreekster 
Stephanie Scheirlynck (Experte Sportvoeding) 

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  
 
 
 
 

 
 

 
 


