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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 
 

 



 

Commissie Uitzonderlijke Activiteiten 
 

 
Beste leden, 
 
Vanaf 1 december 2017 kunnen jullie inschrijven op onze uitzonderlijke 
activiteit : 
 

“Vakantiepark De Vossemeren 2018” 
 
Wanneer : van 28 september tot en met 1 oktober 201 8 

 Adres   : Center Parcs DE VOSSEMEREN in  
                   Elzen 145, 3920 Lommel (B) 
 
 
Op het volgende blad zie je de aanbiedingen van de verschillende huisjes en 
comfort aanbiedingen. Maak jullie keuze en boek via : 
 

www.centerparcs.be/vriendenkringsidmar  
(ctrl, en Klik Linker muisknop) 

 
of indien je geen PC hebt : telefonisch naar 011/61.61.61  
 (enkel op werkdagen VAN 09u00 TOT 17u00) 
 

ZEKER DOORGEVEN BIJ BOEKING  : 
 

ACTIECODE CP2450 
Zoniet, zal je de overeengekomen korting niet bekomen ! 

 
 
Let wel: Per type zijn een beperkt aantal cottages beschikbaar. 
 
Ik hoop dat jullie talrijk inschrijven en tot dan.  
 



 

 Commissie Reizen                     activiteiten   
 

    3 daagse culinaire verwenreis naar de Champagnestre ek 
 Donderdag 7 juni  tot en met zaterdag 9 juni 2018.                      

 

Reis nummer: 95086 
 

Prijs  :  Per persoon op basis van tweepersoonskamer 485 € 
  Per persoon op basis van éénpersoonskamer   580 € 

 
Inbegrepen in de prijs: 
o Transport Zelzate - Reims -  Zelzate 
o BTW 
o 1 begeleider van De Buck Incentives 
o 1 professionele gids 
o 2 overnachtingen in Hotel Ibis Styles Reims Centre Cathedrale **** 
o Alle maaltijden (D1: lunch: 2 gangen, diner: 2 gangen / D2: lunch 1 gang, diner: 3 gangen / D3: lunch: 

1 gang) 
o Drankenpakket bij de maaltijden (1 drankje per maaltijd behalve bij diner D2: 2 drankjes en glas 

champagne) 
o Alle vermelde uitstappen &  ingangtickets 
o Audioguidestysteem  
o Fooien chauffeur en gids 

Niet inbegrepen in de prijs: 
o Persoonlijke uitgaven 
o Annulatie- en bijstandsverzekering: €52,50 per persoon voor volledige reis 
o Niet vermelde dranken en diensten 

 

PROGRAMMA 
 
DAG 1: Bus Gent-Reims en bezoek aan Reims en champa gnedomein Pommery 
 
’s Morgens vertrekken we met de bus vanop de 
parking van ArcelorMittal Gent. We rijden naar 
Reims en eten er om 12u lunch in het Ibis Hotel. 
Nadien brengen we een gegidst bezoek aan Reims 
en verkennen we onder meer de Cathedral Notre 
Dame de Reims. We brengen een bezoek aan het 
domein Pommery, proeven er lekkere champagne 
en krijgen een demonstratie van het sabreren. 
Diner vindt plaats in Flor Excelsior & nadien 
overnachting in het Ibis hotel in Reims. 
 
 
 
DAG 2: Proeven, vrije tijd en een bezoek aan het gr af van Dom Perignon  

 
We starten de dag met een lekker ontbijt in het hotel en een 
rondrit door de ‘Montagnes de Reims’. We brengen een culinair 
bezoek aan Escargot Des Grand Crus en proeven er de 
huisgemaakte Escargots. We degusteren in Vadin-Plateau net 
voor de lunch. In de middag maken we een wandeling in 
Hautvillers, brengen we een bezoek aan het graf van de bekende 
wijnmonnik Dom Perignon en is er vrije tijd. We degusteren 
nadien Gobillard en Champagne en trekken ’s avonds naar ‘Au 
Petit Comptoir’ voor een uitgebreid diner. 



 

 
DAG 3: Bus Gent-Reims en bezoek aan Reims & champag nedomein Pommery 
 

We verlaten  om 10u het hotel en brengen we een origineel bezoek aan 
‘de Tonnellerie’. We krijgen een korte gegidste wandeling in Laon, .na de 
lunch vertrekken we kort na de middag terug naar ArcelorMittal Gent. 
Aankomst  voorzien vóór 18u.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  
https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=13549  
 

(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: gelieve het volledige bed rag /pp  te storten vanaf 01/02/2018 tot en 
met 10/02/2018.  
Let op : annulatie- en bijstandsverzekering is niet  inbegrepen in de prijs ! indien men dit 
wenst, gelieve het te storten bedrag te verhogen me t 52,5 euro/pp. 
Daarna is inschrijving enkel mogelijk mits voorafga ande vraag of er nog plaatsen beschikbaar 
zijn. 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 v an Vriendenkring Sidmar, met 
vermelding van: 795086-xxxxxx-xx  (nummer van de re is – stamnummer – aantal deelnemers). 
Overschrijvingen vóór 01/02/2018 worden niet aanvaa rd en wel teruggestort. 
 
Niet leden van de VKS kunnen deelnemen als er plaat sen beschikbaar zijn en betalen  
10 €/pp meer.  

Commissie reizen       De Buck Incentives:  Licenti e A1053 



 

 

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 

751802 22 februari Bowling 09 februari €    1,00 Eeklo 
751803 15 maart Lentekaarting 09 maart €    5,00 Zelzate  
751804 16 t/m 20 april Midweek  16 januari €  216/226 Blankenberge 
751805 17 mei Lentetrip 28 april €   47/62 Land van Strijen  
751806 21 juni Krulbollen 08 juni     gratis Ertvelde Kluizen  
751809 06 september Rustige fietstocht 24 augustus €   12/18 Ertvelde-O Eekl 
751810 18 oktober Herfstbowling 10 oktober €    1,00 Eeklo 
751811 15 november Herfstkaarting 07 november €    5,00 Zelzate 
751812 07 december Eindejaarsfeest 16 november €     ? Wachtebeke 

 
OPGELET : Bowling op 22 februari i.p.v 16 februari 
                    Rustige fietstocht op 6 septemb er i.p.v. 13 september 

 
 

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



 

 
 

Bowling op 22 februari 2018 Code: 751802  
 

  
     Waar  : Yeti, Leopoldlaan 60, 9900 Eeklo 
    Datum  : 22 februari 2018 om 14u  

     Inschrijven : vóór 9 februari 2018  
      Prijs  : € 1/persoon/spel storten op rekening  BE67 2900 3358 8087 
     Hoe storten : 751802-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. 
Agnès De Decker en André Vernaeve waren de gelukkig e winnaars in oktober 
2017. 
 
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 15 maart 2018         Code: 751803  

 
Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  
Datum         : 15 maart 2018, aanvang 14u.  
Inschrijven  : vóór 9 maart 2018 
Prijs        : €  5,00 per persoon.  
Hoe storten : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 
 : 751803-xxxxxx-yy 
                           waarvan xxxxxx je stamnu mmer is en yy het aantal 
 

Op 15 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 16 t/m 20 april 2018 Code: 751804  
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 Voor de gegevens van de midweek zie de ledenkaarte ditie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydie 



 

Sinterklaasfeest 2017 – Enkele foto’s …  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

DATA OM TE ONTHOUDEN        
 

2018  
11 t/m 14 januari Short-Ski (Vrije Tijd) 

10/02 t/m 16/02 Reis Dubai (Reizen) 

22 februari Bowling (Gepension.) 

15 maart Lentekaarting (Gepension.) 

21 maart Algemene Vergadering VKS om 17u15  in het Administratief 
Gebouw: alle leden zijn welkom! 

16 t/m 20 april Midweek (Gepension.) 

17 mei Lentetrip (Gepension.) 

07/06 t/m 09/06 Reis Champagne (Reizen) 

21 juni Krulbollen (Gepension.) 

6 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

18 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

15 november Herfstkaarting (Gepension.) 

17 november Sinterklaasfeest in Domein Puyenbroeck,  Wachtebeke 

07 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 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  
 
 
 
 
 
 


