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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 
 
 
 
 
 

http://www.vriendenkringsidmar.be/
http://www.nordicmps.org/wp-content/uploads/2011/03/Creative-Website-Design-Can-Heave-Your-Online-Business-Turnover.jpg


 

 
                               

Gepensioneerden 
 

Algemene info 
 

De inschrijvingen voor de activiteiten worden automatisch verwerkt! 
Het is dus belangrijk de code activiteit-stamnummer-aantal personen op correcte 

wijze op de overschrijving in te vullen, voorbeeld :  
 

    751901-106050-02   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 2019 
 

CODE Datum Activiteit Inschrijven  
vóór 

Kostprijs  Plaats 

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 Vriendenkring, zijn 
steeds welkom op al onze activiteiten. 
 

Kaarting op 21 november 2019         Code: 751911 

 
Waar       : The Club, Cesenaticolaan 2 te Zelzate  
Datum         : 21 november 2019, aanvang 14u. 
Inschrijven  : vóór 09 november 2019 
Prijs        : €  5,00 per persoon.  
Hoe storten : op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 
 : 751911-xxxxxx-yy 
                         waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aantal 

 

mailto:lydie.declercq@telenet.be
mailto:lydie@consurgo.be
http://www.vriendenkringsidmar.be/


 

 

 
Op 21 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  : 06 december 2019 om 11u30 deuren open om 11u 
 Inschrijven : vóór 16 november 2019 
 Prijs : €  23,00 / pers. voor leden en €  31,50 / pers. voor niet leden,  

  te storten op BE67 2900 3358 8087                           
 Hoe storten : 751912-xxxxxx-y 
                             waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aantal 
 
Johan Cockaert zorgt voor de 4de 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 06 december 2019    Code: 751912 



 

Menu in buffetvorm 

 

Aperitief 
Cava 

of fruitsap 
(1 glas per persoon) 

& 
Hapje 

Aperitiefhapje staat op tafel 
*** 

Koud voorgerecht 
Salade bar met vis- en vlees delicatessen 

*** 
Soepbuffet 

Tomatensoep met balletjes 
*** 

Hoofdgerecht 
Kalkoenborstfilet met Stroganoffsaus, seizoensgroentjes en kroketjes 

*** 
Dessert 

Dessertenbuffet 
& 

Koffie/thee buffet 
 

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 

  



 

Sinterklaas                                                         Info 
 

Op zaterdag 16 november 2019 gaat het 42ste 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 Reizen                    Activiteiten 
 

  3 daagse verrassingsreis 
26 maart t/m 28 maart 2020. 

     Reisnummer: 795091 

Prijs per persoon:  € 399,00   

Toeslag single :       € 98,00 

 

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 6% van de reissom 
 
 
Programma: 
 
Dag 1 : 
 
Vertrek ’s ochtends richting … we nemen ons ontbijt onderweg. Onze eerste stop is in een middeleewse stad die sind 
2001 op de werelderfgoedlijst van Unesco prijkt. De bovenstad wordt gedomineerd door de machtige … omgeven door 
de stadsmuur. Na de lunchtime bezoeken we een 17de eeuwse kasteel met een schitterende tuin. Daarna zetten wij 
onze rit verder naar ons hotel voor avondmaal en overnachting. 
 
 
Dag 2: 
 
Na het ontbijt begeven we ons naar een voormalige Koninklijke residentie waar menige bewoners uit verschillende 
periodes duidelijk hun sporen nagelaten hebben. We zetten onze tocht verder een watermolen die te maken heeft met 
de artiest CF we bezoeken ook nog zijn laatste verblijfplaats. Daarna keren we terug naar ons hotel voor avondmaal en 
amusement in de bar die we zelf met elkaar ongetwijfeld zullen maken. 
 
Dag 3: 
 
Na het ontbijt rijden we naar … waar een impressionistische schilder terug tot leven komt. De tuin rondom het water biedt 
elk seizoen een ander kleurenpallet. Na de lunch rijden we verder richting … een stadje bekend door haar historisch 
centrum en de Gotische kathedraal uit de 12de eeuw. Aansluitend zetten we onze rit verder naar onze eindbestemming. 
 
   
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  

https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=22316 
 
 
(de inschrijving is maar geldig als dit formulier is ingevuld en de storting is gebeurd). 
Het oude document kan eveneens nog gebruikt worden. 
 
Inschrijving en storting: 399 €/pp te storten vanaf 09/10/2019 t/m 25/10/2019. 
 
Annulatie en bijstandsverzekering = 6 % op de totale kostprijs van de reis.  
 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 van Vriendenkring Sidmar, met vermelding van: 
795091-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
Overschrijvingen vóór 09/10/2019 worden niet aanvaard 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. 
✓ De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden. 

 
 

  

https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=22316
http://www.ctt.be/


 

 

 +  8 daagse reis naar Madeira “Het Portugese eiland in 
de Atlantische Oceaan”. 
20 juni t/m 27 juni 2020. 

Reisnummer: 795092 

 

Madeira, een subtropisch eiland van 56 km lang en 19 km breed gelegen in de Atlantische Oceaan op zo’n  

600 km van de Marokkaanse kust en 1000 km ten zuiden van Lissabon. Ondanks zijn kleine oppervlakte heeft dit 

eiland heel wat parels te bieden. Zo is het bekend om zijn zeer milde klimaat, Madeira-wijn, de espada, de zwarte 

degenvis en zijn vele exotische bloemen waardoor Madeira ook wel het bloemeneiland wordt genoemd. Het 

robuuste karakter van het eiland uit zich in steile rotswanden en de afwezigheid van zandstrand.  

Prijs per persoon: € 1199,00  

Single toeslag:  € 299,00 per persoon  

Deze prijs omvat: 

 Transfer naar de luchthaven van Zaventem en terug  

 Vluchten Brussel – Funchal – Brussel met Brussels Airlines 

 Luxe touringcar ter plaatse gedurende het volledige verblijf 

 Ervaren Nederlandstalige lokale gids gedurende het volledige verblijf 

 7 overnachtingen in hotel Pestana Casino Studios**** op basis van half pension (lateraal zeezicht) 

 7 middagmalen (hoofdschotel + water en ¼ wijn) 

 Uitstappen en ingangsgelden zoals vermeld in het programma 

 Audioguidesysteem 

 Fooien voor gids en chauffeur 

 BTW, huidige luchthaventaksen en garantiefonds 

 

Deze prijs omvat niet: 

 Persoonlijke uitgaven 

 Dranken bij de avondmalen en overige dranken bij de lunches 

 Frontaal zeezicht: €99,00 pp voor het gehele verblijf 

 Annulatie- en bijstandsverzekering: 7% van de reissom 

 Annulatieverzekering: 6% van de reissom 

 Bijstandsverzekering: 40 euro/pp 

 



 

Programma  
 

Dag 1: Zelzate – Brussel – Funchal 

Transfer per touringcar naar Zaventem voor onze vlucht naar Madeira. Hier aangekomen worden we opgewacht door 

onze plaatselijke luxe touringcar die ons naar ons verblijfshotel Pestana Casino Studios**** in Funchal brengt voor check-

in, avondmaal en overnachting. 

 

Dag 2: Funchal 

Na ons ontbijt staat een volledige dag verkenning van Funchal, de hoofdstad van 

Madeira en een bruisende havenstad met een authentiek karakter, op het programma. 

We bezoeken er de oude stad met zijn barokke kerken, pleintjes en koloniale huizen. 

Eveneens lopen we even langs de Mercado dos Lavradores, de overdekte markt met 

groenten, fruit, bloemen en vis. We nemen onze lunch. Ook de kathedraal, één van de 

mooiste oude gebouwen in Funchal, het Museum de Arte Sacra met een collectie 

Vlaamse Primitieven en een borduuratelier mogen tijdens ons bezoek niet ontbreken. 

Terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting. 

 

Dag 3: Funchal – Camara de Lobos – Cabo Girao – Paul da Serra – Funchal 

We nemen ons ontbijt in het hotel waarna we naar het noordwestelijk deel van het eiland 

trekken. We starten in Camara de Lobos, een pittoresk vissersdorp aan de zuidkust van 

het eiland. We nemen er onze lunch vooraleer we verder rijden naar Cabo Girao, de 2de 

hoogste zeeklif ter wereld. De bus voert ons noordwaarts door het binnenland, via de 

prachtige Encumeada pas, via Sao Vicente langs de spectaculaire kustweg met talrijke 

uitkijkpunten en via het hoogteplateau van Paul da Serra terug naar Funchal. Onderweg 

verkennen we al wandelend dit deel van het eiland. De plantengroei en het landschap 

maken de inspanning de moeite waard. Avondmaal en overnachting in ons hotel. 

 

Dag 4: Funchal – Pico do Arieiro – Ribeiro Frio – Portela – Ponta de Sao Lourenço – Funchal 

Na het ontbijt rijden we tot aan de 2de hoogste top van het eiland, de Pico do Arieiro, die 

1810 m hoog is. Daarna trekken we naar Ribeiro Frio, een natuurpark waar we een 

forelkwekerij bezoeken. Na dit bezoek nemen we onze lunch waarna we verder rijden 

naar Portela met uitkijkpunt over de indrukwekkende rotsformaties van Penha d’Aquia. 

We wandelen naar Ponta de Sao Lourenço, het meest oostelijke punt van het eiland 

Machico, waar de ontdekkers van het eiland aankwamen in 1420. We keren terug naar 

ons hotel voor avondmaal en overnachting. 

 

Dag 5: Funchal – Monte Palace – Nossa Senhora do Monte – Adegas de Sao Francisco – Funchal 

Na het ontbijt brengt de kabelbaan ‘Teleferico’, die een prachtig uitzicht over de 

stad biedt, ons naar de top van de wijk Monte. We bezoeken er ondermeer de 

prachtige tuin Monte Palace met zeldzame tropische bomen en planten alsook 

het bedevaartsoord Nossa Senhora do Monte. Een zeer bekende attractie is de 

4 km lange afdaling terug naar het centrum van Funchal in een ‘tobogan’, een 

rieten slee op houten latten die door 2 ‘carreiro’ wordt bestuurd. Wie houdt van 

een beetje opwinding zal hier zeker van genieten. Tenslotte brengen we een 

bezoek aan de ‘Adegas de Sao Francisco’ ook gekend als ‘The Old Blandy Wine 

Lodge’. Een rondleiding doorheen dit museum annex wijnkelder leert ons alles 

over de geschiedenis en het productieproces van de gekende Madeirawijn. Na 

dit gesmaakte bezoek, keren we terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.  

Dag 6: Funchal – Pico dos Barcelos – Levada – Funchal  

Na het ontbijt brengt onze bus ons naar Pico dos Barcelos, de grootste 

bergketen van Madeira waar we op 1094 m hoogte Eira do Serrado bereiken. 

Dit is één van de mooiste plaatsen op Madeira met een adembenemend 

uitzicht op de bergen en het dorp Curral das Freiras, ook wel de nonnenvallei 

genoemd. Dit naar de legende dat tijdens de 16de eeuw nonnen in dit dorp 

onderdoken die op de vlucht waren voor de piraten die Madeira bestookten. 

We nemen onze lunch in het dorp waarna we een wandeling maken langs de 

zogenaamde ‘levadas’ of irrigatiekanaaltjes. Op Madeira werden meer dan 

2000 km levadas aangelegd. Dit zijn kleine kanaaltjes die het water uit het 

Noorden van het eiland, over en door de bergen naar het droge Zuiden voeren 

om daar de akkers te bevloeien.  



 

 

Gezien deze vorm van irrigatie enorm belangrijk is voor de landbouw en watervoorziening, werden hierlangs 

wandelpaden aangelegd. Terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting. 

 

Dag 7: Funchal – Ponta do Pargo – Ponto Moniz – Funchal 

Na ons ontbijt rijden we via Jardim do Mar, een pittoresk dorp vlak aan de zee en Paul 

do Mar, een traditioneel vissersdorp met uitkijkpunt Precipio, naar Ponta do Pargo. Dit 

is het uiterste westpunt van het eiland Madeira waar een stop aan de vuurtoren een 

must is. Verder naar Ponto Moniz, gekend om zijn natuurlijke, vulkanische poelen en 

zwembaden. Terug naar Funchal via Sao Vicente, langs de spectaculaire kustweg 

met talrijke uitkijkpunten en watervallen. Avondmaal en overnachting in het hotel.  

 

Dag 8: Funchal – Brussel – Zelzate 

Na het ontbijt en check-out brengt onze touringcar ons naar de luchthaven voor onze vlucht terug naar Brussel. Hier 

aangekomen is er aansluitend een transfer voorzien naar Zelzate. 

 

     

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  

https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=22060   
 
(de inschrijving is maar geldig als dit formulier is ingevuld en de storting is gebeurd). 
Het oude document kan eveneens nog gebruikt worden. 
 
Inschrijving en storting: voorschot 400 €/pp  te storten vanaf 18/09/2019 t/m 30/09/2019. 
 
Annulatie en bijstandsverzekering = 7 % op de totale kostprijs van de reis.  
Annulatieverzekering : 6 % op de totale kostprijs van de reis 
Bijstandsverzekering : 40 €/pp 
 
Daarna is inschrijving enkel mogelijk mits voorafgaande vraag of er nog plaatsen 
beschikbaar zijn op het vliegtuig. 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 van Vriendenkring Sidmar, met 
vermelding van: 
795092-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
 
Overschrijvingen vóór 18/09/2019 worden niet aanvaard en wel teruggestort. 
Niét-leden van de vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen beschikbaar zijn – en 
betalen 30 €  meer. 
 

 

Algemene opmerkingen 

➔ Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. 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. 

 

***Maximum 8 single kamers per groep. 

 
 

Commissie reizen       CTT – licentie A6259 

  

https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=22060
http://www.ctt.be/


 

  



 

 
 

   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 reizen.                                                                                                        
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).  

 
  



 

 

 
 

!!  Filmtickets Kinepolis !! 
 

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

Dit voor de prijs van € 9,25 (prijs kassa € 11,40 !!) 
 

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 voor 
pretparkkaarten. Beschikbaar het hele jaar door. 
 

Spring gerust binnen in het VKS-secretariaat voor ons 

aanbod met ruime korting !! 
  



 

Hoe communiceren wij?  
 
INFOSCHERMEN  
De infoschermen worden wekelijks aangepast met de laatste 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 aanbiedingen en  
up-to-date nieuws hebben wij nu een aparte website voor de 
Handelaarsgids !!                                 

WWW.handelaarsgidsvks.be 
 
FACEBOOK:  
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, klik dan op onderstaande link 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. 
 

  

http://www.vriendenkringsidmar.be/
http://www.handelaarsgidsvks.be/
https://facebook.com/VriendenkringSidmar
mailto:%20%20%20bart.vanvlaenderen@arcelormittal.com
mailto:%20%20%20bart.vanvlaenderen@arcelormittal.com
mailto:marnix.vanhoecke@arcelormittal.com


 

DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

2019  

12 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

20 t/m 27 september Reis Slovenië (Reizen) 

26 september e-Karting (Vrije Tijd) 

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) 

2020  

26 t/m 28/03 Verrassingsreis (Reizen) 

20 t/m 27/06 Madeira (Reizen) 

5 t/m 12/10 Cruise in de Provence (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 

 

http://www.vriendenkringsidmar.be/

