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ALGEMENE INFO                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leden, daar er in mei géén One  verschijnt, 
houden wij eraan, om jullie zoals vroeger allemaal 
een Infokrantje op te sturen. 
 
SINTERKLAASFEEST: 17 november 2018 
Alle speelgoedbestellingen moeten binnen zijn ten l aatste op 
13/07/2018…………..  blz. 3 
Enkel inschrijven via de website is geldig. 

 

Openingsuren Secretariaat Vriendenkring 

Maandag, woensdag en vrijdag 

van 10u tot 16u30 
(middagpauze van 12u tot 12u30) 

Dinsdag en donderdag : gesloten 
 



 

 

Sinterklaas                                                         Info  
 

Op zaterdag 17 november 2018 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.  
 

1. Inschrijven 
Wie? 
• Kinderen (géén kleinkinderen) geboren tussen 01/01/2008 en 31/12/2018. 
• Minstens één van de ouders moet lid zijn van VKS. 

 

Keuze speelgoed? 
• Voorstelling speelgoed vanaf 17/05  op de website van de vriendenkring: 

www.vriendenkringsidmar.be 
 

Wanneer? 
• Inschrijven vanaf 31/05 tot uiterlijk 13/07/2018 . 

 

Hoe? 
• Via de website van de vriendenkring: www.vriendenkringsidmar.be 

o Selecteer “Sinterklaasfeest” op de startpagina 
o Selecteer  “Inschrijvingen” als activiteit 

• Vul alle gevraagde gegevens nauwkeurig  in. 
 

2. Controle – belangrijk!!! 
Controleer zelf uiterlijk vóór 13/07/2018 op de internetsite van VKS (onder Sinterklaasfeest) of 
je inschrijving goed verwerkt is (wij doen geregeld een update). Meld uw opmerkingen aan het 
secretariaat VKS voor deze uiterste datum. Opmerkingen of klachten ná deze datum 
worden in geen enkel geval aanvaard. 

 

3. Speelgoedkaarten en informatie  
Begin november 2018  ontvang je een omslag met de speelgoedkaarten en verdere info over 
het sinterklaasfeest. Met deze speelgoedkaarten kan je op het feest (en alleen dan) je 
speelgoed afhalen. 

  
4. Afhalen speelgoed  

Kan enkel op zaterdag 17 november 2018  op de uren vermeld in de brief (uit punt 3) in ruil 
voor de speelgoedkaarten. 

 

5. Opmerkingen 
- Door de inschrijving via website vermijden we dat er formulieren verloren gaan met de 

post. Niettemin is het enkel de controle uit punt 2 die je zekerheid geeft over de goede 
verwerking van je inschrijving. 

- Kinderen die nog moeten geboren worden op datum van aanvraag mogen ook reeds 
vermeld worden met de vermoedelijke geboortedatum, voor zover deze vóór eind 2018 
voorzien is. 

- Uw keuze van het speelgoed hoeft niét noodzakelijkerwijze leeftijdsgebonden te zijn! 
- Ouders die vragen hebben bij het voorgestelde speelgoed en graag het speelgoed wat 

kleurrijker willen zien, kunnen terecht op de VKS-website. 
 

6. Medewerkers 
Kandidaat medewerkers worden vriendelijk uitgenodigd om zich te melden aan het 
secretariaat. Vaste medewerkers worden opnieuw ten gepaste tijde aangeschreven. 
Hou in elk geval reeds deze datum (en de dag voordien) vrij. 
 

De werkgroep Sinterklaasfeest. 



 

 

!!!!  OPENINGSUREN 
SECRETARIAAT IN JULI & 

AUGUSTUS  !!!! 
 
 

Dit jaar zijn wij terug vroeger open in de vakantie maanden. 
 

U kan op maandag, woensdag en vrijdag bij ons pretp ark- 
en bioscoopkaarten aankopen. 

 
Openingsuren van 9u00 tot 12u00 en  

van 12u30 tot 16u30 in het VKS-secretariaat. 
 

 

Wij blijven een aantal regels en tips herhalen:  
Tip 1: bij een grote bestelling krijgen wij graag een seintje op v oorhand . 

Tip 2: wacht niét tot het laatste moment  vooraleer uw kaarten aan te vragen 
en hou onze openingsdagen  en -tijden in de gaten! De kaarten zijn niét 
datumgebonden en zijn geldig t/m de herfstvakantie (bij sommige parken 
zelfs het ganse jaar door).  

Tip 3: zorg dat je steeds jouw VKS-lidkaart met geldige sticker kan 
voorleggen  op verzoek. 

Tip 4: liefst betaling via bancontact; cash geld wordt ook aanvaard. 

Tip 5: kaarten hebben een geldwaarde en worden dus nooit opgestuurd 
naar huis of werkplek!!! 

Aangekochte kaarten worden NIÉT teruggenomen of ger uild. 
 

 



 

Sportm@r: Watersportbaanloop 

 

Wie?  Sportm@r  

Wat? "39"39"39"39

stestesteste

    Watersportbaanloop voor Vlaamse Bedrijven"Watersportbaanloop voor Vlaamse Bedrijven"Watersportbaanloop voor Vlaamse Bedrijven"Watersportbaanloop voor Vlaamse Bedrijven" 

JeugdloopJeugdloopJeugdloopJeugdloop:     500 m (2009-2012) – 1 km (2006-2008) - om 18u10  

Volwassenen: 5 km – om 18u30 

Wanneer? WoensdagWoensdagWoensdagWoensdag    16 mei16 mei16 mei16 mei 

Waar? Watersportbaan, BLOSO-sporthal Zuiderlaan, Gent 

Hoe inschrijven? Inschrijven via doodle: www.sportmar.be  

Prijs? Gratis.Gratis.Gratis.Gratis. 

Elke deelnemer ontvangt een broodje enbroodje enbroodje enbroodje en een drankjedrankjedrankjedrankje.  

 

 

 

 

 

 

SiKuFoto: Workshops 

 

 

Wat? Workshops bijwonen van onze fotoclub, ter kennismaking.  

 

Waar?  Cultuurcentrum Safarken, Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke.  

 

Wanneer?  2

de

 dinsdag van de maand (behalve juli & augustus).  

 

Contactadres: info@sikufoto.be 

 

Neem alvast een kijkje op onze website www.sikufoto.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 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). 
 
 



 

 

 

Gent Festival van Vlaanderen is anno 2018 
uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
Europese muziekfestivals. Het festival maakt 
het grote verschil door haar diversiteit, 
creativiteit en topkwaliteit. Jaarlijks staan maar 
liefst 180 concerten met ruim 1500 
(inter)nationale artiesten op het programma. 
Topkwaliteit, prachtige locaties en originele 
concepten 
zoals OdeGand en Parklife zorgen voor een 
onvergetelijke en beklijvende ervaring. Hier 
moét je bij zijn! 

 

Zoals elk jaar bouwt het Festival haar programma op rond een thema. In 2018 
ontdekken en ontleden we Macht  in al zijn vormen: hoe worden kunstenaars 
gestuurd in hun denken en creatie? En hoe worden wij als publiek op onze 
beurt daardoor beïnvloed? Tijdens een intrigerende tocht van 3 weken  
brengt het Festival op meer dan 25 locaties  een divers aanbod van muzikale 
hoogvliegers: van klassieke meesterwerken over traditionele wereldmuziek tot 
moderne dans en muziektheater. Gent Festival maakt zich niet alleen sterk 
door haar boeiende keuzes voor artiesten en muzikanten maar ook door haar 
unieke en gedurfde concertlocaties . Met een oppervlakte van 
zestienduizend vierkante meter en industriële look is de Floraliënhal dé 
eyecatcher van deze editie waar maar liefst vier concerten zullen doorgaan! 
Je beleeft er een overweldigende opera Don Carlos van Verdi en een 
verbluffend flamencospektakel, recht uit het hart van het broeierige Andalusië.  

 

 
Op zaterdag 15 september trapt, OdeGand, als Allerstrafste 
Gentenaar 2017, het feest op gang. Tot en met zaterdag 6 oktober 
kan je genieten van onvergetelijke opera's , vernieuwende koren en 
orkesten, levende dirigentlegendes , muziek in openlucht en een 
slotconcert waar onze zintuigen nú al naar verlangen.  

De leden van de Vriendenkring Sidmar krijgen 15% korting  op alle 
concerten van Gent Festival van Vlaanderen (exclusief coproducties 
en reservatiekosten). 

 

Met je persoonlijke lidkaart kan je korting verkrij gen bij aankoop van tickets ter plaatse in 
het bespreekbureau (Tickets Gent Sint Baafsplein 17  – 9000 Gent) ) of via het tonen van de 
lidkaart per scan via info@ ticketsgent .be.  

Met 1 lidkaart kunnen er maximum 2 tickets aangekoc ht worden . 

De ticketverkoop start op dinsdag 15 mei.   
 

Copyright foto’s: Wouter Rawoens, Guy Kleinbatt 

Gent Festival van Vlaanderen 2018 

15 september - 6 oktober  

-15% 



 

 
 



 

 

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 

751806 21 juni Krulbollen 08 juni     gratis Ertvelde Kluizen  
751809 06 september Rustige fietstocht 24 augustus €   12/18 Ertvelde-

Oosteeklo 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Krulbollen op 21 juni 2018 Code: 751806  
 
 
Waar   : Pastoorshoek 5, Ertvelde-Kluizen  

Datum          : 21 juni 2018, aanvang 14u. 
Inschrijven : vóór 8 juni 2018 
Prijs              : gratis 
 
 
 
 
Onder leiding van Mariette De Craene en haar medewerkers gaan we voor de  
4de keer krulbollen. Dit is een groepssport die de laatste tijd heel erg in trek is en 
waar het ook gezellig is om deel te nemen. We hopen op een talrijke opkomst 
zoals vorig jaar en hopelijk zijn de weergoden ons nu ook goedgezind. Vooraf 
telefonisch of via mail (lydie.declercq@telenet.be) inschrijven is noodzakelijk, dit in 
verband met de verzekering. 
 
In juli en augustus nemen we ook verlof en zijn er geen activiteiten voor de 
commissie gepensioneerden. 
 

 
 

OPGELET :  Rustige fietstocht op 6 september i.p.v.  13 september 
 
Daar vorig jaar de fietstocht werd afgelast door het slechte we er, zal dezelfde 
tocht gereden worden op 6 september 2018. Zie volgende Infokrant.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lydie 
 



 

Commissie                                 Reizen  
 

Reisverslag Dubai en Abu Dhabi 
 

 
Dag 1:   
Om 10u15 stonden we vertrekkensklaar naar Zaventem om onze vlucht met de luchtvaartmaatschappij “ 
Emirates” te halen naar Dubai. Aan boord was het luxe, drank en eten waren inbegrepen, iedereen had zijn eigen 
TV scherm en kon kijken naar 1 van de vele films die hier aangeboden werden, bovendien waren er ook camera’s 
die vooraan en onderaan het vliegtuig gemonteerd zaten en wij dus alles goed konden volgen. 
We kwamen aan in Dubai om middernacht en waren pas rond 1u30 in het hotel.   
Nu vlug slapen want morgen gaan we op verkenning. 

 
Dag 2:  
Na een korte nacht en een lekker ontbijt vertrokken we om 10 u naar het oude Dubai.  
Aldaar wat rondgewandeld en enkele huisjes bezocht die zijn ingericht als 
shops. Daarna met een abra (watertaxi) de Creek overgestoken (de Creek 
is een zeearm die door de jaren heen uitgebreid werd van 3 naar 28 km). 
Daar eerst een kruidensouks bezocht, vervolgens een goudsouks (waar de 
grootste gouden ring ter wereld ligt, 58 kg goud en 5,5 kg edelstenen) om te 
eindigen bij een lederwinkel met modeshow.  Lunch aan de Creek met 
uitzicht op de Skyline van Dubai.  
Na de lunch naar het winkelcentrum Mall of the Emirates met als trekpleister 
een indoor skipiste! Terug naar hotel, verfrissen en vertrek naar de 
jachthaven Marina Bay, een kunstmatig aangelegde jachthaven, waar we 
hebben gedineerd op het bovendek van een boot al varend tussen de honderden verlichte wolkenkrabbers. 
Indrukwekkend zicht. 
 
Dag 3:   
Vandaag hebben we afspraak om 9u30 voor het bezoek aan het bekende Palmeiland en een bezoek aan Atlantis 

hotel (een klein gedeelte is toegankelijk voor het publiek). Vervolgens 
teruggereden naar de Jumeirah souks waar we een mooi zicht hadden op 
het bekende 7 sterrenhotel Burj Al Arab. Toevallig was er op de plaats 
waar we waren een samenkomst van hoge pieten, waaronder de 
kroonprins van Dubai, en natuurlijk veel chique auto's.  
Vervolgens stop aan de hautaine JBR walk en daarna lunch in hotel Mariott 
op het 52ste verdiep waar we een mooi zicht hadden op het Palmeneiland. 
Terug naar het hotel waar we werden opgehaald door moderne Jeeps voor 
een safari in de woestijn. Een uurtje rijden tot aan de place to be, lucht uit 

de banden laten en dan de woestijn in. Heel spectaculair en spannend. Precies of we zaten in Parijs-Dakar! Stop 
in de woestijn om de zonsondergang te kunnen bewonderen waarna we zijn verder gereden tot een kamp waar 
ons een BBQ en optredens werden voorgeschoteld.  

 
Dag 4 :   
Om 9u vertrokken naar de Dubai mall, met zijn 1200 winkels het grootste winkelcentrum van Dubai.  
Je vindt daar alle bekende merken, er is een grote aquarium met haaien, 
roggen, enz.., een ijspiste, dierentuin, afdeling alleen toegankelijk voor 
kinderen,...er zijn zelfs indoor taxi's! Vanuit de Dubai mall bereik je de ingang 
van de Burj Khalifa. Met zijn 828 m het hoogste gebouw ter wereld (men is wel 
reeds bezig een nieuwe toren aan het bouwen die ongeveer 928 m hoog zal zijn, 
maar in Saoedi - Arabië is men een toren van meer dan 1 km hoog aan het 
bouwen). Na 45 min aanschuiven konden we de lift nemen naar het 124 en/of 
125ste verdieping op een hoogte van 452m. In exact 1 minuut stonden we 
boven. Van daaruit had je een formidabel zicht op heel Dubai. Jammer dat het 
glas de foto's enigszins van kwaliteit deed inboeten. 
Terug beneden, lunch (Libanees) in een restaurant van de Dubai mall. Vervolgens bezoek aan een goudwinkel, 
Hard Rock café en paleis van de Sheikh (enkel buitenkant). Daarna naar hotel, aperitieven en gaan dineren in het 
Armani hotel dat gelegen is op de 1ste verdieping van de Burj Khalifa met mooi uitzicht op dansende fonteinen.  
Vandaag heel warm (33 ºC) en volop zon. 

 
 
 
 
 



 

 
Dag 5:   
Valentijnsdag en ook ons hotel is helemaal versierd ter gelegenheid van deze dag. In Dubai kennen ze dus ook 

Valentijn! Vandaag om 8u vertrokken naar Abu Dhabi, het grootste emiraat 
van de verenigde Arabische emiraten. Gezien Abu Dhabi de hoofdstad is 
hebben zij het voorrecht van het presidentschap. Democratie bestaat niet in 
de VAE. Eerste stop in Abu Dhabi is de Zayed moskee, enorm groot 
(capaciteit van 40000 personen), met de grootste luchter (10m diameter - 
15m hoog) en tapijt ter wereld. Er was een strenge controle op kledij om de 
moskee te mogen betreden, zeker de vrouwen zullen het geweten hebben. 
Vervolgens zetten we onze weg verder tot aan de Ethiad Towers (komen in 
beeld tijdens de film Fast and the furious 7), waar we tot het 74ste verdiep 

zijn geweest.  
We hadden uitzicht op de eilanden zoals o.a. Abu Dhabi, het 
paleis van de Sheikh en het schitterende hotel Emirat Palace. 
Jammer dat de wind en het zand spelbrekers waren om een 
optimaal zicht te hebben. Terug beneden van een heerlijke 
lunch genoten in het Ethiad gebouw. In de namiddag een 

bezoek aan het Louvre, een museum 
dat gebouwd is op een eiland, kostprijs 
1,5 miljard dollar (evenveel als de Burj 
Khalifa). Speciaal aan het Louvre is een 
dakconstructie die uit verschillende 
lagen staal bestaat. Het dak weegt 
daardoor evenveel als de Eiffeltoren. Na 
dit bezoek terugrit naar ons hotel om ons klaar te maken voor het 'valentijnsdiner' dit keer op 
het terras van een hotel rechtover de Burj Khalifa en het was de moeite (Palace hotel). 
Heerlijk gegeten, kreeft, kingcrab, lamsvlees, enz... teveel om op te noemen! Tijdens de 
maaltijd kregen we nog prachtige lichtshows op de Burj Khalifa te zien. 

 
Dag 6:   
Dus ook de laatste van onze rondreis : Om 9u vertrokken naar Sharjah, het emiraat gelegen ten noorden van 
Dubai.  

Sharjah is heel wat kleiner en vooral conservatiever dan Dubai en Abu Dhabi. Er is 
onder andere een totaal alcoholverbod. Verder staan er ook veel grote gebouwen, zijn 
er vooral heel veel moskees en heb je mooi aangelegde parken. Eerste halte is een 
fotostop aan één van de vele moskees, vervolgens stop in het oude Sharjah, de Souk 
Al Arsah, een gebouw met enkele knusse winkeltjes. Volgende stop een bezoek aan 
de vis- en groentenmarkt/veiling waar alle soorten vis, 
groenten en fruit te vinden zijn. Vooral dadels in alle soorten 
en grootte werden goed gesmaakt! Daarna verder naar de 
blauwe souks, 2 mooie moderne gebouwen waar 
verschillende winkels zijn gehuisvest. Na dit bezoek tijd om te 
lunchen in een visrestaurant en ook deze keer was het 
opnieuw dik in orde met o.a. kreeft en gamba's. Na de lunch 

terugrit naar ons hotel met onderweg een fotostop aan The Frame (hoogte van 154m en 
een uitzicht op Dubai), enkele medereizigers hebben de frame bezocht op eigen kracht. 
De anderen zijn met de bus teruggekeerd naar het hotel. S ’avonds diner in het 
befaamde 7 sterrenhotel Burj Al Arab  (kostprijs bouw van dit hotel 1 miljard dollar)! Het 
hotel is 321m hoog, heeft een 200 tal kamers (suites) van 160 vierkante meter elk, 
verblijf per nacht min 2000€, in de zomer 1000€. Eén en al luxe!! Morgen vliegen we terug naar België, naar het 
normale leven. Het mooie weer (de hele week zon met 30°C en meer) zullen we wel missen. 
 

 
 
 
 

Met dank aan Franky Lybaert voor het verslag. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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   : CenterParcs 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.  



 

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 

ontvangen 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  
11 mei VKS-secretariaat gesloten 

17 mei Lentetrip (Gepension.) 

21 juni Krulbollen (Gepension.) 

6 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

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

18 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

2 november VKS-secretariaat gesloten 

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  
 
 
 
 


