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ALGEMENE INFO                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRETPARKEN:  
Hierbij vinden jullie in deze krant op blz. 5 de ni euwe prijzen en openingdata 
van de pretparken. Dankzij scherpe prijsonderhandel ingen hebben wij bij 
verschillende parken grotere kortingen kunnen bekom en. Voor sommige 
pretparken heeft dit wel tot gevolg dat wij voor he n vroegtijdig de verkoop 
moeten stoppen omdat wij, net zoals jullie, aangeko chte kaarten niet meer 
kunnen teruggeven.  
Sommige parken openen pas hun deuren bij het begin van de paasvakantie 
(rond 31/03) en eindigen doorgaans op het einde van  de herfstvakantie (4/11). 
Wij starten met de verkoop van de kaarten op het VK S-secretariaat vanaf 
maandag 26/03 (onder voorbehoud).  
Wij raden alle leden aan om voor hun bezoek de webs ite van de parken te 
raadplegen. 
 

 

Openingsuren Secretariaat Vriendenkring 

Maandag, woensdag en vrijdag 

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

Dinsdag en donderdag : gesloten 
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Uitnodiging tot de 41ste Algemene 

Vergadering 

 

De Algemene Vergadering Vriendenkring Sidmar vindt 

plaats op: 

Woensdag 21 maart 2018 om 17u15 
 

 

In het auditorium ArcelorMittal Gent centraal 

Administratie-gebouw (toegang via de hoofd- of 

zijingang). 
 
De agenda omvat volgende punten: 

 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 22 maart 2017. 

2. Verslag van de werkzaamheden van 2017 en toelichting over de 

vooruitzichten voor 2018. 

3. Goedkeuring balans 2017 en ontwerpbudget 2018. 

4. Verkiezing van 6 leden van de Raad van Bestuur. 

• 2 bedienden (2 vervallen mandaten) 

• 4 arbeiders   (4 openstaande mandaten) 

5. Antwoorden op rondvraag vorig jaar. 

6. Rondvraag. 
 

Kandidaten voor een mandaat in de Raad van Bestuur van de Vriendenkring 

Sidmar, kunnen hun aanvraag richten aan de voorzitter van de Raad van 

Bestuur tot uiterlijk 07 maart 2018. 

Met het oog op de eventuele stemming voor de verkiezing van de nieuwe 

leden van de Raad van Bestuur, worden de leden verzocht in het bezit te zijn 

van hun lidkaart 2018. 

 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 22 maart 2017 ligt, vanaf 

heden, voor de leden ter inzage op het secretariaat van de Vriendenkring 

Sidmar. 
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     Voorzitter: Wim HEYDE                      Ondervoorzitter: Anne Saveries 
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!!  Filmtickets Kinepolis 

!! 
 

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

Dit voor de prijs van € 9,00 (prijs kassa € 11,05 !! ) 
 

Deze 2D-bioscoopcheques zijn ruilbaar voor een film naar 
keuze, met uitzondering van een 3D-film. Omruilbaarheid voor 
3D-film is enkel mogelijk mits toeslag van € 2,00 voor gewone 
3D of mits toeslag van € 3,00 voor HFR-3D aan de kassa. 
Supplement film Lange Speelduur (>/= 2u15): € 0,75. 
Andere supplementen: zie website Kinepolis. 

 
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. 
Metropolis Antwerpen Kinepolis Imagibraine Kinepolis Leuven 
Kinepolis Brussel Kinepolis Hasselt Kinepolis Luik 
Kinepolis Gent Kinepolis Kortrijk Palace Luik 
Kinepolis Brugge Kinepolis Oostende  
De 2D-bioscoopcheque is ook ruilbaar in Ciné Espace Arlon, Beverly 
Screens Knokke, Cinepointcom in Charleroi, Verviers, Bastogne, Libramont 
en Marche.    
De verkoop gebeurt onder dezelfde voorwaarden als v oor 
pretparkkaarten. Beschikbaar het hele jaar door. 
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Spring gerust binnen in het VKS-secretariaat voor o ns 
aanbod met ruime korting!!  
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 Inschrijvingsformulier voor een Inschrijvingsformulier voor een Inschrijvingsformulier voor een Inschrijvingsformulier voor een     

VriendenkringVriendenkringVriendenkringVriendenkring----activiteitactiviteitactiviteitactiviteit    

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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Commissie                                  Reizen  
 

 +   8-daagse reis naar Sicilië 
Zondag 9 september t/m zondag 16 september 2018 

 
  Reisnummer: 795087 

  

 
 

Op Sicilië is de ziel van Italië eeuwenlang bewaard gebleven. Het is het grootste eiland in de 
Middellandse Zee en wordt ook wel de brug tussen Europa en Afrika genoemd. Ontdek de Etna, met 
zijn 3340 meter de grootste actieve vulkaan van Europa, het pittoreske Taormina en het statige 
Palermo. Bewonder Griekse tempels en amfitheaters, Romeinse villa's en barokke kathedralen. En 
geniet van de typische gastronomie en zonnige eilandwijnen. Buon appetito. 
 

Prijs per persoon:  €  1385,00  

Toeslag single: €    200,00     

 
Inbegrepen in de prijs: 
- Transfer naar luchthaven 
- Vluchten Brussel- Palermo & Catania-Brussel  
- Transport met luxe autocar ter plaatse gedurende het hele verblijf 
- Nederlandstalige begeleiding 
- 4 overnachtingen in hotel San Paolo Palace**** te Palermo op basis van vol pension 
- 3 overnachtingen in hotel Villa Esperia**** te Taormina op basis van vol pension 
- 7 middagmalen (1 hoofdschotel + ¼ wijn en water) 
- Alle uitstappen en ingangsgelden 
- Jeep 4 x 4 uitstap naar de Etna  
- Btw, taksen en garantiefonds 
- Fooien voor de gids en chauffeur 

 
Niet inbegrepen in de prijs: 
o Persoonlijke uitgaven 
o Dranken bij de maaltijden  
o Annulatie- en bijstandsverzekering: 6 % op het totaal te betalen bedrag 

o Enkel annulatieverzekering : 4,8 % op het  totaal te betalen bedrag 
o Enkel bijstandsverzekering : 16 euro voor het gehele verblijf 
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Programma: 
 

Dag 1: Zelzate - Brussel - Palermo 
Transfer naar Zaventem. We nemen onze vlucht naar Palermo. Palermo is de hoofdstad van de 
autonome regio Sicilië, op het gelijknamige eiland dat zuidelijk van de laars van Italië ligt. De stad ligt 
in het noordwesten van het eiland en is de op vier na grootste stad van Italië. Eens geland rijden we 
met de autocar naar het centrum van de stad waar we een verkennende stadsrondrit maken aan de 
hoofdstad van Sicilië. Na ons middagmaal maken we een wandeling langs o.a. de Corso Vittorio 
Emanuele, de Quattro Canti, de prachtige fonteinen aan de Piazza Pretoria,  la Martorana, en het 
archeologisch museum. Tegen de avond installeren we ons in ons hotel en volgt het avondmaal en 
de overnachting. 

 

 
 

Dag 2: Palermo 
Na een verkwikkend ontbijt zetten we onze ontdekkingstocht aan Palermo verder. We bezoeken de 
kathedraal, die gekenmerkt wordt door de vele bouwstijlen ten gevolge van een lange geschiedenis 
van uitbreidingen, wijzigingen en restauraties, waarvan de laatste in de negentiende eeuw 
plaatsvonden. We bezoeken ook het koninklijk paleis, het Palazzo dei Normanni, die in de 9e eeuw 
werd gebouwd in opdracht van de Emir van Sicilië. Nadat de Normandiërs de stad in de 11e eeuw 
veroverden, bouwde Rogier I het paleis om tot zetel van de Normandische koningen van Sicilië, 
vandaar de naam Palazzo dei Normanni. Na het einde van de politieke onafhankelijkheid van Sicilië 
raakte het paleis in verval, omdat de onderkoningen van Sicilië tot de zestiende eeuw in het Palazzo 
Chiaramonte verbleven. Later verhuisden zij naar het Palazzo dei Normanni. Het paleis werd toen 
verbouwd: drie van de vier Normandische torens van het paleis werden gesloopt en de oostelijke 
vleugel kreeg een nieuwe gevel en een renaissancistische binnenplaats. Na de Italiaanse 
eenwording kwam het paleis in privébezit en werd het gebruikt als opslagplaats, totdat de regering 
het gebouw in 1921 aankocht. Sinds 1946 is het de zetel van het Siciliaanse regionale parlement. Na 
ons middagmaal begeven we ons naar de Monte Pellegrino, de enorme rots met bijna aan de top het 
gebedshuis Santa Rosalia met een adembenemend uitzicht op de hoofdstad. Avondmaal in ons 
hotel. 

 

 
 

 
Dag 3: Palermo - Cefalu – Monreale – Palermo 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Cefalu. Deze prachtig gelegen stad bezit een grootse 
kathedraal, wellicht de oudste van de Normandische kerken. Ook is de schilderachtige stad bekend 
als vissersplaats. In de namiddag bezoeken we Monreale, beroemd om haar kathedraal. De 
kathedraal met bijgebouwen is het belangrijkste Normandisch-Arabische monument van Sicilië. Het 
ligt op enkele honderden meters hoogte op Monte Caputo en kijkt uit over de Gouden Schelp, het 
bassin waarin Palermo aan zijn baai ligt. Men begon met de bouw in 1174, twintig jaar later was hij 
af. Het waren vooral Arabische handwerklieden die hem zo speciaal maakten. Hij is uitgevoerd in 
verschillende kleuren steen en verfraaid met diverse geometrische motieven. De bronzen deuren in 
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het voorportaal zijn heel bijzonder: ze bestaan uit 42 cassetten waarin taferelen uit de bijbel zijn 
afgebeeld. Avondmaal en overnachting in Palermo. Na het avondmaal maken we nog een wandeling 
doorheen het centrum van Palermo langs o.a. de Corso Vittorio Emanuele, de Quattro Canti, de 
prachtige fonteinen aan de Piazza Pretoria, de kathedraal, het koninklijk paleis met der mooie 
versierde Palatijnse kapel, la Martorana, en het archeologisch museum. 

 
 

Dag 4: Palermo - Segesta-Erice- Palermo 
Ontbijt. In de ochtend bezoeken we onder leiding van 
onze gids de ruïnestad Segesta, met haar unieke tempel 
en theater. Segesta is een oude Hellenistische stad in 
het noordwesten van Sicilië, in de provincie Trapani, niet 
ver van Alcamo en Gibellina. Segesta was een van de 
belangrijkste steden van de Elymiërs, een van de drie 
inheemse volkeren die de Grieken op Sicilië aantroffen. 
De ruïnes van de stad liggen op de Monte Bàrbaro op 
305 m boven zeeniveau. De stad genoot natuurlijke 
bescherming door de steile hellingen waardoor zij aan 
verschillende kanten omgeven was. De helling die naar 
de tempel leidde was niet zo steil en werd door een muur beschermd. De heuveltop biedt een uitzicht 
over het dal dat naar de Golf van Castellamare leidt. De oude stad domineerde een aantal 
belangrijke wegen die van de kust naar het noorden en het binnenland voerden. Van de plattegrond 
van de stad is niet veel bekend. Luchtfotografie laat een vrij onregelmatig patroon zien, gedeeltelijk in 
terrassen gebouwd vanwege natuurlijke glooiing van de plek.  
In de namiddag begeven we ons naar Erice, dat op een bergtop is gebouwd tussen de 
eucalyptussen, dennen en eiken en waar de sfeer van het verleden is bewaard in de oude muren, 
torens, poorten, kerken, huizen en tuinen. We keren terug naar het hotel voor ons avondmaal en de 
overnachting. 
 
Dag 5: Palermo - Enna-Piazza Armerina-Taormina 
Ontbijt. We bezoeken Enna, de hoogstgelegen provinciehoofdstad van Italië. Enna werd mogelijk al 
rond 1000 voor Christus gesticht door de Siciliërs, en is sindsdien altijd bewoond geweest. Door haar 
hoge en centrale ligging is de stad altijd van strategisch belang geweest. In de oudheid heette de 
stad Henna of Castrum Hennae. In latere tijden, namelijk onder Byzantijnse dominantie heette de 
stad Castro Yannis, wat later in het Italiaans Castrogiovanni werd. Sinds 1927 heet de stad weer 
Enna. De belangrijkste monumenten van Enna zijn het Kasteel van Lombardije (uit de 13e eeuw) met 
zijn zes torens, en de Toren van Frederik, beide gebouwd door Frederik II van Hohenstaufen. Enna 
was het middelpunt van de eerste grote slavenopstand uit de Romeinse geschiedenis, van 135 tot 
132 v.Chr., onder leiding van de Syrische slaaf Eunus. Daarna begeven we ons naar Piazza 
Armerina, deze plaats is vooral bekend door de Romeinse villa, Villa Romana del Casale, die tot de 
best bewaarde villa’s van de Romeinse tijd behoort. In de villa bevinden zich veel vloermozaïeken. 
Daarna rijden we verder naar Taormina waar we overnachten en dineren. 
 
Dag 6: Taormina - Syracuse - Taormina 
Ontbijt. Vandaag bezoeken we de havenstad Syracuse. Onder begeleiding bezoeken we het antieke 
Neapolis met Griekse en Romeinse resten, de Catacomben van St Giovanni en de Latomia del 
Paradiso, een fris, groen en schaduwrijk paradijs en het Museo Orsi. In het noordwesten ligt Neapolis 
met de resten uit de glorietijd. Links bij de ingang ligt een Romeins amfitheater. Aan de kant van de 
laan staan sarcofagen. Dan komt men bij het altaar van Hieron. Er is nu alleen maar een afgeplatte 
rots van over. Er konden honderden stieren tegelijk worden geofferd. Het  Griekse theater   bood ooit 
plaats aan 15000 toeschouwers. De verzen van de dichter Aeschylus zijn hier voor het eerst 
opgevoerd. Beroemd zijn de steengroeven. Eeuwenlang hebben ze bouwmateriaal voor de stad 
geleverd. Berucht werden ze als gevangenis. Alleen Latomia del Paradiso is open. De catacomben 
van San Giovanni zijn de grootste en meest uitgestrekte van Sicilië. Deze zijn gebruikt van de 3e tot 
de 6e eeuw. Er zijn talrijke nissen (loculi) voor de doden. Een groot aantal martelaren heeft hier het 
leven gegeven, onder andere Santa Luzia. Paulus schijnt hier nog gepredikt te hebben. We keren 
terug naar Taormino voor onze overnachting en het avondmaal. 
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Dag 7: Etna - Taormina 
Vandaag staat een van de hoogtepunten van deze reis op het 
programma. We maken een uitstap per Jeep naar de Etna.  De 
vulkaan wordt lokaal ook de Mongibello genoemd, naar het 
Italiaanse woord monte en het Arabische woord gebel wat beide 
berg betekent. Volgens de Italiaanse schrijver Leonardo Sciascia 
lijkt hij op een "grote kat, die rustig ligt te spinnen en zo nu en 
dan even wakker wordt". Met 3323 meter is het de hoogste berg 
van het eiland en de op één na hoogste vulkaan in Europa. We 
worden per Jeep 4 x 4 opgehaald aan ons hotel en rijden het 
Lavalandschap in. Via de impressionante Monte Fontana route bereiken we de schitterende Vallei del 
Bove. We maken een eenvoudige wandeling in een indrukwekkend (maan) landschap tussen de 
verharde lavastromen.  We eindigen de wandeling bij een uniek lava grot.  We rijden verder 
genietend van een schitterende fauna en flora richting Piano Provenza die werd vernietigd tijdens de 
laatste uitbarsting in 2002. Na onze heel typische Siciliaanse lunch rijden we naar de beroemde 
Alcantare kloof. Hier kunnen we blootvoets wandelen in het kristalhelder water doorheen de kloof. Na 
dit onvergetelijk avontuur rijden we terug naar Taormina voor een bezoek aan het Grieks-Romeins 
theater. Het zicht van bovenop de tribune op de eerder bezochte Etna is indrukwekkend. Daarna 
keren we terug naar ons hotel voor het avondmaal en de overnachting. 

 
Dag 8: Catania - Brussel - Zelzate  
Na het ontbijt rijden we met onze autocar naar Catania voor onze terugvlucht naar Brussel. Transfer 
naar eindbestemming. 

 
NOOT: 

o Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze website 
www.ctt.be. 

o 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. 

o De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke 
omstandigheden. 

 

Inschrijven kan via de website met volgende Link:  
 
https://www.vriendenkringsidmar.be/?page_id=13914 
 
(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: voorschot 420 €/pp  te st orten vanaf 14/03/2018 tot en met 31/03/18. 
De annulatie- en bijstandsverzekering is apart te b oeken. Indien men dit wenst, gelieve duidelijk te 
vermelden op het inschrijvingsformulier. De kosten zullen bij het betalen van het saldo afgerekend wor den. 
 
Daarna is inschrijving enkel mogelijk mits voorafga ande vraag of er nog plaatsen beschikbaar zijn. 
 
Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 va n Vriendenkring Sidmar, met vermelding van: 
795087-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 
Overschrijvingen vóór 14/03/2018 worden niet aanvaa rd en wel teruggestort. 
Niét-leden van de vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen beschikbaar zijn – en betalen 30  €  
meer. 

 
  Commissie reizen       CTT – licentie A6259 



 

13

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 

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 - Oost 

Eeklo 
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: Rustige fietstocht op 6 september i p v 13  september 

 
 

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

VOLZET 
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Lentetrip op donderdag 17 mei 2018   Code: 751805 
 
Waar   :  Het Land Van Strijen 
Vertrek :  om 7u30 op Parking 1 Provinciaal Domein Wachtebeke      
Inschrijven  :  vóór 28 april 
Prijs   :  € 47 voor leden 

:  € 62 voor niet-leden(als er plaatsen beschikbaar  zijn) 
Hoe storten :  op rekening nr. BE67 2900 3358 8087 

751805-xxxxxx-yy zonder spaties waarvan xxxxxx je s tamnr  
is en yy het aantal personen 

 
 

Programma 
 
07u30  Vertrek Wachtebeke - Parking 1 Puyenbroeck 
09u30  Koffie met appelflap in de ontvangstruimte van de 

hortensiakwekerij, aansluitend rondleiding, demonstratie 
12u00  Einde bezoek 
12u45  Lunch in Restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden 
14u30  Vertrek naar Het Land Van Strijen, u bezoekt het mooie 

smederijmuseum, waar de smid demonstraties geeft. 
 Ook bezoekt u de Grote Lambertuskerk met zijn prachtig orgel. 

Vervolgens rijden we met een gids doorheen het prachtige Land 
van Strijen en volgen we een deel van de Watersnoodroute. 

18u30  Koffietafel in Restaurant de Gouden Leeuw 
19u30  Terugreis 
21u30  Voorziene thuiskomst 
 

 
Lydie 
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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.  
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DATA OM TE ONTHOUDEN        
 

2018  
15 maart Lentekaarting (Gepension.) 

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

16 t/m 20 april Midweek (Gepension.) 

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  
 
 
 
 

 


