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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 
 

Uitzonderlijk gesloten:  

23 december 2019 t/m 12 januari 2020 

 

http://www.vriendenkringsidmar.be/


 
 

 
 
 

HET LIDGELD VOOR 2020 BLIJFT ONGEWIJZIGD. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 DIT IS UW STICKER VOOR 2020 
 

 Tip: kleef hem zo snel mogelijk op de achterzijde van uw lidkaart !!  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

WIE BETAALT 14 EURO? 
- Alle actieve werknemers en zelfbetalers.  
Hoe wordt deze betaling geregeld? 

Bij de actieven: automatische inhouding in december via het loon of de wedde. 

Voor de actieve werknemers van Sidmar wordt enkel nog deze vorm van betaling 

aanvaard! 

Zelfbetalers: dit zijn invalide (nog niét pensioengerechtigde) ex- werknemers, 

externen en weduwen van actieve werknemers; zie hiervoor de bijgevoegde 

overschrijving in deze infokrant. 
 

WIE BETAALT 8 EURO? 
- Alle bruggepensioneerden. 
- Alle wettelijk gepensioneerden (dus ook leden die op 60 jaar in wettelijk 
   pensioen zijn gegaan).  
- De weduwen van deze brug- en wettelijk gepensioneerden. 
Hoe wordt deze betaling geregeld? 

Bij de bruggepensioneerden: automatische inhouding in december op hun 

brugpensioenbijleg van ArcelorMittal Gent. 

 

OPGELET! Wettelijk gepensioneerden én weduwen van brug- en wettelijk 
gepensioneerden: jullie vinden géén sticker máár wel een bijgevoegd 
overschrijvingsformulier. Zodra jullie betaling is uitgevoerd, ontvangen jullie de nieuwe 
sticker. Betalen voor 27 december a.u.b. (of zo snel mogelijk).  

BETALINGSVOORWAARDEN VIA HET OVERSCHRIJVINGSFORMULIER (Alle codes 

werden al op het overschrijvingsformulier ingevuld). 

Vriendelijk maar dringend verzoek om de correcte vorm van mededeling te gebruiken! 

(zodat alles automatisch in onze boekhouding kan verwerkt worden). Elke overschrijving 

moet volgende gegevens bevatten: 

HET JUISTE BANKREKENINGNUMMER IS:  BE06 2900 3351 3622 
Codenummer (6 cijfers) - xxxxxx (= uw stamnummer, steeds 6 cijfers) - 00.  

 
Wie moet codenummer 710000 gebruiken? 

Weduwen van actieve werknemers, alle bruggepensioneerden en weduwen van 

deze laatsten (+ eventuele zelfbetalers). 

Wie moet codenummer 710004 gebruiken? 

Alleen wettelijk gepensioneerden of hun weduwen. 

Bericht voor de betalers via overschrijving: een nieuwe sticker wordt jullie pas 

toegestuurd in de 2de helft van januari 2020 nà het betalen van het afgesproken 

lidgeld. Uw huidige lidkaart 2019 is nog geldig tot 20 januari 2020! 



 
 

 
 
 

 
 

!!  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 !! 



 
 

 
 
 

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter 
 
 
 

In het jaaroverzicht van de VKS zaten dit 
jaar weer heel wat activiteiten. De nieuwe 
initiatieven voor dit jaar: de 
cocktailworkshop, de MTB-ritten en de 
eKarting, waar we toch konden spreken van 
een succes. Maar ook de klassieke toppers 
mochten er weer zijn: het Sinterklaasfeest 
waar de Sint, samen met onze vrijwilligers 
tweeduizend stukken speelgoed uitdeelt. De 
reizen en een heleboel activiteiten voor onze 
gepensioneerden blijven nog steeds vaste 
waarden. 
Ook de sportverenigingen hebben zich van hun beste kant laten zien. 
Kortom weer een jaar om de koesteren. 
 
Wat komt er op ons af in 2020? Onze website vernieuwen zal een 
van de belangrijkste zaken zijn die we willen verwezenlijken samen 
met de voorbereidingen voor het Centerparcs van 2021. Een paar 
nieuwe initiatieven met verrassende activiteiten horen er ook bij. 
Maar daar zullen we later nog een tipje van de sluier oplichten. 
 
Als voorzitter, wil ik ook een warme oproep doen naar vrijwilligers. 
We hebben altijd nood aan enthousiaste mensen of vernieuwende 
ideeën. Vele handen maken licht werk en samen kunnen we mooie 
dingen realiseren.  
  
Als afsluiter wil ik al onze vrijwilligers, leden en iedereen die zich met 
ons verbonden voelt een schitterend 2020 toewensen. 
Een jaar met veel geluk, vreugde en een goede gezondheid voor 
jezelf en jullie familie.  

 
Jullie voorzitter, Wim Heyde 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

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:  
 

    752002-106050-02   GÉÉN SPATIES 
 
Een alleenstaande kan zich steeds laten vergezellen door één vriend of kennis voor de 
eindejaarsbrunch. Bij andere activiteiten zijn vrienden steeds welkom. 
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: 0486/46.89.19 
Je kan ons ook terug vinden op onze website: 

www.vriendenkringsidmar.be 
 

 ACTIVITEITEN in 2020 
 

CODE Datum Activiteit Inschrijven  

vóór 

Kostprijs  Plaats 

752002 20 februari Bowling 12 februari €    1,50 Eeklo 

752003 19 maart Lentekaarting 10 maart €    5,00 Zelzate  

752004 20 t/m 24 april Midweek  13 januari €  224/234 Blankenberge 

752005 14 mei Lentetrip 28 april €   52/70  Oostduinkerke 

752006 18 juni Krulbollen 10 juni     gratis Ertvelde Kluizen 

752009 17 september Rustige fietstocht 02 september €   12/18 Eeklo 

752010 15 oktober Herfstbowling 01 oktober €    1,50 Eeklo 

752011 19 november Herfstkaarting 09 november €    5,00 Zelzate 

752012 07 december Eindejaarsfeest 23 november €     ? Wachtebeke 

 

 

 

Ook alle bruggepensioneerden, die lid zijn van de Vriendenkring, zijn 

steeds welkom op al onze activiteiten. 

 

 

Onze lentetrip op 14 mei gaat dit jaar naar de garnaalvissers in Koksijde/ 

Oostduinkerke. Daarna gaan we naar het Visserijmuseum. 

 

 

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


 
 

 
 
 

 

Midweek van 20 t/m 24 april 2020 Code: 752004 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  Waar   : Florealclub in Blankenberge 

 Datum  : van maandag 20 april t/m 24 april 2020 

 Inschrijven : vóór 13 januari 2020 

 Prijs   : € 224 leden / €  234 niét leden per persoon 

        Storten op rekening BE67 2900 3358 8087  

  Hoe storten : 752004-xxxxxx-yy 

        Waarvan xxxxxx je stamnummer is en yy het aantal  

 
 Voor de 17de maal zullen we onze midweek in de Floreal te Blankenberge 
doorbrengen. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen bellen naar de Senior-o-
foon. Jullie ontvangen dan een inschrijvingsformulier en de nodige informatie per 
brief. Aarzel niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. De som dient in één keer 
gestort te worden. Iedereen zorgt voor eigen vervoer of spreekt af met vrienden. 
Treinreizigers kunnen hun bagage met vrienden of aan ons meegeven. Nadere info, 
met kameraanduiding, volgt per brief einde maart.  
We roepen vooral de bruggepensioneerden en nieuwe gepensioneerden op om 
aan te sluiten bij onze al talrijke groep van gepensioneerden die deelneemt aan 
deze activiteit. Er zijn ochtend-, namiddag- en avondactiviteiten voorzien door de 
animatiegroep van de Floreal. Ambiance verzekerd! 
 
Hopelijk mogen we jullie talrijk welkom heten in april 2020. 
 

Lydie 



 
 

 
 
 

Commissie                                      Reizen 
 

   Cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien 

            van de Rhône & de Saône! 

 

Wanneer : 17  oktober t/m 24 oktober 2020. 
Reisnummer: 795093 
 

 
 

Prijs per persoon:                  €1625,00  
 
Toeslag single    € 450,00  (op het standaarddek) 
Toeslag pont supérieur  € 265,00 per persoon 

 

Deze prijs omvat : 
 Transport per luxe touringcar gedurende de ganse reis 
 Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf 
 Cruise (5 ancres) in vol pension van het avondmaal van de 1ste dag tot het ontbijtbuffet van de laatste dag op 

basis van een kajuit op het standaarddek * 
 Alle dranken inbegrepen aan boord (uitgezonderd champagne en de wijnkaart) 
 Lunch dag 1 – 8 in lokale restaurants met inbegrip van ¼ wijn en water 
 Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma 
 Audioguide-systeem tijdens de uitstappen 
 Fooien voor gids en chauffeur 
 Dansavond, folklore-avond, avond van de bemanning en gala-avond aan boord 
 BTW, de huidige taksen en garantiefonds 

Deze prijs omvat niet : 
 Persoonlijke uitgaven 
 Dranken van de wijnkaart en champagne aan boord 
 Overige dranken tijdens excursies en verplaatsingen 
 Bijstands- & annulatieverzekering:  7 % van de reissom 
 Annulatieverzekering 5,5 % van de totale reissom 
 Bijstandsverzekering 24 €/pp 

 

ALL  
INCLUSIVE 

Cruise 
 
 

 



 
 

 
 
 

Programma 

Dag 1: België – Lyon 

We vertrekken in de ochtend vanuit Zelzate met onze autocar richting Frankrijk. We houden de nodige haltes. Na onze 

lunch rijden we verder naar Lyon waar we rond 18u00 inschepen. Avondmaal en overnachting op het schip. 

 

Dag 2: Lyon – Mâcon 

Ontbijtbuffet aan boord. We starten de ochtend met een bezoek aan Lyon. We bezoeken deze tweede grootste stad 

van Frankrijk, schitterend gelegen op de plaats waar Rhône en Saône samenvloeien en draagt nog steeds de sporen 

van een bijzonder rijk verleden. De historische binnenstad ‘Le Vieux Lyon’ wordt gekenmerkt door 'traboules', 

overdekte doorgangen die 1 of meerdere straten met elkaar verbinden, en prijkt op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Het stadsbeeld wordt bepaald door groene parken, gezellige pleinen met sierlijke fonteinen, het grootste 

Romeinse theater van Frankrijk en prestigieuze musea, zoals het Institut Lumière et het Musée des Beaux-Arts. We 

nemen de lunch aan boord. In de namiddag genieten we van de vaart naar Mâcon. 

 

Dag 3: Mâcon – wijnstreek van de Beaujolais – Vienne 

Na het ontbijtbuffet aan boord brengen we een kort bezoek aan de oude stad 

Mâcon. Na de lunch aan boord rijden we doorheen de Beaujolais-wijnstreek. 

Een bezoek aan de Hameau du vin, een uniek wijnmuseum in Europa, mag 

zeker niet ontbreken. We keren terug naar het schip voor ons avondmaal. 

Afvaart bij het vallen van de nacht over de Saône naar Vienne. We blijven hier 

aangemeerd voor de nacht. 

 

Dag 4: Vienne – Arles 

Na het ontbijtbuffet aan boord bezoeken we de kunst- en geschiedenisstad Vienne. Ze heeft een rijk bouwkundig 

erfgoed waarvan de oudste monumenten teruggaan tot de Oudheid. Getuige hiervan is de imposante tempel van 

Augustus en van Livius uit de 1ste eeuw voor Christus, het antieke theater en de archeologische Galo-Romeinse ruïnes. 

De stad beschikt eveneens over een mooie middeleeuwse erfenis die men kan ontdekken aan de hand van de oude 

steegjes en geklasseerde monumenten zoals de romaanse Saint-André-le-Baskerk en de romaansgotische Sint-

Mauricekathedraal. Na dit bezoek nemen we onze lunch aan boord. In de namiddag varen we naar Arles. Avondmaal, 

animatieavond en overnachting aan boord. 

 

Dag 5: Arles – La Camargue 

Na het ontbijt bezoeken we Arles waar we een stadswandeling maken langsheen het amfitheater, de Romeinse obelisk 

die beiden sinds 1981 op de werelderfgoedlijst van UNESCO te vinden zijn. In de binnenstad kan je de 

indrukwekkende kathedraal Saint-Trophime en de Romaanse kerk Notre-Dame-de-la-Major terug vinden. Terug aan 

boord voor onze lunch waar we een uitstap maken naar de Camargue, een gigantische vlakte waar de zee en de 

moerassen bewoond worden door buitengewone zeevogels. Bezoek aan het betoverende stadje Saintes-Maries-de-la-

Mer, legendarisch om de zigeunerbijeenkomsten. Provençaalse avond en folklorespektakel aan boord. 

 

Dag 6: Arles – Avignon – Viviers 

Ontbijtbuffet aan boord. We brengen een bezoek aan de Cité des Papes en het 

bijbehorende Paleis, een echte citadel op een rotspunt en volledig omwald. 

Terugkeer aan boord voor het middagmaal. verder naar Viviers waar we van een 

geleide wandeling genieten. We ontdekken deze beschermde middelleeuwse stad, 

ook een bisschoppelijke zetel sinds de 5de eeuw. Terug aan boord voor avondmaal 

en overnachting. 

 

 

 

Dag 7: Viviers – Tournon – Tain l’Hermitage – Lyon 

Ontbijt aan boord waarbij we richting Tournon varen. Middagmaal aan boord waarna we een bezoek brengen aan de 

stad Tournon gelegen midden in de wijngaarden. De terrassen van het indrukwekkende kasteel Chateau Musee de 

Tournon en de hooggelegen ruïnes vormen een prachtig plaatje. Vanuit de tuinen van het kasteel genieten we van een 

prachtig uitzicht over de Rhône, de wijngaarden en de oude daken van Tournon. Opmerkelijke staat van bewaring en 

architectuur, zowel middeleeuwse verdedigingsmuur en avant-garde (eerste van de Italiaanse Renaissance), maken 

het één van de mooiste kastelen in de Ardèche. We brengen een bezoek aan een wijndomein in Tain l’Hermitage 

vooraleer we terug aan boord gaan voor de gala-avond. In de nacht varen we naar Lyon. 



 
 

 
 
 

Dag 8: Lyon – Troyes – Zelzate 

Na het ontbijt is het tijd om te ontschepen. We zetten onze terugreis in waarbij we een stop maken in Troyes voor ons 

middagmaal. Hierna rijden we verder naar Zelzate waar we in de avond aankomen 

 
 
Opgelet: de weersomstandigheden kunnen het varen beïnvloeden en de trajecten verstoren; 
in bepaalde gevallen moeten bepaalde aanlegplaatsen geschrapt worden. In dat geval doet CroisiEurope er alles aan 
om een oplossing te vinden die aan de verwachtingen van zijn passagiers voldoet. 
OPM.: Om veiligheidsredenen zijn uitsluitend de rederij en de kapitein van het schip bevoegd om de reisweg van de 
cruise te wijzigen. 
 
 
NOOT: 

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

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

 
 

 
 

 

Inschrijven kan via de website:  

WWW.VRIENDENKRINGSIDMAR.BE 
 

(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 18/01/2020 t/m 31/01/2020. 

 

Annulatie en bijstandsverzekering = 7 % op de totale kostprijs van de reis.  

Annulatieverzekering : 5,5 % op de totale kostprijs van de reis 

Bijstandsverzekering : 24 €/pp 

 

Te storten op rekeningnummer: BE04 2900 3359 2131 van Vriendenkring Sidmar, met 

vermelding van: 

795093-xxxxxx-xx  (nummer van de reis – stamnummer – aantal deelnemers). 

 

Overschrijvingen vóór 18/01/2020 worden niet aanvaard en wel teruggestort. 

Niét-leden van de vriendenkring kunnen deelnemen – indien er plaatsen beschikbaar zijn – 

en betalen 30 €  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. 

 

http://www.ctt.be/
http://www.ctt.be/


 
 

 
 
 

Commissie                                    Reizen 
 

Reisverslag : Verrassingsreis  
  

 Saarbrücken & Metz 
‘Bonte mix van natuur en cultuur met bezoeken aan Villeroy & Boch, Unesco 

erfgoed te Völklingen en het Centre Pompidou’ 
 
De Duitse deelstaat Saarland grenst in het zuidwesten aan Frankrijk, met zijn westpunt aan 

Luxemburg en in het noordoosten aan de deelstaat Rijnland-Palts. Het bijzondere van dit stukje 

Duitsland schuilt niet alleen in de natuur en de charmante dorpjes, ook de keuken en de levensstijl 

van de Saarlanders is duidelijk beïnvloed door de Franse buren. Een bezoek aan Centre Pompidou-

Metz, een tempel voor hedendaagse kunst, mag niet ontbreken. Het spectaculaire gebouw met een 

indrukwekkend dak en een houten constructie die bedekt wordt door een lichtdoorlatend 

membraan, combineert esthetische elegantie met een ware technische revolutie. Met andere 

woorden, een niet te missen onderdompeling in de Saarlandse natuur en cultuur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 
We vertrekken met 44 reislustigen in de vroege ochtend (5u) op de parking van ArcelorMittal. Onderweg 
stoppen we een eerste keer voor 2 lekkere croissants en een bakje troost. We rijden verder richting 

Luxemburg om zo in Saarland aan te komen rond de middag. 
We houden eerst halt in het schilderachtige Saarburg met zijn waterval de 
Leukbach, de klokkengieterij  en de  prachtige huizen. Verder naar het 
adembenemend natuurverschijnsel, de Saarschliefe. Na deze mooie wandeling 
zetten we onze tocht verder naar Mettlach voor de lunch. In de namiddag brengen 
we bezoek aan het beroemde Villeroy & Boch imperium. Keravision, het 
aardewerkmuseum en museumcafé anno 1892 vertellen het verhaal van een 
dynastie op zich. Na dit bezoek trakteren we de deelnemers met een lekkere 

aperitief. Verder naar Saarbrücken  waar we intrek nemen in ons hotel Victors Residenz****. Avondmaal in 
buffetvorm in het hotel en voor de meesten noch een korte  
pauze op het terras. Daarna bedje binnen want het was een lange dag. 
 

 



 
 

 
 
 

Dag 2 Saarbrücken – Völklingen – Saarbrücken 
 
Na ons ontbijtbuffet verkennen we het veelzijdige Saarbrücken. Friedrich Stengel gaf halverwege de 18e 

eeuw een barok aangezicht aan de middeleeuwse stad op beide 
oevers van de Saar. Rondom het slot en de Ludwigskirche woonden 
ooit de graven en vorsten van Nassau-Saarbrücken. Nu vindt u hier 
het parlement, de ministeries en de kanselarij.  
 
 
Na onze lunch brengen we 
een bezoek aan de 
Völklinger Hütte. Deze 
ijzersmelterij behoort tot de 

meest originele wereldcultuur- erfenissen van de UNESCO. Het 
complex werd in 1986 stilgelegd en tot beschermd monument 
verklaard. De toegankelijke hoogovengroep met een 40 meter 
hoog panoramaplatform, de enige hellende lift  ter wereld en de 
6.000 m² grote blaashal zijn nog maar voorproefjes op de 
hoogtepunten van de rondleiding in dit gigantische 
industriecomplex. Nu moet ik zeggen dat wij toch het een en 
ander gewoon zijn bij ArcelorMittal, maar dit bezoek was meer 
dan de moeite en enorm indrukwekkend. Daarna begeven we 
ons terug naar het hotel voor het avondmaal en overnachting.  
 

Dag 3 Saarbrücken – Metz – Zelzate 
 
Na ons ontbijt verlaten we Saarbrücken en begeven we ons naar Metz. Het historisch centrum van Metz 
met zijn kathedraal is een pareltje. Meer dan 6.500 m² 
gebrandschilderde en glas-in-loodramen maken deze 
kathedraal tot de best verlichte van Frankrijk, met als 
bijnaam ‘de lantaarn van de Goede God’. We zetten ons 
bezoek verder langs de Opera, de oude stadspoorten, en 
talrijke gezellige pleintjes. 
  
 
 
 
 
 

 
Na de lunch brengen we een bezoek aan het schitterende centre Pompidou-
Metz.  Drie omvangrijke exhibitieruimtes worden bedekt met één van de 
grootste en meest complexe dakstructuren ooit. 
We krijgen een plaatselijke gids, die ons eerst uitleg geeft over de 
architectuur van het complex. De galerij van het Centre Pompidou-Metz is 
het huis van Europa’s grootste collectie aan moderne kunst . 
Wij kregen een rondleiding van de kunstwerken van Lee Ufan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Na dit bezoek vangen we onze terugreis aan richting Zelzate! 
Het verkeer zat enorm mee ! we waren dan ook terug in Zelzate om 8u30. 
 

 
 

Bedankt aan alle medereizigers om er samen een geslaagde reis van te maken. 
 
Anne Saveries 
VKS Commissie Reizen 



 
 

 
 
 

Reisverslag : 8-daagse reis naar Slovenië 20 – 27 september 2019 
  

ism met CTT 

 

Algemeen 
 Slovenië is de kleinste en meest noordelijke lidstaat ven het vroegere Joegoslavië. 

De federatie Slovenië wordt begrensd door Oostenrijk  in het noorden, door Hongarije in 
het oosten, door Kroatië in het zuidoosten en zuiden en door de Adriatische zee en Italië in 
het westen. Het land heeft een oppervlakte van ca 20.000 km², heeft zo´n 2 miljoen 
inwoners, is sedert 2004 lid van de EU en behoort sinds 01/01/2007 tot de eurozone. 

 Niettegenstaande de kleine oppervlakte, heeft Slovenië een buitengewoon 

gevarieerde fauna en flora. In het noorden vindt men de Julische Alpen met sneeuw  op 
bergtoppen die overgaan in glooiende landbouwvlakten in het zuidoosten, terwijl men 
palmbomen vindt aan de Adriatische kust in het zuidwesten.  

 Het uniekst is de Karst, een dor plateau van poreuze kalksteen in het westen. 
Onder invloed van regenwater ontstonden in de loop der eeuwen grotten en erosiepijpen, 
wat van de Karst één van de spectaculairste ondergrondse landschappen van Europa 
maakt. 
 Meer dan de helft van de oppervlakte van Slovenië is bedekt met bossen. Het is dan 
ook één van de dichtst beboste landen van Europa. In de Julische Alpen vindt men een mix 
van sparren, beuken en lariksen, in de oeroude bossen in het zuiden  treft men vooral 
beuken aan en op het schiereiland Istrië in het westen palmbomen. 
 

Dag 1 vrijdag 20 sept : Zelzate – Zaventem – Ljubljana – Postojna 

 Vertrek om 5h45 op de parking van AMG met 49 deelnemers waaronder Lydie en 

Wilfried als VKS begeleiders. In Zaventem, waar wij om 7h30 toekwamen, werden wij 

opgewacht door onze gids Marc. 

 En dan begon het lange wachten, mede door de vertraging van 1h45 van het 
vliegtuig (Adria Air) zodat wij pas om 11h40 opstegen. Wij landden in Ljubljana om 13h00 
en werden opgepikt door een lokale comfortabele 

bus die ons om 13h50 naar Ljubljana centrum 

bracht voor de lunch om 14h30. Hierna begon 
onze verkenning van het oude stadsgedeelte. 

Ljubljana is een universiteitsstad (ca 50.000 
studenten) en heeft zo´n 280.000 inwoners. Het is 

een gezellige stad met veel groen en nergens 

zwerfvuil.  
 Het oud stadsgedeelte dat wij 
bezochten,strekt zich uit van het middeleeuws 

kasteel tot aan de oevers van de rivier Ljubljanica. Hier staan enkele van de best 
bewaarde barok huizen van ZO Europa. De 18de eeuwse gebouwen, kerken met koepels, 
pleinen met fonteintjes en smalle keienstraatjes met café´s en winkels zorgen voor een 
aangename sfeer in de oude stad. 

   

 Wij begonnen onze wandeling door de verkeersvrije hoofdstraat en kwamen aan 

de St. Nicolas kathedraal , gebouwd begin 18de eeuw. De 2 bronzen ingangsdeuren zijn 
versierd met expressieve reliëfs, ontworpen ter gelegenheid van het bezoek van paus 
Johannes Paulus II in 1996. Ze symboliseren de verspreiding van het christendom. Wij 

passeerden aan de fontein van de 3 rivieren uit 1731 die de 3 grootste rivieren van 



 
 

 
 
 

Midden Slovenië symboliseert. Wat verder zagen wij het stadhuis, een 

renaissancegebouw uit 1719 en kwamen aan de rivier Ljubljanica, die wij volgden. Vanop 

de Schoenmakersbrug hadden wij een prachtig zicht op het kasteel op de heuveltop. Wij 

kwamen aan de 3 Bruggen waarvan de eerste dateert uit midden 19de eeuw en de beide 
andere ontworpen werden in 1929. Ze zijn versierd met decoraties zoals stenen bollen op 
de balustrades, afgewisseld met gewelfde lantaarnpalen. De elegante balustrades geven 

het geheel een Venetiaanse look. Op een groot centraal plein, staat het standbeeld van 

Preseren, een romantische dichter en nationaal icoon. Ten slotte kwamen wij op de markt 

waarvan het deel langs de rivier overdekt is. Het geheel geeft een indruk van een Grieks-
Romeinse tempel door de zuilen. Gedurende onze wandeling passeerden wij eveneens 

vele hotels en terrassen. 

 Vertrek om 17h00 richting Hotel Jama in Postojna, zo´50km verder en gelegen 

halfweg Ljubljana en de kust. Wij bereikten ons mega hotel in het Park Postojna Lama om 

18h15. Inchecken, aperitief van het huis, diner om 19h30 (bediening aan tafel) en onze 
eerste dag zat erop. 

Weer : Zonnig, temp = 20°. 
 

Dag 2 zat 21 sept : Postojna 

 Na het lekker ontbijtbuffet, vertrek naar het Predjama kasteel  zo´n 10 km verder. 

Het is het enig bewaard gebleven grottenkasteel van Europa. Weinig forten zijn zo 

spectaculair gelegen als het kasteel van Predjama dat halverwege een rotswand van 

123m uitgehakt is in een enorme grot. Het dateert uit de 13de eeuw maar het meeste dat 
er nu nog is, dateert uit de 16de eeuw. 

 Ons bezoek begon rond 10h00, individueel want wij hadden Audio Guides. Wij 

kwamen het kasteel binnen  langs de Kamer der eigenaren en kwamen wat verder in een 

kamer met zicht op de ophaalbrug en met schietgaten. Wij passeerden de “Toiletpot” (de 

zwakke plek van het kasteel) en kwamen in de gerechtszaal met achter een tafel een 

rechter. Wij keken in de folterkamer met diverse taferelen met wassen beelden. Hier 
werden de gevangenen eerst gefolterd vooraleer zij in de gerechtszaal kwamen. Wij 

passeerden de keuken en kwamen op een terras met een prachtig uitzicht op de 

omgeving. Wij gingen in de eetzaal die ons een idee gaf over het kasteelleven in de 16de 

eeuw met daarnaast de slaapkamer. Via de kamer van de  kapelaan kwamen wij in de 

St. Anna Kapel, een serene witte ruimte, versierd met houten kerkbanken en een 

eenvoudig kruis. Het pronkstuk is een ontroerende Piëta uit 1420, een voorbeeld van laat 

gotische kunst in Slovenië. Wij gingen verder, trap op trap af en kwamen in de ridderzaal 
met harnassen, wapenschilden, allerlei  
 wapens en een smidse. Wij gingen nog een paar trappen omhoog en kwamen in het 

grotgedeelte van het kasteel, een indrukwekkende ruimte in de rotsen. Aan de uitgang 
zagen wij nog de sarcofaag van de eerste eigenaar. 
 Rond 11h00 hadden wij het, toch wel indrukwekkend, kasteel gezien en werd er een 

groepsfoto genomen. Hierna keerden wij terug naar het hotel voor de lunch om 12h00. 
Smakelijk! 
  
 



 
 

 
 
 

Na de lunch bezochten wij de Grotten van Postojna. Deze zijn de populairste natuurlijke 

bezienswaardigheid van Slovenië. Ze vormen het 
grootste ondergronds netwerk van het land met 
meer dan 20km aan zalen en gangen. De grotten 

zijn 2 miljoen jaar oud  en werden in 1819 

geopend voor het publiek in bijzijn van de 
Oostenrijkse keizer Franz I. Ze trekken jaarlijks 
een half miljoen bezoekers. 

Ons bezoek begon om 14h00, terug met Audio 

Guides. Een elektrisch treintje, in dienst seder 

1872, bracht ons 2km de grot in, waarna wij te 
voet de wondere wereld instapten van 

onderaardse grotten, verborgen meertjes en grillige rotsformaties. Wij werden 

overdonderd door de grootte van de grotten en de duizenden stalagtieten en 

stalagmieten in de spectaculair verlichte zalen. Onze wandeling, bergop bergaf, maar op 

een mooi pad, bracht ons in een enorm grote zaal met talloze stalagtieten aan het 

plafond. Wij kwamen in een zaal, de Grote Berg, een 45m hoge rotshoop die ontstond 

toen het gewelf instortte. Wij gingen over de Russische Brug, gebouwd in WO I door 
Russische krijgsgevangenen, die ons bracht in de 

Macaroniezaal, waar het plafond vol hangt met ontelbare 

adembenemende witte stalagtieten. Wij kwamen in de Witte 

Gang, één van de mooiste grotten met stalagmieten en 

stalagtieten. Wat later kwamen wij in de zgn Rode Zaal om wat 

later de Diamant te bewonderen. Dit is een reusachtige 
stalagmiet met een schitterend wit oppervlak en bijzondere vorm. 

Wat verder zagen wij in een glazen kubus een paar vreemde 

amfibiën, de Proteus Anguimus, een soort witte hagedis die in 
de grotten leeft. Raar! Wij eindigden onze wandeling in de 

Concertzaal, waar af en toe concerten worden gegeven. 
Hier namen wij terug het treintje dat ons naar de uitgang bracht. 

Een prachtig bezoek aan prachtige grotten! 

 Om 16h00 was er nog een wijndegustatie rechtover het hotel, waar wij 3 soorten 
wijn proefden. Gezondheid! 
Diner om 19h30 en een mooie dag zat erop. 

Weer : zonnig, temp = 20°. 
 
Een tevreden reiziger 
René 

 
De rest van het verslag staat op de website van de Vriendenkring 



 
 

 
 
 

 

ALGEMENE INFO                                                    
 

PROXIMUS: géén opvolging door het VKS-secretariaat! 
 

WIJ WILLEN NOG EENS TER HERINNERING BRENGEN DAT JULLIE ZICH VOOR ALLE 

VRAGEN MOETEN WENDEN TOT HET ENIGE CONTACTPUNT HIERVOOR: 

 

A&M  MAAE Helpdesk 

Raghenoplein 17 

2800 Mechelen 

Dienstverlening van maandag t.e.m. vrijdag 

van 9u00 - 12u30 en 13u30-17u00:  

Tel.:  015 / 45 10 16 

of via e-mail: vriendenkringsidmar@anm.be  
  
 

 
 

 

PRIJZEN PRETPARKEN WINTER 2019-2020 
 

Efteling (15/01 t/m 02/02/2020; gans het jaar open)  VKS Ingang Voordeel 

 Kinderen tot en met 3 jaar gratis gratis   

 Kinderen vanaf 4 jaar + Volwassenen  37,00 42,00  5,00 

Plopsaland De Panne (07/04 t/m de kerstvakantie 05/01/2020) 

 Kinderen  < 85 cm gratis gratis 

 Kinderen tussen 85 cm - 1m en senioren (70+) 12,00 12,50  0,50 

 Kinderen  >1m + Volwassenen 27,50 36,99  9,49 

Plopsaland Indoor Hasselt (gans het jaar open: website controleren !!) 

 Kinderen < 85 cm    gratis  gratis  

 Kinderen tussen 85 cm -  1m en senioren (70+) 10,50 10,99  0,49 

 Kinderen > 1 m + volwassenen 15,00 19,99  4,99  

Plopsaqua (gans het jaar open: website controleren !!) 

 Kinderen  < 85 cm gratis gratis 

 Kinderen tussen 85 cm - 1m en senioren (70+) 10,50 10,99  0,49 

 Kinderen  >1m + Volwassenen 15,00 19,99  4,99 

Zoo Antwerpen &  Dierenpark Planckendael (gans het jaar open) 

 Kinderen jonger dan 3 jaar gratis gratis  

 Kinderen 3 jaar tot 11 jaar. 20,00 21,50  1,50 

 Kinderen 12 jaar tot 17 jaar, andersvaliden. 20,00 25,50   5,50 

 60 plussers. 20,00 27,00  7,00 

 Volwassenen (vanaf 18 jaar)  24,00 28,00  4,00 

 

Filmtickets Kinepolis 
Deze 2D-bioscoopcheques voor Kinepolis zijn beschikbaar op het 

secretariaat Vriendenkring.  

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

mailto:maae@anm.be


 
 

 
 
 

VERENIGINGEN 
 

Bestaande clubs binnen de VKS 
 

De Murène 
Activiteit: diepzeeduiken 
Waar: zwembad Cesenaticolaan Zelzate 
Wanneer: wekelijks 
Verantwoordelijke club: Rudi Rochette - rudi.rochette1@telenet.be 
 

FC Tailor – FC Steel 
Activiteit: zaalvoetbal 
Waar: AMTB Gent 
Wanneer: 2x per maand 
Verantwoordelijke club: Kurt Lammens - vendetta-74@hotmail.com 

 

FV Badminton 
Activiteit: badminton 
Waar: Sporthal Wolfput, Wolfputstraat 92, Oostakker 
Wanneer: elke maandag 18:00 tot 20:00 
Verantwoordelijke club: Philippe Van Rietvelde - 
philippe.vanrietvelde@arcelormittal.com 
 

Freewheelers 
Activiteit: fietsen 
Waar: Muikemstraat 5, Oosteeklo 
Wanneer: verschillende oefenritten + uitstappen 
Verantwoordelijke club: Maarten Cornelis - freewheelersAMG@gmail.com 
 

HOMCOM 
Activiteit: gebruik van computer door niet professionelen 
Waar: Rozenhof, Dorp 80 Wachtebeke 
Wanneer: 2 x per maand 
Verantwoordelijke club: Roland Knockaert; Henri Smet -  
roland.knockaert@skynet.be ; henrismet1@telenet.be 
 

NELLYTRAPPERS 
Activiteit: wielertoerisme 
Waar: café ’t Meuleken, Meuleken 10, 9961 Boekhoute 
Wanneer: wekelijks 
Verantwoordelijke club: Yves Rammeloo - rammeloo_yves@skynet.be 
 

mailto:rudi.rochette1@telenet.be
mailto:vendetta-74@hotmail.com
mailto:philippe.vanrietvelde@arcelormittal.com
mailto:freewheelersAMG@gmail.com
mailto:roland.knockaert@skynet.be
mailto:henrismet1@telenet.be
mailto:rammeloo_yves@skynet.be


 
 

 
 
 

Sidinfo 
Activiteit: recreatieve sportbeoefening 
Waar: Sporthal ’t Veerleveld, J.P. Kannunikkenlaan, Zaffelaere  
Wanneer: wekelijks 
Verantwoordelijke club: Didier Marichal - didier.marichal@arcelormittal.com 
 

SikuFoto 
Activiteit: fotografie 
Waar: GC Cultuurhuis Safarken (CCW) J.Persynplein 6,  Wachtebeke 
Wanneer: 1 keer per maand om 20:00. Voor de juiste data: www.sikufoto.be  
Verantwoordelijke club: Daniël Trioen - info@sikufoto.be 

 

SMR (Sidmar MotorRijders). 
Activiteit: recreatief motorrijden 
Wanneer: jaarlijkse ledenvergadering + vanaf maart/april 1 toerrit per maand 
Verantwoordelijke club: Ludo De Bruyne - SMRsecretariaat@telenet.be 

 

Sportmar 
Activiteit: sport met en rond lopen 
Wanneer: deelname aan verschillende georganiseerde loopwedstrijden 
Verantwoordelijke club: Brigitte Neyt - brigitte.neyt@arcelormittal.com 
 

Zaalvoetbal KGV 
Activiteit: zaalvoetbal 
Wanneer: 8x per jaar 
Verantwoordelijke club: Niels Stadeus - niels.stadeus@arcelormittal.com 
 
 
Interesse om in te schrijven bij 1 van deze ploegen ? Je kan contact opnemen met 
de verantwoordelijke van de betrokken ploeg. 
Voor algemene info kan je terecht bij verenigingen@arcelormittal.com 

 

De commissie Verenigingen 
 
 

mailto:didier.marichal@arcelormittal.com
http://www.sikufoto.be/
mailto:brigitte.neyt@arcelormittal.com
mailto:niels.stadeus@arcelormittal.com
mailto:verenigingen@arcelormittal.com


 
 

 
 
 

 

SHORTSKI 2020 
 

Wilder Kaiser Brixental – Westendorf 
 

Periode  
21-03-2020 t/m 25-03-2020  

Vervoer  Royal Class  
Bestemming  Westendorf  
Gebied  Wilder Kaiser Brixental 
Accommodatie  Hotel Mesnerwirt *** 
 

Collega’s, 
 
Zin om er even tussenuit te trekken richting de sneeuw? Wil je een paar dagen volop skiën, snowboarden 
of enkel après-skiën? Ga dan mee met de shortski van VKS en kom ontspannen terug van een 3-daagse 
shortski. 
We vertrekken op AMG op zaterdagavond 21/03/2020 (rond 18u) en zijn terug op woensdagmorgen 
25/03/2020. 
Westendorf maakt deel uit van het Wilder Kaiser Brixental gebied (284km piste). 
Westendorf is tegenwoordig per skilift verbonden met Brixen im Thale en zelfs met Kirchberg. Daarmee is 
het eigenlijk in het centrum van het skigebied komen te liggen. 
Hotel Mesnerwirt is een verzorgd 3 sterren familiehotel met wellness. Het hotel ligt op wandelafstand van 
de piste. 
Er wordt ook skibegeleiding voorzien. 
Dinsdagavond na het diner vertrekken we terug naar Gent, waar we woensdagmorgen aankomen op de 
parking van AMG. 
 
Wil je meer weten over deze geweldige trip? Surf dan naar de website van de Vriendenkring Sidmar. 
De plaatsen zijn beperkt, dus aarzel niet en schrijf je in via de website. 
 
Prijs 2-persoonskamer: €490 pp. 
✓ Vervoer- + reserveringskosten 
✓ Halfpension (3x) 
✓ Skipas 
✓ Bad/bedlinnen 
✓ Verrassingsactiviteit 

 
Niet VKS-leden betalen een toeslag van €15 pp. 
 
Er is een mogelijkheid tot het nemen van: 
✓ Annulatieverzekering: €30pp 
✓ Reisbijstand: €15pp 
✓ Skimateriaal 

 

 
Voor meer details en inschrijven via : 

https://www.vriendenkring.net/shortski. 
 
 
 
 
 

 

http://skimap.skiwelt.at/?Lang=en
https://www.mesnerwirt.at/home-nl
http://www.vriendenkringsidmar.be/
https://www.vriendenkring.net/shortski


 
 

 
 
 

VRIJE TIJD 
 

 

E-kart 
 
Bij de commissie Vrije Tijd blijven we ons graag ontspannen met een stukje 
sport. Al mocht er deze keer een stukje actie aan te pas komen. Voor de eerste 
maal hebben we ons eind september gewaagd aan een heuse kartcompetitie. 
Om na een prachtige zomer de weersomstandigheden te slim af te zijn werd er 
gekozen voor een indoor formule. E-kart in Gent was dan ook de uitgelezen 
locatie om met elektrische karts de strijd aan te gaan. De ecologisch 
aangedreven wagentjes konden alvast iedereen overtuigen van hun prestaties, 
zodat het gaspedaal naar believen kon ingedrukt worden. Na enkele 
verkenningsronden kon de e-kart VKS Trophy van start gaan. Negen teams 
bestaande uit maximaal drie piloten streden twee uur lang tegen elkaar met als 
doel zoveel mogelijk rondjes af te leggen. De elektrisch aangedreven wagentjes 
hebben bijkomend voordeel dat het lawaai tot een minimum beperkt blijft. Na 
iedere pilootwissel kon hierdoor in alle comfort gezellig nagepraat worden naast 
het circuit. Er werd gestreden voor iedere centimeter, maar na twee uur kon er 
uiteindelijk slechts één winnaar zijn. De andere teams kijken reeds uit naar 
revanche op een volgende gelegenheid. In de loop van 2020 plannen we alvast 
een volgende editie. Na al die actie is het tijd om de beentjes los te gooien op de 
after work party, zodat we met flexibele beentjes de skipiste kunnen betreden 
tijdens de shortski in 2020.  

 
 



 
 

 
 
 

Shortski: enkele impressies 



 
 

 
 
 

 

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%20%0Bbart.vanvlaenderen@arcelormittal.com
mailto:%20%20%20%0Bbart.vanvlaenderen@arcelormittal.com
mailto:marnix.vanhoecke@arcelormittal.com


 
 

 
 
 

 

INFOKRANT: 

Kan je de infoschermen niet bekijken of heb je géén internetaansluiting 

thuis om de uitgebreide informatie te bekijken? Dan geven we je de 

mogelijkheid om ons onderstaand invulformulier op te sturen, waarin je 

te kennen geeft dat je het komende jaar de uitgebreide informatie op 

papier wenst te ontvangen.  

-------------------------------------------------------- 
Indien U de uitgebreide info in 2020 nog op papier wil thuis 

ontvangen, vul dit in en stuur dan naar onderstaand adres 

vóór 31 december: 
Stamnummer                     

                    
Naam + voornaam…………………………………………………………………………………   
                           
Straat:…………………………………………………………………….. nr.: ……………..   
                           
Gemeente:………………………………………………………………. postnr: ……………..   
 

Stuur dit terug naar:  

Vriendenkring Sidmar, Intern postnummer 01/0/05,  

John Kennedylaan 51, 9042 Gent. 



 
 

 
 
 

 

Handelaarsgids VKS 

Nieuwe handelszaken & verlengingen 2019 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

Adrem Keukens 
 

Steendam  17 
9000  Gent 
 
Website: www.adremkeukens.be 
 
 
Tel.: 09/377 47 77 
 
E-mail: info@adremkeukens.be 
 

 
 

 

 

DM & C Slaapcomfort 

Kanaalstraat 21 

9060   Zelzate 

 
Website:  
www. https://dm-c-
slaapcomfort.business.site/ 
 
 Tel. : 0478/80 10 83 
 
 

 

 

 

Zenner Norbert Schilderwerken Bvba 

 
Assenedesteenweg 124 
9060   Zelzate 
 
Website:  www.schilderwerken-zenner.be 
 

Tel.: 09/344 71 88 
E-mail: info@schilderwerken-zenner.be 
 

 

 

VANDEWEEGE NV - Verfhandel 
 

Begoniastraat 7 

9810   Nazareth 
 
Website: www.vandeweege.be 
 
  Tel.: 09 /385 57 11 
 
E-mail: info@vandeweege.be 
 
 

http://www.adremkeukens.be/
mailto:info@adremkeukens.be
http://www.madou-ballonvaarten.be/
http://www.madou-ballonvaarten.be/
http://www.madou-ballonvaarten.be/
http://www.sr-rozebroeken.be/
http://www.schilderwerken-zenner.be/
mailto:info@schilderwerken-zenner.be
http://www.vandeweege.be/


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Welterusten - Slaapshop 

 
Rechtstraat 266 
9160   Eksaarde 
 
Website: www.welterusten.be 
 
Tel: 0477/26 07 94 
 
E-mail: info@welterusten.be 
 

 

 

 
 

 

Juwelier TIC-TAC 

 
Brugsesteenweg  77 
9000   Gent 
 
Website: www.juweliertic-tac.be 
 
Tel: 09/226 36 56 

E-mail: stijndepryck@hotmail.com 

 
 

 

 

Oxygen - Fitness 

 
 Maïsstraat  8  
 9060  Zelzate 
 
Website: www.oxygenfitness.be 
   
Tel: 09/398 30 20 
 
Email: Zelzate@oxygenfitness.be 
 
 
 

 

http://www.welterusten.be/
mailto:info@welterusten.be
http://www.juweliertic-tac.be/index.html
http://www.juweliertic-tac.be/
mailto:stijndepryck@hotmail.com
http://www.brilcenter.be/
mailto:Zelzate@oxygenfitness.b


 
 

 
 
 

DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

2019-2020  

23 december t/m  

12 januari 2020 

VKS-secretariaat gesloten 

2020  

20 februari Bowling (Gepension.) 

19 maart Lentekaarting (Gepension.) 

18 maart Algemene Vergadering VKS om 17u15  in het Administratief 

Gebouw: alle leden zijn welkom! 

26 t/m 28 maart Verrassingsreis (Reizen) 

21 t/m 25 maart Short-Ski (Vrije Tijd) 

20 t/m 24 april Midweek (Gepension.) 

14 mei Lentetrip (Gepension.) 

18 juni Krulbollen (Gepension.) 

20 t/m 27 juni Madeira 

17 september Rustige fietstocht (Gepension.) 

15 oktober Herfstbowling (Gepension.) 

17 t/m 24 oktober Cruise doorheen de Provence, de Camargue en de valleien 

van de Rhône & de Saône!Cruise  (Reizen) 

19 november Herfstkaarting (Gepension.) 

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 
 

http://www.vriendenkringsidmar.be/

