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De beste wensen voor 2019
Nieuwe evenementenkalender
Kortingen in de kijker

Foute Fuif
op vrijdag 4 januari

Beste SodiGent-leden en familie,
Het is weer tijd om je met vrienden en
familie rond de kerstboom te scharen
en verwachtingsvol uit te kijken naar een
nieuw jaar. Eerst en vooral wil ik jullie dan ook
een heel gezond en gelukkig 2019 toewensen!
Als uittredend schepen van Personeel en voorzitter van
SodiGent is dit mijn laatste voorwoord. Ik wil jullie allen
bedanken voor jullie lidmaatschap. Het was een eer en
een genoegen jullie voorzitter te mogen zijn. Oprechte
dank ook aan het team van SodiGent, voor de samenwerking, voor de bevlogenheid en voor de dagelijkse inzet!
Mijn persoonlijke nieuwjaarswens? Dat de solidariteit tussen de medewerkers blijft groeien, zodat het bestuur de
maatschappelijk relevante dienstverlening van SodiGent
op hetzelfde elan kan verderzetten.
Er kan natuurlijk ook geen nieuw jaar beginnen zonder
een nieuwe activiteitenkalender. Voor 2019 staat er een
potpourri van klassiekers én nieuwkomers op het menu:
de filmavond in Studio Skoop, de reünie van gepensioneerden, de uitstap naar een kerstmarkt, een sportieve
tour, twee afterworkconcerten en nog veel meer. Hopelijk
nemen jullie weer massaal deel en ontmoeten jullie er
veel collega’s.
Maar eerst gaan we nog eens stevig feesten. Op 4 januari
klinken we met z’n allen op het nieuwe jaar in Kunstencentrum Vooruit. Je leest het goed: de Foute Fuif, dé klassieker bij uitstek, vindt dit jaar plaats op vrijdag 4 januari!
In mijn agenda staat die datum al aangekruist, in die van
jullie toch ook?
Tot dan,
Martine De Regge, voorzitter SodiGent
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nieuwe datum:
vrijdag 4 januari

Foute
Fuif
Naar goede gewoonte zetten we het nieuwe jaar in met
de Foute Fuif. Opgelet, deze keer vindt die plaats op de
tweede werkdag na de feestdagen, namelijk vrijdag
4 januari 2019.
Geen nieuw jaar zonder Foute
Fuif. In 2019 vindt het feest
plaats op het einde van de
tweede werkdag, een vrijdag.
Zodat je hopelijk lekker kunt
uitslapen de dag nadien.
Aan de locatie werd niet
gesleuteld: traditiegetrouw
wordt de Foute Fuif in de
Balzaal van Kunstencentrum
Vooruit gehouden, waar iedereen welkom is vanaf 17 uur.
Gooi er samen met je collega’s
de beentjes los op platen van
de ondertussen legendarische
DJ Andy, die voor ambiance
zorgt met muziek uit de jaren

zeventig, tachtig en negentig.
Voor de gelegenheid brengt hij
‘kick-ass’ MC Jordy mee, ook
gekend als DJ Lisa Jordens.
Haar enige doel: de dansvloer
in vuur en vlam zetten.
“Het is een super moment om
eens gek te doen onder collega’s”, weet Veerle Verbrugghen
van de dienst Burgerzaken.
Zij heeft al drie Foute Fuiven achter de rug. “Vorig jaar
hadden we gloeisticks mee
waarvan we grappige brillen
en diademen maakten.
Onze dienst was dus goed
zichtbaar.” (lacht)
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Wanneer: vrijdag 4 januari 2019,
van 17 tot 1 uur
Waar: in de Balzaal van
Kunstencentrum Vooruit
Inschrijven: is niet nodig
Wie kan deelnemen: voor iedereen,
leden en niet-leden
De Foute Fuif wordt je gratis
aangeboden door SodiGent

Film
Twee keer
waargebeurd
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Vlnr: Annick Lootens,
Veerle Verbrugghen en
Isabelle Van Damme

De nieuwe
activiteiten
kalender
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haal meer uit je lidkaart

Kortingen in de kijker
opera

Lyrica: nieuwjaars
concert & jubileum
Hou je van Italiaanse opera, Japanse cultuur en een streepje drama? Grijp dan je
kans en geniet van een mooie korting op
het nieuwjaarsconcert ‘Madame Butterfly’
van Giacomo Puccini.
In het eerste deel verken je samen met
sopraan Li WeiWei, tenor Fabio Serani,
bariton Ettore Nova en mezzosopraan
Annelyn Gevaert de tragische wereld van
de geisha Madame Butterfly.
In het tweede deel brengen Qilian Chen
en bovengenoemde solisten Napolitaanse
liederen. De voorstelling vindt plaats op
zondag 13 januari, om 15 uur, in de Miryzaal van het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent.
Tickets kun je online via de website van
SodiGent aankopen of via mail of telefoon
bestellen: 1ste categorie 36 euro (in plaats
van 51,50 euro), 2de categorie 28,50 euro
(in plaats van 40,50 euro) en 3de categorie
18 euro (in plaats van 25,50 euro). Inschrijven kan online, via mail en telefoon
of aan de balie, tot woensdag 9 januari.
Muziekconservatorium Gent,
ingang via Biezekapelstraat 9
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Zoek je meer informatie over
de kortingen? Surf dan naar
de website van SodiGent. Wil
je van een korting genieten,
maar heb je geen computer
of smartphone en kan niemand in de buurt je helpen?
Neem dan telefonisch contact op met SodiGent.

Cadeautjes
kopen bij Fun
In de winkels van Fun krijg
je 5% korting op vertoon van
je SodiGent-lidkaart. Mooi
meegenomen in deze tijden
van feesten en cadeautjes,
maar ook na de eindejaarsperiode blijft de actie lopen.
Let wel op: het voordeel
is niet cumuleerbaar met
andere kortingen zoals ‘Merkenfestival’ of ‘Funstunts’ en
geldt niet op de webshop,
voor prepaidkaarten of voor
tickets voor bioscoop en
pretparken.

Vakantieparken
Al aan het dromen over je volgende
vakantie? Of wil je er gewoon eens
tussenuit knijpen, alleen of met het gezin?
SodiGent-leden genieten van mooie
kortingen bij vakantieparken in binnenen buitenland.
Center Parcs
Korting van 35% op een
gedeelte van het aanbod. *
Sunparks
Korting van 40% op een
gedeelte van het aanbod. *
* Via de website van SodiGent kom je op een pagina met
een overzicht van de kortingen.
Landal GreenParks
Keuze uit 80 bungalowparken
in negen landen. Tot 30 euro
korting op de actuele prijzen
buiten de vakantieperiode. Tot 50 euro korting binnen de vakantieperiode.*
* Het aanbod kun je enkel ontdekken via de website van
SodiGent. Wil je telefonisch reserveren? Vraag dan eerst
de promocode op bij SodiGent.
Ourthe & Somme
10% korting op het aanbod,
maximaal 75 euro korting,
kan niet gecombineerd worden met andere kortingen.*
* Het aanbod kun je enkel ontdekken via de website van
SodiGent. Vermeld dat je lid bent van SodiGent wanneer
je telefonisch reserveert.

Voordelig
zwemmen in Gent
Ben je een waterrat? Zwem je geregeld je baantjes
of duik je liever in de sauna? Dan ben je aan het
goede adres bij de zwembaden Strop, Neptunus,
Rooigem, Van Eyck en Lago Gent Rozebroeken.
Als je je SodiGent-lidkaart voorlegt, krijg je korting
(D’tarief) aan de kassa.

Sauna – 1 beurt:
7 in plaats van 18 euro *
Sauna – 11 beurten:
70 in plaats van 180 euro *
Whirlpool:
1,40 in plaats van 3 euro *
Zwemmen – 1 beurt:
1,70 in plaats van 6 euro
Zwemmen – 11 beurten:
17 in plaats van 60 euro
Zwemmen – jaarabonnement:
77 in plaats van 276 euro
Zwembrevet: 1 euro
* Hou er rekening mee dat niet in alle
zwembaden een sauna en/of whirpool
aanwezig is.

Voordeel enkel voor het lid. Wil je weten welk tarief geldt voor je
familieleden, surf dan naar de website van de Stad Gent (zoekterm
'tarief' + 'zwemmen').

Leesvoer
Wat is er leuker dan ’s ochtends – op de trein of aan de
keukentafel bij een kop koffie – in je favoriete krant of
tijdschrift te duiken? Nieuwsjagers vinden hun gading
in De Morgen of Het Laatste Nieuws, fashionista’s doen
inspiratie op bij Flair of Feeling en voor lifestyle kun je
bij Goed Gevoel, Libelle of Victor terecht. Of misschien zijn
Dag Allemaal, Humo, Story, TV Familie of TeVe-Blad wel spek
voor jouw bek? Wat voor lettervreter je ook bent, dankzij SodiGent lees je voordelig.
Leden krijgen korting op een abonnement op bovenstaande titels van de Persgroep
en Roularta.
Abonnement 1 jaar = 20% korting
Abonnement 2 jaar = 30% korting
Het aanbod kun je enkel ontdekken via de website van SodiGent.
Neem de details van het abonnement grondig door. Je vindt ze bij de voorwaarden.
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lidgeld

Wat doet SodiGent

met je centen?
Als lid van SodiGent geniet je van leuke kortingen en heb je
toegang tot tal van evenementen. Maar wist je dat je met je
lidmaatschap ook collega’s steunt die het moeilijk hebben?
Morgane Hemberg van SodiGent legt uit.
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Wat doe je juist bij SodiGent?
Morgane: “Anderhalf jaar geleden
ben ik als lid van de Mobiele Ploeg
van Stad Gent bij SodiGent terechtgekomen. Ondertussen werk ik er al
een tijdje vast als boekhoudster en
organiseer ik samen met Arne
Berwouts de evenementen. De
lidgelden van alle 11.500 leden
komen bij mij binnen, net als alle uitgaande facturen. Ik zorg ervoor dat
het geld goed besteed wordt.” (lacht)

uitstap naar een kerstmarkt, van
afterworkconcerten tot culinaire
trips. SodiGent draagt telkens een
stuk van de deelnameprijs, om
iedereen de kans te geven deel te
nemen. Als lid geniet je ook nog
eens van kortingen op tickets voor
de bioscoop, pretparken, dierentuinen en evenementen zoals de Lotto
Zesdaagse. Ook bij verschillende
winkels betalen SodiGent-leden
minder.”

Waar gaat het lidgeld naartoe?
Morgane: “SodiGent gebruikt het
lidgeld voor drie dingen: financiële voordelen, maatschappelijke
ondersteuning en evenementen.
Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten voor onze leden:
van het Sinterklaasfeest tot een

En dan zijn er nog de premies…
Morgane: “Dat klopt, SodiGent-
leden kunnen aanspraak maken op
verschillende premies en tegemoetkomingen. Bij een geboorte
of een adoptie heb je bijvoorbeeld
recht op een premie van 100 euro.
Ook als je meer dan 140 euro rem-

Vergeet je lidgeld
niet te betalen

geld hebt betaald, storten we 35 euro
op je rekening. Bij gepensioneerden
komen we tussen in de hospitalisatieverzekering.”
Op welke manier helpt SodiGent nog?
Morgane: “Leden die het moeilijk
hebben, kunnen bij SodiGent terecht.
Heb je hoge medische kosten? Dan
kunnen we misschien wel bijspringen. Onverwachte facturen? We geven
renteloze leningen tot 1.500 euro. Bij
onze maatschappelijk assistenten kan
je ook steeds aankloppen voor hulp bij
je administratie. Je ziet, voor 2 euro in
de maand geniet je dus van veel voordelen, maar help je ondertussen ook je
collega’s. Lid zijn van SodiGent is een
vrije keuze. Maar als je lid bent, geef je
aan dat je welzijn en solidariteit met je
collega’s belangrijk vindt.”

Om van het aanbod en de voordelen van SodiGent te kunnen
blijven genieten moet je je lidgeld betalen. Lidmaatschap van
SodiGent kost 2 euro per maand of 24 euro per jaar. Hoe je dat
lidgeld betaalt, hangt af van je situatie, statuut en werkgever.
Wordt het bedrag maandelijks van je loon of pensioen afgehouden? Dan hoef je verder niks meer te doen. Leden met een
onderwijsstatuut en gepensioneerde leden van wie het pensioen niet via Ethias wordt uitbetaald, moeten hun betaling zelf in
orde brengen en in januari 24 euro overschrijven. Betaal je liever 6 euro per kwartaal? Dat kan ook. Let op: SodiGent verstuurt
geen betalingsuitnodigingen. Zeker zijn van je betaling? Geef
dan een bestendige opdracht door aan je bank.

Wie moet zelf lidgeld betalen?
• Leden met een onderwijsstatuut en gepensioneerde leden
van wie het pensioen niet via Ethias wordt uitbetaald
Hoeveel en wanneer?
• 1 x per jaar: 24 euro in januari
• per kwartaal: 6 euro startend in januari
Hoe?
• overschrijving of bestendige opdracht op rekeningnummer
BE76 0680 5089 3095
• begunstigde: vzw SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent
Mededeling?
• lidgeld 2019 + je naam en je voornaam
• als je met een bestendige opdracht werkt, gebruik je
dezelfde mededeling zonder het jaartal
• die mededeling is zeer belangrijk: zo vinden we jouw
betaling gemakkelijk terug
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financieel

Alle premies op een rij
Een trouwfeest, een geboorte:
‘t zijn mooie momenten in een
mensenleven, maar ze kosten veel
geld. Gelukkig geeft SodiGent z’n
leden een financieel duwtje in de rug
bij zulke speciale gebeurtenissen. We
zetten alles nog eens op een rij.
Als je trouwt, gaat samenwonen of een
kindje krijgt, kun je als SodiGent-lid een
premie aanvragen die rechtstreeks op je
rekening gestort wordt – of twéé premies,
als je partner ook lid is.
Ben je binnen het jaar na je indiensttreding lid van SodiGent geworden en heb je
je lidgeld (vanaf datum in diensttreding)
betaald, dan kun je meteen van de premies
genieten. Ben je later toegetreden? Dan is
er een wachttijd van één jaar. Ga je binnenkort met pensioen en wil je van de SodiGent-premies blijven genieten? Dan moet
je je lidmaatschap ononderbroken verderzetten. Let wel: premies worden nooit
automatisch uitbetaald. Je moet SodiGent
eerst de nodige bewijsstukken bezorgen.
Dat kan via mail, met de post of aan de balie
in De Stroom.
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?
Bedrag premie

?
Bedrag premie

100 euro

100 euro

per kind

Trouwen of
wettelijk samenwonen

Geboorte of
adoptie

Hoe aanvragen? Binnen de zes maanden bezorg je SodiGent een attest van
de bevolking.

Hoe aanvragen? Binnen de zes
maanden na de geboorte of de adoptie bezorg je SodiGent één van de
volgende documenten:
• een kopie van de geboorte- of
adoptieakte
• de inschrijving van je kind in het
huwelijksboekje
• een bewijs van kinderbijslag van het
kinderbijslagfonds
• een uittreksel uit het bevolkings
register

Opgelet! Binnen éénzelfde relatie kan
een premie voor wettelijk samenwonen of trouwen maar één keer aangevraagd worden. Bij een nieuwe partner
heb je opnieuw recht op een premie.

TEGEMOETKOMING HOSPITALISATIEVERZEKERING 2018
Gepensioneerden die al minstens vijf jaar lid zijn van SodiGent, hebben nog tot 31 december tijd om hun bewijsstukken (betalingsuitnodiging en bankuittreksels) binnen te brengen via mail, post of aan
de balie (zie de openingsuren op de laatste pagina van dit magazine).

Heb je je documenten al binnengebracht? Dan hoef je verder
niks meer te doen.
Ben je niet zeker of je dit al gedaan hebt? Neem dan eerst contact
op met SodiGent.

?
Bedrag premie

Nieuwe voorwaarden
premie kind met een
beperking

150 euro
per jaar

Hoe aanvragen? De voorwaarden zijn aangepast, waardoor
meer leden van de premie kunnen
genieten.

?
Bedrag premie

100 euro

Een kind dat 12 wordt
Hoe aanvragen? Binnen de zes maanden
na de verjaardag van je kind bezorg je
SodiGent een bewijs van de mutualiteit
dat je kind ten laste is. Een kind is ten
laste als het op je officiële adres is gedomicilieerd en jij of je partner kinderbijslag
ontvangen. Bij co-ouderschap dien je ook
nog één van volgende documenten in:
• een uitspraak van de rechtbank
• een recent aanslagbiljet van de
belastingen
• een document van een advocaat
• een verklaring op eed

Voor een kind dat je thuis
opvoedt, bezorg je SodiGent
jaarlijks volgende documenten:
• een attest van FOD Sociale Zekerheid
waaruit blijkt dat je kind minstens
6 punten behaalt in de drie pijlers van
het evaluatiesysteem voor bijkomende
kinderbijslag
• een attest van het kinderbijslagfonds
waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt

• een attest van FOD Sociale Zekerheid
waaruit blijkt dat je kind minstens
6 punten behaalt in de drie pijlers
samen
• een attest van de instelling waaruit blijkt
dat je je kind minimum dertig dagen per
jaar thuis opvangt

Voor een kind dat in een instelling
verblijft, bezorg je SodiGent jaarlijks
volgende documenten:

Voor een kind vanaf 21 jaar moet verlengde minderjarigheid aangetoond worden via een attest van de rechtbank.

Opgelet! Ook kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen of pleegkinderen komen in
aanmerking. Daarvoor moet je bewijzen van de nieuwe gezinssituatie of plaatsing van
het pleegkind voorleggen.

➜
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➜ Begrafenisvergoeding
voor gepensioneerden
Ben je een statutair gepensioneerd ambtenaar? Dan wordt er maandelijks een bedrag
van je pensioen afgehouden om een deel
van je begrafenis te vergoeden. Dat bedrag
wordt uitbetaald aan de persoon die de
kosten heeft betaald. Bespaar je geliefden
een pak kopzorgen en laat hen op voorhand weten hoe ze die vergoeding kunnen
opvragen.
Wie kan deze toelage opvragen? Je echtgenoot, erfgenamen in rechte lijn of bij
gebrek daaraan elke persoon of instelling
die bewijst de begrafeniskosten betaald te
hebben.
Hoe aanvragen? De toelage kan via een
formulier ‘Vergoeding voor begrafeniskosten’ aangevraagd worden. Dat vind je terug
op de website van PDOS of kun je telefonisch aanvragen via het Pensioenpunt 1765
(uit het buitenland +32 78 15 1765)
Opgelet! Deze toelage of andere begrafenisvergoedingen zitten niet in het aanbod
van SodiGent. SodiGent publiceert deze
informatie op vraag van haar partners. Ben
je geen statutair gepensioneerd ambtenaar
en wil je je je geliefden de onkosten van je
begrafenis besparen? Dan adviseren we je
vrijblijvend om een begrafenisspaarplan op
te starten.
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Familienieuws
Er vielen weer heel wat familienieuwtjes te rapen. Wie is getrouwd? Wie
kreeg een kindje? Van wie moesten we afscheid nemen? Je leest het hier.

Eerste
kreetjes
Leo Smet
12 januari 2018
kindje van Nora De Wit
AGB Kunsten & Design
Chloé Van den Bossche
10 maart 2018
kindje van Lies Verlot
Stad Gent
Yael Shemesh
13 maart 2018
kindje van Miek Vissers
Stad Gent
Nell Meers
16 mei 2018
kindje van Dries Meers
Stad Gent
Lina Kyomukama
4 juni 2018
kindje van Babs Mestdagh
OCMW
Brent Van Den Berghe
26 juni 2018
kindje van Bjorn Van den Berghe
Brandweer
Luca De Clercq
28 juni 2018
kindje van Angelique De Smet
OCMW
Alara De Mol
30 juni 2018
kindje van Aurora Bisschop
OCMW

Baptiste Boels
2 juli 2018
kindje van Sara Symoens
Stad Gent

Nora El Boutaibe
25 juli 2018
kindje van Youssef El Boutaibe
Stad Gent

Kwin De Bosschere
10 juli 2018
kindje van Marlies Vanthomme
OCMW

Nomad Debosscher
Van Dessel
30 juli 2018
kindje van Kobe Debosscher en
Griet Van Dessel
OCMW (beide)

Nathan Van der
Hauwaert
12 juli 2018
kindje van Sarah Van Meerhaeghe
Stad Gent
Maité Bruneel
13 juli 2018
kindje van Julie Claeys
Stad Gent
William Tiels
14 juli 2018
kindje van Jan Tiels
Brandweer
Mac Haghedooren
15 juli 2018
kindje van Daphne Staelens
OCMW
Liya Mektepli
17 juli 2018
kindje van Metin Mektepli en
Aynur Asildas
OCMW (beide)
Lou De Cock
24 juli 2018
kindje van Vanessa De Cock
Onderwijs

Lume Verrees
1 augustus 2018
kindje van Sarah Vermeersch
Stad Gent
Anton Martens
2 augustus 2018
kindje van Heleen Diependaele en
Thomas Martens
Stad Gent (beide)
Remi Van de Vaerd
11 augustus 2018
kindje van Annelore Raman
Stad Gent
Milo Serry
13 augustus 2018
kindje van Jens Serry
OCMW
Charlotte De Backer
23 augustus 2018
kindje van Stephanie Wickerhoff
Stad Gent
Marthe Casier
24 augustus 2018
kindje van Karen Casier
OCMW

Jackie Van de Velde
6 september 2018
kindje van Karlien Jordens
Stad Gent
Matteo D'hont
10 september 2018
kindje van Mandy Robert
Stad Gent

Kate Emmalyn Haegens
1 december 2018
kindje van
Malaika Vandegehuchte
vzw SodiGent

Huwelijken

Margot Lejeune
27 september 2018
kindje van Marlies Van Ryssel
OCMW

Kimberley Rombaut
en Steven Poelman
27 april 2018
OCMW Gent

Finn Blancquaert
2 oktober 2018
kindje van Kimberly Blancquaert
Stad Gent

Christian Cnudde
en Wendy Rypens
18 mei 2018
Stad Gent

Intisar Elomari
18 oktober 2018
kindje van Abdel-Ali Elomari
Stad Gent

Bianca Deschepper
en Johan Declercq
22 juni 2018
Onderwijs

Ziggy Vanbockryck
23 oktober 2018
kindje van Cordelia Atta Saow
OCMW

Françoise De Keyser
en Didier De Batselier
6 juli 2018
OCMW Gent

Aloïs Matthys
24 oktober 2018
kindje van Sien Duquennoy
OCMW

Marianne Diakhite
en Noembo Mayifuila
13 juli 2018
OCMW Gent

Adam Koç
29 oktober 2018
kindje van Sophie Welvaert
Stad Gent

Lieselotte Plasmans
en Tim De Groote
14 juli 2018, Stad Gent

Cesar Verheyen
8 november 2018
kindje van Jessie De Laender
Stad Gent
Duha Kesikbas
14 november 2018
kindje van Ramazan Kesikbas
Stad Gent

Lisa Lauwers
en Stephan Van Rentergem
27 juli 2018
OCMW Gent
Delphine Van Parys
en Thomas De Craene
18 augustus 2018
OCMW Gent
Kelly Van Hoorde
en Sven Antjon
18 augustus 2018
Onderwijs

Bram Ghyoot en
Els Vandenbussche
1 september 2018
Stad Gent, OCMW Gent

Mieke Vanderosieren
en Jürgen De Smet
1 juni 2018
AZ Jan Palfijn

Francine Wytinck
15 november 1943 - 3 november
2018
Onderwijs

Sylvain
Vandegehuchte en
Christa De Wolf
5 september 2018
Stad Gent (beide)

Sven Dhollander
en Liesbeth De Moor
30 juli 2018
Brandweer

Armand Van De Keere
3 mei 1941 - 14 november 2018
Stad Gent

Sarah Voets
en Wim François
21 september 2018
OCMW Gent
Danielle Dewalsche
en Guy Cornelisz
14 april 2018
Stad Gent

Wettelijk
samenwonen
Evelien Minne
en Nick Hellemans
21 maart 2018
OCMW Gent
Sybille Soetaert
en David De Pauw
27 maart 2018
OCMW Gent
Karolien Nijs
en Stefaan D'Hondt
3 april 2018
Stad Gent
Maithy Desmedt
en Kevin Depret
13 april 2018
Brandweer
Isabelle De Colvenaer
en Dirk Verschueren
30 mei 2018
Stad Gent

Lisa Moerman
en Jasper Lagast
11 oktober 2018
Stad Gent

Overlijdens

Gaston Dieperinck
8 februari 1923 20 november 2018
Stad Gent
Joanna De Wilde
18 augustus 1931 23 november 2018
OCMW

Julien Hardeel
5 september 1934 - 28 februari
2018, Stad Gent

Rechtzetting

Gustaaf Depauw
15 maart 1942 - 27 april 2018
Stad Gent

Isabel Roels (Stad Gent) en
Laurent De Trog zijn gehuwd op
12 januari ipv 12 december

Alice De Pauw
17 april 1924 - 26 mei 2018
Politie
Leon Delnat
24 juli 1935 - 10 augustus 2018
Stad Gent
Jacqueline
Van Campenhout
15 maart 1937 - 12 september 2018
Stad Gent
Henri Schollaerts
25 augustus 1931 - 17 oktober 2018
Stad Gent

Mona Kellens, kindje van
Sofie De Paermentier (SodiGent)
en Sam Kellens (OCMW), is geboren op 22 maart ipv 22 april.

Zelf familienieuws
laten publiceren?
Stuur SodiGent een
berichtje en geef via de
website en je SodiGentprofiel je toestemming

Dirk Seconde
4 juli 1960 - 25 oktober 2018
Stad Gent

voor publicatie. Zijn je

Joseph Patoor
24 april 1938 12 november 2018
Politie

vermeld? Laat het ons

gegevens niet (correct)
weten, dan zetten we dat
de volgende keer recht.

11

schrijf alvast in je agenda

Evenementen
kalender 2019
Wordt 2019 een jaar vol plezier? Als het van SodiGent
afhangt in elk geval wel. Noteer deze negen activiteiten
en evenementen alvast in je agenda, en je hebt meteen
iets om reikhalzend naar uit te kijken.
Heb je al eens deelgenomen
aan een evenement of activiteit
van SodiGent? Dan ken je de
vele voordelen. Voor diegenen
onder jullie die nog nooit met
SodiGent op stap gingen,
sommen we alles nog eens op.
Eerst en vooral bezoek je
concerten, steden of evenementen waar je anders misschien niet zou komen. SodiGent draagt daarbij een deel van
de kosten: zo ben je goedkoper
af dan wanneer je op eigen
houtje zou gaan.
Daarbovenop leer je je collega’s
eens van een andere kant
kennen, hou je contact met
oud-collega’s of maak je
nieuwe vrienden.
In 2019 organiseert SodiGent
voor elk wat wils. Klassiekers als
het Sinterklaasfeest en reünie
staan uiteraard opnieuw op het
12

programma, maar pik zeker ook
eens een afterworkconcert van
een( oud)-collega mee. Je zou
ervan versteld staan hoeveel
talent er in SodiGent aanwezig
is. In het jaaroverzicht op de
volgende pagina’s lees je alvast
welke data je moet vrijhouden. .
SodiGent werkt mee aan
inclusieve samenleving, waar
leden met een beperking in de
beste omstandigheden evenwaardig kunnen deelnemen.
Dat wil niet zeggen dat elke
uitstap geschikt is voor alle
leden. De noden en behoeftes
rond toegankelijkheid kunnen
verschillen van lid tot lid. Heb je
een beperking? Neem dan
contact op met SodiGent om
concrete informatie in te
winnen. SodiGent zal steeds
onderzoeken of er aanpassingen kunnen gebeuren.

13 & 14 feb

Dubbele
filmavond

18 apr & 11 mei

Wonderbaarlijke
Efteling

25, 27 & 30 apr
2 & 4 mei

20 jun & 10 okt

Culinaire tocht

Afterwork
concerten

Geen betere plek om
valentijn te vieren (of eraan
te ontsnappen) dan Studio
Skoop. Op 13 februari kun
je naar ‘Stan & Ollie’, over
het beroemde komische
duo. De dag erna staat de
biografische film ‘Green
Book’ op het programma,
een roadmovie over de
vriendschap tussen een
pianist en diens chauffeur.
Na de film praat je bij met
een drankje en een hapje.

Geloof jij ook nog in
sprookjes? Dan is deze
uitstap je op het lijf geschreven.
Zodra je door de poorten
van de Efteling stapt, voel
je de magie. In het attractiepark in Kaatsheuvel komt
iedereen aan z’n trekken,
van klein (het sprookjesbos!
Langnek!! Klein Duimpje!!!)
tot groot (de Baron! Joris
en de draak!! Symbolica!!!).

Als je twee kraakverse
asperges tegen elkaar
wrijft, maken ze een
tsjirpend geluid. Nog meer
weetjes sprokkel je in de
aspergekwekerij. Staat
ook op het menu van de
culinaire uitstap: een lunch
met asperges in de hoofdrol, en – afhankelijk van de
dag waarop je gaat – een
bezoek aan brouwerij Het
Anker of Kazerne Dossin in
Mechelen.

Nieuwsgierig naar het
verborgen muzikale talent
van je (oud-)collega’s? Op
de afterworkconcerten
voorziet SodiGent in het
podium, de spotlights en
de democratisch geprijsde
drankjes en hapjes. Jij zorgt
voor de ambiance. De concerten vinden meteen na
het werk plaats: de ideale
gelegenheid om de leden
van SodiGent wat beter te
leren kennen.

Meer info op pagina 15
Schrijf snel in!

Meer info in de editie
van maart
www.efteling.com

Meer info in de editie van
maart

Meer info in de edities van
maart en juni
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3 aug

Festival
Dranouter

14

28 sep

Sportieve
tour

De Gentse Feesten zijn
achter de rug, de batterijen
alweer opgeladen. Om
deel twee van de vakantie
goed in te zetten trekt
SodiGent trekt naar Dranouter, een festival met
een rijk verleden. Op het
podium geeft een fijne
selectie van nationale en
internationale bands het
beste van zichzelf, ernaast
staat alles in het teken sfeer
en gezelligheid.

In het Ice Mountain Adventure Park bij Komen beleef
je een waanzinnig sportieve
en avontuurlijke namiddag.
Je stelt zelf je programma
samen: skiën, snowboarden, paintball, een opblaasbare hindernisbaan op
het water overwinnen of
stand-up paddle boarding,
het kan er allemaal vanaf
14 jaar. Beetje moe na
zoveel fun? Uitrusten doe
je op de bus…

Meer info in de editie van
juni
www.festivaldranouter.be

Meer info in de editie
van juni
www.ice-mountain.com/nl

14 & 15 nov
Jaarlijkse
reünie

Elk jaar organiseert SodiGent een reünie voor de
gepensioneerde leden. Je
kunt er gezellig bijpraten
en, niet te vergeten, de
beentjes uitslaan op hits
van vroeger en nu. Op
14 november schuiven
oud-medewerkers van het
OCMW en Jan Palfijn aan,
de dag erna is het de beurt
aan Stad Gent, Onderwijs,
SoGent, Brandweerzone,
Politie en Haven Gent.

Meer info in de editie van
september

24 & 30 nov
1 dec

14 dec

De Sint is nog maar net
met z’n Pieten naar Spanje
afgereisd, of hij heeft de
data voor het Sinterklaasfeest van volgend jaar
al vastgelegd. Het beste
bewijs dat de goedheilig
man z’n SodiGent-feestje
voor geen goud wil missen.
Hij zal drie dagen audiëntie
houden in Kinepolis, zodat
zoveel mogelijk kinderen kunnen langskomen
voor een babbel en een
cadeautje.

Wat is de omvangrijkste
kerstmarkt in Nederland? In
Dordrecht twijfelt niemand
eraan: zij hebben de grootste. Een slinger van meer
dan 300 kraampjes verbindt de monumenten van
de oude binnenstad met de
verschillende geulen van
de binnenhaven. Langs het
parcours maken muziek,
straattheater, lekkers en
gezelligheid het plaatje
compleet.

Sinterklaas

Meer informatie in de
editie van september

Kerstmarkt
Dordrecht

Meer info in de editie
van september
kerstmarktdordrecht.nl

filmavond

Twee keer
waargebeurd

Op woensdag 13 of donderdag 14 februari kunnen SodiGent-leden voor een prikje naar de film.
In cinema Studio Skoop staan met ‘Green Book’ en
‘Stan & Ollie’ twee toppers op het programma.

PRAKTISCH
• Wanneer: 13 februari (‘Stan & Ollie’) en 14 februari (‘Greenbook’),
start film om 19u30
• Waar: Studio Skoop, Sint-Annaplein, Gent
• Inschrijven vanaf dinsdag 15 januari, online, via mail en telefoon
of aan de balie
• Wie kan deelnemen? Lid, lid + 1 pers., maximaal 1 filmavond per lid
• Bijdrage: 5 euro per persoon (film, 2 drankjes + hapjes
inbegrepen), SodiGent draagt een deel van de kosten

Studio Skoop is een begrip
bij Gentse filmliefhebbers. Al
meer dan veertig jaar kun je in
die onafhankelijke bioscoop
terecht voor de betere cinema.
In februari worden er twee
films vertoond speciaal voor
leden van SodiGent, net op tijd
voor Valentijn!
Op woensdag 13 februari kun
je ’s avonds naar de avant-première van ‘Stan & Ollie’ gaan
kijken, een biopic over het
beroemde komische duo
Stan Laurel (Steve Coogan) en
Oliver Hardy (John C. Reilly).
De film volgt de Dikke en de
Dunne op hun laatste theatertournee door het Verenigd
Koninkrijk. Die verloopt moeizaam, en dat wringt na hun
succes in het verleden.

Ook op donderdag 14 februari
is het filmavond. Met ‘Green
Book’ staat er een Oscarkandidaat op het menu. In dit
waargebeurde drama rijdt een
Italiaans-Amerikaanse chauffeur (Viggo Mortensen) de
Afrikaans-Amerikaanse pianist
Don Shirley (Mahershala Ali)
rond in het zuiden van de Verenigde Staten. De twee worden
geconfronteerd met racisme en
hun botsende persoonlijkheden. Maar uiteindelijk bloeit er
een onverwachte vriendschap.
Na de film is het tijd voor een
drankje en kan er nog nagepraat worden.
Single of met date? Maakt
niet uit, iedereen is welkom.
Wie weet leer je wel iemand
kennen!
15

enthousiaste
allesregelaar

Geef je adres
wijziging door
en maak kennis
met Amanda
Je hebt haar misschien al ontmoet op een evenement of aan de
balie van SodiGent: Amanda Buysse, de benjamin van het team en
enthousiaste allesregelaar voor de leden. Je kunt bij haar terecht
voor adreswijzigingen, je lidmaatschap, een nieuwe lidkaart, een
inschrijving voor een activiteit of het melden van een overlijden.
Op maandag zit ze aan de balie en ontvangt ze je met een brede
glimlach.

PRAKTISCH
• Bezoekadres:
De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
• Meld je aan bij de baliemedewerker in de inkomhal
• Voor een persoonlijk onderhoud dien je
vooraf een afspraak te maken
OPENINGSUREN
• maandag: 9 tot 13 uur
• dinsdag: 13 tot 17 uur
• woensdag: 9 tot 13 uur en 14 tot 17 uur
• donderdag: gesloten
• vrijdag: 9 tot 13 uur
GESLOTEN
• 24 december tot en met 2 januari
• maandag 7 januari
CONTACTEER ONS
09 266 53 80
 www.sodigent.gent
 sodigent@stad.gent
www.facebook.com/sodigent
• Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
• Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095
• Bezoekadres: De Stroom,
Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent
Stedelijk
Onderwijs
Gent

