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Beste SodiGent-leden en familie,

’t Is tijd om de dikke truien en de winterjassen weg te 

bergen: de lente komt eraan! De bijbehorende kriebels 

hebben zich al flink laten voelen bij SodiGent. Met resultaat, 

want er zitten een aantal leuke lentetrips aan te komen. 

Zo trekken we meermaals op familie-uitstap naar de 

Efteling, het wonderlijkste van alle attractieparken. De 

muziekliefhebbers onder onze leden (nog in dienst en 

gepensioneerde) kunnen voor de derde keer de bloeme-

tjes buitenzetten op een afterworkconcert. Wie liever z’n 

smaakpapillen verwent, kan mee op onze culinaire uitstap. 

Die staat dit keer in het kader van het witte goud, met een 

bezoek aan een aspergekwekerij en een lunch met diezelf-

de groente in de hoofdrol. We kijken ernaar uit om jullie op 

één van die activiteiten te ontmoeten…

Maar in dit magazine staan we ook even stil bij leden die, 

om welke reden dan ook, niet aan de evenementen of uit-

stappen van SodiGent kunnen deelnemen. Met het initiatief 

‘Hand in Hand’ vraag je een financiële tegemoetkoming 

aan. Daarmee kun je een kleine attentie kopen en bij een 

eenzaam lid op bezoek gaan. Heb je zelf nood aan wat ge-

zelschap of een luisterend oor? Aarzel niet om bij SodiGent 

aan te kloppen.

Wat hebben we nog meer voor je in petto? Een overzicht 

van onze kortingen voor kinder- en jeugdkampen, een 

aantal nieuwe voordelen en een dubbelinterview met één 

van onze jongste en één van onze oudste leden. 

Nestel je in de sofa, en geniet van de zon…

Veel leesgenot,  

SodiGent-team
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Terug naar  
de sixties

Het idee achter de afterwork-

concerten is simpel: na het 

werk een concert en een hapje 

meepikken met de collega’s. Zo 

leer je elkaar eens op een andere 

manier kennen.

Vorig jaar beklommen Sarah 

D’hondt en Michiel Dendooven 

het podium. De eerste bracht 

Franse chansons, de tweede 

ging met z’n Braziliaanse band 

de bossanova- en jazztoer op. 

En daarmee is het talent niet 

opgebruikt. Dit jaar staan er 

opnieuw twee concerten op het 

programma. De najaarseditie 

blijft nog een verrassing, op 

13 juni gaan we voor peace & 

music in de sfeer van het legen-

darische Woodstock-festival, dat 

precies 50 jaar geleden plaats-

vond. Hou je van de vibe en de 

muziek van de sixties?  

Op donderdag 13 juni (één 

weekje vroeger dan gepland) 

treedt Louie Louie aan in de 

Balzaal van de Vooruit. De groep 

ontstond in 2012. De leden, 

onder wie Günther Liket, admi-

nistratief medewerker van de 

Mobiele Ploeg, vonden mekaar 

in hun gedeelde liefde voor de 

muziek van de gouden jaren 60. 

In een anderhalf uur durende 

set zullen ze songs spelen van 

The Rolling Stones, The Beat-

les, The Doors, The Animals, 

The Shadows, The Kinks, CCR, 

T-Rex... Rauwe, sexy en dans-

bare covers, trouw aan het ori-

gineel. Na het concert gaat het 

feest verder met DJ Ridoo.

In het magazine van juni  

lees je een interview met  

Günther Liket en de band

Vorig jaar is SodiGent van start gegaan met z’n afterwork-
concerten. Het concept – muziek door en voor collega’s 
– smaakte duidelijk naar meer.

afterworkconcert
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PRAKTISCH
Wanneer: 

• donderdag 13 juni 

• deuren open vanaf  

17 uur, concert om  

18 uur, gevolgd door  

een set van DJ Ridoo

Waar: Balzaal Vooruit, Gent

Wie kan deelnemen:

• lid

• lid + 1 persoon

Inschrijven: 

• online, via mail, 

telefonisch of aan de  

balie van SodiGent in  

De Stroom

• vanaf dinsdag 2 april

Bijdrage: 

• 2 euro per persoon

• SodiGent draagt een  

deel van de onkosten



Voor veel kids duurt de zomervakantie lang. Zo 

lang dat de verveling weleens toeslaat. Een kamp is 

een goeie oplossing: je kind is zinvol bezig, in het 

gezelschap van leeftijdgenoten. SodiGent-leden 

krijgen korting bij een handvol organisatoren.

kortingen

20 % korting bij ZEB 
SodiGent neemt deel aan de ZEB-bedrijvendagen van vrijdag 

5 tot en met zondag 7 april. Tijdens dat weekend geniet je  

20 procent korting op de volledige collectie van ZEB.  

Het enige wat je daarvoor moet doen is de kortingskaart 

afhalen bij het onthaal van SodiGent of downloaden van de 

SodiGent-website. Toon de kortingskaart aan de kassa of vul de code in vóór 

je afrekent (anders wordt de korting niet toegepast) op www.zeb.be. Of doe 

gewoon beide:  

in dat ene weekend kun je de kortingsbon gebruiken zoveel je maar wilt. 

Voor het adres en de openingsuren van het onthaal:  

zie de achterflap van dit magazine 

Karten voor een prikje 
Kan het voor jou niet rap genoeg gaan? Dat treft, 

als lid van SodiGent krijg je korting bij eKart, de indoorkarting op de tweede 

verdieping van winkelcentrum Dok Noord. Als je je lidkaart toont, betaal je 

25 euro in plaats van 31 euro voor een pakket van twee racesessies van tien 

minuten. De eenmalige kosten van een eKart-lidkaart (2 euro) en helmmuts 

(2 euro) zijn in de prijs inbegrepen. 

Meer info: www.ekart.be 

Reserveren doe je via 09 310 90 20

 

Korting bij Thomas Cook 
Thomas Cook Travel Shop geeft een korting van 5 procent 

aan SodiGent-leden die hun lidkaart in het kantoor in Gent 

(Vogelmarkt 29) voorleggen. De korting wordt niet verrekend 

op de taksen en btw van de geboekte vakantie. Op tickets 

voor vluchten alleen of op online boekingen wordt geen 

korting gegeven. 

Op weekdagen is het kantoor doorlopend open van 9u30 tot 18u, op zaterdag 

van 10u tot 17u. Meer info bij Thomas Cook Travel Shop op 09 223 93 38

Als je je kind inschrijft voor 

een kamp, beleeft het gega-

randeerd een leuke zomer. 

Actief, educatief of chillen met 

de billen: er is voor elk wat 

wils. Dankzij SodiGent geniet 

je van een mooie korting. 

Op het klassieke aanbod van 

Free-Time en Idee Kids, én op 

andere kampen rond kunst, 

ondernemen, taal of sport. 

Hiernaast staan alle Sodi-

Gent-partners kort op een rij. 

De specifieke voorwaarden 

en kortingscodes vind je terug 

op www.sodigent.gent. Voor 

meer info over de kampen 

zelf kun je op de site van de 

organisator terecht. Vraag ook 

bij je mutualiteit na of ze een 

stuk tegemoetkomen.  

Heb je geen computer? Geen 

probleem, spring dan even 

binnen in De Stroom (voor het 

adres en de openingsuren, zie 

de achterflap van dit maga-

zine). Je mag ook telefonisch 

contact opnemen met één 

van de medewerkers van  

SodiGent, op 09 266 53 80.

Voor veel kids duurt de zomervakantie lang. Zo lang 
dat de verveling weleens toeslaat. Een kamp is een 
goeie oplossing: je kind is zinvol bezig, in het gezel-
schap van leeftijdgenoten. SodiGent-leden krijgen 
korting bij een handvol organisatoren.

Jong  
geweld, 
geen geld 

kinder- en tienerkampen
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Idee Kids
www.ideekids.be

Idee Kids biedt projectkampen aan 

voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, op 

locaties in Vlaanderen, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en Cadzand. 

SodiGent-leden krijgen 7 euro korting. 

Vanaf het tweede kind dat in dezelfde 

week en op dezelfde locatie op kamp 

gaat, geniet je van 10 euro gezinskor-

ting. Het aanbod is niet 

combineerbaar met 

andere kortingen of gel-

dig bij kampen met een 

andere organisator.

Free-Time
www.freetime.be

Free-Time heeft kampen in binnen- 

en buitenland, intern of extern, voor 

3 tot 18-jarigen. Leden krijgen 10 euro 

korting op elk kamp. Het aanbod is niet 

combineerbaar met andere kortingen 

of geldig bij initiatieven waarop al een 

verminderd tarief geldt. Om je korting 

aan te vragen, stuur je een mail naar 

info@freetime.be met je 

naam en de dienst waar je 

werkt. Pas nadat die werd 

geverifieerd, krijg je de 

personeelskorting.

BVLO Sportkampen
www.bvlosportkampen.be

Voor sportkampen van 3 tot 12 jaar moet 

je bij de Bond voor Lichamelijke Opvoe-

ding zijn. SodiGent-leden krijgen 10 

euro korting per factuur. Daarbovenop 

kunnen ze profiteren van stapelkortin-

gen van 5, 10 of 15 procent als er voor 

meerdere kampen wordt 

ingeschreven. De korting is 

geldig voor de kampen en 

niet voor evenementen.

Junior Argonauts
www.juniorargonauts.be

Tijdens de ondernemingskampen 

leren 13- tot 17-jarigen op een speelse 

manier wat het is om een bedrijfje of 

initiatief te starten. 

SodiGent-leden krij-

gen 20 euro korting. 

Het aanbod is niet 

combineerbaar met 

andere kortingen.

Ruysschaert  
Language Academy
www.ruysschaert.be

De taalkampen van de Ruysschaert 

Language Academy dompelen 12- tot 

18-jaren onder in het Frans, het Engels, 

het Duits of het Nederlands. Sodi-

Gent-leden krijgen 75 euro 

korting. Je kunt die niet 

combineren met andere 

kortingen of promoties. 

Nieuw

Nieuw

Nieuw

MiLa
www.milakampen.be

Zingen, dansen, acteren, jongleren of 

musiceren: tijdens de kunstzinnige 

kampen van Compagnie MiLa voor 

4- tot 14-jarigen kan het 

allemaal. Als je je kind 

inschrijft voor 15 juni 

krijg je als SodiGent-lid 

10 euro korting.

Nieuw
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De Efteling is wellicht 

het beroemdste sprook-

jespark van Europa, of 

misschien wel van de 

wereld. Al meer dan 65 

jaar betoveren Holle 

Bolle Gijs en de Indische 

Waterlelies, gebaseerd op 

het sprookje van de hand 

van koningin Fabiola, de 

harten van verschillende 

generaties kleine én grote 

bezoekers.

Heb jij je ooit laten onder-

dompelen in de magische 

wereld van de Efteling en 

wil je die ervaring graag 

doorgeven aan je fami-

lie? Grijp dan nu je kans 

en schrijf je in voor de 

SodiGent-uitstap. Je kunt 

kiezen tussen donderdag 

18 april (in de paasvakan-

tie) en zaterdag 11 mei (de 

dag voor Moederdag). Let 

op: er zijn twee vertrek-

plekken voor de uitstap 

van 11 mei. Spreek dus 

goed af voor welke park & 

ride je inschrijft als je met 

de collega’s op stap gaat 

en in dezelfde bus wilt 

zitten.

Durvers en dromers
Leden mogen hun kinde-

ren of hun kleinkinderen 

meenemen. Met z’n 36 

attracties, waaronder vijf 

achtbanen, drie water- 

attracties en drie dark- 

rides, biedt de Efteling 

vertier op ieders maat. In 

het Sprookjesbos wan-

delen de allerkleinsten 

tussen reuzen en trollen, 

in de rollercoasters Joris 

en de Draak, Python en 

Baron 1898 halen de 

waaghalzen hun hart op. 

Tussendoor treffen dur-

vers en dromers elkaar in 

de wildwaterbaan Pirana 

of de familieattracties 

Fata Morgana en Sym-

bolica. Snuffel je graag in 

geschiedenis en folkore? 

Dan mag je zeker het 

museum niet missen.

SodiGent zorgt er graag 

voor dat leden met een 

beperking in de beste 

omstandigheden aan 

de activiteiten kunnen 

deelnemen. De noden en 

behoeftes rond toeganke-

lijkheid kunnen verschil-

len. Heb jij of één van je 

kinderen of kleinkinderen 

een beperking? Neem 

dan contact op met Sodi-

Gent, zodat we samen 

kunnen onderzoeken 

welke aanpassingen 

mogelijk zijn. 

Er was eens…
laat je betoveren door de Efteling

Op stap met de ganse familie? Dan is de Efteling de ideale bestemming.  

Van kleine prinsesjes tot grote waaghalzen: iedereen komt er aan z’n trekken, 

dankzij de vele betoverende attracties en spannende rollercoasters. 



Wie kan deelnemen: 
●   lid 
●  lid + 1 persoon 
●  lid + kinderen
●  lid + kleinkinderen

Bijdrage:
●  tot en met 3 jaar = 5 euro
●  van 4 tot en met 15 jaar = 15 euro
●  vanaf 16 jaar = 25 euro
●  SodiGent draagt een deel van de kosten
●   inbegrepen: vervoer + toegangsticket

Timing:
●  inchecken: 7.45 uur
●  vertrek: 8 uur
●  aankomst Efteling: 10.30 uur
●  terug in Gent: 20.45 uur

Inschrijven:
●   online, via mail, telefonisch of aan de 

balie van SodiGent in De Stroom

Tickets 2019
Als de lente in het land is, openen de 
pretparken hun deuren. En bij een nieuw 
seizoen horen… nieuwe kortingen.

Sinds juni 2018 kun je tickets voor een aantal parken en 

Kinepolis online aankopen. Tickets kopen via de website 

van SodiGent heeft enkel voordelen. Je spaart een aardig 

centje uit, je wint veel tijd omdat je niet meer moet aan-

schuiven aan de kassa, de tickets zijn steeds voorradig en je 

kunt ze aankopen wanneer je wilt. De betaling gebeurt via 

creditcard, bankkaart of QR-code. Na betaling druk je de 

tickets af.

Wil je liever papieren tickets? Dan kun je de tickets aan-

kopen aan de balie van SodiGent in De Stroom. Meer 

informatie over de openingsuren vind je op de achterflap 

van dit magazine.

Sommige tickets zijn enkel verkrijgbaar aan de balie in De 

Stroom. Heb je grote hoeveelheden nodig? Graag een sein-

tje vooraf. Gelieve de tickets met Bancontact te betalen.

pretparken en dierentuinen

Wanneer: zaterdag 11 mei

Inschrijven: vanaf 22 maart tot volzet

Vervoer:
●  met de bus, vertrek aan de park 

& ride op de Antwerpsesteenweg, 

Oostakker (ter hoogte van de Carrefour) 

of die op de Zuiderlaan aan de 

Watersportbaan (ter hoogte van de 

Topsporthal)

PRAKTISCH
Wanneer: donderdag 18 april  

Inschrijven: vanaf 22 maart tot volzet

Vervoer:
●  met de bus, vertrek aan de park & 

ride in de Driepikkelstraat (sporthal 

Bourgoyen)

keuze 
uit twee 
dagen

ook met 
klein- 

kinderen
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Wist je dat de koningin der groen-

ten kan zingen? Verse asperges 

‘tjilpen’ als je ze tegen mekaar 

wrijft. Ze worden wel 2 meter 

lang en bloeien ‘s zomers op tot 

frisse, groene struiken. Uren kun-

nen Paul en Josée van kwekerij 

Vercammen over ‘hun’ asperges 

vertellen. Ze zijn witte raven: de 

meeste aspergetelers vind je in 

Limburg, maar aan de poort van 

de Kempen lukt het ook. 

Ondergronds
Paul Vercammen: “Wat ons nog 

uniek maakt, is dat we asperges 

hebben op het veld én in de serre. 

Daar gaan ze vroeger schieten. Het 

klassieke aspergeseizoen start rond 

20 april, wij ‘steken’ onze eerste 

asperges al midden februari.”

Tijdens het voorjaar is het alle 

hens aan dek en wordt er de 

klok rond geoogst. Alles met de 

hand. “We gebruiken een speci-

aal mes van 40 centimeter lang, 

want asperges worden onder de 

grond afgesneden. Het is een 

secuur werkje dat niet met een 

machine kan.” Dat jaagt de prijs 

van asperges de hoogte in, net als 

het feit dat ze niet om het even 

waar groeien. “Aspergeplanten 

houden van zandgrond, bij veel 

vocht rotten de wortels weg. En 

ze gaan geen eeuwigheid mee, na 

tien jaar zijn ze ‘versleten’. Nieuwe 

asperges op dezelfde plek kweken, 

lukt niet. De plant laat een schim-

mel na die pas na jaren verdwijnt, 

er gaat een generatie overheen. 

Ergens je aspergebedden aanleg-

gen, doe je dus 

maar één keer in 

je leven.”

Ras apart
De bedden van Paul en Josée 

leveren witte en groene asperges. 

“Die komen van dezelfde plant. 

Asperges worden groen als ze 

licht zien, we laten ze onder de 

grond groeien door de bedden 

op te hogen.” Witte asperges vind 

je alleen in België, Nederland 

en Duitsland, elders worden ze 

groen gegeten. Al zijn er tegen-

woordig ook paarse, maar da’s 

een ras apart. Welke kleur je ook 

kiest: Belgische asperges zijn er 

tot 24 juni. Daarna komen er geen 

meer uit de grond. “De oogst stopt 

op de dag van Sint-Jan, rond de 

Daar is de lente en daar zijn de asperges weer! Niks dat de vaderlandse 

eer zo hoog houdt als het witte goud. Wat deze groente bijzonder maakt, 

ontdek je op de aspergekwekerij van Paul en Josée Vercammen in Lier.

culinaire uitstap

Asperges aan de Dijle



Asperges aan de Dijle
PRAKTISCH
Programma:
●  bezoek aspergekwekerij
●  aspergelunch in het Elzenhof in Lier
●  de rest van het programma hangt af 

van de dag waarop je meegaat:
         ◆  bierliefhebbers kunnen op stap 

achter de schermen van brouwerij 

Het Anker in Mechelen
         ◆  wie meer van geschiedenis houdt, 

gaat naar Kazerne Dossin. Voor meer 

dan 25.000 joden en zigeuners was 

het tijdens WO II de ‘wachtkamer 

van de dood’, vandaag is het een 

museum 
●  vrij moment in Mechelen

Wanneer: 
● donderdag 25 april, asperges & Dossin 
● zaterdag 27 april, asperges & Het Anker
● donderdag 2 mei, asperges & Het Anker
● zaterdag 4 mei, asperges & Dossin

Vervoer: 
● met de bus
●  vertrek om 7.45 uur aan de park & ride 

Driepikkelstraat (Sporthal Bourgoyen), 

terug om 20.15 uur

Wie: lid + 1 persoon

Prijs: 33 euro per persoon (alles 

inbegrepen, behalve dranken bij de 

lunch), SodiGent draagt een deel van de 

onkosten

Inschrijven:  
●  voor de uitstappen in april:  

van 25 maart tot 15 april of volzet
●  voor de uitstappen in mei:  

van 25 maart tot 22 april of volzet
●   online, via mail, telefonisch of aan de 

balie van SodiGent in De Stroom

start van de zomer. Dan blijft de 

plant nog schieten, maar we laten 

ze met rust. Zodat het loof kan 

groeien en ze kan recupereren.”

Wie wil, koopt straks een verse 

bussel in Lier. Recht van het veld 

zijn asperges vlot te schillen, maar 

je kunt ze tot een week bewaren. 

Josée: “In de koelkast, in de ori-

ginele verpakking. Als je ze voor 

gebruik in koud water legt, kun je 

ze makkelijk schillen. Dat 

doe je van boven naar 

beneden,  want het 

kopje breekt mak-

kelijk af. Het is ook 

sneller gaar: daarom 

kook je asperges rechtop. 

Als de kopjes niet onder 

staan, blijven ze knapperig. 

Ze zijn lekker op z’n Vlaams, 

maar wij bereiden ze het liefst in 

de wok, met scampi’s en curry-

saus! Asperges zijn veelzijdig én 

supergezond. Ze zitten vol voe-

dingstoffen en zwavelhoudende 

verbindingen, dat laatste heb je 

vast al geroken op het toilet.”

Aspergesoep
❧

Melkbig, gebakken asperges, 
dragon en kroketjes 

OF 

Gegrilde zalm, bodem van 
asperges, bearnaise en puree

❧

Panna cotta met coulis van 
rode vruchten en vers fruit, 

met koffie
❧ 

Geef een seintje als je een 

vegetarisch menu wenst
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Lin Depret
21 november 2018
kindje van Maithy Desmedt
Brandweer

Estée Bleyaert
29 november 2018
kindje van Aline De Cokere
Stad Gent

Hector Geerts
2 december 2018
kindje van Elke Baetens
Stad Gent

Ilyas Es-Sousi
6 december 2018
kindje van Jamil Es Sousi
Haven

Fran Plasmans
10 december 2018
kindje van Caramea Walraeve
Stad Gent

Amélie Baeyens
13 december 2018
kindje van Elke Baete
Stad Gent

Ruvé Desmet
18 december 2018
kindje van Evelien Van De Kerchove
Stad Gent

Alice De Clercq
20 december 2018
kindje van Sarah Van Meenen
Stad Gent

Klara Middernacht
27 december 2018
kindje van Dirk Middernacht & 
Liesje Coppens
Stad Gent & OCMW Gent

Familienieuwtjes
Een nieuw magazine, een nieuwe portie fami-

lienieuws. SodiGent-leden kunnen hier een 

geboorte, adoptie, samenwoonst, huwelijk of 

overlijden laten publiceren.

Cyriel Broché
29 december 2018
kindje van Sharon Goethals
OCMW Gent

Alice De Wulf
29 december 2018
kindje van Isabelle Van Belleghem
OCMW Gent

Julia Ferjani
4 januari 2019
kindje van Souhir Attia
OCMW Gent

Diete Cracco
4  januari 2019
kindje van Melissa Coene
OCMW Gent

Marthe Kengmo
11 januari 2019
kindje van Willi Romeo Kengmo
AZ Jan Palfijn

Rhys Mortier
18 januari 2019
kindje van Kelly Nevejans
OCMW Gent

Emano Biasino
24 januari 2019
kindje van Marilyn Decaestecker
Stad Gent

 Huwelijken
Johan Van Nieulande
en Jessica Lopes Soares
23 november 2018
Brandweer

Carine Vanderborght
en Atif Zekraoui
21 december 2018
Stad Gent

Leentje Goethals 
en Johan Marchand
22 december 2018
Sogent

Samba Saloume Niane
en Adama Ba
11 januari 2019
OCMW Gent

Els Aerssens
en Leen Van Gijsel
18 januari 2019
OCMW Gent

 Wettelijk 
 samenwonen
Karlien Delclef 
en Zeger Destoop
18 februari 2019
Stad Gent

Aline Ceulemans
en Kevin Vermeersch
20 augustus 2018
Stad Gent

Willi Romeo Kengmo 
en Stephanie Dauwe
28 september 2018
AZ Jan Palfijn

Aline De Cokere 
en Dieter Bleyaert
29 oktober 2018
Stad Gent

  Eerste  
  kreetjes
Amélie De Puydt
3 januari 2018
kindje van Patsy Gryp
AZ Jan Palfijn

Amélie Waldack
9 januari 2019
kindje van Ellen De Paepe
Stad Gent

Alba Riemaecker
22 januari 2019
kindje van Niek Wynant
Stad Gent

Boaz Baete
25 januari 2019
kindje van Jeroen Baete
Stad Gent

Louis De Beul
29 januari 2019
kindje van Koen De Beul
Stad Gent

Zayn Heyde
31 januari 2019
kindje van Lotte Heyde
OCMW Gent

Ares Demuynck
13 februari 2019
kindje van Esther Heeman
Stad Gent

Mira Huyck
8 augustus 2018
kindje van Kathleen Van de 
Kerckhove
Stad Gent

Titus Nieuwborg
12 september 2018
kindje van Lieve De Reghel & 
Dieter Nieuwborg
Sogent & Stad Gent

Cesar Danhieux
18 september 2018
kindje van Pieter Danhieux
Stad Gent

Luiz Vermeersch
21 september 2018
kindje van Aline Ceulemans
Stad Gent

Asli Kilic
31 oktober 2018
kindje van Aynur Tepe
Stad Gent

Silas Deconinck
4 november 2018
kindje van Melina De Weirdt
Stad Gent

Lotta Boeraeve
14 november 2018
kindje van Maarten Boeraeve
OCMW Gent
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Emmely Verheije
en Niel Ronse
27 november 2018
OCMW Gent

  Overlijdens
Julia Vanderheyden
3 juni 1922 - 25 december 2018
Stad Gent

Cecile De Schrijver
24 juli 1932 - 27 december 2018
Onderwijs

Willy Bijn 
1 september 1931 - 29 december 2018
Stad Gent

Marie-Jeanne  
Vandermassen
28 januari 1923 - 3 januari 2019
Stad Gent

Charles Elewaut
17 oktober 1932 - 7 januari 2019
Stad Gent

Etienne De Rudder
12 augustus 1937 - 25 januari 2019
Stad Gent

Romaan Balliu
16 oktober 1934 - 7 februari 2019
Stad Gent

Victor Beernaert
11 september 1934 - 9 februari 2019
Stad Gent

Annie Verbestel 
26 augustus 1941 - 12 februari 2019
Stad Gent

Christiane Wilmet
27 juli 1944 - 14 februari 2019
Stad Gent

Mariette Tack
3 mei 1929 - 15 februari 2019
Stad Gent

  Rechtzetting

Koç Welvaert Adam
29 oktober 2018
kindje van Sophie Welvaert
Stad Gent

Armand Van De Keere
is overleden op 7 november 2018
Stad Gent

Remgeldteller
● Ben je nog aan de slag? 
●  Ben je lid van SodiGent en was je in de 

loop van het kalenderjaar in dienst? 
● Heb je in 2018 minstens 140 euro rem-

geld betaald? 

Dan kun je een tegemoetkoming van  

35 euro aanvragen. Vraag bij jouw 

mutualiteit je persoonlijke remgeld-

teller aan (van de periode 1 januari tot 

en met 31 december 2018). Stuur dat 

bewijsstuk voor woensdag 31 augustus 

op per e-mail of per post (Botermarkt 1, 

9000 Gent) of geef het af bij het Sodi-

Gent-onthaal. 

Voor het adres en de openingsuren 

van het onthaal: zie de achterflap van 

dit magazine 

Premie 12-jarigen 
Wordt je kind 12 jaar? Dan ontvang je 

als lid van SodiGent een premie van 

100 euro*. Binnen de zes maanden na 

de verjaardag van je tiener bezorg je 

ons een bewijs van de mutualiteit dat je 

kind ten laste is. Dat is zo als het op je 

officiële adres is gedomicilieerd en jij of 

je partner kinderbijslag ontvangen. Bij 

co-ouderschap dien je SodiGent bijko-

mend één van de volgende documen-

ten te bezorgen: een uitspraak van de 

rechtbank; een recent aanslagbiljet van 

de belastingen, een document van een 

advocaat of een verklaring op eed. Stuur 

de bewijsstukken per e-mail of per post 

(Botermarkt 1, 9000 Gent) of geef ze af 

bij het SodiGent-onthaal (De Stroom, zie 

de openingsuren op de achterflap van 

dit magazine).

* Ben je binnen het jaar van indiensttre-

ding lid geworden van SodiGent en heb 

je je lidgeld betaald? Dan kun je meteen 

van alle voordelen genieten 

* Geen enkele premie kan automatisch 

worden uitbetaald. Je dient steeds de 

bewijsstukken tijdig te bezorgen

Zelf familienieuws 
laten publiceren?
Stuur SodiGent een 

berichtje en geef via de 

website en je SodiGent-

profiel je toestemming 

voor publicatie. Zijn je 

gegevens niet (correct) 

vermeld? Laat het ons 

weten, dan zetten we dat 

de volgende keer recht.
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Maria Van Laer wordt 100 jaar in oktober. Bo 
Verschuren is pas 20 geworden. De een woont 
in een woonzorgcentrum en de ander werkt 
in een woonzorgcentrum. Hoe verschillend ze 
ook zijn, allebei zijn ze lid van SodiGent. 

Hoezo     
generatie-
kloof?

SodiGent telt meer dan 

11.700 leden. Met hun 

gezinnen erbij zijn dat 

35.000 personen die 

gebruikmaken van het 

SodiGent-aanbod. Die 

groep is heel divers qua 

achtergrond, werkplaats 

én leeftijd. Kijk maar naar 

Bo Verschuren en Maria 

Van Laer, die 80 jaar sche-

len. Voor dit interview 

is Bo naar de kamer van 

Maria in wzc De Vijvers 

afgezakt.

Hoe zijn jullie bij Sodi-

Gent terechtgekomen?

Bo: “Ik ben anderhalf 

jaar geleden beginnen te 

werken, als verzorgende 

in woonzorgcentrum 

Zuiderlicht. Ik ben meteen 

lid geworden. Mijn col-

lega’s hadden verteld dat 

er zoveel voordelen aan 

verbonden zijn.”

Maria: “Sinds 1946 geniet 

ik, via mijn man Theo, 

van de voordelen. Hij 

werkte bij de Stad Gent en 

lid in de kijker
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was magazijnoverste bij 

de waterdienst. Vroeger 

kon je als weduwe lid 

worden van SodiGent, 

toen nog SodiGanda. 

Na de dood van Theo, 

in 1979, ben ik zelf lid 

geworden."

Welke voordelen spre-

ken jullie aan?

Bo: “Ik ben nog niet zo 

lang aangesloten, dus ik 

ken het volledige aanbod 

nog niet. Voorlopig heb 

ik enkel van de korting op 

cinematickets gebruikge-

maakt.”

Maria: “Na de dood van 

mijn man ging ik weleens 

mee op uitstap, om onder 

de mensen te komen. 

Maar aan activiteiten deel-

nemen, zit er voor mij niet 

meer in. Ik blader wel nog 

graag door het boekje. 

Lezen is altijd een grote 

passie van mij geweest. 

Alleen heb ik daar nu een 

vergrootglas voor nodig.”

Bo: “Je ziet er alleszins 

nog heel goed uit. En je 

hebt een wijze trui aan! 

Die zou ik zelf ook nog 

dragen.”

Maria: “Bedankt. Ik heb 

hem speciaal voor dit 

interview aangedaan.” 

(glimlacht)

Hoe ben je in de zorg-

sector beland, Bo?

Bo: “Voor mensen zorgen 

is wat ik het liefst doe. 

Eigenlijk wou ik met kin-

deren werken, maar dat 

ging niet. Ik heb astma en 

neem meteen alle ziektes 

over. Zo ben ik in wzc De 

Vijvers terechtgekomen. 

Ik heb hier twee jaar gele-

den stage gelopen, maar 

niet op de afdeling waar 

Maria zit. Woonde je hier 

toen al?

Maria: “Ik ben hier nu vijf 

jaar. Tot mijn 95ste heb ik 

alleen gewoond.” 

Dat is toch uitzonderlijk. 

Wat is je geheim? 

Maria: “Een geheim? 

Dat heb ik niet. Ik heb 

altijd rustig geleefd: veel 

gelezen, gezwommen en 

een goed huwelijk gehad. 

Dat is mijn tip: zoek een 

goede man.”

Bo: “Die zijn tegen-

woordig niet te vinden. 

Daarom ga ik nooit trou-

wen, denk ik. Maar dat 

is niet erg: ik heb geen 

vriend nodig.” 

Maria: “Af en toe moet je 

toch eens gaan dansen? 

Mijn man was er wel 

slecht in. Hij stapte altijd 

op mijn tenen. (lacht) 

Maar we deden het toch.”

Bo: “Ik ga wel met mijn 

vriendinnen dansen, 

dat is ook leuk. Of als 

ik iemand mag kiezen? 

Graag met Matteo Simoni, 

die knappe acteur.”

Maria: “Die muziek van 

tegenwoordig, daar zou ik 

niet op kunnen dansen. Ik 

hoor liever klassiek… Mag 

ik nog een tip geven? Als 

je iemand vindt, moet je 

af en toe een beetje kun-

nen toegeven.”

Bo: “Ik hoor het al: als ik 

een vriend heb, moet ik 

hier zijn voor relatiead-

vies. Gelukkig woon ik om 

de hoek.” (lacht)
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De jonge Gentse onderneming 

Foodbag levert in heel België kook-

boxen aan huis.  

In zo’n box zitten alle ingrediënten 

– in de juiste hoeveelheid – voor 

een lekkere maaltijd, samen met 

receptenkaarten. De gerechten 

worden specifiek voor de Belgische 

markt ontwikkeld, in een kookate-

lier in Gent.

Je kunt kiezen uit vier boxen:

• Easy Dinner: snelle en gemak-

kelijke gerechten die ook je kids 

graag zullen lusten

• Sanabox: gezonde en evenwich-

tige recepten volgens de Sana- 

methode van Sandra Bekkari

• Original: een combinatie van 

exotische en herkenbare gerechten

• Veggiebox: heerlijke recepten 

voor vegetariërs en flexitariërs.

Foodbag houdt ook van onze 

planeet: de onderneming koopt 

enkel wat ze nodig heeft en hoeft 

dus geen voedsel weg te gooien 

of te vernietigen. Ze gebruikt 

milieuvriendelijke verpakkingen 

en werkt met seizoensgebonden 

producten van eigen bodem. On-

der meer Berloumi, De Volle Maan 

en Dierendonck behoren tot de 

leveranciers.

Als SodiGent-lid krijg je 20 euro 

korting op je allereerste Foodbag. 

Een maaltijdbox bestellen kan 

vanaf 55 euro, met de korting 

dus vanaf 35 euro, en de levering 

vindt plaats op maandag. Je hoeft 

geen abonnement te nemen, 

en mag dus ook een eenmalige 

bestelling plaatsen. Bij je vierde 

bestelling vóór 31/12/2019 krijg je 

automatisch een Greenpan t.w.v. 

59 euro gratis meegeleverd.

Voor koks en co. Op de  
SodiGent-website 

vind je de link naar de 
kortingspagina van 

Foodbag met aange-
paste prijzen

Je wilt elke dag vers koken, maar hebt geen tijd om 
boodschappen te doen? Laat staan inspiratie om telkens 
opnieuw een verrassend gerecht op tafel te zetten? Met een 
maaltijdbox van Foodbag krijg je recepten en ingrediënten 
aan huis geleverd.          - 20€  

op je eerste
Foodbag

voordelig smullen
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boek je bezoek

Iedereen voelt zich weleens alleen, dat is normaal. Maar wat als 
dat vaak zo is? Onder de mensen komen kan een eerste stap 

zijn om de eenzaamheid te doorbreken.

Eenzaamheid kruipt in de kleren. Met 

‘Hand in Hand’ wil SodiGent z’n steentje 

bijdragen. Dat kan op twee manieren.

Ken je een lid dat eenzaam is? 

Dan kun je op bezoek gaan en een finan-

ciële ondersteuning aanvragen. Om een 

cadeautje of een taartje te kopen, of iets 

praktisch waar diegene die je bezoekt, 

veel aan heeft. Jij kiest zelf. Hoe vraag je 

de tegemoetkoming aan? Vul de aan-

vraagkaart op de website van SodiGent 

in. Heb je geen computer? Dan kun je 

bellen op 09 266 53 80. Na de aanvraag 

neemt SodiGent contact op met jou. Als 

het bezoekje achter de rug is, breng je 

het betalingsbewijs binnen en wordt het 

bedrag – maximaal 25 euro – op je reke-

ning gestort. Zowel jij als diegene die je 

bezoekt moeten lid zijn. Ken je niemand? 

Dan kun je je ook als vrijwilliger opgeven 

om iemand te gaan bezoeken. 

Voel je je eenzaam? 

Wij bieden een luisterend oor en helpen 

waar mogelijk. Kunnen we dat niet, dan 

verwijzen we jou door naar de juiste 

instanties. Je krijgt altijd een persoon-

lijk antwoord en er wordt vertrouwelijk 

omgegaan met je gegevens, conform de 

privacywetgeving. Veel gemeentes heb-

ben van de bestrijding van eenzaamheid 

een speerpunt in hun beleid gemaakt.

‘Hand in Hand’ is er voor leden die 

weinig sociaal contact hebben en een 

schouderklopje of duwtje in de rug goed 

kunnen gebruiken. 

www.sodigent.gent/nieuws/ 

hand-hand

Samen sterker De eerste zonnestralen piepen door de wolken 
heen: hét moment om plannen te maken met 
je collega’s. Wil je zelf iets organiseren? Dan 
kan je financiële ondersteuning krijgen.

organiseer je project

Doe je eigen ding

Als je een activiteit op 

touw wilt zetten, kun je 

steun aanvragen. Dat mag 

voor een project binnen je 

dienst zijn, maar ook één 

over verschillende dien-

sten heen. Een sportieve 

teambuilding, een culture 

uitstap of een maatschap-

pelijke activiteit: zolang 

het maar collega’s samen-

brengt. Zo versterk je de 

cohesie binnen je dienst, 

of leer je mensen van an-

dere diensten kennen. 

Heb je een idee? Twijfel 

niet en vraag steun aan. 

Het aanvraagformulier 

staat op de website. De 

uitbetaling gebeurt na de 

goedkeuring en uitvoering 

van het project. Wijk je 

af van het reglement? 

SodiGent wil altijd naar je 

motivatie luisteren. Van 

sommige zaken wordt niet 

afgeweken: de activiteit 

moet buiten de stamtijden 

plaatsvinden, enkel So-

diGent-leden ontvangen 

een ondersteuning en alle 

medewerkers van je dienst 

krijgen een uitnodiging. 

Niemand mag uitgesloten 

worden. Begint het te jeu-

ken? Steek de koppen bij 

elkaar en bezorg SodiGent 

je initiatief.

www.sodigent.gent (tik 

‘eigen project’ in het 

zoekvenster)



Heb je al een  
SodiGent-profiel?
Je inschrijven voor evenementen, 

tickets bestellen voor Kinepolis of 

een pretpark: het kan allemaal via 

de website van SodiGent. Ook een 

kaartje voor een dierenpark of een 

cultureel evenement koop je online 

met je SodiGent-profiel. Heb je er nog 

geen? Maak het dan snel aan. 

Hoe werkt het? 
●     Surf naar de website van SodiGent 
●     Klik op ‘aanmelden’ bovenaan 

rechts 
●     Kies voor  registreren als je nog 

geen Mijn Gent-account hebt
●     Maak een account aan en kies een 

wachtwoord
●     Bevestig de account in de e-mail 

die je hebt ontvangen
●     Ga terug naar de website en log 

opnieuw aan
●     Klik op 'Mijn SodiGent-profiel' 

bovenaan rechts
●     Als onderaan de info staat: jouw 

SodiGent-profiel werd niet 

    gevonden... of je beschikt over een 

SodiGent profiel? 
●     Kies dan voor koppelen via jouw 

rijksregisternummer 

Wat te doen bij moeilijkheden?
●     Leden die tewerkgesteld zijn bij 

Stad Gent, OCMW, Brandweerzone 

Gent Centrum, SoGent, Jan Palfijn 

Ziekenhuis, AGB Erfgoed en AGB 

Kunsten nemen contact op met 

Digipolis.
●     Alle gepensioneerde leden en leden 

die tewerkgesteld zijn bij North Sea 

Port nemen contact op met Sodi-

Gent.

Heb je geen computer?  

Geen probleem. Alle leden van Sodi-

Gent genieten van dezelfde voorde-

len. Tickets kopen of je inschrijven 

voor evenementen kan ook telefo-

nisch of aan de balie van de Stroom. 

Daar kun je ook terecht met al je 

vragen.

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

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
•  vrijdag 31 mei 
•  woensdag 12 juni 
•  vrijdag 16 augustus

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


