E D IT IE J UNI 2019

Festival Dranouter voor iedereen
Voor elk wat wil(d)s
Van voorzitter
tot voorzitter

Mis geen enkele korting

doorverwijzing en advies
Beste SodiGent-leden,
Nee, er is niks mis met jullie ogen.
Er staat wel degelijk een nieuwe foto
bovenaan deze kolom. Laat ik maar meteen
de man voorstellen die bij die foto hoort. Ik ben Bram
Van Braeckevelt, en ik neem de fakkel over van Martine
De Regge. Zij is een begrip in de Gentse politiek én de
dame die aan de wieg van SodiGent stond. Verderop in dit
magazine vind je een dubbelinterview, waarin we zowel
terug- als vooruitblikken.
In naam van alle leden en bestuursleden van SodiGent en
mezelf wil ik Martine hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze organisatie. Ik zal met heel veel plezier
die inzet proberen te evenaren.
Heel veel leden genieten van de leuke en nuttige voordelen die SodiGent te bieden heeft (denk maar aan de extra
kortingen voor pretparken), maar wellicht maken we het
grootste verschil met onze sociale dienstverlening.
Met jouw lidmaatschap geef je aan dat ook jij het belangrijk vindt dat mensen die het moeilijk hebben, geholpen
worden. Solidariteit zit in het DNA van onze organisatie. En
wie kwetsbaar is, weet dat ook: hiernaast lees je dat steeds
meer mensen de weg naar SodiGent vinden als ze hulp
nodig hebben. SodiGent springt ook bij als je medische
kosten hoog oplopen: hoe, dat lees je op pagina 6.
Omdat er in de zomer ook zorgeloos genoten mag/moet
worden, gaan we daarna de muzikale toer op. SodiGent
nodigt je uit voor het derde afterworkconcert in de Vooruit
en de uitstap naar Festival Dranouter. Ik hoop jullie op één
of beide van die activiteiten te mogen ontmoeten!
Veel leesgenot,
voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Wij luisteren
naar jou
Heb je problemen binnen je gezin? Groeit
de administratie je boven het hoofd? Moet
je een verlies of een financiële tegenslag verwerken? Als je zelf geen oplossingen meer ziet, staan de
maatschappelijk assistenten van SodiGent voor je klaar.

Het afgelopen jaar kreeg SodiGent opmerkelijk meer vragen
over problemen in de privésfeer.
Geen nood: maatschappelijk
assistenten Sofie De Paermentier en Malaika Vandegehuchte
zijn er om in zulke gevallen een
luisterend oor te bieden. Bij hen
kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek en advies. Want
als problemen onoverkomelijk
lijken, is praten een eerste stap
in de goede richting.
Sofie en Malaika kunnen niet
alleen goed luisteren, ze hebben
ook een goed zicht op wat er
mogelijk is op het vlak van hulpverlening. Daardoor brengen ze
je snel in contact met de juiste

instanties. Let wel: SodiGent
helpt enkel bij problemen in de
privésfeer. Loopt er wat fout op
de werkvloer? Dan klop je aan
bij je vertrouwenspersoon. Ben
je de leidinggevende of een
collega van iemand die het niet
gemakkelijk heeft? Dan kun je
een belangrijke rol spelen door
je collega naar SodiGent door
te verwijzen. Wacht niet te lang
wanneer jijzelf of een collega in
de rats zit. Hoe sneller je over je
problemen praat, hoe gemakkelijker het is om een oplossing te
vinden.
Een afspraak maken met Sofie
of Malaika? Bel 09 266 53 80
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van voorzitter tot voorzitter

‘Solidariteit is
het sleutelwoord’
Sinds enkele maanden heeft Bram Van Braeckevelt de fakkel van Martine De Regge overgenomen als voorzitter van SodiGent. Een mooie gelegenheid voor een gesprek over heden, verleden en toekomst. “Toen ik schepen werd, bood Martine spontaan aan om de overdracht te
bespreken. Dat vond ik chique.” Martine: “Het is geen schoonmoedergesprek geworden.”
Woensdagvoormiddag,
soepbar Sordo, aan de rand
van het Patershol. ‘Sordo’
is Spaans voor doof en die
naam – lees vooral verder
– is niet zomaar gekozen.
Aan een tafeltje aan het
raam zit Martine De Regge,
de voormalige voorzitter
van SodiGent. Even later
komt ook schepen Bram
Van Braeckevelt binnen,
haar opvolger. Hij bestelt
een koffie, in gebarentaal.
Niet breed
“Mijn papa, mama en zus
zijn doof, gebarentaal is
dus mijn moedertaal”, vertelt Bram. “Hoe dat was?
Stil. (lacht) Maar vergis
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je niet, er werd al eens
geroepen, hoor. Pas toen
ik zelf vader werd, besefte
ik ten volle hoe anders
het voor mij is geweest.
Ik ben vroeg volwassen
geworden door de dingen
die ik voor m’n ouders
deed. Naar de verzekeringen bellen, bijvoorbeeld.
Ik ben nu nogal auditief
ingesteld, en taalvaardig.
Misschien is dat compensatie? Ach, de drempels
zijn alleszins te overstijgen. Kijk naar Christophe”,
wijst Bram naar de man
achter de toog. “Een dove
ondernemer die een
horecazaak uitbaat, da’s
niet evident. Maar hij zette

het menu met simpele
gebarentekeningen op de
muur. Die kun je nabootsen of aanwijzen, et voilà,
zo gaat het ook.”
“We moeten allemaal een
beetje moeite doen voor
elkaar”, knikt Martine De
Regge. “Ik ben opgegroeid
in een sociale woonwijk.
Mijn papa was de enige
kostwinner voor een
gezin van vijf kinderen.
We hadden het niet breed,
maar mijn ouders hebben
zich altijd, onder meer via
het schoolcomité, ingezet
voor andere gezinnen. Dat
engagement is mij altijd
bijgebleven. We moeten
ervoor zorgen dat iedereen

meekan. Solidariteit is het
sleutelwoord. Ook binnen
het SodiGent-verhaal is
dat zo, van werkgever naar
werknemer en bij werknemers onder elkaar.”
Dezelfde schoenmaat
Martine zat 30 jaar in de
politiek, waarvan 24 als
schepen en 18 jaar als
voorzitter van SodiGent.
Bram is groen, maar
niet achter de oren. Hij
is politiek actief sinds
2005. Begin dit jaar werd
hij schepen van Personeel, Werk en Sociale
Economie, Openbare
Netheid en Toerisme. En
als vakbondssecretaris

ondersteunde hij dagelijks
een constructieve dialoog
tussen vakbondsleden en
-afgevaardigden en hun
collega’s en werkgevers.
“Ik wil mensen samenbrengen, ook buiten de
werkuren. Daarvoor zijn
de activiteiten en evenementen die SodiGent aanbiedt, ideaal.” “Ik vind het
heel fijn dat op die manier
ook de banden tussen
actieve en gepensioneerde
leden worden aangehaald”,
meent Martine.
Van pensioen gesproken: wat doet dat met
mevrouw De Regge,
na zo’n lange staat van
dienst? “Ik geniet ervan”,
lacht ze. “Onlangs ben ik
nog eens mee op uitstap
geweest. Jaren geleden
deed ik dat ook, en nu
heb ik er opnieuw tijd
voor. Ik moet toegeven,
ik weet nu pas wat het
is om zonder stress te
leven. Maar ik kijk met
veel voldoening terug.”
Als we aan Bram vragen
of hij grote schoenen te
vullen heeft, kijken beide
voorzitters spontaan
naar beneden. “Dat treft”,
klinkt het. “We hebben
dezelfde schoenmaat.”
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Heb je nog
vragen? Aarzel dan

op een rij

niet om SodiGent te contac-

Tussenkomst
medische kosten
of remgeld
Bij SodiGent kun je aankloppen voor een tussenkomst
in je medische kosten. Dat kan op twee manieren: een
tussenkomst in je remgeld en een tussenkomst wanneer de medische kosten je boven het hoofd groeien.
Tussenkomst remgeld

Was je in de loop
van het kalenderjaar 2018 in dienst?

Heb je in 2018,
individueel als lid,
minstens 140 euro
remgeld betaald?

Vraag je persoonlijke remgeldteller
- enkel als lid - aan bij de mutualiteiten,
voor de periode van 1 januari tot
31 december 2018

Indienen vóór 31 augustus 2019

SodiGent stort 35 euro op je rekening
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teren. Hoe sneller je langskomt,
hoe gemakkelijker er een oplossing gevonden kan worden.
Alle gesprekken verlopen
in alle vertrouwen en
discretie

Tussenkomst
medische kosten

Ben je lid van SodiGent?

Wegen de medische kosten voor
jezelf en/of een lid van je gezin
(door ziekte, een ongeval…) zwaar
door op het gezinsbudget?

Maak een afspraak voor een gesprek
met één van onze maatschappelijk
consulenten via 09 266 53 80

Breng het papierwerk over je medische
kosten, wat je hebt teruggekregen
en een overzicht van je vaste inkomsten
en uitgaven mee
Je wordt op de hoogte gebracht van het
resultaat van het sociaal onderzoek

De tussenkomst, maximaal 750 euro,
wordt op je rekening gestort.
Meer info vind je op het aanvraagformulier
op www.sodigent.gent. Geen computer?
Vraag je formulier telefonisch aan

Familienieuwtjes
Tussenkomst
hospitalisatieverzekering
Gepensioneerde SodiGent-leden kunnen een
tussenkomst in hun hospitalisatieverzekering krijgen
als ze tijdig hun documenten binnenbrengen. Betaal
je via een uitnodiging van
de verzekeraar, dan bezorg
je SodiGent zo’n uitnodiging en de betaalbewijzen
van twee kwartalen.
Betaal je via domiciliëring?
Dan breng je de betaalbewijzen van minimaal twee
kwartalen binnen en meld
je dat je betaalt via domiciliëring.
Opgelet! Deze premie
wordt nooit automatisch
uitbetaald. Je bewijsstukken binnenbrengen kan
via mail, post of aan de
balie van SodiGent in De
Stroom.
Uiterste inleverdatum:
31 december 2019.
SodiGent stort zo snel
mogelijk de tussenkomst op je rekening

Geboortes en adopties, samenwoners en trouwers,
en overlijdens binnen de SodiGent-familie, netjes op een rij.

Eerste
kreetjes

Anaïs Van Mansart
5 februari 2019
kindje van Xena Van Marcke
OCMW Gent

Miro Toprak
Mansuroglu
Vic Lemey
21 augustus 2018
kindje van Deniz Altuntas Husniye 23 februari 2019
kindje van Jennifer D'hont
Stad Gent
AZ Jan Palfijn
Warre Van Acker
Romi Vervust
14 mei 2018
10 maart 2019
kindje van Lisa Cattoir
kindje van Levi Vervust
Sociaal Verhuurkantoor Gent
Onderwijs
Nina Kerckhof
Tess Vercruysse
8 juli 2018
12 maart 2019
kindje van Sarah Lefebvre
kindje van Sofie Van Waes
OCMW Gent
Stad Gent
Ela Mine
Marcel Clauws
7 augustus 2018
14 maart 2019
kindje van Derya Aksoy
kindje van Eva Aelbrecht
Stad Gent
Brandweer
Sam De Roover
Julôt Van de Wiele
23 oktober 2018
27 maart 2019
kindje van Jan De Roover
kindje van Magali De Buck
Stad Gent
OCMW Gent
Niels Pollet
Emily Antjon
24 oktober 2018
1 april 2019
kindje van Tinne Keysers
kindje van Freija Holvoet
Stad Gent
AZ Jan Palfijn
Florence
Linus Standaert
De Schampheleire
3 april 2019
26 december 2018
kindje van Sven De Schampheleire kindje van Lies Van Der Gucht
OCMW Gent
Stad Gent

Nand Demey
13 april 2019
kindje van Eline Beirnaert
OCMW Gent

Wettelijk
samenwonen
Hans
Van Cauwenberghe
en Els De Latter
26 februari 2019
Stad Gent

Overlijdens
Willy Messens
6 augustus 1940 - 25 februari 2019
Onderwijs
Martha Bracke
10 november 1935 - 1 maart 2019
OCMW Gent
Eric Matthynssens
14 februari 1957 - 12 maart 2019
Stad Gent

José Van den
Meersschaut
27 juli 1933 - 17 maart 2019
Stad Gent
Rosa Truyen
11 juni 1930 - 31 maart 2019
OCMW Gent
Medard Frans
12 juli 1949 - 1 april 2019
Stad Gent
Martine Oris
29 september 1957 - 1 april 2019
Stad Gent
Herman Verhofste
4 november 1931 - 2 april 2019
Stad Gent
Willy Poelman
29 april 1931 - 5 april 2019
Stad Gent
Ronny Temmerman
14 mei 1957 - 5 april 2019
Stad Gent

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

Niet alleen voor folkies
Elk jaar gaan de leden van SodiGent samen naar een
festival. Op zaterdag 3 augustus is dat Festival Dranouter,
waar het voor iedereen gezellig toeven is.

Geen zomer zonder muziekfestivals.
Ook niet in het WestVlaamse dorp Dranouter. Daar vindt voor de
44ste keer het gelijknamige festival plaats.
“Het is heel kleinschalig
begonnen, als folkfestival met 500 bezoekers”,
vertelt organisator
Bavo Vanden Broeck.
In de loop der jaren is
Dranouter uitgegroeid
tot een zomerfestival
met 15.000 bezoekers
per dag. Maar het voelt
nog altijd even klein en
gezellig aan als in de
begindagen. Dat is een
bewuste keuze, zegt
Bavo. “Het is voor ons
ook belangrijk dat je
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nergens lang moet aanschuiven, dat er plaats
genoeg is en dat er een
aangename sfeer hangt.
Geen opgefokte drukte
op ons festival: het gaat
er gemoedelijk aan toe.”
Familiefestival
Net die gezelligheid
maakt van Dranouter
het ideale familiefestival. Bavo: “Gezinnen
komen hier met hun
kinderen naartoe. Daar
spelen we ook op in. Er
zijn kinderworkshops
op het terrein, waar je
kroost kan jongleren of
dansen. Baby’s verschoon je in de babybar.
Er is zelfs een aparte,
stille gezinscamping.”

Heb je oudere kinderen?
Die komen aan hun
trekken op de verschillende podia. “We
programmeren breed
omdat we een divers
publiek willen bereiken.
Folk is nog altijd een
belangrijk onderdeel
van ons DNA, maar er
staat van alles op de
line-up. Dit jaar hebben
we grote pop- en rocknamen zoals Tom Odell,
SX en Tourist LeMC. Zelf
kijk ik vooral uit naar La
Brass Banda, een Duitse
fanfareband die je live
omverblaast. Ik ben
ook heel blij dat Lieven
Tavernier komt: ‘t is één
van mijn persoonlijke
helden.”

Iedereen welkom
Heb je een beperking?
Dan hoef je niet thuis te
blijven. “Festival Dranouter zet sterk in op toegankelijkheid. Daarin zijn
we een voorloper. Er zijn
verhoogde podia, aangepaste toiletten en een
speciale camping.” Op de
website van Dranouter
vind je alle informatie.
Heb je een beperking,
neem dan contact op
met SodiGent (zie p.16).
Groen doen
Geen festival zonder
eetkraampjes. Dranouter telt er meer dan
dertig. Je vindt er alles,
van een klassiek pak
friet tot wereldkeuken.

Ook voor vegetariërs is
er een breed aanbod en
dat is niet toevallig.
Bavo: “We doen inspanningen om onze
ecologische voetafdruk
zo beperkt mogelijk te
houden. Met veggiekraampjes, maar ook
door groene stroom te
gebruiken en ons water
te zuiveren. Op het
terrein kun je naar de
wc gaan op een composttoilet, dat niet met
leidingwater maar met
houtschilfers werkt.
Dat zorgt voor minder
afval. We zitten hier in
een prachtig landelijk
gebied, we willen die
natuur ook proper
achterlaten.”

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag
3 augustus
Wie kan deelnemen:

Tom Odell
SX
Tourist LeMC
La Brass Banda
Lieven Tavernier
Jan De Wilde
...

• lid
• lid + 1 persoon
• lid + gezin
Inschrijven:
• online, via mail, telefonisch
of aan de balie van SodiGent
• vanaf dinsdag 11 juni
Vervoer met bus:
• P&R Driepikkelstraat
(sporthal Bourgoyen),
check-in 10.45 uur,
vertrek 11 uur,
aankomst 12.30 uur
• terug: keuze doorgeven bij
inschrijving
➝ vroeg: vertrek om 21.30 uur
na het optreden van SX, terug
in Gent 22.45 uur
➝ laat: vertrek om 1.30 uur
na Tourist LeMC, terug in
Gent 3 uur
Prijs:
• tot 11 jaar = 5 euro
• van 12 tot 14 jaar =
20 euro
• vanaf 15 jaar = 39 euro
• vervoer en toegangsticket
inbegrepen
• SodiGent betaalt een deel
van de kosten
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haal meer uit je lidkaart

AskOLI

en mis geen
enkele korting meer
Als SodiGent-lid geniet je van vele kortingen,
en er komen er steeds meer bij, van steeds meer
handelaars. Al die voordelen worden gepubliceerd
in het magazine, op de website en op Facebook.
Is het moeilijk om altijd aan je voordelen te
denken? Geen probleem, om je te helpen werkt
SodiGent nu samen met AskOLI.
OLI wie? OLI wat? AskOLI is een
app die alle voordelen bijhoudt
van de organisaties waar jij als lid,
abonnee of klant mee verbonden
bent. Zo krijg je altijd de beste
prijs, zonder zoekwerk. Hoe het
precies werkt?

van SodiGent op AskOLI:
www.askoli.net/partner/sodigent.

een museum, producten,
enzovoort googelt, verschijnt
OLI zodra hij detecteert dat je
als lid van SodiGent (of andere
organisaties) van een voordeel
kunt genieten. De app scant de
zoekresultaten en toont in fluo
waar je korting krijgt, of verschijnt als een icoontje op de
sites die je bezoekt.

de zoekfunctie uitzetten. Als je je
browser afsluit en een volgende
keer opnieuw start, is OLI terug
ingeschakeld.

2. Als je AskOLI voor het eerst
opstart, klik je op het logo van
SodiGent (en de andere organisaties waar je lid of klant bent).

4. Je wilt niks kopen? Schakel
AskOLI tijdelijk uit door op het
OLI-icoontje te klikken. In het
menu dat dan verschijnt, kun je

5. Omdat alle intelligentie in jouw
toestel zit, ziet de AskOLI-website
jouw surfgedrag niet. Je gegevens
worden met niemand gedeeld.

1. Surf naar de landingspagina
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3. Als je nu een pretpark,

Meer info op
www.sodigent.gent
en www.askoli.net
Heb je geen computer? Dan
kun je steeds een overzicht van
de voordelen aanvragen bij de
medewerkers van SodiGent.

Dummie
de Mummie
Half april hebben archeologen het 4.300 jaar
oude graf van een belangrijke ambtenaar
blootgelegd In Egypte. Gaat jouw hart sneller
slaan van zo’n ontdekking? Wil je weleens een
echte mummie zien? Dan mag je de tentoonstelling ‘Mummies - Secrets of Ancient Egypt’ niet missen.

De oude Egyptenaren hielden er opmerkelijke rituelen
op na als het over het dood
en het hiernamaals ging.
Met meer dan tweehonderd
archeologische objecten
en negen menselijke en
dierlijke mummies geeft de
expo ‘Mummies – Secrets of
Ancient Egypt’ een inkijkje
in die tradities.
Speciaal voor kinderen is er
de speurtocht met ‘Dummie
de Mummie’, bekend van
de boekenreeks van Tosca
Menten. Als ze de mummiecode kraken, kunnen
ze meteen ook hun naam
in hiërogliefen schrijven.
De tentoonstelling vindt
plaats in het Expo Center
van Brugge, in de Maria

straat 38. Als je je tickets
bestelt via SodiGent, betaal
je 10,50 euro in plaats van
14 euro.
Een combinatieticket
waarmee je ook de tentoonstellingen met werk
van Pablo Picasso en
Andy Warhol bezoekt,
kost 13 euro in plaats
van 17,50 euro. Alle
expo’s zijn gratis
voor kinderen tot en
met 5 jaar. Je kunt
de kortingscode
vinden op de website van SodiGent
of aanvragen via
09 266 53 80.
www.xpocenter-bruges.be

Tanken met
korting bij

DATS 24

SodiGent-leden met een
Xtra-kaart, de klantenkaart
van de Colruyt Groep,
kunnen tegen een voordeeltarief tanken bij
DATS 24. Met zo’n kaart
betaal je pas twee dagen
na je tankbeurt en krijg je
een handig overzicht van
al je tankbeurten. Dankzij
de nieuwe Xtra-app tank je
ook sneller en makkelijker.
Hoe geniet je van
de korting?
➝ Surf naar dats24.be/
mijn-xtra
➝ Vraag je Xtra-kaart aan
of activeer de betaalfunctie van je Xtra-kaart
➝ Vul de kortingscode in,
je vindt die terug op de
website van Sodigent
➝ Gebruik bij het tanken
je Xtra-kaart en je krijgt
1 eurocent korting per
getankte liter op de pompprijs.
Meer info over tanken
bij DATS 24 met je Xtrakaart: www.dats24.be
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tickets pret- en dierenparken

Voor elk
wat wil(d)s
Nog een maandje op je tanden
bijten en de vakantie is er. De ideale
bestemming om de examenstress
af te schudden of eropuit te trekken
met je gezin of vrienden? Een pretof dierenpark, natuurlijk!

SodiGent heeft een heleboel attractie- en dierenparkpartners waar leden
mooie kortingen genieten. Je vindt het overzicht
op www.sodigent.gent.
Heb je geen computer?
Geen nood, dan kun je
naar 09 266 53 80 bellen
om de papieren brochure
aan te vragen.
In het ticketaanbod van
SodiGent zitten maar
liefst vier dierenparken.
Alle vermelde prijzen zijn
onder voorbehoud.
12

1. ZOO Antwerpen
De Zoo van Antwerpen
ging open op 21 juli 1843.
Met z’n 175 jaar is het de
oudste dierentuin van
België en één van de
oudste ter wereld. De Zoo
biedt een unieke combinatie van cultureel erfgoed, groen en dieren, in
het hartje van Antwerpen
vlak naast het Centraal
Station. Het park werkt
mee aan verschillende
kweekprogramma’s en is
zelf stamboekhouder van
een zevental soorten.
Prijzen SodiGent:
➝ Jonger dan 3 jaar =
gratis
➝ Van 3 tot en met 17 jaar
en 60-plus = 19,60 euro
➝ Vanaf 18 jaar =
23,80 euro
www.zooantwerpen.be

Reuzeg!
kortin4 juli

3. ZOO Planckendael
De dierentuin in
Muizen bij Mechelen
maakt deel uit van de
Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde Antwerpen, waartoe ook ZOO
Antwerpen, het Serpentarium in Blankenberge
en reservaat De Zegge in
Geel behoren. Opgelet:
die laatste twee zitten niet
in het aanbod van SodiGent. Aanvankelijk werd
het domein gebruikt als
een soort van buitenverblijf voor de Antwerpse
zoo: dieren kwamen er
om te herstellen of als er
in Antwerpen te weinig
plaats was. Uniek aan
ZOO Planckendael zijn de
open ruimten waar het
hele jaar door wilde bloemen en planten groeien.

2. Pairi Daiza
In Pairi Daiza wonen
meer dan 7.000 dieren
uit alle hoeken van de
wereld. Het park neemt
dan ook deel aan 80
internationale beschermings- en voortplantingsprogramma’s voor
bedreigde diersoorten.
De ‘beste zoo van Europa’
viert dit jaar z’n 25ste
verjaardag, en doet dat
met een première: voor
het eerst zal het park ook
open zijn van 14 december tot 5 januari. Die
openingsperiode komt
boven op het klassieke
seizoen van 6 april tot 11
november.

4. Bellewaerde
Bellewaerde is een pretén een dierenpark: je
krijgt dus twee uitstappen, adrenaline en rust,
voor de prijs van één.
Nieuw dit seizoen zijn
een spectaculaire stunten duikshow en leeuw
Aru. Die neemt de fakkel
als mascotte van het park
over van de vorig jaar
overleden Figaro.

Prijzen SodiGent:
➝ Jonger dan 3 jaar =
gratis
➝ Van 3 tot en met 17 jaar
en 60-plus = 19,60 euro
➝ Vanaf 18 jaar =
23,80 euro
www.planckendael.be

Prijzen SodiGent:
➝ Jonger dan 3 jaar = 		
gratis
➝ Van 3 tot en met 11 jaar
= 27,50 euro
➝ Vanaf 12 jaar =
32,50 euro
www.pairidaiza.eu

Prijzen SodiGent:
➝ Vanaf 1 meter =
27,50 euro
➝ Kleiner dan 1 meter =
gratis
➝ Extra korting in twee
weekends
www.bellewaerde.be

3 en 1

6, 7, 1

Bellewaerde en Walibi
Goed nieuws voor pretparkfanaten: bij Bellewaerde en Walibi krijg je een extra korting tijdens
twee weekends in de grote vakantie. Allemaal
richting Ieper of Waver op 6, 7, 13 of 14 juli!
Supercoole attracties en
exotische dieren: er is voor
elk wat wil(d)s.
11 euro korting
vanaf 1 meter betaal je 22 euro in plaats van
33 euro (normaal parktarief)
kleiner dan 1 meter: gratis
●

●

●

●

Nieuw in Walibi: Popcorn Revenge,
een familie-attractie waarin je met een
laserpistool popcorn uit iconische
filmscènes wegschiet, en Fun Pilot,
een rollercoaster voor de allerkleinsten.
16 euro korting
vanaf 1 meter betaal je 25 euro in plaats van
41 euro (normaal parktarief)
kleiner dan 1 meter: gratis
●

●

●

●

Hoe aankopen?
De tickets zijn enkel online verkrijgbaar. De
kortingscode vind je terug op de website van
SodiGent. Heb je geen computer? Kom dan langs
aan de balie. Deze tickets kunnen enkel met
bankkaart aangekocht worden.
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afterworkconcert

Vijftig jaar geleden vond het legendarische Woodstockfestival plaats. Daarom staat het volgende afterworkconcert
in het teken van de swinging sixties. Collega Günther Liket
brengt met zijn band Louie Louie de sfeer en muziek van
de hippietijd naar het podium van de Vooruit.

Alle
leden
welk
om

Peace, love & collega’s
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Günther Liket (tweede van
rechts op de foto) is administratief medewerker bij
de Mobiele Dienst van
Stad Gent. Hij wordt ingezet op elke stadsdienst
die handen tekortkomt.
“Op dit moment hef ik
GAS-boetes bij het Mobiliteitsbedrijf, maar ik heb
al van alles gedaan, zelfs
huizen keuren. (lacht) De
afwisseling is leuk en ik
doe mijn job graag. Maar
mijn grootste passie?
Dat is toch muziek.” Op
donderdag 13 juni kun je
na het werk een concert
meepikken van Günthers
coverband Louie Louie.
Na het optreden staat er
een set van DJ Ridoo, aka

Laurens Smagghe, op
het programma. Laurens
drumt bij de band van Arno.
Hoe is Louie Louie
begonnen?
Günther: “In de loop der
jaren heb ik in verschillende groepjes gedrumd.
In het Gentse muzikantenmilieu liep ik David
Bratzlavsky (gitaar), Mimi
Vandeput (bas) en Dieter
Claus (gitaar) vaak tegen
het lijf. We zeiden altijd dat
we eens iets wilden doen,
samen. Vijf jaar geleden
zijn we dan begonnen met
Louie Louie. We zingen
alle vier en brengen covers
van nummers uit de sixties. Alles live.”

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
Voor wie: lid, lid + 1 persoon (alle leden welkom)
Inschrijven: online, via mail, telefonisch of aan de
balie van SodiGent in De Stroom
Bijdrage: 2 euro per persoon, SodiGent draagt een
deel van de kosten
Eten: er is keuze uit twee hamburgers: de Jimi
Hendrix (vlees en groeten) en de Yoko Ono (veggie),
kostprijs: 6 euro per burger, bestellen op voorhand

Waarom juist muziek
uit die periode?
Mimi: “Het is de inspiratiebron van onze
muzikale helden, en de
muziek die onze ouders
in hun platenkast hadden
staan. Het maakt ons
gewoon blij. Ik kom na
elke repetitie met een
glimlach buiten.”
Welke liedjes mogen de
mensen verwachten?
Dieter: “Niet alleen de
klassiekers. Ja, er zitten
nummers van The Rolling Stones, Jefferson Airplane en The Beatles in
onze set. Maar we brengen die zoals ze vroeger
live klonken: rauw, met
overgave en veel passie.
En we spelen ook graag
minder bekende parels,
zoals ‘Runaway’ van Del
Shannon. Dat gezegd
zijnde: we gaan de hele
setlist niet prijsgeven.
Daarvoor moeten de
mensen maar komen
kijken in de Vooruit.”
Baadt het podium ook
in een jaren 60-sfeer?
Dieter: “Achter onze ruggen worden psychedeli-

sche visuals geprojecteerd,
zoals de olieprojecties van
toen. We verkleden ons
niet, maar het publiek mag
dat natuurlijk wel doen.
Haal die olifantenpijpen
en vredestekens maar
boven!”
Een afterworkconcert
voor collega’s, is dat
anders dan een gewoon
optreden?
Günther: “Niet echt, maar
het begint wel vroeger.
We spelen al om 18 uur,
meteen na het werk. Het is
wel fijn om eens voor collega’s te spelen. Of ze een
andere kant van mij zullen
zien? Ik denk dat ze die al
kennen. (lacht) Ik vind het
in elk geval een leuk initiatief: zo tref je elkaar eens
in een lossere sfeer.”
Nog één ding: waar
komt de groepsnaam
vandaan?
Günther: “Van het liedje
van The Kingsmen. Ken
je dat niet? Het is het
ultieme rock-’n-rollnummer. Iedereen heeft het al
gecoverd: van Iggy Pop
tot Frank Zappa. En wij,
natuurlijk.”
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Iedereen welkom
SodiGent zorgt er graag voor dat ook mensen met een beperking in de
best mogelijke omstandigheden aan activiteiten kunnen deelnemen.
De noden en behoeftes rond toegankelijkheid verschillen. Indien je dat
wenst, kun je altijd contact opnemen met de medewerkers van SodiGent
om samen op zoek te gaan naar de beste oplossing.

Post van SodiGent
Naast de website, Facebook en de
interne netwerken van de partners, is
dit magazine de beste manier om op
de hoogte te blijven van de activiteiten van SodiGent. We informeren er
alle 11.600 leden gelijktijdig mee over
ons aanbod. Niet iedereen heeft thuis
of op het werk immers toegang tot
een computer of het internet.

Opgelet: het ledenblad wordt in een
biofolie verstuurd. Verwar het niet
met reclame. Soms zijn er binnen één
gezin meerdere leden, en dan krijg
je ook meerdere magazines in de
brievenbus. Als dat zo is en je maar
één magazine wenst te ontvangen,
mag je dat melden via 09 266 83 50
of sodigent@stad.gent.

Als lid van de vzw SodiGent ontvang
je het magazine vier keer per jaar op
je thuisadres.

Ben je aangesloten bij SodiGent, maar
ontvang je het magazine niet? Geef
ons zeker een seintje.

PRAKTISCH
• Bezoekadres:
De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
• Voor een persoonlijk onderhoud maak je
vooraf een afspraak
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 12 juli, brugdag na de Feestdag van de
Vlaamse Gemeenschap
• van maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli,
Gentse Feesten
• vrijdag 16 augustus, brugdag na OLV Hemelvaart
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

