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¡Viva España!
Sinterklaasfeest
in Kinepolis
Het oog wil ook wat

Jingle Bells in Dordrecht

Beste SodiGent-leden,
De vakantie is voor de meesten onder
ons achter de rug. Hopelijk zijn jullie
goed uitgerust teruggekomen uit verlof.
SodiGent heeft heel wat voor jullie in
petto dit najaar. Op zaterdag 28 september kun je samen met je collega’s en familieleden de
sportieve toer opgaan. Die dag bezoeken leden van
SodiGent een avontuurlijk sneeuw- en waterpark. Iets
voor de sportieve durvers onder ons!
Doe je het liever rustig aan? Op donderdag 10 oktober
kun je de vakantiesfeer terugvinden tijdens een
zuiderse afterwork. Op het menu: Spaanse muziek,
flamenco en tapas.
Ben je niet meer aan het werk en wil je de collega’s
van vroeger nog eens terugzien? Op donderdag
14 en vrijdag 15 november houden we de reünie voor
gepensioneerde leden. Gezinnen met jonge kinderen
kunnen dan weer beginnen aftellen naar het Sintfeest,
dat plaatsvindt op zaterdag 23 en zondag 24 november, en op zondag 2 december. De goedheilig man
komt drie dagen naar Kinepolis Gent met een hoop
cadeautjes onder de arm.
En er staan nog wat klassiekers uit het SodiGent-aanbod op het programma, zoals het tripje naar een kerstmarkt. Ook de Lotto Zesdaagse komt er weer aan. Je
kunt naar goede gewoonte tickets met korting kopen
via SodiGent en de KSGS (Koninklijke Sportvereniging
Gents Stadspersoneel). Als lid van SodiGent geniet je
van nog meer financiële voordelen: in dit nummer lees
je hoe je gratis de vernieuwde Jaarbeurs bezoekt en
korting krijgt op brillen, HelloFresh-maaltijdboxen en
operakaartjes.
Veel leesgenot,
voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Ja, er zijn tickets
De tickets voor de Lotto Zesdaagse zijn nu al zo goed
als uitverkocht, maar niet voor jou. Echte kenners weten
waar ze nog kaartjes kunnen vinden: SodiGent en K.S.G.S.
hebben er maar liefst 760 opzijgelegd.
Wie worden de opvolgers van
Iljo Keisse en Elia Viviani? Je
ontdekt het tijdens de Lotto
Zesdaagse, de hoogmis voor
wielerfans in het Gentse Kuipke. De wereldtop pisterijden
gaat er de strijd aan met elkaar,
met snelheden tot 60 kilometer
per uur. Zoals elk jaar vliegen
ook de kaartjes de deur uit.
Maar niet getreurd, SodiGent en
K.S.G.S. (Koninklijke Sportvereniging Gents Stadspersoneel)
hebben nog 760 tickets in de
aanbieding, tegen een voordelige prijs. Leden betalen maar
16 euro in plaats van 25 euro.
SodiGent en K.S.G.S. dragen een
deel van de kosten.
760 tickets
K.S.G.S. verkoopt 500 tickets
voor dinsdag 12 november,

voor zowel personeelsleden als
SodiGent-leden. SodiGent heeft
daarnaast nog tickets voor
donderdag 14 november,
vrijdag 15 november, zaterdag
16 november én de slotdag
zondag 17 september. De SodiGent-tickets zijn enkel bestemd
voor SodiGent-leden.
Snel zijn
Je kunt de voordelige tickets
in voorverkoop bestellen vanaf
dinsdag 8 oktober. Om iedereen een gelijke kans te geven,
is reserveren voor deze datum
niet mogelijk. Wil je een kaartje? Dan moet je eerst
telefonisch of via de website
van SodiGent bestellen en daarna je ticket afhalen en betalen
in De Stroom. Bestel dan op tijd,
want op is op!
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Haal meer
uit je lidkaart
kortingen in de kijker

Musical
in concert
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Tickets K.S.G.S.:
• voor personeelsleden en
SodiGent-leden
• dinsdag 12 november
• 500 tickets middenplein
• reserveer op 09 266 53 80
• max. 4 tickets per persoon
Tickets SodiGent
• voor SodiGentleden
• donderdag 14 november:
50 genummerde zitplaatsen
cat. 4, blok L, rijen 3 tot 5
• vrijdag 15 november:
70 tickets middenplein
• zaterdag 16 november:
70 tickets middenplein
• zondag 17 november:
70 tickets middenplein

• reserveer op 09 266 53 80
of www.sodigent.gent
• max. 2 tickets per persoon
Start verkoop:
• vanaf dinsdag 8 oktober,
om iedereen een gelijke
kans te geven is vóór die
datum reserveren niet
mogelijk
• na reservatie en betaling
kun je de tickets afhalen
aan de balie van SodiGent
in De Stroom of aan de
balie van Jan Palfijn (alleen
na afspraak), openingsuren
zie achteraan
• SodiGent betaalt een deel
van de kosten

Hij komt!
ik ga naar de Sint
en neem mee

¡Viva España!
fiesta met sfeer
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Ice Mountain
Adventure Park
twee avonturen
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Ice Mountain Adventure Park

Samen gaan sporten
Op de grens van Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk komen je avontuurlijkste dromen uit. In het Ice Mountain Adventure
Park kun je een rits spannende sporten beoefenen. SodiGent zorgt voor voordelige tickets en de busrit.

Als je van een uitdaging houdt,
noteer dan met stip zaterdag
28 september in je agenda. Dan
plant SodiGent een uitje naar
Ice Mountain Adventure Park in
Komen-Waasten.
Skiën of snowboarden, paintballen of peddelen op een surfplank: er valt in dit park van alles
te beleven. Om keuzestress ter
plaatse te vermijden, kies je op
voorhand twee activiteiten uit:
eerst eentje op het droge en dan
eentje in het water.
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Ter land, ter zee
Het Ice Mountain avonturenpark ligt in Komen-Waasten,
net over de taalgrens. Een zeer
populaire attractie zijn de
twee skipistes van 85 en
210 meter, met 40 meter
hoogteverschil. Op een dikke
laag echte sneeuw oefen je voor
het najaar of probeer je je eerste
afdaling uit. Je kunt er ook kiezen voor een partijtje paintball,
een tactisch spel waarbij je tegenstanders uitschakelt door ze
te raken met verfballetjes die je
uit een luchtdrukpistool schiet.
De wateractiviteiten vinden zo’n
15 kilometer verderop plaats in
Wevelgem. Daar ligt een opblaasbare hindernisbaan op het
water, het Aqua Park, waarop je
moet lopen, springen en glijden
om de overkant te bereiken. Hilarische taferelen gegarandeerd!
Je kunt ook kiezen voor stand
up-paddling of 'suppen', een
nieuwe watersport die uit Hawaï
is overgewaaid. Je vaart staand
op een surfboard en roeit met
een peddel.

Energieboost
De eerste activiteit vindt plaats
in de voormiddag, van 10 tot
12 uur, de tweede in de namiddag, van 14 tot 16 uur. Tussendoor, van 12 tot 13 uur, wordt
tijd gemaakt om het energie
niveau terug op peil te brengen.
Breng je eigen picknick mee
of bestel iets ter plaatse: Ice
Mountain Komen heeft twee
restaurants. Stunt(el) je graag
in gezelschap? Roep dan je
gezin of collega’s bijeen. Raak
je er niet op 28 september? Niet
getreurd, SodiGent verkoopt het
hele jaar voordelige ski-, snowboard- en skydivetickets voor
het Ice Mountain Adventure
Park (zie de website). Opgelet:
de prijzen die we voor dit evenement hanteren, zijn veel lager
dan die tickets omdat SodiGent
een deel van de kosten draagt.
De voorwaarden kunnen ook
verschillen. Neem je deel aan
deze activiteit, dan kun je een
half uur langer skiën of snowboarden dan wanneer je met
een ticket van SodiGent gaat.

Kies 2 avonturen voor maar 10 euro
Paintball
• 1,5 uur, in de voormiddag
• inclusief aangepaste kledij en
bescherming
• inclusief 100 kogels en begeleiding
• max. 60 personen
• wat breng je zelf mee: stevige schoenen
en kleren die vuil mogen worden
• je moet 14 jaar zijn
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Skiën en snowboarden
• 1,5 uur, in de voormiddag
• skiërs zonder ervaring worden begeleid
door monitor, gevorderden zijn vrij,
geef je niveau op voorhand door
• max. 100 personen
• voor de skilessen moet je 4 jaar zijn,
voor de snowboardlessen 7 jaar
• wat breng je zelf mee: handschoenen en
warmtekledij (verplicht), een helm kan je
huren (niet in de prijs inbegrepen)

+
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SUP
• 1 uur, na de middag
• inclusief swimsuit en begeleiding
• max. 20 personen
• wat breng je zelf mee: zwemkleren voor
onder swimsuit en een handdoek
• je moet 6 jaar zijn, kunnen zwemmen
Aqua Park
• 1 uur, na de middag
• inclusief swimsuit
• max. 75 personen
• wat breng je zelf mee: zwemkleren voor
onder swimsuit en een handdoek
• je moet 6 jaar zijn, kunnen zwemmen

met familie
of collega's
Praktisch
Wanneer:
• zaterdag 28 september
Wie:
• lid
• lid + 1 persoon
• lid + gezin
Inschrijven:
• online via www.sodigent.gent, telefonisch
op 09 266 53 80, mail sodigent@stad.gent,
of aan de balie van SodiGent in De Stroom
of Jan Palfijn (openingsuren zie pagina 16)
• vanaf dinsdag 10 september tot de plaatsen
volzet zijn
• je kiest één activiteit in de voormiddag,
één voor na de middag
Vervoer:
• met de bus of met eigen vervoer
• Driepikkelstraat (sporthal Bourgoyen)
• check-in 9.30 uur, vertrek 9.45 uur
• terug in Gent om 20.00 uur
Prijs
• 10 euro per persoon
• vervoer, twee activiteiten (één in de voormiddag en één na de middag) en 1 drankje
inbegrepen (water, fruit- of frisdrank of
licht bier)
• SodiGent draagt een deel van de kosten
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haal meer uit je lidkaart

Kortingen in de kijker
Alle voordelen in
één oogopslag
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?

1. Surf naar de landingspagina
van SodiGent op AskOLI:
www.askoli.net/partner/sodigent.
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).
3. Als je nu een pretpark,
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 kor-
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ting krijgt, of verschijnt als
een icoontje op de sites die je
bezoekt.

4. Je wilt niks kopen? Schakel
AskOLI tijdelijk uit door op het
OLI-icoontje te klikken. In het
menu dat dan verschijnt, kun
je de zoekfunctie uitzetten.
Als je je browser afsluit en een
volgende keer opnieuw start,
is OLI terug ingeschakeld.

5. Omdat alle intelligentie
in jouw toestel zit, ziet de
AskOLI-website jouw surfgedrag niet. Je gegevens worden
met niemand gedeeld.
Meer info:
www.sodigent.gent
Heb je geen computer? Dan
kun je steeds een overzicht
van de voordelen aanvragen bij de medewerkers van
SodiGent.

Musical in concert
Heb je altijd al eens willen
proeven van opera? Op zondag 6 oktober haalt Lyrica de
voorstelling 'Musical in Concert' opnieuw naar Gent.
De Gentse sopraan Helena
Maes en de vier jonge solisten
Luna Maes, Romy Cleophas,
Bram Verbeke en Gijs De Corte
presenteren een sprankelend
spektakel met fragmenten uit
klassiekers als 'Les Misérables',
'The Phantom of the Opera',
'Grease' en 'West Side Story'.
De zangers worden begeleid
door het dameskoor Muzamies onder leiding van Jos
Vanden Abeele. Het concert
vindt plaats in Theater Scala,

Dendermondsesteenweg 163,
en begint om 15 uur.
SodiGent-leden betalen
22 euro (in plaats van
31,5 euro) voor een kaartje in
de 1ste categorie, 18,5 euro (in
plaats van 26,5 euro) voor een
plekje in de 2de categorie en
14 euro (in plaats van 20 euro)
voor de goedkoopste plaatsen.
Je reserveert je kaartjes voor
vrijdag 27 september, via
09 266 95 15, mail, de website
van SodiGent of de balie in
De Stroom of Jan Palfijn. Na
betaling liggen de tickets klaar
aan de balie van Scala.
Meer info: www.sodigent.gent

Lekker en gezond koken
Goed nieuws voor wie wel van
koken houdt, maar niet graag
aanschuift in de supermarkt
of soms met een gebrek aan
inspiratie te kampen heeft.
Met de maaltijdboxen van
HelloFresh krijg je verse ingrediënten aan huis geleverd
wanneer het jou uitkomt.
Daarmee tover je in een wip
lekkere en vers gemaakte gerechten op tafel.
Er zijn Original, Family, Veggie
en Quick & Easy-boxen en
je kunt zelf drie, vier of vijf
maaltijden selecteren uit een
gevarieerd weekmenu.
Met vakantie of uit eten? Geen
probleem, indien nodig zet je

de box eenvoudig op pauze.
Nog meer goed nieuws? SodiGent trakteert! Je krijgt
45 euro korting op je eerste
drie maaltijdboxen.
Om de korting te krijgen meld
je je aan op www.sodigent.
gent. Tik ‘maaltijdbox’ in het
zoekvenster en klik op 'Hello Fresh'. Daarna krijg je je
kortingscode en de link naar
Hello Fresh en de gebruiksvoorwaarden.
De actie loopt nog tot
31 december 2019. Smakelijk!

Het oog wil ook wat
Bril je? Op vertoon van je
SodiGent-lidkaart krijg je een
korting bij deze optiekers:
• AA Optiek, Zwijnaardsesteenweg 17, Gent:
de korting verschilt per product en kun je bij de handelaar opvragen.
• Optiek Hulpiau, Brusselsesteenweg 608, Gentbrugge:
10% korting op de aankoop
van een montuur en 5 % op
de glazen, cumuleerbaar
met de Joyn-spaarpunten.

• Optiek Loft, Henegouwenstraat 89, Gent: 15% korting op de gehele collectie
zonnebrillen, 35% unifocale
zonneglazen en 50% op
multifocale.
• Optiek Matthijs, Mageleinstraat 32, Gent:
de korting verschilt per product en kun je bij de handelaar opvragen.

Meer info:
www.sodigent.gent

Meer info:
www.sodigent.gent
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hoera, de sint komt naar kinepolis

Ik ga naar de Sint
en neem mee...
... een herbruikbare zak. Hoera, de Sint komt naar Kinepolis. Zoals steeds
heeft hij geschenkjes bij voor alle SodiGent-kinderen van 1 tot en met
11 jaar. Plastic zakjes om al dat moois in weg te bergen, brengt hij niet
meer mee.

Op zaterdag 23 november, zondag 24 november en zondag
1 december willen de Sint en z’n
trouwe helpers zoveel mogelijk
SodiGent-kinderen op een leuke film trakteren in Kinepolis.
Alles verloopt het vlotst als je
snel inschrijft (er is ruimte voor
1.800 deelnemers per dag, maar
vooral de zondagen zijn heel
snel volzet), en het uur doorgeeft waarop jij het liefst bij de
Sint langsgaat.
Speciaal verzoekje
Net zoals vele kinderen is de
Sint begaan met de natuur.
Daarom heeft hij een nieuwe
boot gekocht, met zonnepanelen, en stopt hij z’n cadeautjes
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niet meer in een plastic zak.
Piet vraagt aan alle deelnemers
om een herbruikbare draagtas
mee te brengen om hun geschenkjes in weg te bergen.
Twee keer film
Op de drie dagen van het Sintfeest staan er telkens twee films
Nederlands gesproken op het
programma.
Fan van animatie? Dan kies je
voor 'Trouble', over een verwend hondje dat op straat
belandt en zo het échte hondenleven leert kennen.
In de Sintfilm 'Waar is het grote
boek van Sinterklaas?' gaat
Guus Blik, de eigenaar van de
grootste speelgoedfabriek van

het land, aan de haal met het
boek van Sinterklaas. Guus
vindt het belachelijk dat Sinterklaas speelgoed gratis weggeeft
aan de kinderen en wil pakjasavond saboteren. Als de Sint
aan de Kerstman gaat vragen of
hij zijn boek mag lenen, blijkt
dat de speelgoedfabrikant ook
op de Noordpool heeft toegeslagen...

inschrijven
vanaf
17 september
tot 16 oktober
of volzet

Kunstwerkje afgeven?
Behalve van een schoon
milieu houdt de Sint heel
erg van leuke tekeningen,
knappe knutselwerkjes en
originele brieven. SodiGent-kinderen die de Sint
een plezier willen doen
met een mooi kunstwerk,
mogen dat voor 5 november afgeven aan SodiGent.
Vermeld zeker jouw naam,
die van je kind en zijn/
haar leeftijd, dan maak je
kans dat de tekening op
groot scherm geprojecteerd wordt in de cinema.
Ter plekke een kunstwerkje (of een tuut!) aan de
Sint afgeven, kan natuurlijk ook.

SCHRIJF NU IN
Opgelet, we werken niet meer met een inschrijving op papier
Wanneer:
• zaterdag 23 nov., zondag 24 nov., zondag 1 dec.
Wie kan deelnemen:
• leden met kinderen geboren tussen 1 jan. 2008 en 31 dec. 2018
• oudere broers en zussen mogen mee naar de film,
maar ontvangen geen geschenkje
• maximaal 2 volwassenen per inschrijving
• kinderen uit een nieuw samengesteld gezin of pleegkinderen zijn ook
welkom als je SodiGent een bewijs bezorgt
• kinderen worden altijd begeleid door een volwassene
• enkel leden die deelnemen aan het evenement, kunnen na de film een
geschenk afhalen, een geschenk reserveren kan niet
Film en bezoek aan de Sint:
• kies je de vroege film, dan kun je de Sint bezoeken van 8.15 uur tot 9.30
uur
'Trouble': start film 9.35 uur, afhalen geschenk 11.15 uur
Sintfilm: start film 9.45 uur, afhalen geschenk 11.30 uur
• kies je de late film, dan kun je de Sint bezoeken van 9.45 uur tot 11 uur.
'Trouble': start film 11.05 uur, afhalen geschenk 12.45 uur
Sintfilm: start film 11.15 uur, afhalen geschenk 13 uur
Inschrijven:
• van 17 september tot 16 oktober of tot volzet
(opgelet, we werken niet meer met inschrijvingen op papier)
• online via www.sodigent.gent, telefonisch op 09 266 53 80, mail sodigent@stad.gent, of aan de balie van SodiGent in De Stroom of Jan
Palfijn (openingsuren zie pagina 16)
Door te geven:
• welke dag je komt + vroege of late film + welke film
• naam + geboortedatum van je kinderen geboren tussen 2008 en 2018
• naam + geboortedatum van oudere broers of zussen
• aantal volwassenen (maximaal 2)
Bijdrage:
• 2 euro per persoon
• na de inschrijving ontvang je de betalingsmodaliteiten
• SodiGent draagt een deel van de kosten
• elk kind kan éénmaal deelnemen aan het Sintfeest, schrijf je tijdig in!
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reünie op 14 & 15 november

Apero opera
Elk jaar organiseert SodiGent een reünie voor de gepensioneerde leden. Het evenement is een klassieker en telkens
opnieuw een daverend succes. Aan de formule – herinneringen ophalen met oud-collega's en lekker eten – w
 erd niet
gesleuteld. De locatie is wél nieuw: de tafels staan voor het
eerst gedekt in het unieke kader van de Gentse Opera.

Samenwerken creëert een band.
Daarom zijn veel SodiGent-leden ook na hun pensioen
benieuwd hoe het met de collega’s van weleer gaat. Bijpraten,
anekdotes ophalen of nieuwe
vriendschappen sluiten met andere gepensioneerde leden kan
op onze jaarlijkse reünie. Voor
velen is dat een vaste waarde
waar ze naar uitkijken.
Dit jaar is daar een extra reden
voor, want het feest vindt voor
het eerst plaats in de Opera
van Gent, een pracht van een
gebouw. Niet enkel langs buiten,
ook de binnenkant is majestueus ingericht met kroonluchters,
schilderijen en veel goud. De
deuren gaan open om 11.45 uur
en de receptie start om 12 uur,
in de Redoutezaal. Van 13 tot 15
uur krijg je een lekker driegan-
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genmenu voorgeschoteld in
de Lully- en Redoutezalen. Na
het eten wordt er nog tot 19 uur
bijgepraat en gedanst.
Twee data
Er zijn twee reünies op evenveel
dagen. Gepensioneerde medewerkers van het OCMW en AZ
Jan Palfijn komen op donderdag
14 november. Vrijdag 15 november volgen de oud-medewerkers
van Stad Gent, het Stedelijk Onderwijs, SoGent, Brandweerzone
Centrum Gent, Politie Gent, AGB's
en North Sea Port. Niet vrij op
één van die dagen? Je mag ook
aanschuiven op de andere datum.
Iedereen welkom
De Opera ligt aan de Kouter,
in het centrum van Gent. Er is
een overdekte fietsparking, de

Menu
Receptie (staand

)

Voorgerecht
Pompoensoep m
et kruidige room
Hoofdgerecht
Varkensgebraad
Orloff met groent
ekrans en gratin da
uphinois
OF
Vegetarische fettu
ccine met ragout
van boschampign
ons en pastinaak
Dessert
Duo van chocolad
em

ousse met
chocoladeschilfer
s

Tot en met het de
ssert zijn aangepaste dranken
en koffie inbegrep
en in de
prijs van 35 euro
per persoon. Voor
wat je na
het dessert drink
t, moet je zelf betal
en.

dichtstbijzijnde parking voor
wagens is de Kouter. Je wagen
achterlaten op een P&R en met
het openbaar vervoer komen
(tramlijn 1 en 2, halte Kouter)
kan natuurlijk ook.
Heb je een beperking? Geen
probleem, SodiGent zorgt ervoor dat iedereen in de best
mogelijke omstandigheden kan deelnemen.
Neem contact
op en we gaan
samen op zoek
naar de beste
oplossing.

gentse specialiteiten

Gratis

Jaarbeurs
INSCHRIJVINGSFORMULIER
vanaf 10 september tot volzet
Inschrijven kan ook online via www.sodigent.
gent, telefonisch op 09 266 53 80, mail
sodigent@stad.gent, of aan de balie van SodiGent in De Stroom of Jan Palfijn
Voornaam en naam lid:
Gsm-nummer:
Ik schrijf me in voor de reünie op:
donderdag 14 november
vrijdag 15 november
(in de tekst hiernaast vind je terug wanneer je collega's
komen, maar je mag komen wanneer je wilt)

Ik kom:

zonder tafelgenoot
met 1 tafelgenoot

Als hoofdgerecht kies ik:
varkensgebraad ... x
fettuccine ... x

Ik betaal via overschrijving op
BE76 0680 5089 3095

De Jaarbeurs is helemaal vernieuwd. Geen
internationale aanbieders meer met een exotisch land als gastland, maar allemaal Gentse
handelaars en makers onder één dak, van
pop-ups en webshops tot gerenommeerde
Gentse zaken.
In totaal zijn er 200 standjes te bezoeken in
Flanders Expo van donderdag 19 tot en met
zondag 22 september, van 11 tot 18 uur.
Een ticket voor de Jaarbeurs kost 8 euro aan
de kassa en 5 euro online (kinderen onder
de 14 jaar, mindervaliden en hun begeleider
en abonnementshouders van De Lijn mogen
gratis binnen). Als lid van SodiGent hoef je
niets te betalen.
Hoe krijg je je gratis ticket?
Meld je aan op de website van SodiGent, tik
'jaarbeurs' in het zoekvenster, klik door en
je ontvangt je promotiecode en link. Heb je
geen computer? Haal je tickets op aan de balie van SodiGent in De Stroom of Jan Palfijn
(openingsuren zie pagina 16). Let op: je kunt
maximaal twee tickets per lid aanvragen.
Meer info over de beurs:
www.jaarbeurs.gent
Aanbod direct geldig vanaf publicatie

(met vermelding ‘reünie’, voornaam en naam):

…….. x 35 euro = …….. euro
Ik kom aan de balie in De Stroom of Jan Palfijn
betalen (zie de openingsuren op pagina 16)
Pas als we je inschrijving én betaling ontvangen
hebben, is de reservatie definitief.
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Familienieuwtjes

Lucie Mommercy
29 mei 2019
kindje van Sophie Laureys
OCMW Gent

Nicoline Lutin
en Matthias D’Hondt
27 april 2019
AZ Jan Palfijn

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

Noor Van Den Abeele
6 juni 2019
kindje van Melissa Delem
Stad Gent

Alain Saeys
en Natasja Verschelden
3 mei 2019
Stad Gent

Eerste kreetjes
Nymm Parmentier
25 maart 2019
kindje van Mariska Frechier &
Kurt Parmentier
OCMW Gent
Arthur Naessens
25 maart 2019
kindje van Barbara Ravier
Stad Gent
Ezra De Brabandere en
Hazel De Brabandere
30 maart 2019
kindjes van Liselot Vallaeys
AZ Jan Palfijn
Eli Uytterhoeven
8 april 2019
kindje van Margot Herremans
OCMW Gent
Ayleen Amira
11 april 2019
kindje van Shekeb Amiri
OCMW Gent
Joana Aparecida Van
Nieulande Lopes Soares
21 april 2019
kindje van Johan Van Nieulande
Brandweer
Anke Folens
21 april 2019
kindje van Astrid Destoop
Stad Gent
Stieg D’Haese
23 april 2019
kindje van Caro Philips
Stad Gent
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Lucy De Graeve
23 april 2019
kindje van Elien Van Ooteghem
OCMW Gent
Mauro VanderSchueren
24 april 2019
kindje van Alyssa Lievens
Stad Gent
Ramon Melis
29 april 2019
kindje van Ruben Melis
Stad Gent
Aster Van Overstraeten en
Brent Van Overstraeten
30 april 2019
kindjes van Tim Van Overstraeten
OCMW Gent
Nell Pattyn
7 mei 2019
kindje van Bart Pattyn
Stad Gent
Cas Van den Berghe
13 mei 2019
kindje van Jolien Michiels
AZ Jan Palfijn
Victor Vlerick
15 mei 2019
kindje van Geertrui De Bruyne
Stad Gent
Amine Jendoubi
19 mei 2019
kindje van Emilie Faingnaert
Stad Gent
Nore Verween
21 mei 2019
kindje van Ellen Denoyette
Stad Gent

Julie Van De Keere
10 juni 2019
kindje van Brendy François
Stad Gent

Huwelijken
Helena Nachtergaele
en Peter Demeulemeester
15 maart 2019
Stad Gent
Patricia Van den Bulcke
en Alain Wymeels
20 april 2019
Stad Gent
Anneleen Serlet
en Bernard Balcaen
25 mei 2019
AZ Jan Palfijn

 ettelijk
W
samenwonen
Liza Van de Sompel
en Stijn Van Puyvelde
11 april 2019
Stad Gent
Lies Vervaet
en Pieter Van Calenberg
25 april 2019
OCMW Gent

Heb je familienieuws?
Stuur ons een berichtje en
geef via de website je toestemming voor publicatie.

Overlijdens
Freddy De Simpelaere
19 november 1947 - 7 april 2019
OCMW Gent
Rachel Rottiers
2 november 1936 - 18 april 2019
Stad Gent
Willy Vettenburg
26 januari 1944 - 19 april 2019
Onderwijs
Monique Van Vlemmeren
23 januari 1944 - 29 april 2019
Onderwijs
Marc Tuytschaever
20 december 1949 - 14 mei 2019
Stad Gent
Jean Marie Beke
22 oktober 1930 - 1 juni 2019
Stad Gent
Roger Verhelst
25 juli 1928 - 2 juni 2019
Stad Gent
Marcel Lootens
23 maart 1933 - 15 juni 2019
Stad Gent
Patrick Vander Wee
26 september 1953 - 15 juni 2019
Stad Gent
Marc De Buysser
7 februari 1963 - 19 juli 2019
North Sea Port

Jingle
Bells
in Dordrecht
Akkoord, we zijn er vroeg bij. Maar kerst is dan ook de
gezelligste periode van het jaar. Dit keer gaat SodiGent de
sfeer opsnuiven op de grootste kerstmarkt van Nederland.
Half december baadt de historische binnenstad van Dordrecht
in een magische ambiance. Die
wordt nog versterkt door de
bigbands die overal in de stad
rondlopen en kerstdeuntjes
laten weerklinken.
Langsheen een route van 2,5
kilometer, die ook de feeëriek
verlichte haven aandoet, staan
honderden kraampjes en
diverse attracties opgesteld.
Op verschillende podia zorgen
muzikanten, circusartiesten en
straattheater voor vertier.
Os en ezel
Een niet te missen stop is de
tuin van de Grote Kerk. Daar
wordt een theatershow opgevoerd in een tipi, en ontfermen

de herders van de levende kerststal zich over ossen, ezels, lama’s, ganzen, kippen, schapen,
geiten en zelfs een kameel! Alle
dieren staan veilig achter een
hek, maar kunnen wel geaaid
worden. Op het winterterras aan
het Stadhuisplein laten gospelkoren kerstklassiekers horen.
Honger en dorst? Langs het
hele parcours koop je (winterse) hapjes en drankjes, van
traditionele beenham, churro’s
en poffertjes tot dampende
glühwein en warme chocolademelk. Wie nog cadeautjes
moet shoppen kan behalve op
de kerstmarkt ook in de winkels
in het centrum terecht. Op zaterdag 14 december blijven die
open tot 21 uur.

Wanneer:
• zaterdag 14 december
Vervoer:
• de bus vertrekt aan de
P&R Antwerpsesteenweg
(Carrefour Oostakker) of
P&R Zuiderlaan (Topsporthal)
• inchecken om 9.45 uur
• vertrek om 10 uur
• aankomst Spuiboulevard
Dordrecht om 12.15 uur
• vertrek naar Gent: 20 uur
• terug in Gent rond 22.15 uur
Inschrijven:
• van dinsdag 1 oktober tot
de plaatsen volzet zijn

• online via www.sodigent.
gent, telefonisch op
09 266 53 80, mail
sodigent@stad.gent, of aan
de balie van SodiGent in De
Stroom of Jan Palfijn
(openingsuren zie pag. 16)
Wie kan deelnemen:
• lid
• lid + 1 persoon
• lid + gezin
• lid + kleinkinderen
Prijs:
• 12 euro per persoon
• SodiGent draagt een deel
van de kosten
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fiesta met sfeer

¡Viva España!
Na het werk gezellig kletsen met de collega’s, genieten van zuiderse lekkernijen en
klanken? Op 10 oktober doen we alsof we op een terrasje in Andalusië zitten, voor een
zwoele fiesta met Spaanse toets.

SodiGent zet opnieuw een
afterwork op poten, waar je na
de werkuren met je collega’s
kunt genieten van lekker eten
en muziek. Deze keer steekt
de avond in een Spaans jasje.
Op het programma: heerlijke
tapas (ham, manchego, olijven,
patatas bravas, tortilla's, ...) van
het Spaans Huis, zinnenprikkelende flamenco en meeslepende ‘tunas’.
Zij aan zij
Eeuwen geleden zongen studenten tunas in ruil voor eten
en een slaapplaats.
SodiGent heeft het koor Las
Aceitunas uitgenodigd, onder
leiding van dirigent Stefaan De
Lange, collega aan de Academie voor Podiumkunsten
Onderwijs Gent, en mét collega
en Spanje-liefhebber Carine
Lason. Daarna is het podium
aan collega en danseres Sylvie
Vander Stegen. Denk aan
waaiende rokken, stampende
voeten en af en toe een stevige
14

olé. Voor de gelegenheid brengt
Sylvie twee professionele
muzikanten mee: zanger Jose
Ligero, die op 13-jarige leeftijd
met zijn ouders naar Brussel
kwam en een veelgevraagde
flamencoartiest is geworden,
en gitarist Bert Vermoesen.
Bert: “Ik ben een liefhebber van
de traditionele flamenco zoals

Sylvie Vander Stegen,
medewerker dienst
Selectie
& Mobiele
Ploeg Departement Human Resources
Groep Gent, danst al haar
hele leven. De liefde voor
flamenco kwam zo’n 10 jaar
geleden. Vanavond wil ze
met haar muzikanten de
echte flamenco laten zien.
Sylvies Spanje-tip: het Andalusische stadje Jerez de la
Frontera.

de cante gitano, zigeunermuziek uit Andalusië.” Tussen
de twee voorstellingen door
deelt Sylie de planken met Las
Aceitunas en spelen dus voor
het eerst twee collega's zij aan
zij. Zo’n sfeervolle avond vraagt
om een sfeervolle locatie: het
Monasterium Poortackere, een
neogotisch klooster.

Carine Lason, medewerker
dienst Financiën Departement Facility Groep Gent
Management, zingt sinds
vijf jaar bij Las Aceitunas,
een koor dat traditionele
Spaanse ‘tunas’ zingt.
Ze is een absolute Spanje-liefhebber. Carines
Spanje-tip:
de prachtige stad
Salamanca.

Geen Foute Fuif meer

PRAKTISCH
Wanneer:
• donderdag 10 oktober
• deuren open vanaf 18.30 uur
Waar:
• Monasterium Poortackere,
Oude Houtlei 56, Gent
Bijdrage:
• concert 2 euro per persoon, tapas
6 euro (4 hapjes naar keuze)
• SodiGent draagt een deel van de
kosten

Voor wie:
• lid
• lid + 1 persoon
Inschrijven:
• vanaf 10 september tot volzet
(bij grote interesse wordt een extra
dag georganiseerd)
• online via www.sodigent.gent,
telefonisch op 09 266 53 80, mail
sodigent@stad.gent, of aan de balie
van SodiGent in De Stroom of Jan
Palfijn (openingsuren zie pag. 16)

De traditionele Foute Fuif is niet
meer. Omdat de verschillende
partners nieuwjaarsrecepties
en/of -feestjes organiseren om
het nieuwe jaar in te zetten,
zal SodiGent begin 2020 geen
Foute Fuif organiseren.
Maar niet getreurd, op donderdag 4 juni houdt SodiGent
een knalfeestje in de Handelsbeurs in Gent, in het kader van
de reeks afterworkconcerten.
Terwijl wij nog volop naar een
band en een dj zoeken, kan jij
de datum alvast in je agenda
noteren. Hou het SodiGent-magazine van december goed in
het oog, want daarin publiceren
we de eerste namen!
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Nieuw: SodiGent-onthaal in AZ Jan Palfijn
SodiGent heeft nu ook een onthaal in Jan Palfijn. Alle leden kunnen
terecht bij loket 1 op de benedenverdieping, elke derde dinsdag van
de maand, telkens van 9 tot 12 uur. Je kunt er met al je vragen aankloppen, premies aanvragen, je inschrijven voor evenementen, steun
vragen voor jouw project of je persoonlijke gegevens wijzigen. Wil je
tickets kopen? Betaal dan liefst met de kaart.

SodiGent gaat naar Van Eyck
Binnenkort is de grootste collectie werken
van Jan Van Eyck ooit te zien in het MSK.
Ook de gerestaureerde buitenpanelen van
het Lam Gods werden voor de tentoonstelling terug naar het MSK gebracht. SodiGent
is volop bezig om een bezoek aan de expo te
organiseren: meer info volgt in het decembernummer.

Composteerbare folie
Plasticafval is een probleem. SodiGent wil ook zijn steentje
bijdragen om de afvalberg te verkleinen. Wist je dat dit
magazine is ingepakt in een 100% composteerbare folie?
Je kunt de folie dus gewoon in de compostbak gooien.
Makkelijk en groener!
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PRAKTISCH
Bezoekadressen:
• De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
• AZ Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, Gent
Voor een persoonlijk onderhoud maak je vooraf
een afspraak
OPENINGSUREN
Gebouw De Stroom
• 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
Ziekenhuis Jan Palfijn
• elke 3de dinsdag van de maand, van 9 tot 12 uur
GESLOTEN
• vrijdag 1 november - Allerheiligen
• maandag 11 november – Wapenstilstand
• van woensdag 25 december tot en met donderdag
2 januari – Kerstmis en Nieuwjaar
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
Stedelijk
Onderwijs
Gent

