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Monti Muis
OMG! Van Eyck was here
SodiGent On Tour

Evenementen 2020

Beste SodiGent-leden,
2020 staat voor de deur. Ik wens iedereen
nu al een goed nieuw jaar toe. Wij gaan
er ook in het nieuwe jaar volop voor. Met
leuke activiteiten voor iedereen, en met een
heleboel premies en kortingen. Het spreekt voor zich dat
we blijven inzetten op maatschappelijke ondersteuning.
Wie het eens wat moeilijker heeft, kan steeds bij SodiGent
terecht voor hulp en advies.
In dit magazine vind je de activiteitenkalender voor volgend jaar. Die is opnieuw goed gevuld! SodiGent biedt
verder ook weer enkele fijne kortingen aan. Zo kunnen
jullie de boekjes ‘Monti Muis en Molletje Maarten’ en
‘Monti Muis en Belleroosje’, waarin de muis op de cover
van dit magazine de hoofdrol speelt, voor een verlaagde
prijs in huis halen. Op pagina 8 en 9 lees je alles over
Monti Muis en z’n geestelijke vader en moeder, die collega’s bij Stad Gent zijn.
Ik ben ook zeer blij dat we jullie een korting kunnen aanbieden voor de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische
revolutie’, in het Museum voor Schone Kunsten. Dat
belooft immers een unieke expo van wereldklasse te
worden. En die is er niet alleen voor toeristen, maar zeker
ook voor jullie allemaal. Kom zeker een kijkje nemen.
Volgend jaar is het ook de vijfde verjaardag van SodiGent.
Krijgen we van jou een kaartje?
Een goed eindejaar,
Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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in de handelsbeurs

Foute Fuif wordt
Volle Maan
De Foute Fuif is misschien verleden tijd, onze goesting
om plezier te maken is dat niet. Op donderdag 4 juni
organiseert SodiGent een exclusief evenement in de
Handelsbeurs, met een bijzondere primeur.

Ben je wel voor een feestje te
vinden? Hou je van muziek?
Noteer donderdag 4 juni met
stip in je agenda. SodiGent
organiseert een party in de
Handelsbeurs, members only,
met een optreden plus dj-set.
Wie staat er op het podium? Dat
houden we nog even geheim,
maar we lichten wel een tipje
van de sluier op. Net als bij de
afterworkconcerten zorgt een
getalenteerde collega voor
entertainment van de bovenste
plank. Deze keer is dat een hij,
en hij komt niet alleen. Met zijn
twee zonen, die de muziek met
de paplepel ingegoten hebben
gekregen, en hun vrienden erbij
wordt dit een optreden om u
tegen te zeggen. Eén van die
zonen is namelijk een interna-

tionaal gekende popartiest. Een
steengoede gitarist en zanger,
en producer van een hele reeks
hippe Belgische bands. De
andere heeft net z’n debuut en
eerste single uit. Samen heeft
de groep een primeur in petto.
Speciaal voor dit feest schreven
ze het lied ‘Volle maan’, dat op
donderdag 4 juni voor de eerste
keer aan het publiek wordt
voorgesteld. Daarna kruipen de
zonen van onze collega achter
de dj-tafel, met enkele kleurrijke artiesten als gezelschap. Ben
je benieuwd? Nog even geduld.
In maart brengen we een interview met alle artiesten. Mis dit
feestje niet!
Meer info in de
editie van maart
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Lidgeld
Hoe betalen?
3

kleintjes die tellen

Is je lidgeld betaald?
Wanneer je je lidgeld op tijd betaalt, blijf je ook in 2020 van het aanbod van SodiGent
genieten. Hoe ga je te werk? Dat lees je hier.

Hoe betaal ik mijn lidgeld?
Bij een groot deel van de leden
wordt het lidgeld automatisch
van het loon of pensioen afgehouden.
➜ Je hoeft niks te doen.
Ben je tewerkgesteld met een
onderwijsstatuut of wordt je
pensioen niet uitbetaald door
Ethias?
➜ Dan dien je zelf je lidgeld
te storten op de rekening van
SodiGent.
Wanneer betalen?
➜ 1 x per jaar: 24 euro
in januari (voorkeur)
➜ per kwartaal: 6 euro
startend in januari
Hoe betalen?
➜ via overschrijving:
op rekeningnummer
BE76 0680 5089 3095
➜ via domiciliëring:
Minder rompslomp voor jou,
makkelijker voor SodiGent, op
eender welk moment stop te
zetten

Lidmaatschap van SodiGent
kost 24 euro per jaar. Dat geld
gebruikt de vzw om haar leden
een helpende hand te bieden
bij hoge medische kosten of
onverwachte financiële of ad-
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ministratieve problemen.
Verder biedt SodiGent tal van
financiële voordelen (premies,
goedkope tickets, tegemoetkomingen) aan, net als de mogelijkheid om – alleen of met

een vriend of een familielid
– goedkoper deel te nemen aan
evenementen en uitstappen.
Als lid van SodiGent geef je dus
aan dat je solidariteit met de
collega’s belangrijk vindt.

➜ begunstigde:
vzw SodiGent
Botermarkt 1, 9000 Gent
➜ mededeling:
‘LIDGELD + naam van het lid'

SodiGent On Tour

Theater voor jong en oud
SodiGent On Tour, dat zijn voorstellingen, expo’s en evenementen waar je met je familie
en collega’s naartoe kunt. Helemaal nieuw in het assortiment, maar zoals altijd voor een
vriendenprijsje, omdat SodiGent een deel van de kosten draagt. De eerste
twee voorstellingen worden georganiseerd met Theater Uitgezonderd.

Chateau Cupido
In ‘Chateau Cupido’ speelt
artistiek zaakvoerder James
Cooke zelf mee, naast Gert
Verhulst en Karen Damen. In

de komedie plant een populaire tv-presentator een amoureuze escapade in zijn chalet
in de Ardennen, niet wetende
dat zijn buurman iets gelijk-

aardigs in de zin heeft. De
voorstellingen vinden plaats
op zaterdag 7 maart (15 uur) en
op zondag 8 maart (19.30 uur)
in Capitole Gent.

Pocahontas
Op zaterdag 11 april (17 uur)
en zondag 19 april (15 uur)
doet ‘Pocahontas’ Capitole
Gent aan. De groots opgezette familiemusical vertelt het
waargebeurde verhaal van
een Indiaanse prinses en de
ontdekkingsreiziger John
Smith. Als die voet aan wal zet
in de nieuwe wereld, raakt hij
in conflict met de lokale
indianenstam en leert hij
Pocahontas kennen.
Inschrijven
➜ SodiGent-leden kunnen
naar beide voorstellingen
komen kijken met hun gezin
of één vriend, voor 15 euro in
plaats van 27 euro (categorie 3).
➜ van 15 januari tot 7 februari
(voor ‘Chateau Cupido’) en van
15 januari tot 10 maart
(voor ‘Pocahontas’)
➜ tot volzet
➜ online, via mail of telefoon,
of aan de balie, zoals beschreven op pagina 16
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evenementen 2020

Zin in een uitje?
Ook 2020 belooft weer een fijn jaar te worden. Niet
het minst dankzij de activiteiten die SodiGent voor
jullie in petto heeft. Boeiende expo’s, zinderende
concerten en toffe evenementen: aan de hand van
dit overzicht kun je alvast enkele data in je agenda
aankruisen.

Uitstap: Pairi Daiza

apr

15

Zat 28 6
zon
ma 5 &

In de paasvakantie en op de dag voor Moederdag gaan we
naar de zoo. En niet de eerste de beste: Pairi Daiza werd al
mei
twee keer bekroond tot het mooiste dierenpark van Europa
9 en heeft fokprogramma's voor 89 bedreigde diersoorten.
Nieuw is ‘The Last Frontier’, een gebied waar beren, wolven,
poema’s, elanden en zeeleeuwen de dienst uitmaken.
➜ Meer info in het magazine van maart

feb

Expo: Van Eyck

8

In 2020 brengt Gent hulde aan Jan
Van Eyck, de Vlaamse Meester die
‘ons’ Lam Gods schilderde. In het kader van
dat Van Eyck-jaar pakt het MSK uit met ‘Van Eyck. Een
optische revolutie’. Op zaterdag 8 februari kunnen SodiGent-leden die overzichtstentoonstelling voordelig bezoeken.
➜ Meer info op pagina 10 van dit magazine

maa

28

Theater: Assisen 3

Zat 28 6
zon
ma 5 &

We gaan met de bus naar ‘Assisen 3: de wurgmoord’. In
dat spraakmakende theaterstuk, onder regie van Frank
Van Laecke, brengen Francesca Vanthielen en Kürt Ro5 giers voor de derde keer een assisenzaak op de planken.
Als openbaar aanklager en advocaat proberen ze de jury te
overtuigen van schuld en onschuld. En de jury, dat ben jij.

apr

➜ Meer info op pagina 12 van dit magazine
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apr

Feest: Volle Maan

Op donderdag 4 juni houdt SodiGent een exclusief
feestje in de Handelsbeurs, met een bijzondere
primeur. Want net als bij de afterworkconcerten zal een
getalenteerde collega voor het entertainment zorgen. En hij
komt niet alleen. Met zijn twee zonen en hun vrienden erbij
wordt dit een knaller van een fuif.

4

➜ Meer info in het magazine van maart

jun

Film: SodiCinema

Lekker ontspannen met een avondje bioscoop? Noteer
18          &          19 alvast 18 en 19 juni in je agenda. Dankzij SodiGent
kun je voor een prikje onderuitzakken voor het witte doek.
Welke films er vertoond zullen worden weten we
nog niet, maar dat er achteraf gezellig nagepraat
wordt met een hapje en een drankje staat vast!
➜ Meer info in het magazine van maart

sep

Culinair: Mosselen in Zeeland

Geen wereldreiziger, maar wel fan van een culinaire
uitstap en een zeebriesje? Steek dan samen met SodiGent de grens over. In september gaan we (in het weekend
en op weekdagen) mosselen eten in Zeeland. Daarna staat er
een bezoek aan het Watersnoodmuseum of een wandeling
op het menu, afhankelijk van de dag waarop je meegaat.
➜ Meer info in het magazine van juni

okt

Muziek: Afterworkconcert

1

1 oktober is de dag van de muziek. SodiGent viert dat
met een dubbel afterworkconcert. Los Fantasmas,
met IVA Historische Huizen-collega Glenn Delcart, brengt
surf, garage, oude punk en rockabilly – in het Gents.
Gratiën Versijpt van de Dienst Selectie & Mobiele Ploeg doet
iets met hardcore en metal in het Belgisch-Nederlandse
collectief Allöchtöön.
➜ Meer info in het magazine van september

okt

Feest: Reünie

nov

Feest: Sinterklaas

29

Zat 28 6
zon
ma 5 &

De Sint heeft nog niet eens alle tekeningen kunnen
bekijken die hij op het afgelopen sinterklaasfeest
dec
kreeg, of hij moest z’n agenda bovenhalen om de editie
5          &          6 van volgend jaar te plannen. Een speciale editie, want
we ontvangen de Sint in het weekend van zijn verjaardag. Hij en z’n pieten kijken er alvast naar uit. Jij ook?
➜ Meer info in het magazine van september

dec

Uitstap: Kerstmarkt

19

In 2020 trekt SodiGent naar de traditionele kerstmarkt van Aken. Niet de grootste kerstmarkt in
Duitsland, maar wél de gezelligste en de overzichtelijkste,
omdat alles zich afspeelt op een drietal pleinen rond de
Dom en het Rathaus. Die worden omgetoverd tot sfeervolle
paradijsjes met schitterende lichtjes, feestelijke klanken en
verleidelijke geuren…
➜ Meer info in het magazine van september

2020

Nieuw: SodiGent On Tour

De reünie voor de gepensioneerde leden is de place
to be voor veel SodiGent-leden. Logisch, want waar
kun je anders bijpraten met oud-collega’s, nieuwe vrienden
maken én de beentjes aan het werk zetten op hits van
vroeger en nu? Hou het september-magazine in de gaten
voor de precieze datum. Want hoe meer zielen…

SodiGent On Tour is de vlag waaronder SodiGent
voordelige tickets aanbiedt voor voorstellingen, expo’s en evenementen. Zo kunnen jij en je familie of collega’s het hele jaar door op stap gaan. De eerste twee evenementen op de kalender zijn de familiemusical ‘Pocahontas’
en de komedie ‘Chateau Cupido’.

➜ Meer info in het magazine van september

➜ Meer info op pagina 5 van dit magazine
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lid in de kijker

“Alles kan, als je
er maar in gelooft”

Een mol die buschauffeur wil worden, een flamingo die valt als ze op één poot staat: Monti Muis weet raad.
Door de dierenverhaaltjes van collega’s Mieke De Buysere en Maarten Boes leren kinderen dat het oké is als
iets niet meteen lukt.

Blijf proberen en het komt
goed. Dat is de boodschap in
de prentenboeken van Mieke
De Buysere en Maarten Boes.
Zij schrijft, hij tekent. Sinds oktober ligt hun dubbele debuut,
‘Monti Muis en Molletje Maarten’ en ‘Monti Muis en Belleroosje’, in de winkel. “Ik had al
ooit een script voor een film
geschreven, maar een bezoek
aan de Boekenbeurs bracht me
op het idee om een prentenboek te maken”, vertelt Mieke.
“Het verhaal had ik vrij snel, een
illustrator niet.” Ver hoefde ze
niet te zoeken, want de geknipte man zat aan haar bureau.
Creatieve uitlaatklep
Maarten: “Mieke en ik werkten
samen bij de Dienst Commu-
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nicatie van Stad Gent. Toen ze
iemand zocht om Monti Muis
vorm te geven, wilde ik het wel
proberen. Ik heb animatie gestudeerd en zocht een creatieve
uitlaatklep.” Het klikte wonderwel: vanaf de eerste schetsen was Mieke overtuigd. Er
volgden avonden en weekends
vol teken- en schrapwerk. “En
we kregen er maar niet genoeg
van”, lacht Mieke. “We hebben al
genoeg voor zeven boekjes."
Toch duurde het dik twee jaar
voor de eerste boekjes klaar
waren. Elk stukje werd getest bij
‘onze proefkonijnen’. Bevriende
kleuterjuffen en collega’s met
kinderen tussen 4 en 7 jaar kregen Monti Muis mee om voor
te lezen. Ons doelpubliek bleek
dol op de personages en hun

avonturen. Maar de eerste versies waren te druk, we hebben
ze onderweg flink uitgepuurd.”
Doe-het-zelf
Prentenboeken maken is één
ding, ze aan de man brengen
nog wat anders. Maar ook dat
doen Mieke en Maarten zelf.
Een bewuste keuze, vertelt
Mieke. “We volgen Monti's
filosofie: alles kan, als je er maar
in gelooft. Ik wilde graag een
eigen business opstarten. De
verhaaltjes uitgeven en verkopen, vind ik bijna even leuk als
het schrijven zelf.” Intussen zijn
de eerste 500 exemplaren de
deur uit en is het derde Monti
Muis-boek in de maak.
Maarten: “Jeugdauteur Marc
de Bel liet weten dat hij fan

is, maar
de mooiste
complimenten komen van
onze lezers. Na de
boekvoorstelling liet
een mama ons weten dat ze haar zoon na
bedtijd betrapt had. Hij zat
met de zaklamp Monti te lezen.
Terwijl hij niet eens van boekjes
houdt!” Mieke: “We krijgen ook
veel tekeningen toegestuurd.
Tof om te merken dat Monti Muis een eigen leven gaat
leiden. En dat de verhaaltjes
over vriendschap en doorzetten aanslaan. Vaak leggen we
onszelf en onze kinderen veel
druk op. Dat is niet nodig. Doe
maar in je eigen tempo en als je
oefent, kom je er wel.”

Wie zoekt die wint!
Monti Muis zit op verschillende pagina’s in dit magazine
verstopt. Kun jij tellen hoeveel
keer het muisje opduikt in tekst
een beeld? Bezorg ons voor
1 februari je antwoord. Je
maakt kans op een originele
schets van Monti Muis, prentenboeken of cinematickets.
Schiftingsvragen:
1. Hoeveel juiste antwoorden
zullen we ontvangen?
2. Hoeveel leden zullen aan de
wedstrijd deelnemen?
Deze wedstrijd is enkel voor
leden. Zie het wedstrijdreglement op de website van SodiGent. Heb je geen computer?
Je kunt het regelement ook
opvragen.

Bestel je boekje
Bij SodiGent betaal je 12 euro
voor een boekje in plaats van
14,99 euro. Bestellen doe je
online, via mail, telefoon, of
aan de balie in De Stroom,
van 8 januari tot
1 februari. Na betaling
kun je je bestelling vanaf 20 februari afhalen aan
de SodiGent-balie in De
Stroom. Op 20 februari kun
je je boekje daar ook laten
signeren, van 12 tot 14 uur.
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overzichtstentoonstelling

OMG!
Van Eyck
was here

Als je de naam Van Eyck hoort, denk je aan het Lam Gods.
Maar de man heeft wel meer moois gemaakt. Het MSK
pakt uit met de grootste overzichtstentoonstelling ooit,
en SodiGent is van de partij.
In 2020 brengt Gent een jaar
lang hulde aan Jan Van Eyck, de
Vlaamse Meester die ‘ons’ Lam
Gods schilderde. Onder de noemer ‘OMG! Van Eyck was here’
valt er van alles te beleven. Het
Museum voor Schone Kunsten
(MSK) zorgt voor een primeur.
Met ‘Van Eyck. Een optische
revolutie’ pakt het namelijk uit
met de grootste overzichtstentoonstelling tot nu. Wereldwijd
zijn er slechts een twintigtal
werken van Van Eyck bewaard,
en zeker de helft daarvan zal in
het MSK te zien zijn. “Het gaat
om erg bijzondere werken die
deel uitmaken van internationale kunstcollecties en voor één
keer samengebracht worden”,
10

vertelt MSK-medewerker Bart
Ooghe.
Voorts zal er op de tentoonstelling nog werk uit Van Eycks
atelier te zien zijn: kopieën van
intussen verdwenen schilderijen en meer dan 100 topstukken
uit de late middeleeuwen. Het
museum verwacht 250.000
mensen in drie maanden tijd.
SodiGent heeft voordelige
tickets, dus grijp je kans. Met
je SodiGent-kaartje kun je de
tentoonstelling bezoeken op zaterdag 8 februari, het museum is
dan open tot 23 uur. En er is nog
een extra: gedurende gans 2020
krijg je met dit ticket korting op
bezoekjes aan de negen Gentse
musea.

Waar: MSK, Fernand
Scribedreef 1 in Gent
Wanneer:
➜ zat. 8 februari 2020
➜ starturen:
18.30 uur, 18.50 uur, 19.10
uur, 19.30 uur, 19.50 uur of
20.10 uur
Hoe inschrijven:
➜ online via de website, mail,
telefoon of aan de balie, zoals
beschreven op pagina 16
➜ vanaf woensdag 8 januari,
9 uur tot volzet
Wie kan deelnemen:
➜ lid
➜ lid + 1 persoon
➜ lid + gezin
(inwonend)
Prijs:
➜ 10 euro (i.p.v. 25 euro vanaf
19 jaar
➜ 2 euro van 6 tot 18 jaar
➜ gratis voor wie
jonger is dan 6 jaar
➜ audiogids inbegrepen
➜ SodiGent draagt een deel
van de kosten
➜ opgelet: op vertoon van je
lidkaart krijg je je ticket op de
dag zelf, aan de balie van het
MSK bij de medewerkers van
SodiGent

Voordelig naar drie Gentse musea
Bo Bardi en De Bondt in het Design Museum
Zijn architectuur en design jouw ding?
• Op vertoon van je lidkaart betaal je als
De expo ‘Lina Bo Bardi & Giancarlo
SodiGent-lid vanaf 26 jaar 6 euro in
Palanti. Studio d’Arte Palma 1948-1951’ toont
plaats van 8 euro
de grootste collectie Bo Bardi-meubels tot
• Van 19 tot en met 25 jaar betaal je 2 euro
nog toe. Wie meer van grafisch ontwerp
• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar,
houdt, kan naar ‘Off the Grid’, een overzichtshouders van een museumpas, VMV of
tentoonstelling van Sara De Bondt over BelICOM, gidsen en begeleiders van mensen
gisch grafisch ontwerp uit de jaren 60 en 70.
met een beperking mogen gratis binnen
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➜ designmuseumgent.be/offthegrid
➜ designmuseumgent.be/bobardi
Ondergronds in het STAM
Hoe de stad er boven de grond uitziet,
zien we elke dag. Maar wat zit
er allemaal verborgen ónder de
gebouwen en straten? In de familietentoonstelling ‘Ondergronds in de stad’ legt het
STAM de wereld onder je voeten bloot.

2

• Op vertoon van je lidkaart betaal je als
SodiGent-lid vanaf 26 jaar 6 euro in
plaats van 8 euro
• Van 19 tot en met 25 jaar betaal je 2 euro
• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar,
houders van een museumpas, VMV of
ICOM, gidsen en begeleiders van mensen
met een beperking mogen gratis binnen

➜ stamgent.be

3

De wereld van Kina
Voor gesteenten, fossielen, vogels, spinnen en nog veel meer moet je in De wereld
van Kina zijn. In dat natuurmuseum voor
kinderen en jongeren in Gent krijgen SodiGent-leden doorlopend korting.

• Op vertoon van je lidkaart betaal je als
SodiGent-lid 1 euro in plaats van 1,5 euro
(Gentenaars) of 3 euro (niet-Gentenaars)
• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar,
houders van een museumpas, VMV of
ICOM, gidsen en begeleiders van mensen
met een beperking mogen gratis binnen

➜ dewereldvankina.stad.gent
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de wurgmoord

Publiek wordt jury
In het theaterstuk ‘Assisen 3: de wurgmoord’ proberen Francesca Vanthielen en Kürt Rogiers een jury te overtuigen van
schuld en onschuld. En de jury, dat ben jij. Regisseur Frank
Van Laecke: “Het publiek beslist hoe het verhaal eindigt.”
Tof! En SodiGent heeft tickets.

12

Een assisenzaak op de planken,
dat is het concept van de
interactieve theaterreeks
‘Assisen’. De vorige voorstellingen, ‘Assisen: de webcam-moord’ en ‘Assisen 2: de
gifmoord’, oogstten veel succes:
nog vóór Assisen 2 in première
ging, waren er al 10.000 tickets
verkocht. Nu brengt Theater
Uitgezonderd een derde
spraakmakende voorstelling:
‘Assisen 3: de wurgmoord’.
Omdat je nooit moet sleutelen aan een succesformule zit
Frank Van Laecke opnieuw in de
regiestoel en kruipen Francesca
Vanthielen en Kürt Rogiers voor
een derde keer in de huid van
openbaar aanklager en advocaat. Waarover gaat het proces
deze keer? Kaartlegster Rita Celis
werd door haar klant Raf De
Graeve gewurgd. De beklaagde
bekende de feiten, dus over de
schuldvraag bestaat geen twijfel. Maar handelde De Graeve
misschien uit onweerstaanbare
drang? Spelen er verzachtende omstandigheden waardoor
de jury, jij dus, hem toch nog
vrijpleit? Of is er zwarte magie
in het spel? In de sterrencast zul
je ook nog Danni Heylen, Frans
Maas, Marijn Devalck en Steven
Goegebeur herkennen.
Spanning, ontroering en humor
verzekerd!

Waar: Theater Elckerlyc,
Frankrijklei 85-87, Antwerpen
Wanneer:
➜ zaterdag 28 maart 2020
om 20.30 uur, categorie 2
➜ zondag 5 april 2020
om 15 uur, categorie 2

2x opera

Vervoer: met de bus
vertrek aan kiss-and-ride
Driepikkelstraat Bourgoyen
➜ zaterdag 28 maart:
inchecken 18.30 uur, vertrek
18.45 uur, terug in Gent 24 uur
➜ zondag 5 april: inchecken
13 uur, vertrek 13.15 uur terug
in Gent 18.30 uur

Met Lyrica en SodiGent ga je
twee keer voordelig naar de
opera. Op het nieuwjaarsconcert, zondag 26 januari om
15 uur in de Miry Concertzaal
van het Koninklijk Muziekconservatorium (Hoogpoort
64, Gent), staat een grote
selectie uit Verdi’s ‘Aida’ op het
programma. SodiGent-leden
betalen 35 euro voor plaatsen
in cat.1 (i.p.v. 50 euro), 28 euro
voor plaatsen in cat.2 (i.p.v. 40
euro) en 18,50 euro voor plaatsen in cat.3 (i.p.v. 26 euro).

Eigen vervoer: je ontvangt je
tickets ter plaatse

Sneeuwwitje

Hoe inschrijven:
➜ online via de website, mail,
telefoon of aan de balie, zoals
beschreven op pagina 16
➜ vanaf woensdag 15 januari
tot volzet
Wie kan deelnemen:
➜ lid
➜ lid + 1 pers
➜ lid + gezin (inwonend)
Prijs: 12 euro per persoon (met
of zonder bus) SodiGent betaalt
een deel van de kosten. Inbegrepen: vervoer, ticket en een
consumptie tijdens de pauze

Sneeuwwitje is: een toverspiegel, een boze koningin en een
giftige appel. Maar ook: passioneel kussen met de prins
terwijl zeven dwergen het
huishouden doen. ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ is
een sprookjesmusical voor het
hele gezin, met Maureen Verherberghen – bekend van Ketnet en Qmusic – in de melkwitte huid van Sneeuwwitje.
Zoals in alle bewerkte sprookjes van productiehuis Deep
Bridge staat toegankelijkheid
centraal, met een klassiek

Op zondag 5 april, om 15 uur
in de Minardschouwburg
(Walpoortstraat 2, Gent) is het
al passie wat de klok slaat,
met de mooiste liefdesaria’s.
Plaatsen in cat.1 kosten voor
SodiGent-leden 24,50 euro
in plaats van 35 euro. In cat.2
betaal je 21 euro (i.p.v.
30 euro) en in cat.3 maar
15,50 euro (i.p.v. 22 euro).
Online via de website, mail,
telefoon of aan de balie zoals
beschreven op pagina 16

verhaal, een volledig Vlaamse
cast, humor en muziek. Het
publiek wordt actief betrokken bij de voorstelling en mag
naar hartenlust meezingen
en -dansen. Na de show mag
je in het decor op de foto met
de cast. De voorstelling vindt
plaats op 28 maart in Capitole
Gent, in Antwerpen en Hasselt
zijn er ook voorstellingen.
SodiGent-leden krijgen 15%
korting op kaartjes.
Kortingscode via
www.sodigent.gent

13

Familienieuwtjes
Wie is er getrouwd of ging wettelijk samenwonen? Wie is er moeder of vader geworden?
Van wie moesten we afscheid nemen? Je leest het hier.

Eerste kreetjes
Jens Van Gansen
23 januari 2018
kindje van Geert Van Gansen
Stad Gent
Lars Maes
11 februari 2018
kindje van An De Seranno
OCMW Gent
Juliette Dramaix
6 juni 2018
kindje van Justine Vandenheede
OCMW Gent
Kaitlyn Van de Gracht
22 juni 2018
kindje van Kimberley Van Marcke
OCMW Gent
Lucie Ameije
2 april 2019
kindje van Sanne Van Honacker
OCMW Gent
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Mauro De Vylder
12 juli 2019
kindje van Jolien Lemarcq &
Jonas De Vylder
Stad Gent & Brandweer
Matteo De Clercq
31 juli 2019
kindje van Saskia Ceulemans
Stad Gent
Marcel Madoe
17 augustus 2019
kindje van Céline Garnier
Onderwijs
Cisse Schepens Huvenne
20 augustus 2019
kindje van Elisa Huvenne
OCMW Gent
Grace Richards
31 augustus 2019
kindje van Matthew Richards
Stad Gent

Siska Laporte
31 mei 2019
kindje van Ruth Versteyhe
OCMW Gent

Henri Van der Meiren
6 september 2019
kindje van Beatrize Cuestas &
Kevin Van der Meiren
OCMW Gent

Nora Boes
4 juni 2019
kindje van Wendy Boes
Stad Gent

Raf Van Hamme
19 september2019
kindje van Ruben Van Hamme
AZ Jan Palfijn

Jules Brulard
5 juli 2019
kindje van Delphine Jorez
Stad Gent

Ellie Demaeght
11 oktober 2019
kindje van Inès Haeck
OCMW Gent

Rune Praet
6 juli 2019
kindje van Stefaan Praet
Brandweer

Muis Monti
13 oktober 2019
kindje van Mieke De Buysere en
Maarten Boes
Stad Gent

Juul Raes
18 oktober 2019
kindje van Sarah Minten
OCMW Gent
Mia Van Der Snickt
29 oktober 2019
kindje van Alexandra Vandriessche
Stad Gent
Nolan Martello
29 oktober 2019
kindje van Lien Van Heden
OCMW Gent

Huwelijken

Margot Van De
Gehuchte
en Tim Everaert
5 juli 2019
AZ Jan Palfijn
Catherine
Schelstraete
en Marcin Bebenek
23 augustus 2019
Stad Gent
Ann-Sofie De Gucht
en Bart Van Miegem
7 september 2019
Haven
Stefanie Van der Linden
en Kjell Deboevere
7 september 2019
Stad Gent

Willem De Graeve
en Elien Heyse
23 februari 2018
Stad Gent

Liesbeth Bultinck
en Jeroen Holvoet
14 september 2019
Stad Gent

Matthias Blondia
en Emilie De Baere
4 mei 2019
Stad Gent

Anouck Vosse
en Marjolein Wauters
25 september 2019
OCMW Gent

Dirk De Maerteleire
en Natacha Blancke
18 mei 2019
sogent

Dimitri Maes
en Wendy De Baere
27 september 2019
Stad Gent

Evelien Vanderhaeghen
en Michiel Rupus
25 mei 2019
OCMW Gent

Sarah Van Meenen
en Régis De Clercq
23 oktober 2019
Stad Gent

Pieter Van Welden
en Bianca Tentenier
15 juni 2019
Stad Gent
Evelien Van Braeckel
en Antonio Van Caneghem
28 juni 2019
OCMW Gent

Heb je familienieuws?

Stuur SodiGent een berichtje en
geef via je profiel op de website
je toestemming voor publicatie.
Geef een seintje wanneer je gegevens niet (correct) vermeld zijn.

 ettelijk
W
samenwonen
Joke Odou
en Sven Van Achte
10 januari 2019
Stad Gent
Annika Vanhauwaert
en Kurt Vanstraeseele
22 juli 2019
Brandweer
Brendy François
en Matthias Van De Keere
6 augustus 2019
Stad Gent
Claire Van Loo
en Dieter Roelens
14 augustus 2019
Stad Gent
Nathalie Dhaese
en Rudy Hellinckx
26 augustus 2019
Onderwijs
Nele Samyn
en Dries Pollet
11 september 2019
Stad Gent
Marina Witte
en Sghire El Morabit
25 september2019
OCMW Gent
Annelies Bijloos
en Davy D'Halluin
7 oktober 2019
Stad Gent
Kimberley Van Marcke
en Ryan Van de Gracht
8 oktober 2019
OCMW Gent

Overlijdens
Machar Van Geyt
12 december 1947 - 10 februari 2019
OCMW Gent
James Doll
28 januari 1945 - 29 juni 2019
Stad Gent
Roland Ommeslag
5 maart 1933 - 7 juli 2019
Stad Gent
Marc Vanderstiggel
25 mei 1946 - 8 augustus 2019
Stad Gent
Yvette Malfait
3 november 1934 - 14 augustus 2019
Stad Gent
Rudy Callens
12 maart 1946 - 27 augustus 2019
Stad Gent
Willy Van De Putte
10 april 1943 - 18 september 2019
Stad Gent
Marie-Christine Huyghe
3 mei 1962 - 30 september 2019
Stad Gent
Georges De Groote
20 oktober 1935 - 5 oktober 2019
Stad Gent
Hubert Demeter
19 januari 1923 - 14 oktober 2019
Stad Gent
Elza Van Rompu
13 april 1930 - 19 oktober 2019
Stad Gent
Maurice Vandevyver
26 juni 1937 - 6 november 2019
Stad Gent

Hulp nodig?
Heb je administratieve problemen, zit je niet goed in je vel of
heb je financiële moeilijkheden? Als lid kun je bij de maatschappelijk assistenten van SodiGent terecht. Zij luisteren naar
je situatie en gaan na of je in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Ze kunnen ook tips geven over hoe je
een bepaald probleem het best aanpakt, inclusief stappenplan.
Afhankelijk van je vraag zal de consulent je doorverwijzen naar
een dienst met meer specifieke expertise. Voorbeelden van zulke diensten zijn het CAW, het Justitiehuis, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Huurdersbond. De SodiGent-consulenten bieden geen langdurige begeleiding, maar brengen je
wel in contact met de juiste hulpverleningsorganisatie.

Korting kinderkampen
Zoek je nog vakantieopvang voor je kroost? Als SodiGent-lid krijg
je korting bij de volgende organisatoren van kampen voor kinderen en tieners: Free-Time, Idee Kids, MiLa, Ruysschaert Language
Academy, Junior Argonauts en BVLO Sportkampen. Wacht niet
te lang om je plaatsje te boeken, reserveren kan al via www.sodigent.gent. Heb je geen computer? Klop even aan bij je buur,
familie of collega. Ook bij de medewerkers van
SodiGent kun je steeds terecht voor info.

Gilbert Vanden Bulcke
15 augustus 1936 - 7 november 2019
Stad Gent
Roland Leynaert
24 mei 1942 - 16 november 2019
Stad Gent
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BELGIE(N) - BELGIQUE

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE ACTIVITEITEN?
Heb je een computer,
smartphone of tablet?

JA
Via www.sodigent.gent

PRAKTISCH
Bezoekadressen:
• De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
• AZ Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, Gent
Voor een persoonlijk onderhoud maak je vooraf een
afspraak

NEEN
Via 09 266 53 80

Open je SodiGent-profiel

Je betaalt

Schrijf je in

Je bent ingeschreven

Betaal online
Je ontvangt een

Aan de balie

bevestigingsmail
Kom naar de balie in De
Stroom of AZ Jan Palfijn

Via sodigent@stad.gent
Vermeld voor welk

Je betaalt
Je bent ingeschreven

evenement je inschrijft
Je betaalt en ontvangt
een bevestiging

TIPS ONLINE INSCHRIJVEN
• Enkel via www.sodigent.gent
• Gebruik bij voorkeur Google Chrome
• Online inschrijven zonder account kan niet,
maak er snel eentje aan op www.sodigent.gent

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
• Dinsdag 24 december vanaf 16 uur
• Van woensdag 25 december tot en met
donderdag 2 januari
• Maandag 6 januari
CONTACTEER ONS
 09 266 53 80
 www.sodigent.gent
 sodigent@stad.gent
www.facebook.com/sodigent
• Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
• Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095

Stedelijk
Onderwijs
Gent

