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Floraliën
Expeditie Pairi Daiza
Fuiven bij Volle Maan

Voordelen plukken

Beste SodiGent-leden,
Weet je het al? SodiGent bestaat vijf jaar.
Jong, misschien, maar toch ervaren. De
vzw SodiGent werd namelijk geboren uit
de samensmelting van Sodiganda, dat werd
opgericht op 20 december 1973, en Sodico, dat het
levenslicht zag op 26 februari 1975.
Het getal vijf deed ons denken aan een bijzonder vijf
geslacht. Vijf vrouwen van wie er drie lid zijn van SodiGent. Je leest hun verhaal op pagina 14.
Zo’n eerste lustrumjaar, dat verdient ook een feestje. Op
donderdag 4 juni houden we een knalfuif in de Handelsbeurs. Het feest wordt voorafgegaan door een exclusief
concert voor al onze leden. Wil je erbij zijn? Op pagina 8
vind je alle informatie.
Naar goede gewoonte staan er ook verschillende uitstappen op het programma. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een expeditie naar Paira Daiza, het beste dierenpark van
Europa? Om iedereen de kans te geven deel te nemen,
gaan we niet één, maar twee keer naar Henegouwen,
en ook de kleinkinderen zijn welkom. In mei vormt de
Floraliënhal in het Citadelpark tien dagen lang het decor
voor creaties van (inter)nationale topfloristen, siertelers,
tuinarchitecten en kunstenaars. Als je je tickets bij SodiGent koopt, krijg je een mooie korting. Ook voor tal van
waterparken betaal je minder dankzij SodiGent.
We hopen van harte je terug te zien, of te ontmoeten op
een van deze leuke activiteiten.
Veel leesplezier en geniet van de lente!
Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Gentse Floraliën 2020

Reis naar
het paradijs
In mei vindt de 36ste editie van de Floraliën plaats, in het
Citadelpark, de groene long van Gent. SodiGent trakteert
op voordelige tickets.
Hou je van bloemen en plan
ten? Dan zijn de Floraliën ab
soluut iets voor jou! De Gentse
bloemententoonstelling vindt
om de vier jaar plaats.
Dit jaar zal de Floraliënhal het
decor vormen voor de creaties
van nationaal en internationaal
gerenommeerde topfloristen,
siertelers, tuinarchitecten en
kunstenaars. Je ontdekt er
meer dan 500.000 bloemen en
planten, in een binnentuin van
1,5 hectare en langs een ontdek
kingsparcours van 1,5 kilometer.
Perfecte pelouse
Het thema van deze editie is
‘Het paradijs, mijn wereldse
tuin’. Omdat een tuin je zo ge
lukkig kan maken dat je je in het
paradijs waant. Maar wat voor
de een paradijselijk is, is dat niet
per se voor de ander.

Jij wordt misschien rustig van
een perfect gazon, terwijl je
buur liever wegdroomt bij een
wilde bloemenweide. Er zal dus
veel variatie zijn, met tal van
mooie plekjes waar je paradijse
lijke foto’s kunt nemen.
Een deel van de Floraliën is gra
tis. Het betalende deel kun je op
zondag 3 mei of woensdag
6 mei voordelig bezoeken als je
je tickets aankoopt via SodiGent.
Alleen voor kinderen tot en met
18 jaar blijft de prijs dezelfde als
die aan de kassa. Wie in de loop
van de eerste dag inschrijft, heeft
zeker een ticket. SodiGent heeft
400 kaartjes voor 3 en 6 mei, bij
grotere interesse proberen we
extra tickets aan te kopen. Met
je kaartje voor de Floraliën kun
je voor 2 euro naar de expo over
de Floraliën in het Huis van Alijn
(zie pagina 7).

Overzicht
Wanneer:
➜ zondag 3 mei
➜ woensdag 6 mei

05
06

Tijdslot:
➜ je start om 14 uur of
om 16 uur
➜ bezoeken kan tot
18.30 uur

➜

Wie kan er deelnemen:
➜ lid
➜ lid + 1 persoon
➜ lid + inwonende
gezinsleden
Prijs:
➜ t.e.m. 5 jaar: 1 euro
➜ van 6 tot 18 jaar: 5 euro
➜ vanaf 19 jaar: 15 euro
(i.p.v. 27 euro aan de
kassa of 22 euro online)
➜ leden met een
beperking: 15 euro
(i.p.v. 22 euro aan de
kassa) + begeleider
gratis
➜ SodiGent betaalt een
deel van je ticket
Inschrijven:
➜ van maandag 16 maart
tot dinsdag 31 maart of
tot volzet
➜ online via de website,
mail, telefoon of aan de
balie, zoals beschreven
op pagina 16

Koers
met korting

Voordelen
plukken
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Fuiven
bij volle maan

Plonsen
in drie waterparken

4
Expeditie
Paira Daiza
3

Keuze uit twee dagen

Expeditie
Pairi Daiza
Dartele dieren en beeldige bloemen: dat is de lente. En waar kun je beter
van al die natuurpracht genieten dan in Pairi Daiza? Op 15 april en 9 mei
trekt SodiGent met de bus richting Henegouwen.
In 2019 bereikte Pairi
Daiza, de dierentuin
rond de oude kerk
toren van de voormalige
cisterciënzerabdij van
Cambron, de kaap van
2 miljoen bezoekers.
Maar Pairi Daiza is dan
ook niet de eerste de
beste zoo. Het dieren
park werd al twee jaar na
elkaar bekroond tot het
mooiste van Europa. En
met de geboorte van de
beroemde pandababy’s
Bao Mei en Bao Di
in augustus vorig jaar
schreef Paira Daizi
nog een record op z’n
naam: in geen enkele
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dierentuin buiten China
verblijven zoveel reuzen
panda’s.
Koele kikkers
Ook 2020 belooft een
bijzonder jaar te worden:
in de wereld The Land of
the Cold kunnen bezoe
kers voortaan pinguïns,
ijsberen, walrussen en
Siberische tijgers bewon
deren. Of een water
vliegtuigje dat helemaal
vanuit Vancouver,
Canada (9.500 kilometer!)
is gekomen.
Om zoveel mogelijk
leden de kans te geven
deel te nemen aan deze

beestige uitstap, rijden
de SodiGent-bussen
op twee verschillende
dagen: in de paasvakan
tie, op woensdag 15 april,
en op zaterdag 9 mei,
de dag voor Moederdag.
Op beide dagen kun je
op twee verschillende
plekken opstappen, in
Oostakker of aan de
Watersportbaan. Leden
die kleinkinderen
hebben, mogen die bij
deze uitstap ook mee
nemen.

Heeren, vertrekt!
Wanneer:
➜ woensdag 15 april
➜ inschrijven vanaf woensdag 18 maart
tot vrijdag 27 maart of tot volzet
➜ zaterdag 9 mei
➜ inschrijven vanaf woensdag 18 maart
t.e.m. donderdag 16 april of tot volzet
Hoe inschrijven:
➜ online via de website, mail, telefoon of aan
de balie, zoals beschreven op pagina 16
Vervoer:
➜ met de bus
➜ op beide dagen vertrek aan park-and-ride
Antwerpsesteenweg Oostakker (Carrefour)
en park-and-ride Zuiderlaan (Topsporthal
Watersportbaan)
➜ inchecken om 8.15 uur, vertrek om
8.30 uur, aankomst om 10 uur
➜ vertrek terugrit om 18 uur, terug in Gent
om 19.30 uur
Wie kan deelnemen:
➜ lid
➜ lid + 1 persoon
➜ lid + 1 persoon + inwonende kinderen
➜ lid + 1 persoon + kleinkinderen (max. 21 jaar)
Prijs:
➜ tot en met 2 jaar: 5 euro
➜ van 3 tot en met 11 jaar: 15 euro
➜ vanaf 12 jaar: 22 euro
➜ toegang en vervoer inbegrepen, SodiGent
draagt een deel van de kosten

Koers met
korting
In Vlaanderen staat het
voorjaar in het teken van
de koers. De expo ‘Heeren, vertrekt!’ in de
Sint-Pietersabdij neemt je mee in het hoofd
van de renners en hun entourage.
Krijg je niet genoeg van de koers? De tentoonstelling
'Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers' rijgt de aan
grijpendste momenten uit de wielrennerij aaneen en
focust op wat er in de 'kop' van renners, hun familie,
verzorgers en supporters omgaat. Via een audioguide
word je ondergedompeld in het leven, de muizenis
sen en de vreugdes van bekende en minder bekende
mensen uit de wielerwereld. Van de overwinning van
de laatste Flandrien Roger Decock in Parijs-Nice 1951 tot
de inzinking van Mathieu van der Poel op het jongste
WK. Met unieke foto’s, filmpjes, en opstellingen wordt
de sfeer van de koers opgeroepen.
De expo loopt nog tot 26 juli, en als SodiGent-lid geniet
je van hetzelfde tarief als de Gentenaars. Gewoon even
je lidkaart voorleggen en je kan voor 7 euro binnen in
plaats van 12 euro. De audiogids is inbegrepen en met
je ticket krijg je ook nog 2 euro korting bij KOERS, het
wielermuseum in Roeselare. Studenten van 19 tot en
met 25 jaar betalen ook 7 euro. Jongeren van 13 tot
18 jaar en studenten die in Gent wonen betalen 2 euro.
Kinderen tot en met 12 jaar en Gentse jongeren tot
18 jaar mogen gratis binnen.
historischehuizen.stad.gent/nl/sint-pietersabdij
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Kinder- en
jongerenkampen

Shopdagen
bij ZEB

Vakantie vieren
met OMNIA

Heb je kinderen en ben je
nog op zoek naar een zinvolle
invulling van de vakantie? Bij
een handvol organisatoren van
kinder- en jongerenkampen
krijgen SodiGent-leden kor
ting. Actief, leren of chillen in
binnen- of buitenland: er is voor
elk wat wils. Naast het klassieke
aanbod van Free-Time, Idee
Kids, MiLa, BVLO Sportkampen,
Ruysschaert Language Academy
en Junior Argonauts is er nu
ook een sportief aanbod voor
jongens en meisjes van 3 tot
19 jaar van Sportievak en Sportakampen, en taal- en skivakan
ties van CLIP. Tip: vraag bij je
mutualiteit of ze ook een stukje
tegemoetkomen. Wie weet krijg
je nog een extra korting.

Tijdens de SodiGent Shopdagen
in het weekend van 17 tot en met
19 april genieten leden van een
unieke korting van 20 procent op
de volledige ZEB-, ZEB For Stars-,
The Fashion Store- en PointCarré Spring/Summer 2020collecties. Aan de kassa moet je
enkel je kortingskaart voorleg
gen. Je kunt die afdrukken als je
naar de site van SodiGent surft
en inlogt met je profiel. Heb
je geen computer? Dan haal
je de kortingskaart af aan de
SodiGent-balie in De Stroom
(openingsuren op pagina 16).
Shop je online? Dan vul je bij
het afrekenen op de ZEBwebsite de kortingscode in die
je na het inloggen terugvindt
op de SodiGent-website.

Van een individuele rondreis
in Andalusië tot een groepsreis
naar Canada: in het aanbod van
OMNIA TRAVEL Gent zitten rei
zen op maat van ieders wensen
en budget. Als je naar het kantoor
in de Nederkouter 35 te Gent gaat
en een reis van min. 500 euro
boekt, krijg je 5 procent korting
op vertoon van je lidkaart, een
voordeel dat je kunt combine
ren met vroegboekkortingen,
lastminuteaanbiedingen (niet
bij Club Med), promoties of extra
nachten… Boeken via vakan
tiereizen.gent@omniatravel.be
of 09 230 40 40 mag natuurlijk
ook. In dat geval vermeld je dat
je lid bent van SodiGent en geef
je de kortingscode door die je
terugvindt op de site als je met je
SodiGent-profiel bent ingelogd.

Voor alle kortingen:
www.sodigent.gent/aanbod

www.sodigent.gent

www.omniatravel.be

Voordelig naar vier Gentse musea
Een beetje cultuur opsnuiven? Op vertoon van je SodiGent-lidkaart krijg je voortaan
korting in de volgende Gentse musea: S.M.A.K., Design Museum Gent, Industriemuseum,
Huis van Alijn, STAM, Huis van Kina, MSK (vanaf mei) en Sint-Pietersabdij (afhankelijk van
de expo). Hieronder vind je vast inspiratie voor je volgende museumuitstap.

1 Van Eyck in het

Design Museum

Waar komt kleur vandaan? Hoe maak je kleur?
Wat is er de impact van? Naar aanleiding van
het Jan Van Eyck-jaar kun je van 13 maart tot
6 september in het Design Museum Gent de
expo ‘Kleureyck. Van Eycks kleuren in design’
bezoeken. Stap de experience rooms binnen en
ervaar welke invloed verschillende kleuren uit
oefenen op al je zintuigen.

2 ‘Dag Jan’ in

De Wereld van Kina

Van 26 maart tot 31 december kunnen kinde
ren en hun ouders zich helemaal inleven in het
universum van Van Eyck in ‘Dag Jan – Het kleine
rijk van Jan van Eyck’. Via een luistergids word
je door zijn 12-jarige, hedendaagse kleinzoon
door verschillende ruimtes geloodst en ontdek
je de betoverende verhalen achter één van de
beroemdste kunstenaars.

3 Kris Martin in het

S.M.A.K.

Nog tot 31 mei maak je kennis met het oeuvre
van Kris Martin in zijn eerste overzichtsexpo in
België. Aan de hand van objecten creëert hij beel
den die vragen oproepen over vergankelijkheid
en identiteit. In ons land is Martin vooral bekend
wegens zijn ‘Altar’-sculptuur in Oostende en
aan de Gentse Sint-Baafskathedraal. In ‘Eve and
Adam’ knipoogt hij naar Van Eyck.

4 Floraliën in

Huis van Alijn

Naar aanleiding van de Floraliën zal ook het Huis
van Alijn van 1 tot 10 mei vol echte bloemen en
planten staan. Groen fleurt onze woonkamer op,
zorgt voor smaak in de keuken en een frisse geur
in de badkamer. Maar achter al die planten schui
len ook verhalen. In elke museumkamer wordt de
symboliek van verschillende bloemen en planten
uit de doeken gedaan.

Kortingen enkel voor het SodiGent lid en geldig tot eind 2020.
Opgelet: de prijzen verschillen van museum tot museum.
Voor het overzicht van de museumkortingen: www.sodigent.gent
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Exclusief concert op 4 juni

Volle Maan? Féést!
De Foute Fuif is niet meer, maar SodiGent houdt nog altijd van dansen en muziek. Op
donderdag 4 juni, één dag voor volle maan, geven we een knalfuif in de Handelsbeurs,
voor de vijfde verjaardag van SodiGent. Collega Johan Maekelberg treedt op, samen met
zijn zoons Sasja en Jasper.
De naam Maekelberg doet vast
een belletje rinkelen bij muziek
liefhebbers. Jasper Maekelberg
is bekend als producer van
Balthazar, Bazart en Jef Neve.
Met zijn groep Faces On TV
speelde hij al voor een uitver
kochte Vooruit, momenteel
tourt hij solo door Europa. Broer
Sasja timmert aan de weg met
Larssen. Maar wist je dat hun
vader bij OCMW Gent werkt?
En dat hij ook een muzikant is?
“Ik ben coach van het team
Nederlands Werkt op de dienst
Activering”, vertelt Johan
Maekelberg. “Maar ik speel
ook al heel mijn leven mu
ziek. De laatste jaren vooral in
covergroepen. Ik wou graag
nog eens met eigen werk naar
buiten komen. De vraag van
SodiGent kwam dus als geroe
pen. In de Handelsbeurs treed
ik op onder de naam Wanne,
een oude bijnaam. Ik ga er voor
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het eerst eigen nummers in
het Nederlands brengen. Ook
bijzonder is dat ik met mijn
zoons op het podium zal staan.
Dat wou ik al lang nog eens
doen. Met Billie Leyers (zang en
toetsen), Sander Verstraete (bas,
Faces On TV) en Michiel
Balcaen (drums, Balthazar) zul
len zij mee de sound bepalen.”
Fan van elkaar
Ook de zoons kijken ernaar uit.
Jasper en Sasja (rechts en links
op de foto) zijn dan wel een
muzikale carrière aan het uit
bouwen, ze kijken nog altijd op
naar hun vader. “We zijn fan”,
zegt Sasja. “Vroeger gingen we
naar al zijn optredens kijken. En
de nieuwe nummers zijn echt
goed.” Het is dankzij hun vader
dat Sasja en zijn broer muzi
kant zijn geworden. Jasper: “We
hebben de muziek met de pap
lepel ingegoten gekregen. Ik

ben gitaar beginnen te spelen
nadat papa mij enkele akkoor
den had geleerd. En mijn mu
zieksmaak zou niet hetzelfde
geweest zijn zonder de invloed
van zijn platencollectie. In de
studio die hij thuis bouwde,
werk ik nog altijd. Ik ben er nu
bezig aan de nieuwe plaat van
Faces On TV. Of we daar num
mers van gaan spelen? Nee, het
is papa zijn avond, hé.”
Johan en zijn zoons zullen een
tiental nieuwe liedjes spelen.
Eén daarvan werd speciaal voor
SodiGent geschreven: ‘Volle
Maan’, niet toevallig de naam
van het nieuwe feestconcept.
Johan: “Het nummer gaat over
de maan als een verleidelijke,
gloeiende bol die al je aandacht
opeist. Wie gevoelig is voor de
invloed van de maan, kent het
fenomeen van de energetische
trance: ze maakt alle emoties
heftiger en houdt je uit je slaap.”

Wanneer:
➜ donderdag 4 juni
➜ deuren open vanaf 19 uur
➜ start concert 19.30 uur
➜ na het concert: DJ Leyers
➜ tot 24 uur
Waar:
➜ zaal Handelsbeurs Gent
Wie kan deelnemen:
➜ lid (+ 1 persoon)
Inschrijven:
➜ vanaf woensdag 18 maart
➜ online, mail, telefonisch
of aan de balie, zoals
beschreven op pagina 16
Bijdrage:
➜ 3 euro per persoon
➜ SodiGent draagt een deel
van de kosten

DJ Leyers
Na het optreden kan
er gefeest worden. De zusjes Billie
en Ella Leyers deejayen op de afterparty.
Jasper: “Billie is
mijn vriendin,
en samen met
haar zus Ella
grijpt ze op elk
feestje naar de
smartphone om
feestnummers
op te zetten.
(lacht) Of ze
foute muziek
draaien? Fout zou
ik het zeker niet noemen, maar
ze hebben wel een oor voor
muziek die op de
dansbenen
werkt.”
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Familienieuwtjes
Bij wie is de ooievaar op bezoek geweest? Welke collega is getrouwd of ging wettelijk samenwonen?
Van wie hebben we afscheid moeten nemen? Je leest het in deze kolommen.

Eerste kreetjes
Elias De Mey
20 december 2018
kindje van Freya Opsomer
Stad Gent
Ward Claeys
18 september 2019
kindje van Elien Vervaet
AZ Jan Palfijn
Georges Delmulle
29 oktober 2019
kindje van Marjolein De Spiegeleire
Onderwijs
Ertugrul Bicer
3 november 2019
kindje van Demet Dogan
Stad Gent
Linde Boes
12 november 2019
kindje van Maarten Boes & Veerle Wachtelaer
beide Stad Gent
Maxim & Lowie Vermeersch
13 november 2019
kindjes van Ellen De Baets
Stad Gent
Naïl Amallah
13 november 2019
kindje van Amel Afilad
OCMW Gent
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Mauro Verhaeghe
3 december 2019
kindje van Jonas Verhaeghe
Stad Gent
Loes Tack
6 december 2019
kindje van Katrien Van Kemmel
OCMW Gent
Liam Beullens
10 december 2019
Kindje van Marita De Saeger
Stad Gent
Iza Van de Poele
11 december 2019
Kindje van Kevin Van de Poele
Stad Gent
Jonas Köhler
23 januari 2020
Kindje van Mirte Van de Griendt
OCMW Gent
Jonah Breughe
27 januari 2020
kindje van Rebecca Debaise
OCMW Gent
Jack Staelens
31 januari 2020
kindje van Melanie Leung Chong Wo
Stad Gent

Huwelijken
Demet Dogan
en Sezer Bicer
19 december 2018
Stad Gent
Matthew Richards
en Jody Verheyen
19 april 2019
Stad Gent
Eline Goris
en Kevin De Muynck
31 augustus 2019
AZ Jan Palfijn
Shirley Derycke
en Michiel Coghe
18 september 2019
Stad Gent
Anne-Marie Hautekeete
en Martin Rückholz
26 oktober 2019
Stad Gent
Johan De Smet
en Ariane Vanheerswynghels
26 oktober 2019
Stad Gent
Jasmien Van Damme
en Maarten Tack
8 november 2019
Stad Gent

Jeroen Mercy
en Ann Sels
13 december 2019
Stad Gent
Loes Glorieux
en Gil Lagacie
18 december 2019
OCMW Gent
Marleen Ackerman
en Jan Vanhaute
3 januari 2020
Stad Gent

 ettelijk
W
samenwonen
Delphine Jouret
en Nicolas Van Der Haegen
20 augustus 2018
OCMW Gent
Nikita Leclercq
en Patrick Hofman
13 september 2019
OCMW Gent

Heb je familienieuws?
Stuur SodiGent een berichtje en
geef via je profiel op de website
je toestemming voor publicatie.
Je gegevens werden niet
(correct) vermeld? Laat het ons
weten, dan zetten we dat recht.

Saskia Tollenaere
en Franky Van Walle
14 oktober 2019
OCMW Gent
Marc Deweirdt
en Judith van der Spank
14 november 2019
Stad Gent
Mirte van de Griendt
en Christian Köhler
25 november 2019
OCMW Gent
Charlotte Tytgat
en Matthias Lammerant
10 december 2019
Stad Gent
Christel Berth
en Koen Van Laecke
14 december 2019
Stad Gent
Emilie Lutin
en Maxime De Raes
5 februari 2020
AZ Jan Palfijn

Overlijdens
Mariette Tillekaerts
14 november 1932 - 12 juni 2019
Stad Gent
Joseph De Bruyne
6 mei 1931 - 4 augustus 2019
Stad Gent

Roger Meuleman
21 juni 1925 - 16 september 2019
Stad Gent
Francois Van Den Hove
4 februari 1933 - 3 oktober 2019
Politie
Willy Meyer
12 mei 1943 - 5 oktober 2019
Onderwijs
Marcelline Ingels
7 december 1930 - 3 december 2019
Stad Gent
Nicole Naeyaert
9 april 1949 - 11 december 2019
OCMW Gent
Roger De Mets
6 december 1931 - 18 december 2019
Stad Gent
Raymond De Meulemeester
5 maart 1934 - 18 december 2019
Stad Gent
Donald Persan
30 september 1949 - 20 december 2019
Politie
Leonard Cobbaut
10 januari 1936 - 23 december 2019
Politie

20 procent korting

Geschiedenis
voor een prikje
Ben je gefascineerd door plaatsen die geschiedenis
ademen? Dan is het lidmaatschap van Open Monumenten iets voor jou. Met een Open Monumentenkaart ontdek je erfgoed dat zelden tot nooit wordt
opengesteld voor het grote publiek.
Als lid van Open Monumenten zorg je er mee voor dat his
torische plekken gerestaureerd en bezocht kunnen worden.
En in ruil voor jouw steun, krijg je toegang tot uitzonderlijke
erfgoedplaatsen en geniet je van verschillende kortingen en
voordelen bij meer dan 250 monumenten in Vlaanderen.
Open Monumenten is een initiatief van Herita, dat monu
menten restaureert en beheert, erfgoedwerkers ondersteunt
en de jaarlijkse Open Monumentendag coördineert.
SodiGent-leden kunnen zich aansluiten bij Open Monumen
ten voor 20 euro per persoon in plaats van 25 euro.
Meer info: www.sodigent.gent

Albrecht Goetgeluck
7 augustus 1924 - 28 december 2019
Stad Gent
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Drie keer waterplezier

Als een vis…
De lente is in aantocht. Dat is misschien nog een beetje te vroeg om buiten in het
water te springen, maar ideaal om naar een waterpretpark te gaan. Haal je zwembroek uit de kast, SodiGent heeft tickets in de aanbieding.
Hou je van zwemmen?
Van glijbanen, golven
en bubbelbaden? Als lid
van SodiGent krijg je
een mooie korting bij
een aantal waterparken.
Om het overzicht van
de parken en de bijbe
horende kortingen te
raadplegen, log je in
met je SodiGent-profiel
op www.sodigent.gent.
Heb je geen computer?
Passeer dan eens aan de
balie van SodiGent. De
openingsuren staan op
pagina 16.

Aqualibi
In Waver nabij Brussel
ligt Aqualibi. Palmbomen,
kokosnoten, surfplanken,
water van 29 graden… Je
waant je in een tropisch
oord. Iedereen – klein en
groot – kan hier z’n hartje
ophalen. Mini-attracties
voor de kindjes, een golf
slagbad en spectaculaire
wildwaterbanen voor
de grotere durvers. Da’s
adrenaline verzekerd.
En heb je nadien wat
ontspanning nodig? Dan
ga je toch gewoon even
lekker met de kinderen
naar de Mini Beach of in
een bubbelbad hangen.
Aqualibi is het hele jaar
door open.
www.aqualibi.be
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Aquapark
Bellewaerde

Plopsaqua

Van Wallonië naar de
Westhoek, naar het
Aquapark Bellewaerde in
Ieper. Dat gloednieuwe
waterpretpark opende
de deuren in 2019. Je
kunt er tot rust komen
in een groene oase, en
met het hele gezin van
de ene waterattractie
naar de andere glijden.
Er is zelfs een familieglij
baan, de Aquaventure,
waar ouders en kinderen
samen in kunnen. Voorts
zijn er verschillende
speelzones voor groot en
klein, en voor de levens
genieters onder jullie:
een heuse wellness.

Een discobad, water
kanonnen, een vikinghut
met authentieke sauna,
een indrukwekkende
waterspeeltuin, een
wildwaterrivier, bubbel
tonnen… In Plopsaqua,
het waterpretpark dat
naast Plopsaland De
Panne ligt, heb je het hele
jaar door pret voor tien.
Plopsaqua telt niet min
der dan vier zwembaden
en zes glijbanen, waaron
der de Sky Drop: je neemt
plaats in een capsule op
20 meter hoogte, maakt
een vrije val en racet
daarna met een topsnel
heid door de bochten van
een glijbaan. Wie durft?

aquapark.bellewaerde.be

www.plopsaqua.be

Paasvakantie

Pret- en
dierenparken
In de paasvakantie zijn alle parken open. Ga
je voor adrenaline, magie, adembenemende
shows of aapjes kijken? Via SodiGent krijg je
korting op tickets voor heel wat daguitstappen.
Pretparken
In Bellewaerde opent
binnenkort een nieuwe
attractie. De Wakala is een
achtbaan voor de hele
familie. De naam verwijst
naar een oude indiaanse
legende. Ook de Efteling
is een achtbaan rijker: de
Bob maakte plaats voor de
dubbele familie-achtbaan
Max & Moritz.
Hou je meer van skiën of
snowboarden? Dat doe je
het hele jaar voordelig in
het Ice Mountain Adven
ture Park. Ook bij andere
pretparken heeft SodiGent
mooie kortingen.
Dierenparken
Dit jaar bezoekt SodiGent
Pairi Daiza, dat in 2018 en
2019 werd bekroond tot

het beste dierenpark van
Europa en ook dit jaar in
de prijzen viel bij de Giant
Panda Global Awards. Zie
ook pagina 4. Ook voor de
Zoo en Planckendael biedt
SodiGent mooie kortin
gen aan.
De meeste kaartjes
kun je online aanko
pen als je inlogt met je
SodiGent-profiel. Geen
computer? Kom dan naar
de balie en we helpen je
met plezier verder. De
openingsuren staan op
pagina 16. Let op:
sommige tickets zijn
alleen aan de balie ver
krijgbaar.
Meer info:
www.sodigent.gent
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Lid in de kijker

Vijf generaties,
drie leden
Gerarda Cansse, Christine Rouges en Ilse Van Nevel maken deel uit van
een vijfgeslacht. En alle drie zijn ze lid van SodiGent, dat – toeval bestaat
niet – vijf jaar wordt. Tijd voor een gesprek met de hele familie, van
overovergrootmoeder Adriana tot achterachterkleinkind Alessia.
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Op het eerste gezicht zou
je het niet zeggen, maar
de vijf vrouwen voor
ons zijn nauw verwant.
Ze zijn allemaal elkaars
moeder of dochter.
De oudste en de jong
ste schelen maar liefst
negentig jaar. En toch
hebben ze veel gemeen.
Hun werkgever, bijvoor
beeld.
Jullie werken of werkten
allemaal bij de Stad of het
OCMW?
Gerarda (78): “Mijn moe
der is altijd huisvrouw
geweest, maar ik was
vroeger schoonmaakster
bij de dienst Onderwijs.
Ondertussen ben ik wel al
19 jaar met pensioen.”
Christine (57): “Ik werk
al 36 jaar bij het OCMW.
Door de jaren heen heb ik
op verschillende plekken
gezeten, maar de laatste
jaren werk ik als adminis
tratief medewerker in de
Postkamer. Nu verander
ik niet meer. (lacht) Hier
wil ik blijven tot mijn
pensioen.”
Ilse (34): “Ik ben sinds
2015 verpleegkundige in
woonzorgcentrum De
Liberteyt. Daarvoor had ik

er ook al even gewerkt tij
dens vakantiejobs. Ik vind
het leuk om voor ouderen
te zorgen. Dat heb ik van
mijn moeder. Het is geen
toeval dat zij in hetzelfde
woonzorgcentrum heeft
gewerkt. En nu zegt mijn
dochter ook al dat ze
verpleegster wil worden,
zoals haar mama.”
Zijn er nog meer
gelijkenissen tussen
de verschillende
generaties?
Christine: “Mijn groot
moeder Adriana en ik
lijken als twee druppels
water op elkaar. We
kunnen hevig uit de hoek
komen en denken vaak
hetzelfde. Mijn dochter
Ilse lijkt dan weer op mijn
moeder. Zij zijn wat rusti
ger en creatiever. Klein
dochter Alessia is een mix
van iedereen.”
Er zijn drie oma’s en vier
mama’s. Hoe spreken
jullie elkaar aan?
Adriana (96): “Iedereen
noemt mij oma. Gerarda
is mémé, Christine is
moessie en Ilse...”
Ilse: “... is gewoon mama.
(lacht)”

Een vijfgeslacht kom
je niet vaak tegen.
Vinden jullie het zelf
ook speciaal?
Adriana: “Ja, het is toch
iets bijzonders. Alessia is
in Halle geboren en haar
geboorte is daar in de
krant gekomen. Maar wij
zijn eigenlijk van Gent,
hè. Ik heb er toen alles
aan gedaan om het hier
ook in de gazet te krijgen,
zelfs de burgemeester
aangeschreven. Maar het
is jammer genoeg niet
gelukt. Als ik het nog een
tijdje uitzing, maak ik
misschien nog het zes
geslacht mee. Dat zal dan
hopelijk wél in de krant
raken. (lacht)”
Zien jullie elkaar vaak?
Christine: “We hebben
een goede band omdat
we vroeger om de twee
weken samenkwamen.
Dat lukt niet meer altijd,
maar we proberen wel
nog veel af te spreken.
Op zijn minst voor alle
verjaardagen en feest
dagen. Daarnaast gaan
we allemaal zoveel moge
lijk op bezoek bij oma nu
ze in woonzorgcentrum
Zonnebloem woont.”

Drie van jullie zijn lid
van SodiGent. Maken
jullie veel gebruik van
de ledenvoordelen?
Gerarda: “Ik ben lid
geworden toen de Soci
ale Dienst werd opge
richt. Waarom? Je krijgt
premies bij huwelijk en
geboortes en korting op
uitstappen. Ik gebruik
die nog altijd om naar
de Floraliën te gaan. En
tot op vandaag krijg ik
als lid een deel van mijn
hospitalisatieverzekering
terugbetaald.”
Ilse: “Ik heb mij op aan
raden van mijn moeder
aangesloten. Ik ken nog
niet alle voordelen, maar
in november zijn mémé
en ik wel voor het eerst
naar het Sinterklaasfeest
geweest met Alessia.”
Alessia (6): “Daar heb
ben we die film met het
hondje gezien!”
Christine: “Binnenkort
gaan we samen naar
Pairi Daiza. Daarvoor
kunnen we goedkopere
tickets krijgen. De hele
bende, óók mijn groot
moeder nog eens samen
op pad, daar kijken we
naar uit!”

15

Driemaandelijks magazine SodiGent vzw
Maart - April - Mei 2020 • Afgiftekantoor Gent X • P 915729
Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent

PB- PP B- 7

BELGIE(N) - BELGIQUE

Hoe inschrijven
voor de activiteiten?
Schrijf bij voorkeur online in.
➜ Ga naar www.sodigent.gent en meld je aan met je
SodiGent-profiel.
➜ Heb je nog geen SodiGent-profiel? Geen probleem:
op de website lees je hoe je er eentje kunt maken.
➜ Na de inschrijving kun je meteen online betalen.
➜ Je ontvangt een bevestigingsmail op het e-mailadres
dat in de profiel vermeld staat.
Geen computer?
➜ Dan kun je je telefonisch inschrijven via 09 266 53 80.
➜ Je mag ook mailen naar sodigent@stad.gent of langs
komen aan het onthaal (zie de openingsuren hiernaast).

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.

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

GESLOTEN
• Paasmaandag: maandag 13 april
• Feest van de Arbeid: vrijdag 1 mei
• Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei
• Brugdag: vrijdag 22 mei
• Pinkstermaandag: maandag 1 juni

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:
17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni
• van 9 tot 12 uur

CONTACTEER ONS
 09 266 53 80
 www.sodigent.gent
 sodigent@stad.gent
www.facebook.com/sodigent

Stedelijk
Onderwijs
Gent

• Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
• Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095

