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Niet te missen lente-uitstappen
Beestig Blijdorp
Smullen van
aardbeien en chocolade

MET FAMILIENIEUWS

overzicht

Beste SodiGent-leden en familie,
Nu de lente in de lucht hangt en de
natuur stilletjes uit haar winterslaap ontwaakt, begint het bij SodiGent te kriebelen. Heb jij ook zo’n zin om weer meer
naar buiten te komen? Ben je al volop aan
het plannen? Blader dan snel door dit magazine, want er
staan weer een heleboel uitstappen en evenementen in
die je voor geen goud zult willen missen.
Zo trekken we naar Dierenpark Blijdorp, een gegarandeerd beestige uitstap voor het hele gezin of voor grootouders met hun kleinkinderen. Met de monoloog van
Daan Hugaert op verschillende begraafplaatsen in Gent
en de culinaire tocht ‘Chocolade en aardbeien’ komen
de cultuurliefhebbers en de smulpapen aan hun trekken.
Nieuw in het aanbod zijn de afterworkconcerten waarbij
collega’s het beste van zichzelf geven voor een publiek
van collega’s. Zo leer je elkaar eens van een andere kant
kennen. Of misschien is het Kustschlagerfestival wel spek
voor jouw bek?
Naast de vertrouwde voordelen, kondig ik met plezier de
langverwachte familienieuwtjes aan. Welke collega heeft
een kindje gekregen? Wie gaat er trouwen of samenwonen? Van wie hebben we afscheid moeten nemen? Als je
je toestemming geeft en SodiGent op de hoogte brengt,
publiceren wij het graag.
Veel leesgenot,
voorzitter Martine De Regge
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keuze uit
twee dagen
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Beestige
uitstap

PRAKTISCH
Wanneer: donderdag 12
april of zaterdag 12 mei
Inschrijven: vanaf 22
maart, via mail, online,
telefonisch of aan de
balie. Voor de uitstap van
12 april kan dat tot 5 april,
voor die van 12 mei tot
30 april.
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Daan Hugaert
doet het op
het kerkhof

Wie kan deelnemen:
• lid + 1 persoon
• lid + gezin
• lid + partner +

Een familie-uitstap hoeft niet altijd richting pretpark te
gaan: minstens even beestig is een bezoek aan de dierentuin. En Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is niet zomaar
een dierenpark.
Begin dit jaar werd Diergaarde
Blijdorp, één van de oudste
en grootste dierentuinen van
Nederland, door onze noorderburen in de top 3 van leukste
uitjes in eigen land gestemd.
Het houten wandelpad met
uitzicht over de savanne, de
wandeling over de bodem van
de Atlantische Oceaan en het
gigantische overdekte vlinderparadijs zijn dan ook een streling voor het oog. En de zwarte
neushoornbaby Mara krijg je
er bovenop. Mara is de eerste

neushoorn die in een Nederlands dierenpark geboren wordt
in ruim vijftig jaar.
Om alle leden de kans te geven
om mee te gaan staat de busreis
naar Blijdorp twee keer op het
programma: op 12 april, in de
Paasvakantie, en op 12 mei, de
dag voor Moederdag. Je kan
enkel inschrijven voor één dag,
niet voor beide dagen.
Leden die kleinkinderen hebben, mogen die bij deze uitstap
ook meenemen.
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kleinkinderen
Bijdrage:
• tot en met 15 jaar: 10
euro
• vanaf 16 jaar: 20 euro
• vervoer en toegang
inbegrepen
• SodiGent draagt een
deel van de kosten
Vervoer:
• met de bus
• vertrekplaats: P&R
Driepikkelstraat Gent
(sporthal Bourgoyen)
• check-in 8.45 u,
vertrek 9.00 u, terug in
Gent 20.30 u
• toegankelijk voor
rolstoelgebruikers

Je eigen project
met de steun
van SodiGent

12

Familienieuwtjes
terug van
weggeweest

Afterworkconcerten
nieuw in
het aanbod

06
Culinaire
uitstap
3

kampen met korting

Gouden tanden
Eddy uit Thuis? Die voelt zich nergens beter dan in Gent. Acteur
Daan Hugaert is hier geboren en getogen. Hij stond in alle
schouwburgen en theaters, maar nu doet hij het... op het kerkhof.
“Voor SodiGent speel ik de monoloog
‘Gouden tanden’ dicht bij drie verschillende begraafplaatsen”, zegt Daan
Hugaert. “De ideale setting voor een
luguber, maar erg grappig verhaal over
een ladykiller. Het werd geschreven
door John Flanders, bekend om z’n
Vlaamse Filmpjes. Maar ik heb er mijn
eigen versie van gemaakt.” Daan haalde
de actie van Engeland naar de Arteveldestad, peperde de plot en vertelt in
sappig Gents.
Wat zal dat straks geven op de Westerbegraafplaats? Daar ligt Raymond De
Kremer alias John Flanders zelf begraven. Draait die zich om in z'n graf? “Hij
ruste in vrede. Uit respect voor de overledenen wordt in de ontvangstruimte
of in ruimtes dicht bij een begraafplaats
gespeeld, niet tussen de tombes. Maar
ik wist niet dat hij daar lag, dat wordt
dubbel bijzonder.”
De voorstellingen vinden plaats op 24,
26 en 29 april (je kan eenmaal deelnemen). Achteraf neemt een gids je
mee naar het kerkhof. Je ontdekt de
geschiedenis, wie waar begraven ligt...
En je kunt daarna napraten bij een glas.
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PRAKTISCH
Wanneer:
• dinsdag 24 april,
Campo Santo, om 19 u
• donderdag 26 april
(en niet 25 april zoals
vermeld in vorige editie),
Zuiderbegraafplaats, om 19 u
• zondag 29 april,
Westerbegraafplaats
(Geuzenkerkhof), om 11 u
• je ontvangt het adres bij
inschrijving
Wie: lid + 1 persoon
Bijdrage: 4 euro (voorstelling,
rondleiding en drink), een deel
van de kosten wordt gedragen
door SodiGent
Inschrijven: van maandag 26
maart tot en met woensdag 18
april. Dit kan online, via mail,
aan de balie of telefonisch
Dit evenement organiseert
SodiGent i.s.m. de medewerkers
van de Groendienst Stad Gent
en hun Vriendenkring

Ideekids

Free-Time

Bij elke inschrijving voor een IdeeKids-kamp
krijgen SodiGent-leden een korting van 7
euro. Die korting geldt voor alle projectkampen van IdeeKids in Vlaanderen en drie
specifieke kampen met overnachting. Voor
kampen van een andere organisator (Partena
+ Start to play music) kan IdeeKids geen
partnerkorting in mindering brengen.

SodiGent leden krijgen 10 euro korting op
elke inschrijving voor een intern of extern
kamp in België of in het buitenland uit het
aanbod van Free-Time. De korting is niet van
toepassing op daguitstappen, cursussen en
vakanties in Sint-Amandsberg, Mariakerke of
Drongen, want die kampen worden al tegen
een verminderd tarief aangeboden. Kortingen
zijn niet cumuleerbaar.

Gaat er nog een tweede kind in dezelfde
week op dezelfde locatie op kamp, dan
geniet je 10 euro korting op die inschrijving.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Hoe ga je te werk?
• Ga naar www.ideekids.be
• Maak je keuze uit het
kampaanbod en klik op 'schrijf je in'
• Bij partnerkorting kies je SodiGent vzw
• Bij code vul je SODIGENTVZWKIDS in

Hoe ga je te werk?
• Ga naar www.free-time.be
• Log in of maak een account aan
• Om je korting te krijgen moet je één keer
per jaar een mail naar info@freetime.be
sturen, met je voornaam, familienaam en
de dienst waar je werkt
• Pas nadat die informatie verwerkt is door
vzw Free-Time, krijg je je korting

Alle kampen en voorwaarden: sodi.gent.be/vakantiekampen
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culinaire uitstap

organiseer je eigen project

Aardbeien
en chocolade

Samen met je collega's

In juni staat er een smakelijke uitstap naar de Kempen op het
menu van SodiGent. Vier dagen in juni vertrekt de bus richting
chocolaterie, aardbeienkwekerij én een driegangenmenu.
Eerste stop van het culinaire uitje:
de chocoladefabriek in Westmalle.
Ann Hoefnagels van De Chocolaterie: “In onze chocoladefabriek
leggen we uit hoe van een cacaoboon chocolade wordt gemaakt.
Je ziet hier van dichtbij hoe dat
chocoladefiguurtjes worden. Je
kunt natuurlijk ook eens proeven
en zelfs blinde geur- en smaaktesten doen.”
De lunch met soep, hoofdgerecht en dessert vindt plaats in
restaurant Oud Hoogstraeten in
Hoogstraaten. Je hebt er keuze
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uit: schartong met spinazie en
wittewijnsaus, kalkoen met champignonroomsaus en een fris slaa
tje, of een vegetarisch alternatief.
Alles wordt geserveerd met frietjes
of kroketten. Het dessert is een
dame blanche. Dranken zijn niet
inbegrepen. Daarna krijg je een
rondleiding met gids in de aardbeienkwekerij Schrijvens. Afsluiten doen we met een vrij moment
in Hoogstraten. Je kunt kuieren
in het Begijnhof, de Sint-Katharinakerk bezoeken… of gewoon een
terrasje doen.

Als de lente aan het venster komt piepen, beginnen velen plannen te maken
met de collega’s. Waarom niet de steun van SodiGent inroepen bij de
organisatie van jullie activiteit?

PRAKTISCH
Wanneer: donderdag 14 juni,
zaterdag 16 juni, donderdag
21 juni (*) of dinsdag 26 juni
Inschrijven: van 20 april tot 1 juni,
online, via mail, aan de balie of
telefonisch
Wie kan deelnemen: lid of lid
+ 1 persoon (je kunt maar eenmaal
deelnemen)
Bijdrage: 30 euro (verplaatsing,
bezoeken, gidsen en maaltijd
inbegrepen), SodiGent draagt een
deel van de kosten
Vervoer: met de bus
Vertrekplaats: P&R Driepikkelstraat,
Gent (Sporthal Bourgoyen)
Check-in: 8.15 u
Terug in Gent: 20.30 u
(*) Op donderdag 21 juni bezoeken
we eerst de aardbeienkwekerij
en gaat het daarna richting
chocoladefabriek

Sommige leden hebben er
ondertussen een traditie van
gemaakt en vragen elk jaar
een financiële ondersteuning
van SodiGent aan voor hun
uitstapje onder collega’s.
Voor wie niet weet wat er zoal
mogelijk is, zetten we alles
nog eens op een rijtje. Je kunt
iets organiseren binnen je
eigen dienst om de samenhorigheid te versterken. Dat kan
een sportief, maatschappelijk
of cultureel uitje zijn, of een
teambuildingactiviteit.
Ook wie een project over
verschillende diensten heen
op poten wil zetten, kan bij
SodiGent aankloppen.
De organisatie helpt maar al te
graag om mensen met
dezelfde talenten of interesses
samen te brengen en je
initiatief een duwtje in de rug
te geven. Wie weet kan het
aan één van de SodiGentevenementen gekoppeld
worden.

Twijfel dus niet en vraag een
financiële bijdrage aan bij
SodiGent.
Wat zijn de verschillende
stappen?
• Je vindt het aanvraagformulier en het reglement op
de site of bij een medewerker van SodiGent
• Vraag je ondersteuning aan
• Goedkeuring door Sodigent
• Uitvoering van het project
• Uitbetaling van de ondersteuning

Passen je plannen niet perfect
binnen het reglement? Geen
probleem, we luisteren altijd
naar jouw motivatie. Maar er
zijn een aantal zaken waar we
niet van afwijken: zo staat de
berekening van de bijdrage
vast. Je initiatief moet plaatsvinden buiten de werktijden
en iedereen van je dienst
moet een uitnodiging krijgen.
Alleen leden worden financieel ondersteund, maar dat wil
niet zeggen dat niet-leden
niet mee mogen deelnemen.
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comeback
Eerste
kreetjes

De familienieuwtjes
Terug van lang weggeweest: de rubriek familienieuws.
SodiGent-leden kunnen hier blijde gebeurtenissen zoals
geboortes, adopties, samenwonen of huwen, of het droeve
nieuws van een overlijden laten publiceren.

Getrouwd? Een kindje gekregen?
Een collega of een levensgezel
verloren die bij één van de partners
van SodiGent gewerkt heeft? Om
familienieuwtjes in dit magazine te
laten opnemen moet je SodiGent
ervan op de hoogte brengen. Voor
geboortes, huwelijken en samenwonen doe je dat door je premie
aan te vragen. Bij een adoptie of
een overlijden moet je ons verwittigen.
Maar voor we kunnen publiceren
moet er aan twee voorwaarden
voldaan zijn. Eén: je moet lid zijn.
En twee: je hebt toestemming
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gegeven voor de publicatie van
dergelijke persoonsgegevens
(conform de privacywetgeving).
Die goedkeuring kan je op twee
manieren bezorgen: via je SodiGent-account (zie de website) of
via een medewerker van SodiGent.
We publiceren enkel de geboortes,
adopties, huwelijken, samenwonen en overlijdens. Hiernaast vind
je het familienieuws van 2017. Zijn
jouw gegevens niet of niet correct
vermeld? Laat het de medewerkers
van SodiGent weten en dan wordt
jouw nieuws in de volgende editie
gepubliceerd.

Sare Koca
1 januari 2017
dochter van Esma Celik
Stad Gent
Lucas Van de Velde
4 januari 2017
zoon van Evy Verbiest
Stad Gent
Lili-Ana Van den
Broecke
6 januari 2017
dochter van Damiana Barbosa
Dos Santos
Stad Gent

Thomas Denys
26 januari 2017			
zoon van Daisy Schellinck		
Stad Gent
Jeanne Seynhaeve
26 januari 2017
dochter van Lies Ledure 		
AGB kunsten en design
Renée Berings
31 januari 2017
dochter van Nele Vanhooren		
Stad Gent
Kaylin en Jaylen
De Meyer
31 januari 2017		
zoontjes van Francesca Degroote		
OCMW

dochter van Frederik Sys		
Stad Gent
Eli Saraci
12 maart 2017		
zoon van An-Sofie Arickx
OCMW
Tristan Mihaylov
14 maart 2017			
zoon van Ahmedova Sevnur 		
Stad Gent
Abel Smet
26 maart 2017		
zoon van Hannah Braem		
Stad Gent
Oona Koudjou
29 maart 2017 			
dochter van Stéphanie Lambert		
OCMW

Noore Deckers
6 januari 2017
dochter van Joke Van
Croonenburg
OCMW

Elisa Lava
1 februari 2017		
dochter van Laura Vandewalle &
Kevin Lava
OCMW

Livia Vandenabeele
7 januari 2017
dochter van Karel Vandenabeele
Brandweer

Pauline Verkest
8 februari 2017		
dochter van Emmy Morel		
Stad Gent

Charlie Martens
4 april 2017		
zoon van Sarah Martens		
Stad Gent

Indra Pollet
14 januari 2017
dochter van Nele Samyn
Stad Gent

Pauline Boes
14 februari 2017		
dochter van Veerle Wachtelaer 		
Stad Gent

Leni Laporte
15 april 2017		
dochter van Ruth Versteyhe		
OCMW

Tristan Covent
19 januari 2017			
zoon van David Covent
Stad Gent

Rosie Torcq
17 februari 2017
dochter van Valerie Van Hastel		
Stad Gent

Jasper Pattyn
18 april 2017		
zoon van Sofie Vanhoutte		
Brandweer

Eben Debosscher Van Dessel
19 februari 2017		
zoon van Griet Van Dessel en
Kobe De Bosscher
OCMW

Suzie Gaudesaboos
20 april 2017 		
dochter van Tomas Vandergucht		
OCMW

Samuel Essuman
20 januari 2017
zoon van Eugenia Krapa
Stad Gent
Stan Wettinck
23 januari 2017
zoon van Debby Tanghe
OCMW

Helena Sys
8 maart 2017			

Jon Van Steendam
4 april 2017			
zoon van Jeroen Van Steendam		
Brandweer

Imme De Vos
21 april 2017			
dochter van Jessie De Naegel		
Stad Gent

Sara Farhat
24 april 2017		
dochter van Najmeddine Farhat		
OCMW
Linde De Mol
26 april 2017		
dochter van Celien Scheire		
OCMW
Cesare Babylon
30 april 2017			
zoon van Antonella Battaglia		
North Sea Port
Ada Tielemans
1 mei 2017
dochter van Matthias Tielemans		
Stad Gent

zoon van Liesje Coppens		
OCMW

zoon van Michael Six		
North Sea Port

Vince Francoys Stroobandts
1 juni 2017
zoon van Wendy Stroobandts		
OCMW

Essa Jallow
13 juli 2017			
zoon van Kim Breem
OCMW

Tiel Cnudde
2 juni 2017				
zoon van Emily Vandenberghe		
AZ Jan Palfijn
Ada Vander Beken
3 juni 2017
dochter van Mieke Coesens		
OCMW

Zoë Deloof
9 mei 2017
dochter van Sarah Lootens		
AZ Jan Palfijn

Lucas Van Wassenhove
6 juni 2017
zoon van Delphine Remmerie		
Stad Gent

Kaïs Amallah
11 mei 2017 			
zoon van Amel Afilad
Stad Gent

Yunusemre Yanik
6 juni 2017
zoon van Hava Tekle			
Stad Gent

Gust Keymeulen De Moor
15 mei 2017			
zoon van Sylvie De Moor		
Stad Gent

Lucile Verstraete
7 juni 2017
dochter van Frederik Verstraete		
Stad Gent

Boris Naessens
16 mei 2017			
zoon van Michiel Naessens 		
AZ Jan Palfijn
Tiana Van Waes
17 mei 2017		
dochter van Evy Van Belle 		
Stad Gent
Lhasa Dendooven
24 mei 2017		
dochter van Michiel Dendooven		
Stad Gent
Mon Middernacht
25 mei 2017		

Briek Verheyen
9 juni 2017			
zoon van Jessie De Laender		
Stad Gent
Ella Gorleer
23 juni 2017
dochter van Katleen Rijsbrack		
SoGent
Eppo Standaert
24 juni 2017		
zoon van Lies Van Der Gucht		
OCMW
Otis Da Silva Lemos Six
10 juli 2017		

Jinske Van Hecke
14 juli 2017		
dochter van Elien Van De
Moortele
Stad Gent
Warre Vandenbroucke
20 juli 2017		
zoon van Stephanie
Vandenbroucke
Stad Gent
Roos Detailleur Rumbaut
28 juli 2017		
dochter van Veronika Rumbaut		
Stad Gent
Elias Eggermont
30 juli 2017		
zoon van Ellen Velghe			
Stad Gent
Jill Vanheule
31 juli 2017			
dochter van Leen Floryn
Stad Gent
Morgane Lampaert
9 augustus 2017
dochter van Nele Buyse		
Stad Gent
Jérôme De Craene
14 augustus 2017
zoon van Delphine Van Parys		
OCMW
Lina Van De Walle
20 augustus 2017
dochter van Steffie De Neve		
Stad Gent

Rowan Van Caenegem Verstuyft
21 augustus 2017
zoon van Lieve Verstuyft		
OCMW
Laura De Rieck
1 september 2017
dochter van Eric De Rieck		
Brandweer
Suzan Tack
2 september 2017
dochter van Katrien Van Kemmel
OCMW
Yasin Disli
7 september 2017
zoon van Necla Eyri			
OCMW
Lars Pelckmans
7 september 2017		
zoon van Daan Pelckmans		
Stad Gent
Elijah Mayifuila
Noembo
8 september 2017
zoon van Marianna Diakhite		
OCMW
Djibril Dia Aisse
14 september 2017
zoon van Bocar Aisse			
OCMW
Billy Borms
16 september 2017
zoon van Melanie De Vocht		
Stad Gent
Lena Reyniers
17 september 2017
dochter van Veronique Rousseau		
Stad Gent
Mert Güler
22 september 2017
zoon van Ayse Findik			
Stad Gent
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kort
Céleste Bauters
24 september 2017
dochter van Ellen Bauters		
AZ Jan Palfijn
Stiene Pardon
26 september 2017
dochter van Alien Vanhee		
Stad Gent
Renée De Trog
29 september 2017
dochter van Mercedes
Timmerman
Stad Gent
Aurélie Van De
Moortele
29 september 2017
dochter van Michael Van De
Moortele, Stad Gent
Nora Schepens Huvenne
11 oktober 2017			
dochter van Elisa Huvenne		
OCMW
Isra Laaroussi
14 oktober 2017		
dochter van Ibrahim Laaroussi		
OCMW
Nora Van Der Meiren
26 oktober 2017			
dochter van Kevin Van Der Meiren
OCMW
Olivia Luttens
30 oktober 2017		
dochter van Wouter Luttens		
OCMW
Bram Daes
1 december 2017
zoon van Annelies Van Keer		
Stad Gent
Juna Bostoen Vanden Broeck
2 december 2017
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dochter van Kaija Vanden broeck		
Stad Gent
Sare Savi
4 december 2017
dochter van Mediye Kurutepe		
Stad Gent
Suzan De Smul
19 december 2017
dochter van Saskia Creyf 		
OCMW
Hector Van Maercke
26 december 2017
zoon van Bavo Van Maercke		
OCMW
Matthieu Noppe
26 december 2017
zoon van Karel Noppe
Stad Gent
Adoptie Sarika
Geirnaert
4 augustus 2013
dochter van Annelies De Smet		
Stad Gent

Huwelijken
Karlien Jordens
en Thomas Van De Velde
11 januari 2017, Stad Gent
Freija Holvoet
en Kenneth Antjon
24 februari 2017, AZ Jan Palfijn
Veronique De Ruyver
en Yves Vormezeele
22 april 2017, Stad Gent
Sara Bosschem
en Bart Coomans
6 mei 2017, Stad Gent

Klaartje Van Der
Bauwhede
en Wouter Kesteleyn
19 mei 2017, Stad Gent

Jens Serry
en Lisa Rogiest
26 augustus 2017, OCMW

Amber Windey
en Steven De Wulf
16 februari 2017, OCMW

Deborah Debbaudt
en Andy Verstraeten
9 oktober 2017, OCMW

Brigitte Dewaege
en Geert Thienpont
8 september 2017, Stad Gent

Nadine Milo
en Marie-Christine De Waele
17 februari 2017, OCMW

Sophie Van Der Wilt
en Glen Lootens
18 oktober 2017, OCMW

Isolde Popelier
en Eli Van Brussel
8 september 2017, Onderwijs

Matthias Tielemans
en Jozefien Simillion
17 maart 2017, Stad Gent

Rebecca Debaise
en Kevin Breughe
24 oktober 2017, OCMW

Sharon Goethals
en Bregt Broché
23 juni 2017, OCMW

Frederique
Schamphelaere
en Melissa Raemdonck
15 september 2017, Brandweer

Anouk Everaert
en Vincent Hautier
29 maart 2017, Stad Gent

Sarah Van Meerhaeghe
en Simon Van Der Hauwaert
30 oktober 2017, Stad Gent

Cindy Geurs
en Jochem Lambrechts
27 juni 2017, Stad Gent

Didier Van Hoorebeke
en Tom Beyaert
22 september 2017, Stad Gent

Anthony De Meyere
en Eveline Bouttens
4 april 2017, Stad Gent

David Beckers
en Ellen Van Peteghem
17 oktober 2017, OCMW

Dorien Piessens
en Ruben Geerinck
1 juli 2017, OCMW

Abdel-Ali Elomari
en Ilhame Kandrouche
27 september 2017, Stad Gent

Gorik De Bruycker
en Leen Rosselle
8 april 2017, OCMW

Morgane Hemberg
en Bram Huys
22 december 2017, Stad Gent

Martine De Neve
en Manuel Bogaerts
5 juli 2017, Stad Gent

Veronique Van
De Woestyne
en Piet Meiresonne
29 september 2017, Stad Gent

Jennifer Apere
en Pieter Remmery
20 mei 2017, Stad Gent
Marieke Lamaire
en Lieven Verbeke
27 mei 2017, Stad Gent

Sarah Pyck
en Christophe Coucke
7 juli 2017, OCMW
Babs Mestdagh
en David Kyomukama
12 juli 2017, OCMW
Sarah De Geest
en Dieter De Winter
1 augustus 2017, OCMW
Marie Deryckere
en Ward Hamelinck
4 augustus 2017, Stad Gent
Lindsay Stolarek
en Simon De Clerq
12 augustus 2017, Stad Gent
Eva Aelbrecht
en Tom Clauws
26 augustus 2017, Stad Gent

Melih Isiklar
en Asli Alci
30 september 2017, Stad Gent
Daisy Vleurinck
en Johnny Brack
11 oktober 2017, Stad Gent
Yolanda Mercy
en Marnix Schroyers
25 november 2017, Stad Gent

Samenwonend
Kevin Van Der Meiren
en Beatrice Cuestas
24 januari 2017, Stad Gent

Jonathan Delbeke
en Ina Slabbaert
25 april 2017, Stad Gent
Ellen Kallaert
en Stein Van Driessche
2 mei 2017, Stad Gent
Sandy Ongenae
en Philippe Bultynck
16 juni 2017, Onderwijs
Eveline Vermeire
en Olivier Verstraete
19 juni 2017, Stad Gent

Overlijdens
Freddy Hoste
18 november 2017
Stad Gent
John Verhamme
17 september 2017
Stad Gent

22 april

Goed nieuws
voor operaliefhebbers
Operaliefhebbers kunnen
op zondag 22 april in de
Minardschouwburg terecht voor het Russische
operaconcert ‘In de salons van de tsaar’. Dat is
een stuk met Aleksandra
Rybakova (sopraan) en
Georgii Schagalov (bas),
twee topsolisten van
het Marinski Theater en
Opera Graz. Ze brengen
onder leiding van Giacomo Di Tollo een selectie
uit het omvangrijke Russische operaprogramma,
met fragmenten uit Boris
Godounov, Prins Igor,

Eugen Onegin…
Als SodiGent-lid krijg je
30 procent korting op
tickets voor de opera.
Voor een plaats in de
parterre of op het eerste
balkon betaal je 22
euro. Een zitje op het
tweede middenbalkon
of het eerste zijbalkon
kost 18,50 euro. Op het
tweede zijbalkon is dat
13,60 euro.
Bestel je tickets vóór
donderdag 12 april 2018
via sodigent@stad.gent of
09 266 53 80

Tanken
met XTRA korting
SodiGent-leden tanken
met korting bij DATS24. Om
van dat voordeel te kunnen
genieten, moest je tot voor
kort een tankkaart van
DATS24 hebben. Vanaf eind
maart wordt die vervangen
door de XTRA-klantenkaart
van Colruyt Group. Heb je
al een XTRA-kaart? Meld je
dan aan op www.dats24.
be/mijn-xtra en gebruik de
kortingscode ‘SODIGENT’.
Heb je een DATS24-kaart
maar nog geen XTRA-kaart?
Vraag dan je XTRA-kaart
aan op dezelfde website en

activeer de betaalfunctie.
Daarna vul je de kortingscode ‘SODIGENT’ in om
te tanken met korting. Je
betaalt automatisch via
domiciliëring, twee dagen
na je tankbeurt. Bij elke
tankbeurt krijg je een korting van 1 eurocent per liter.
Deze korting is begrensd
tot 16 eurocent per liter op
de officiële pompprijzen
en geldt alleen voor diesel
en benzine. Heb je vragen
omtrent de opstart of het
gebruik van de kaart? Bel
dan naar 02 363 53 54.

Tilly Moeraert
en Yves Van Wijnsberghe
29 augustus 2017, OCMW
Etienne De Visschere
en Clauw Claudine
8 september 2017, Stad Gent
Evelyn Moens
en Diederik Van Eetvelde
23 september 2017, Stad Gent
Alle info vind je op www.dats24.be, 02 363 53 54
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afterworkconcerten

Michiel Mobiel 			
						& familie
Ooit al een collega uit de bol zien gaan op het podium? Op donderdag
24 mei kan het: in de Sint-Baafsabdij speelt Michiel Dendooven een
afterworkconcert met zijn Braziliaanse band.
“Ik zing ook wel eens op
het werk, maar meestal
als de collega’s het niet
horen”, zegt Michiel Dendooven. Hij is sinds 2016
lid van de mobiele ploeg
binnen Stad Gent.
“Ik word uitgezonden naar
elke dienst die handen
tekort komt. Zo heb ik al
op verschillende plaatsen
in de stadsorganisatie
gewerkt. Ze noemen me
weleens
Michiel Mobiel”, lacht hij.

Braziliaans virus
Michiel is een man van
vele talenten. Zo was hij
als acteur te zien in de film
‘De maagd van Gent’.
Maar zijn grote passie is
muziek, meer bepaald
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die uit Brazilië. “Ik heb
drie jaar in São Paulo
gewoond en daar ben ik
gebeten door het virus.
Terug in België ben ik
muziek met invloeden
van onder andere samba
en bossanova blijven
maken. Samen met de
Braziliaanse gitarist Pablo
Casella (nu van Little Dots
en Sarah Ferri) speelde
ik lang in de band Pablo
‘N’ Co. We zijn daarmee
gestopt in 2011. Ondertussen ben ik wel liedjes
blijven schrijven, zonder
er iets mee te doen. Ik heb
veel zin om er nu mee
naar buiten te komen. De
uitnodiging van SodiGent
voor dit concert kwam op
het perfecte moment.”

De hele familie
Ook Michiels kinderen
doen mee. “Helena (16)
speelt piano en Thomas
(18) is jazzgitarist. Ze
zullen allebei meezingen
en ook eigen nummers
brengen. Thuis spelen we
vaak samen muziek, maar
het gebeurt niet dikwijls
dat we als gezin op het
podium staan.”
Het eerste deel van het
concert zal ingetogen
zijn en meer aanleunen
bij Franse chansons. In
het tweede deel spelen
ook Pablo Casella en nog
andere muzikanten uit
Gent mee. “Het mag dan
al eens goed swingen. We
brengen een mix van verschillende stijlen: nouvelle

bossa, folk, chanson, jazz…
Ik noem het zelf graag
Gentse wereldmuziek.”

Verborgen talenten
Het optreden van Michiel
wordt het eerste van twee
afterworkconcerten met
drankjes en hapjes tegen
democratische prijzen.
Op 6 september (nieuwe
datum) zet SodiGent een
tweede collega-muzikant
op het podium en er zullen er nog volgen, telkens
op een andere locatie. “Al
die verborgen talenten
mogen al eens naar buiten
komen. Met de afterworkconcerten heeft SodiGent
een toffe formule gevonden om ze naar buiten te
lokken.”

PRAKTISCH
Wanneer: donderdag 24 mei,
vanaf 17.30 u
Waar: Sint-Baafsabdij
Inschrijven: vanaf 18 april tot 22
mei, online, via mail en telefoon of
aan de balie
Wie kan deelnemen: leden
Bijdrage: 2 euro per persoon
(SodiGent draagt een deel van de
kosten)
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hand in hand

lid in de kijker

Geef zelf een
schouderklopje

Bart Tembuyser uit

Sommige SodiGent-leden kunnen niet meer deelnemen aan
activiteiten omdat ze langdurig ziek of hoogbejaard zijn. Ken
jij zo iemand? Dan kun je een bezoekje brengen, met een
presentje aangekocht met de steun van SodiGent.

Met het ‘Hand in hand’-aanbod
wil SodiGent haar sociale karakter benadrukken. 'Hand in Hand'
wil extra aandacht geven aan de
SodiGentleden die een schouderklopje of een duwtje in de rug
kunnen gebruiken.
Wil je met de financiële tussenkomst van SodiGent voor deze
collega's in je omgeving een
geschenkje, taartje of bloemetje
kopen? Een uitstap financieren
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of gewoon iets praktisch kopen
voor iemand die daar nood
aan heeft? Het maakt niet uit:
jij bepaalt zelf welke traktatie je
meeneemt als je op bezoek gaat.
Aanvraagkaart
Wat moet je doen om van dit
‘Hand in Hand’-aanbod gebruik
te maken? De aanvraagkaart
opvragen, invullen en opsturen,
en vervolgens even wachten
tot een maatschappelijk consulent contact met je opneemt en
groen licht geeft.
Na het bezoek bezorg je SodiGent de bewijsstukken en krijg
je de kostprijs van je attentie
(maximaal voor een bedrag van
25 euro) teruggestort op jouw
rekening.

solidariteit

Bart Tembuyser is een filmliefhebber. Elke twee weken trekt hij naar een
Gentse arthousecinema om de nieuwste bioscoopfilms te zien. Als lid van
SodiGent krijgt hij een mooie korting op zijn cinematickets, maar dat is niet
de voornaamste reden voor zijn lidmaatschap. “Ik wil vooral solidair zijn met
collega’s die het moeilijker hebben.”

Toen Bart Tembuyser tien jaar
geleden aan de slag ging als
communicatiemedewerker bij
de Jeugddienst, werd hij meteen
lid van SodiGent, toen nog Sodiganda. “Zoals de meeste mensen
kende ik de dienst vooral van
de kortingen voor pretparken,
voorstellingen… Ik was ook
lid geworden om daarvan te
kunnen genieten. Maar later
kwam ik erachter dat SodiGent
veel meer doet. Ze helpen leden
die het financieel even moeilijk hebben: door tegemoet te
komen bij medische kosten,
renteloze leningen aan te bieden
of te helpen met administratie.”

Piekfijn geregeld
Sindsdien is Bart in de eerste
plaats lid uit solidariteit.
“Ik vind het belangrijk om iets
voor andere mensen te doen.
Daarom geef ik zelf geregeld
bloedplasma aan het Rode Kruis
en doneer ik aan verschillende
goede doelen. Dat ik ook door
mijn SodiGent-lidmaatschap
anderen help, is de reden dat ik
nog altijd zo’n enthousiast lid
ben. De kortingen en voordelen
zijn mooi meegenomen, maar
ook zonder zou ik lid blijven. Al
wil dat niet zeggen dat ik nooit
deelneem aan de evenementen. Vorig jaar ben ik voor een

prikje naar het Cactus Festival in
Brugge geweest. Met een aantal
collega’s hebben we afgelopen herfst ook een uitstap naar
brouwerij Saint-Monon in de
Ardennen gedaan. Spotgoedkoop en piekfijn geregeld, zoals
altijd. Binnenkort staat het Bierfestival Poperinge nog op mijn
programma. Naast mijn vaste
cinemabezoekjes, natuurlijk.”
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kustschlagerfestival

Zingend aan zee
Elk jaar bezoekt SodiGent een festival. Vorig jaar was dat Cactus in Brugge, dit
keer komen de liefhebbers van het Vlaamse levenslied aan hun trekken op het
Kustschlagerfestival in Theater Plopsa.
Het Kustschlagerfestival is een vaste waarde
voor wie van meezingers houdt. Sinds 2010
lokt het duizenden bezoekers – in het begin
vooral senioren, maar de jongste jaren
brengen de klinkende namen op de affiche
een steeds diverser publiek op de been. Op
woensdag 12 september kun je je in de pluchen zeteltjes van het pas vernieuwde Theater
Plopsa uitleven op de tonen van onder anderen Paul Bruna (‘Als de morgen is gekomen’!),

PRAKTISCH
Wanneer: woensdag 12 september
Waar: Plopsa De Panne
Inschrijven: van 2 april tot 24 mei, online,
via mail, aan de balie of telefonisch
Wie kan deelnemen:
• lid
• lid+ 1 persoon
Bijdrage:
• zonder eten: 20 euro per persoon
(vervoer en ticket in begrepen)

Paul Severs (‘Zeg ‘ns meisje’!!) en De Romeo’s
(de XXL Frikandel!!!). Na de busreis mag je eerst
de benen onder tafel schuiven voor tomatensoep met balletjes, gevolgd door Vlaamse
stoverij of vol-au-vent met frietjes. Frisdranken en water zijn inbegrepen in de prijs, voor
de andere dranken moet je betalen. Geen zin
om je met een volle maag in het feestgedruis
te storten? Dan kun je in afwachting van het
optreden het pretpark bezoeken.

• met eten: 36,99 euro per persoon
• SodiGent draagt een deel van de
kosten
Vervoer:
• met de bus
• vertrekplaats: P&R Driepikkelstraat
Gent (Sporthal Bourgoyen)
• check-in: 9.00 u, vertrek 9.15 u,
terugkomst: 19.00 u
Optreden: 14.00 u tot 17.30 u
Toegankelijk voor rolstoel

Paul Bruna,
Paul Severs en
De Romeo's!
Ticketverkoop
tot 24 mei

CONTACTEER ONS
09 266 53 80  www.sodigent.gent  sodigent@stad.gent
SodiGent, Onderstraat 22
op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 13 uur
op woensdag ook van 14 tot 17 uur
op dinsdag van 13 tot 17 uur
We zijn gesloten op 30 april en 11 mei
Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095
Volg ons op facebook www.facebook.com/sodigent

Stedelijk
Onderwijs
Gent

