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Medos helpt
Op smokkeltocht
Met familienieuws

T

Beste SodiGent-leden en familie,
Velen onder jullie kijken er al lang naar
uit, maar nu komt hij echt in zicht: de
zomer. Het moment om de dagelijkse sleur
te doorbreken, het moment waarop de boog wat minder
gespannen mag staan.
In de vakantie hebben we meer tijd om van vrienden
en familie, kinderen of kleinkinderen te genieten. Door
samen naar een pret- of dierenpark te trekken, bijvoorbeeld… Dankzij SodiGent geniet je alvast van mooie
kortingen op de tickets.
Natuurlijk organiseren we zelf ook heel wat activiteiten:
de allerspannendste is ongetwijfeld de smokkeltocht in
de Westhoek, waarbij je smokkelwaar moet transporteren zonder gevat te worden. Muziekliefhebbers kunnen
hun hart ophalen aan ons tweede afterworkconcert, met
OCMW-collega Sarah D’hondt en haar band. Wie meer
van levensliederen en smartlappen houdt, mag zich nog
steeds inschrijven voor de uitstap naar het Kustschlagerfestival in de Panne.
Maar de vakantieperiode is niet voor iedereen een tijd van
zorgeloosheid. Sommige leden hebben het niet makkelijk. Voor hen staat de deur van SodiGent altijd open. We
bieden een luisterend oor en gaan mee op zoek naar oplossingen. Bijvoorbeeld door bij te springen bij hoge medische kosten, of door mee te helpen in de administratie.
Over die maatschappelijke pijler van de SodiGent-werking
lees je alles in dit magazine.
Ik wens iedereen een zonnige en gezellige vakantie toe.
Veel leesgenot,
Martine De Regge, voorzitter SodiGent
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avontuurlijke
dropping

Op
smokkeltocht
In het donker smokkelwaar bijeenzoeken en er vervolgens
mee uit de greep van de douaniers blijven: zo luidt de
opdracht tijdens een spannende dropping in de Westhoek.
In 2018 herdenken we de
Eerste Wereldoorlog: daarom
trekken we voor onze dropping
niet naar de Vlaamse Arden
nen, maar naar het Heuvel
land, waar het strijdgewoel
veel sporen heeft nagelaten. Zo
dicht bij ‘de schreve’ werd er
ook veel gesmokkeld, en tijdens
deze spannende avond- en
nachtactiviteit kunnen jonge
en oude sportievelingen in de
voetsporen van die smokke
laars treden. Tip: je wandelt
zo’n 6 kilometer, trek dus ste
vige schoenen en aangepaste
kledij aan!
Eerst krijgt iedereen een drankje
en een pistolet met braadworst
en ui. Heb je liever een veggie
burger? Geef ons dan vooraf
een seintje. Daarna worden de
deelnemers in teams verdeeld.

“Elke groep krijgt een kaart
die aangeeft waar er smokkel
waar – in dit geval streekbier
– verstopt zit”, legt organisator
Fries Vandemarliere van Out
side Adventure uit. “Het is de
bedoeling dat je zoveel mogelijk
flesjes bemachtigt. Ik wil nog
niet te veel verklappen, maar
soms moet je daarvoor wel wat
obstakels overwinnen. (lacht)
Vervolgens stopt de zoektocht
en moeten de deelnemers hun
buit naar het startpunt zien te
brengen. Addertje onder het
gras: er patrouilleren douaniers.
Als die je aantikken, moet je je
drank afgeven. De groep die de
meeste flesjes terugbrengt, is de
winnaar. En ja, leeggoed telt ook
mee. Uit ervaring weten we dat
sommige smokkelaars de ver
leiding niet kunnen weerstaan.”

overzicht
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PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 7 juli
Inschrijven: van 11 juni
tot de plaatsen volzet
zijn, online, via mail,
telefonisch of aan de balie
van SodiGent
Wie kan deelnemen:
• lid + 1 persoon
• lid + gezin
Bijdrage:
• 10 euro persoon
• inbegrepen: busreis,
deelname spel,
pistolet met worst
of veggieburger,
consumptie
• SodiGent draagt een
deel van de kosten
Vervoer:
• bus
• vertrekplaats: sporthal
Driebeekstraat,
Gentbrugge
• check-in 17.30 u,
vertrek 17.45 u, terug
om 01.00 u
• niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers

Afterwork
concert
Sarah D’hondt

Wij helpen
waar nodig

12
14

Lid in de kijker
Nele Van Snick

Tegemoet
komingen
op een rij

14
SodiGent
verhuist
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afterworkconcert

Een nachtegaal
					 als collega
Ben je helemaal weg van Franse chansons? Kom dan donderdag 6 september na
het werk naar Theater Scala. Collega Sarah D’hondt geeft er een afterworkconcert
vol liedjes van grootheden als Edith Piaf.
Sarah werkt als arbeids
begeleidster bij OCMW
Gent. Maar ze is ook
professioneel chansonnière. “Een achttal jaar
geleden ben ik fulltime
aan de slag gegaan bij
het OCMW, maar ik
moest al snel halftijds
gaan werken voor de
muziek. Er kwamen
zoveel aanvragen voor
optredens binnen dat het
niet meer te combineren
viel”, vertelt ze.
Sarah heeft een
stevige reputatie als
zangeres. Haar mooie
stem bezorgde haar zelfs
de bijnaam ‘Nachtegaal’.
Maar haar zangcarrière
kwam pas echt in een
stroomversnelling toen
ze in 2013 de ‘Liesbeth
4

List-Prijs voor het
Franse Chanson’ won.
Ze vloog van podium
naar podium en bracht
in 2016 haar debuutplaat
uit: ‘Souvenir’. Daarmee
verkocht ze twee keer de
Minardschouwburg uit
en speelde ze overal, van
Frankrijk tot Bulgarije en
Argentinië. Nu heeft ze
een nieuwe cd en voor
stelling, ‘Collage’, klaar.
Niet enkel Frans
Waar ze in ‘Souvenir’
vooral klassiekers uit het
Franse chansonrepertoire
vertolkte, steekt Sarah
in ‘Collage’ de taalgrens
over. Naast nummers van
bekende Franse chansonnières zoals Edith Piaf en
Lucienne Boyer, brengt

ze ook liedjes in het
Duits, het Spaans en
Engels. Zo zullen dit
keer Hildegard Knef en
Josephine Baker op de
setlist staan.
Spreek je die talen niet?
Geen probleem: Sarah
praat de nummers aan
elkaar en geeft tussen
door uitleg. “Ik zie die
bindteksten als mijn
persoonlijke ondertitels
bij liedjes. Ik ga wat die
per op een personage in
of leg een link met mijn
leven. Zo kan iedereen
volgen. Dat is belangrijk,
want chansons vertellen
verhalen. Het zijn net
miniopera’s, met veel
drama en emotie, maar
dan wel toegankelijk en
nooit over the top.”

Voor collega’s
Jaren geleden heeft
Sarah al eens op een acti
viteit van Sodico gezon
gen, maar dit is de eerste
keer dat ze een volledig
concert voor haar colle
ga's geeft.
“Ik vind het concept
heel leuk: mensen die
het concert bijwonen,
komen letterlijk van hun
werk. Zo breng je men
sen op een leuke manier
samen.” Of ze extra
zenuwachtig zal zijn om
voor haar collega’s op te
treden? “Ik ben eigenlijk
nooit nerveus. Maar als
heel mijn bureau op de
eerste rij gaat zitten, zal ik
het wel moeilijk hebben
om me te concentreren.”
(lacht)

PRAKTISCH
SARAH D'HONDT
Wanneer: donderdag
6 september, deuren
open vanaf 17.00 u, start
voorstelling 18.00 u
Duur concert: 70 minuten,
zonder pauze
Waar: Theaterplatform Scala,
Dendermondsesteenweg
163, 9000 Gent
Wie kan deelnemen: leden
Bijdrage:
• 2 euro
• SodiGent draagt een deel
van de kosten
Inschrijven: vanaf
donderdag 28 juni tot alle
plaatsen volzet zijn, online,
via mail en telefoon of aan
de balie van SodiGent
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kort

Uitkijken
naar de reünie

Nieuwe ticketbrochure
Kortingen voor pret- of dierenparken,
kinderkampen en bioscooptickets: in
de nieuwe ticketbrochure 2018 staan
alle SodiGent-voordelen netjes op een
rij. Alle leden – jong en oud, actief of
gepensioneerd – kunnen ervan gebruikmaken, en de kortingen zijn niet
min. Voor de meeste tickets liggen ze
tussen 4 en 10 euro per stuk. Met het
tijdelijke aanbod voor Bobbejaanland
loopt je voordeel zelfs op tot 85 euro
voor vijf tickets.
Benieuwd? Je kunt de ticketbrochure
downloaden op de website van SodiGent. Heb je geen computer? Geen
probleem, een papieren versie ophalen of laten opsturen is ook mogelijk.
Tickets aankopen doe je op twee
manieren. Online, door op
www.sodigent.gent in te loggen met
je SodiGent-profiel. Nog geen profiel
aangemaakt? Volg dan gewoon de
verschillende stappen op de website.
Let wel: niet alle tickets zijn online
verkrijgbaar. In de ticketbrochure en
6

op de website lees je welke parken die
mogelijkheid bieden.
Aan de balie van SodiGent kun je
ook nog steeds terecht om tickets
te kopen. Vanaf 17 augustus verhuist
die naar gebouw De Stroom aan de
Franklin Rooseveltlaan 1. De openingsuren staan op de laatste pagina van dit
magazine en je betaalt er bij voorkeur
met Bancontact of met cash. Heb je
veel tickets nodig? Geef dan vooraf
een seintje.
De prijzen in de brochure zijn onder voorbehoud en gelden tot de
voorraad strekt. Bij aankoop van een
ticket ga je automatisch akkoord met de
voorwaarden van
het park. Je vindt
die, samen met de
openingsuren en de
programma’s, op
de websites van
de parken.

Als de volgende editie van het
SodiGent-magazine in de bus valt, is onze
reünie voor gepensioneerden niet meer veraf. De inschrijvingsperiode zal daardoor korter zijn, maar je
kunt de volgende data alvast in je agenda noteren. Op donderdag
4 oktober mogen de gepensioneerde werknemers van het OCMW
en AZ Jan Palfijn aanschuiven, op vrijdag 5 oktober zijn de collega's van Stad Gent, North Sea Port Gent, sogent, AGB Kunsten en
Design, AGB Erfgoed Onderwijs, Politie Gent en Brandweerzone
Gent Centrum aan de beurt.

Welke evenementen
komen er nog aan?
Mogen ook alvast met rood in de agenda genoteerd worden:
• Het Bierfestival in Poperinge (27 en 28 oktober), een gezellige
happening waar 25 brouwers een honderdtal biersoorten
voorstellen. Tijdens onze uitstap naar de Westhoek brengen we
ook een bezoek aan het hopmuseum.
• Het Sinterklaasfeest (24 en 25 november en
2 december) – met animatie, een bezoek aan de Sint, een film
en een geschenkje – is een must voor gezinnen met kleine
kinderen.
• Tijdens de uitstap naar de Kerstmarkt in Keulen
(15 december) doe je al je eindejaarsinkopen, op zeven
verschillende markten die op een boogscheut van elkaar liggen.
• Dé manier om het jaar goed in te
zetten? Dat is sinds jaar en dag de
Foute Fuif van SodiGent. In 2019 vindt
die plaats op 3 januari.
Meer info over het volledige aanbod vind
je op www.sodigent.gent of bij één van de
medewerkers van SodiGent

Culturele Collega’s
voor de vrede
Al vele jaren bieden de Culturele
Collega’s actieve en gepensioneerde medewerkers van
Stad Gent, OCMW Gent en
Jan Palfijn de mogelijkheid
om hun creatieve werk
aan collega’s te tonen.
In 2018 vinden in Gent tal
van activiteiten plaats om
de honderdste verjaardag van
het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Want vrede is niet vanzelfsprekend:
kijk maar hoeveel mensen er vandaag de dag nog op de
vlucht zijn voor oorlog en geweld. Met een tentoonstelling
én een voorstelling springen de Culturele Collega’s mee op
de kar van het Gentse vredesjaar.
De tentoonstelling ‘Met de natuurelementen strijden voor de
vrede’ loopt van zaterdag 13 tot en met zondag 28 oktober in
het Hof van Ryhove. Er hangen en staan schilderijen, tekeningen, foto’s en beelden over de natuurelementen water, aarde,
vuur en lucht en hoe die door de eeuwen heen werden
gebruikt om voor de vrede te strijden. Op zondag 21 oktober
kun je de kunstenaars zien schilderen, tekenen of boetseren,
en staat er ook muziek, dans en woord op het programma.
Je (klein)kinderen kunnen dan ook creatief aan de slag.
Vind je ook dat vrede bij jezelf begint en heb je een eigen
verhaal te vertellen? Sluit dan aan bij de tentoonstelling en
stuur een mailtje, met korte uitleg over je kunstwerk en hoe
je het thema vrede daarin wilt verwerken, naar culturelecollegas@gmail.com. Deelnemen aan de tentoonstelling of
voorstelling kost 12 euro.
Meer info: 0489 42 04 82, 0474 63 34 09
of www.facebook.com/deculturelecollega’s
Openingsuren: alle dagen van 11 tot 17.30 u
Maandag en dinsdag gesloten

Verrassing
op de bus!
PRAKTISCH
Wanneer: woensdag 12
september
Waar: Plopsa De Panne

Schlagers
aan de kust
In de vorige editie van ons magazine
kon je al lezen dat we op woensdag
12 september met de bus naar het
Schlagerfestival in Theater Plopsa in
De Panne rijden. Inschrijven voor dat
evenement, een vaste waarde voor
wie van meezingers en ambiance
houdt, kan nog steeds. Je betaalt
20 euro voor een programma met
onder anderen Paul Bruna, Paul
Severs en De Romeo’s. Wie dat wil,
kan voor 16,99 euro extra vooraf de
beentjes onder tafel schuiven voor
tomatensoep met balletjes en stoverij
of vol-au-vent met frietjes, inclusief
frisdranken en water. Maar je mag
natuurlijk ook gewoon je picknick
meenemen en een bezoekje brengen
aan het park…

Wie kan deelnemen:
• lid
• lid + 1 persoon
Bijdrage:
• zonder eten: 20 euro per
persoon (vervoer, ticket en
toegang pretpark inbegrepen)
• met eten: 36,99 per persoon
(vervoer en ticket inbegrepen)
• SodiGent draagt een deel van
de kosten
Vervoer:
• met de bus
• vertrek aan P&R
Driepikkelstraat Gent (Sporthal
Bourgoyen)
• check-in: 9.00 u, vertrek:
9.15 u, terug: 19.00 u
Optreden: 14.00 u tot 17.30 u
Toegankelijk voor rolstoel
Inschrijven: tot 21 juni, online, via
mail, telefonisch of aan de balie
van SodiGent
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maatschappelijke hulpverlening

Maatwerk

in de mate van
het mogelijke
SodiGent doet meer dan activiteiten en financiële
voordelen organiseren. Maatschappelijke hulpverlening is de
belangrijkste pijler van ons takenpakket. “Hulp op maat bieden”,
vatten maatschappelijk werkers Malaika Vandegehuchte en
Katrien Van Gijsel het kernachtig samen.
“We willen kort op de bal spelen en
snel helpen”, weet Malaika Vande
gehuchte (onderaan op de foto).
“Maar vaak moeten mensen een
drempel overwinnen voor ze een
beroep op ons doen. Toch merken
we dat het aantal hulpvragen stijgt.
Steeds meer verwijzen collega’s
elkaar naar ons door en ook lei
dinggevenden zijn duidelijk beter
op de hoogte van onze werking.
Ons maatschappelijk luik is dan ook
divers. Zowat 40% van de aanvragen
betreft een financiële tegemoetko
ming bij medische uitgaven, alles
wat onder de noemer ‘Medos’ valt,
zeg maar. 30% gaat over renteloze
leningen, 20% over doorverwijzin
gen en advies en nog eens 10% over
8

hulp bij administratie.”
Katrien Van Gijsel, die bij de
mobiele ploeg werkt en tijdelijk
inspringt voor een collega in zwan
gerschapsverlof, was aangenaam
verrast door deze job bij SodiGent.
“De mensen die ons consulteren,
zijn meestal erg dankbaar. We kun
nen niet altijd helpen, maar alleen
al het feit dat iemand naar hen
luistert en hun probleem ernstig
neemt, doet deugd.”
Malaika Vandegehuchte: “Bij iedere
vraag – groot of klein – nemen wij
de tijd om te luisteren en te helpen
waar nodig.”
Een afspraak maken?
Bel 09 266 53 80

Beter gehoor
dankzij SodiGent

Medos helpt

Ook voor
prothesen

Opnieuw een
stralende glimlach

Hulp bij zware
medische facturen

Het leven door
een nieuwe (roze)
bril zien

Als je medische kosten te
zwaar doorwegen op het
gezinsbudget, kun je in
aanmerking komen voor
een extra tegemoetkoming.
Medos is er voor alle leden van
SodiGent. Een woordje uitleg…
Als iemand in je gezin met ziekte of
een ongeval geconfronteerd wordt,
weegt dat sowieso. Maar als de
financiële gevolgen ook nog eens
niet te overzien zijn, kun je aan
kloppen bij één van de consulenten
van SodiGent.
Een lid dat anoniem wenst te blij
ven: “Ik heb een laag inkomen en
sta er alleen voor. Toen ik kanker
kreeg, ben ik naar SodiGent gestapt.
Door de behandeling was m’n haar
uitgevallen, maar pruiken zijn heel
duur. Doordat SodiGent een deel
van de kosten voor z’n rekening
nam, kon ik er toch één kopen. Ik
voel me veel zekerder nu, en durf
weer buiten te komen: een heel
verschil.”

Hoe verloopt een aanvraag?

Afspraak
Je maakt een afspraak met één
van de consulenten van SodiGent
op 09 266 53 89, 09 266 51 23,
katrien.vangijsel@ocmw.gent of
malaika.vandegehuchte@stad.gent

Meebrengen
Je brengt je documenten mee naar de
afspraak (het papierwerk m.b.t. medische
kosten, wat je hebt teruggekregen, vaste
maandelijkse inkomsten en uitgaven)

Beslissing
Het dagelijkse bestuur van SodiGent
neemt een beslissing

Bericht
Je wordt op de hoogte gebracht
van de beslissing

Uitbetaling
Het bedrag wordt op je rekening gestort
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Familienieuwtjes
In de vorige editie van dit magazine publiceerden we voor het eerst weer familienieuws.
Tot grote vreugde van de leden: we werden
bedolven onder de positieve reacties.

Als je blijde gebeurtenis
sen zoals een geboorte,
een adoptie, een huwelijk
of wettelijk samen
wonen, of het droeve
nieuws van een overlij
den wilt laten publiceren,
moet je SodiGent eerst
en vooral op de hoogte
brengen. Volgens de
privacywetgeving moet
er daarnaast ook toe
stemming gegeven
worden voor de publica
tie van die gegevens. Een
overlijdensbericht
opsturen is dus niet
voldoende.
Toestemming geven kan
via de website en je
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SodiGent-profiel, of via
het formulier hiernaast.
Geef je je toestemming
niet, of maak je geen
keuze, dan worden er
geen familienieuwtjes
gepubliceerd.
Hiernaast vind je de
recente familienieuwtjes.
Het zijn er nog niet
zoveel, omdat maar
weinig leden weten dat
ze expliciet hun toestem
ming moeten geven voor
we kunnen publiceren.
Zijn jouw gegevens niet
of niet correct vermeld?
Laat het ons weten en
dan zetten we dat de
volgende keer recht.

Eerste
kreetjes
Kürşat Mut
22 november 2017
zoon van Eveline Vancaeyzeele
OCMW Gent
Viv Holvoet
5 januari 2018
dochter van Liesbeth Bultinck
Stad Gent
Vienna Verbaeys
9 januari 2018
dochter van Nick Verbaeys
Stad Gent
Lars Galle
11 januari 2018
zoon van Nathalie Elegheert
OCMW Gent
Feline Beckers
20 januari 2018
dochter van David Beckers en
Ellen Van Peteghem
beiden OCMW Gent
Oskar en
Suzan De Smet
24 januari 2018
zoon en dochter van
Wesley De Smet
Stad Gent
Babette Madoe
25 januari 2018
dochter van Celine Garnier
onderwijs Stad Gent

Asena Isibol
26 januari 2018
dochter van Kirsten Moerman
OCMW Gent

Marilou Martens
19 februari 2018
dochter van Elke De Groote
Stad Gent

Otis Maeseele
27 januari 2018
zoon van Thomas Maeseele
OCMW Gent

Victor Pattyn
20 februari 2018
zoon van Bart Pattyn
Stad Gent

Jade Pappaert
28 januari 2018
dochter van Tom Pappaert
OCMW Gent

Vigo Vernimmen
25 maart 2018
zoon van Liesbeth De Smet
Stad Gent

Géraud Rondas
30 januari 2018
zoon van Xavier Rondas
onderwijs Stad Gent

Meysa Minne
9 april 2018
dochter van Jessica Joossens
OCMW Gent

Ine Goethals
31 januari 2018
dochter van Karen De Clerck
OCMW Gent

Milan Breughe
17 april 2018
zoon van Rebecca Debaise
OCMW Gent

Gaston
Langhendries
1 februari 2018
zoon van Wouter Langhendries
OCMW Gent

Mona Kellens
22 april 2018
dochter van Sofie De Paermentier
en Sam Kellens
beiden OCMW Gent

Douwe Provoost
10 februari 2018
zoon van Wouter Provoost
OCMW Gent

Ömer Emeksiz
25 april 2018
zoon van Keziban Cesmeli
OCMW Gent

Ayra Remmery
18 februari 2018
dochter van Jennifer Apere
Stad Gent

Leonel Antjon
4 mei 2018
zoon van Kelly Van Hoorde
Onderwijs Stad Gent

Hoe publiceren?

Huwelijken
Bart Pattyn
en Heleen Dewitte
29 november 2017
Stad Gent
Isabel Roels
en Laurent De Trog
12 december 2018
Stad Gent
Guy Cornelisz en
Danielle Dewalsche
14 april 2018
Brandweer Gent en Stad Gent

Wettelijk
samenwonen
Kaija Vanden Broeck
en Kevin Bostoen
4 september 2017
Stad Gent
Jessie De Naeghell
en Wouter De Vos
28 februari 2018
Stad Gent
Sophie Welvaert
en Mehmet Koç Emin
20 maart 2018
Stad Gent
Evelien Minne
en Nick Hellemans
21 maart 2018
OCMW Gent

Sybille Soetaert
en David De Pauw
27 maart 2018
OCMW Gent
Karolien Nijs
en Stefaan D’Hondt
3 april 2018
Stad Gent

Overlijdens
André De Sutter
8 november 1932 - 22 maart 2018
Stad Gent
Eric Bossuyt
19 juni 1956 - 15 maart 2018
Stad Gent
Margareta Vergaerde
8 januari 1920 - 10 maart 2018
Stad Gent
Zulma Schroyens
23 mei 1926 - 21 februari 2018
Stad Gent
Raf Pede
8 juli 1945 - 12 februari 2018
AZ Jan Palfijn
Alfons Doorseele
1 februari 1940 - 27 april 2018
Stad Gent
Theofiel Mattens
25 november 1925 - 19 mei 2018
AZ Jan Palfijn

Of je je familienieuwtjes laat
publiceren, kies je zelf. Geef je je
toestemming, dan mag SodiGent
jouw persoonsgegevens in het
magazine zetten. Geef je je
toestemming niet, of maak je
geen keuze, dan publiceren we
niet.
Als je deelneemt aan één van de
activiteiten van SodiGent, zou het
kunnen dat er een foto van jou
en/of je familieleden wordt
genomen. Ook voor het gebruik
van dat beeldmateriaal heeft
SodiGent jouw toelating nodig.
Hoe ga je te werk?
Heb je een computer? Surf dan
naar de website van SodiGent en
meld je aan. Als je al een Sodi
Gent-profiel hebt, klik je door: je
kunt meteen je keuze doorgeven.
Heb je nog geen profiel? Dan
moet je je eerst registreren. Je
ontvangt een mail waarin je je
registratie bevestigt en je kunt je
toestemming geven.
Heb je geen computer? Vul dan
het formulier hiernaast in en
stuur het in een gesloten omslag
naar SodiGent.

NAAM EN VOORNAAM SodiGent-lid
(hoofdletters):

GSM-nummer lid:
Geboortedatum:
1

Toelating om persoonsgegevens in het kader van huwelijken, wettelijk samenwonen,
geboortes en overlijden te publiceren:
Ja, SodiGent mag mijn persoonsgegevens in
het kader van een huwelijk, wettelijk samenwonen, geboortes en overlijden publiceren in
het tijdschrift (naam, naam partner, huwelijks- of samenwoondatum, naam kind en
geboortedatum, datum overlijden)
Nee

2

Toelating tot het nemen van afbeeldingen en
het gebruik van beeldmateriaal:
Ja, SodiGent mag beelden van mij en mijn
gezinsleden (genomen tijdens zijn activiteiten
of opgestuurd door mijzelf) publiceren in
zijn communicatiekanalen, zoals de website,
de Facebook-pagina, sociale media of het
tijdschrift
Nee

Stuur dit formulier naar SodiGent,
Botermarkt 1, 9000 Gent
Bedenk je je later, of vraag je ons om bepaalde beelden
of gegevens te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet.
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lid in de kijker

Met de
pompiers
op de bus
Nele Van Snick trekt er graag op uit. Wandelen,
een bezoek aan een wijnkasteel: het is voor
haar puur genieten. Bij het plannen van haar
trips maakt ze geregeld gebruik van het aanbod van SodiGent.

Al sinds 1979 werkt Nele
Van Snick voor de kin
deropvang van Stad Gent.
“Ik was ook van het eerste
uur lid van SodiGent,
toen het nog SodiGanda
heette. En na al die jaren
vind ik nog steeds mijn
gading in hun kalender.
De waaier is breed: van
culturele voorstellin
gen tot wandelingen
en bezoeken aan kerst
markten, brouwerijen en
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wijnkastelen, noem maar
op. Het is altijd weer leuk
en goed georganiseerd.”
Een recente voorstel
ling die indruk op Nele
maakte, was de mono
loog ‘Gouden Tanden’
van acteur Daan Hugaert.
“Op eigen houtje zou
ik daar wellicht nooit
naartoe gaan. SodiGent
verruimt dus zeker mijn
horizon, zélfs als het eens
een keertje tegenvalt.”

kort
Aan de lopende band vakantiepret

Jolige bende
Intussen kent Nele heel
wat mensen die ook voor
de stadsdiensten werken.
“Via de activiteiten van
SodiGent zie ik oude
collega’s terug of maak
ik nieuwe vrienden. Zo
zat er op de bus naar de
brouwerijwandeling in
Nassogne in september
vorig jaar ook een ploeg
van de Gentse brand
weer. Dat was plezier
maken van begin tot
einde.”
Vaak gaat haar oudere
zus mee. “Zij is nu met
pensioen, dus op mijn
vrije donderdag ga ik
geregeld met haar op
stap. Over een jaar of drie

ga ik ook met pensioen.
Dan komt er veel tijd vrij
voor alles wat SodiGent
organiseert.”
Maatschappelijk luik
“Zelf heb ik er gelukkig
nooit een beroep op
moeten doen, maar het
maatschappelijke luik
van SodiGent vind ik
ook heel belangrijk: de
organisatie helpt leden
die het wat moeilijker
hebben, met afbetalin
gen, administratieve
rompslomp en medische
kosten. Ik ben aan het
uitkijken naar een goeie
plek voor vrijwilligers
werk en dit lijkt me er wel
eentje, ja.”

De zomer staat voor de deur, maar heb
je al voldoende leuke activiteiten ingepland voor je kinderen? De Pretfabriek
is een speelpleinwerking voor kinderen
van 3 tot 15 jaar. Het gevarieerde
speelaanbod gaat uit van de keuze van
het kind. Je betaalt slechts 3,5 of 5,5
euro voor een halve of volle dag.
Tijdens de zomervakantie is de Pretfabriek open van woensdag 4 tot en
met donderdag 12 juli (met uitzondering van de feestdag op 11 juli) en van
maandag 6 tot en met donderdag 30
augustus (met uitzondering van de
feestdag op 15 augustus). Kinderen
brengen kan van 8.00 tot 9.30 uur,
ophalen doe je tussen 16.30 en 18.00
uur. Wie voor een halve dag inschrijft,
kan z’n kind brengen of ophalen tussen
13.00 en 13.30 uur.

De activiteiten van de Pretfabriek
vinden deze zomer uitzonderlijk plaats
in het dienstencentrum van Gentbrugge (Braemkasteelstraat 29). Kinderen
kunnen gebruik maken van een gratis
busdienst met haltes in Mariakerke,
Wondelgem, Sint-Amandsberg en
Gent-centrum.
Meer info en registreren: Gentinfo,
09 210 10 10 of www.stad.gent/
ouders > vakantieaanbod > pretfabriek

1 DAG GRATIS
Vul deze bon in en geef hem af aan de organisatie
op de dag van deelname.
NAAM en VOORNAAM lid:
NAAM en VOORNAAM kind:
Deze bon is enkel geldig voor kinderen van leden van SodiGent
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tegemoetkomingen

Alle beetjes helpen
Als je lid bent van SodiGent, kun je aanspraak maken op een
tussenkomst in het remgeld of je hospitalisatieverzekering.
Omdat niet iedereen even goed weet in welke gevallen SodiGent
een tegemoetkoming uitbetaalt, en hoe je die dan precies moet
aanvragen, zetten we alles nog een keer op een rijtje.

REMGELDTELLER
(enkel voor actieve leden)
Wat is remgeld?
Als je een beroep doet
op een arts, tandarts,
verpleegkundige, kine
sitherapeut of andere
zorgverlener, bestaat het
honorarium uit twee
delen: het bedrag dat
terugbetaald wordt door
het ziekenfonds en het
bedrag dat je zelf betaalt.
Dat laatste bedrag noe
men we het remgeld. Ook
voor geneesmiddelen uit
de categorieën A, B en C
(Cs en Cx niet) of magis
trale bereidingen, en voor
technische prestaties
zoals operaties, RX-foto’s
of labo-onderzoeken is
14

de prijs uit die twee delen
opgebouwd.
Hoe groot is
de tussenkomst?
Is het remgeld dat je in
2017 betaald hebt hoger of
gelijk aan 140 euro? Dan
krijg je 35 euro terugbe
taald. Is het bedrag lager,
dan ontvang je geen
tegemoetkoming.
Welke documenten
breng je binnen?
Het attest ‘stand van de
remgeldteller 2017’, dat je
aanvraagt bij je mutuali
teit. Let op: de remgeld
teller wordt nooit auto
matisch naar SodiGent
opgestuurd. Enkel het
remgeld dat het lid betaalt

heeft, telt mee.
Tot wanneer heb je tijd?
Tot en met vrijdag 31
augustus. Leden die
hun documenten te laat
binnenbrengen, kunnen
geen tegemoetkoming
ontvangen.
Voor wie is dit voordeel?
Voor alle leden die nog
aan de slag zijn.

HOSPITALISATIE
VERZEKERING
(enkel voor gepensioneerde leden)
Gepensioneerde leden
kunnen bij SodiGent
een tussenkomst in de
hospitalisatieverzeke
ring aanvragen. Heb je

je documenten al bin
nengebracht, dan hoef
je dit niet opnieuw te
doen. Heb je het nog niet
gedaan? Geen probleem:
je kunt je bewijsstukken
binnenbrengen tot het
einde van 2018.
Wat is een hospitalisatieverzekering?
In België ben je wette
lijk verplicht jezelf en je
gezinsleden aan te sluiten
bij een ziekenfonds. Maar
die ziekteverzekering dekt
niet alle medische kosten.
Daarom is het een goed
idee om een aanvullende
verzekering – een hospi
talisatieverzekering – te
nemen.
Hoe groot is de tussenkomst van SodiGent?
Tot en met 65 jaar be
draagt de tussenkomst 35
euro, tot en met 70 jaar 70
euro, en vanaf 71 jaar 105
euro. We kijken hoe oud je

bent op 1 januari 2018.
Welke documenten
breng je binnen?
Je moet kunnen aantonen
dat je een hospitalisatie
verzekering hebt (aan de
hand van, bijvoorbeeld,
een betalingsuitnodiging)
en dat je twee kwartalen
hebt betaald. Dat laatste
doe je met een ban
kuittreksel. Betaal je je
verzekering één keer per
jaar? Geen probleem, dan
breng je de documenten
binnen nadat je betaald
hebt.
Tot wanneer heb je tijd?
Tot en met vrijdag 21
december. Leden die hun
aanvraag te laat indienen,
ontvangen geen tege
moetkoming.
Voor wie is dit voordeel?
Voor alle gepensioneerde
leden, ongeacht de verze
keraar.

kort

Lachen
met Festiv’amai
Tijdens de Gentse Feesten weet je soms niet waar eerst naartoe. Maar als je
graag lacht (wie niet?), hou je toch maar beter een gaatje vrij voor Festiv’amai.
Het alternatieve humorfestival wordt georganiseerd door Katrien Vandepitte,
psychologe bij het OCMW, en haar partner Kenny De Maertelaere, projectwerker
bij Stad Gent. Beiden zijn gepokt en gemazeld in het improvisatietheater. Dat wil
zeggen dat ze komische sketches uit hun mouw schudden alsof het niks is. Maar
is het thuis ook altijd lachen geblazen?
Katrien Vandepitte: “We zijn goed op elkaar afgestemd, ja. Qua humor, maar we
kunnen ook goed met elkaar discussiëren zonder dat het uit de hand loopt. Dat
komt goed uit bij de organisatie van een dergelijk festival.”
Van 18 tot 22 juli laten Katrien en Kenny anderen het werk doen: ze halen onder
anderen De Hygiëna’s (winnaars Leids Cabaretfestival 2017), Andries Tunru
(publiekswinnaar Cameretten 2017), Flunknarf (winnaar Nederlandstheaterspor
ttoernooi 2018), Jeron Dewulf (bekend van het tv-programma ‘Foute vrienden’)
en Commotie (Winnaar Kemphanen 2017) naar Gent.
Katrien: “Het zijn allemaal acts die niet als mainstream worden gezien, ook al
zijn ze geweldig leuk. Cabaret wordt hier bijna niet beoefend, maar in Nederland
is het heel populair. Andere genres die wij programmeren zijn improcomedy,
impromusical, enzovoort. We trekken hard aan de kar om improvisatietheater
bekender te maken in Vlaanderen.”
Wil je eens van die alternatieve humor proeven? Dat treft, want SodiGent-leden
krijgen 25% korting. Dagtickets (goed voor alle avondshows op één dag) kosten
dan 15 euro in plaats van 20 euro, voor een showticket (daarmee pik je één
avondshow mee) betaal je 6 euro in plaats van 8 euro.
Van 18 tot en met 22 juli, aan de Nieuwe Vaart 118, Gent
Kaarten bestellen: www.compagnieamai.com/festivamai of 0478 54 76 38
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SodiGent
verhuist!
De dozen staan klaar. Op 16 augustus verhuist SodiGent naar
het gebouw De Stroom, het voormalige E-gebouw aan de
Franklin Rooseveltlaan 1. De naam verwijst naar de Schelde
en naar de vroegere functie van het gebouw (Electrabel). Een
stroom is ook constant in beweging. Los van dat nieuwe
bezoekadres verandert er voor de leden niks: het aanbod en
de service blijven hetzelfde.

E STRO

ENT IN D

DIG
BALIE SO

USTUS

F 17 AUG

VANA
OM OPEN

PRAKTISCH
• Bezoekadres:
Tot 15 augustus: Onderstraat 22, Gent
Vanaf 17 augustus: Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
• Meld je aan bij de baliemedewerker in de inkomhal
• Voor een persoonlijk onderhoud dien je
vooraf een afspraak te maken
OPENINGSUREN
• maandag: 9 tot 13 uur
• dinsdag: 13 tot 17 uur
• woensdag: 9 tot 13 uur en 14 tot 17 uur
• donderdag: gesloten
• vrijdag: 9 tot 13 uur
GESLOTEN
• 11 juli
• Tijdens de Gentse Feesten
• 15 augustus
Het SodiGent-tea
m bl
Vlnr: Arne Berwou ijft als vanouds voor je klaarstaan,
óók
ts,
Chantal Hamerlin Sofie De Paermentier, Malaika Vand in gebouw De Stroom.
ck,
eg
Niet op de foto: Ka Sabine Van Durme, Els Vandermeir ehuchte, Tonia Vanquickenborne,
en en Morgane He
trien Van Gijsel
mberg.

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

