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Beste leden van SodiGent,

De jaarlijkse vakantiekriebels hebben 
we nog maar eens achter de rug. Het 
nieuwe schooljaar is voor iedereen 
hopelijk goed gestart! Hoog tijd om een 
planning op te maken voor een najaar 

vol leuke activiteiten. 
Het OCMW Gent heeft de traditie een 

 Sinterklaasfeest te organiseren met de bedoeling 
ouders en kinderen samen te brengen en zo een warme 
decembermaand in te zetten. Omdat deze activiteit zeer 
gesmaakt werd, bieden we dit jaar een Sinterklaasfeest aan 
voor ál onze leden mét kinderen van 1 tot en met 11 jaar. 
Naar jaarlijkse gewoonte verwennen we ook de iets 
oudere leden van SodiGent met een lekker diner. Daar 
garanderen we een leuk terugzien en uiteraard een goeie 
babbel met hun vroegere collega’s.
De herstructurering van de 2 sociale diensten naar 1 
vernieuwd SodiGent vraagt uiteraard heel wat energie. 
Hierdoor heeft de uitbetaling van de financiële voordelen 
vertraging opgelopen en willen we ons daar ook voor 
excuseren.
SodiGent zal er alles aan doen om de achterstand tegen 
eind dit jaar weg te werken.
Een tip: neem het ‘Kort Nieuws’ even door. Zo kom je 
meer te weten over de gewijzigde premies, de komende 
senioren week en hoe je korting kan krijgen voor het 
bijwonen van een live-filmmuziek concert tijdens het 
Filmfest Gent. 

Maak er een schitterend najaar van !

Martine De Regge, Voorzitter

Hij komt … naar de cinema

Premies gewijzigd

Filmfest Gent

Verder  03  Reünie gepensioneerden 
 06-07  kortnieuws
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam en naam:

Adres:

Telefoon:

Ik schrijf me in voor de reünie op:
 donderdag 12 november (OCMW en AZ Jan Palfijn)
 donderdag 19 november (Stad Gent, Haven, Onderwijs en 
Brandweer Gent)

Ik kom:
 zonder tafelgenoot
 met 1 tafelgenoot

Als voorgerecht kies ik:
  ……… x spiesje van coquilles en scampi met jus van saffraan
  ……… x huisbereide wildpaté

Als hoofdgerecht kies ik:
 ……… x Chateaubriand van wit-blauw rundsvlees
 ……… x tongrolletje op Normandische wijze

  ik heb betaald via overschrijving op  
 BE76 0680 5089 3095 (met vermelding  
 ‘reünie’, aantal personen en datum deelname): 
 ……… x 35 € = ………... €

 ik kom betalen bij SodiGent, Onderstraat 22  
 (cash / bancontact)

Bezorg dit inschrijvingsformulier voor  
vrijdag 30 oktober aan SodiGent, Onderstraat 22.

Hoe zou het  
nog zijn met …?

Hoe is het nog met je ex-colle-
ga’s gesteld? Gepensioneerde 
medewerkers van het OCMW, 
de Stad, Haven, Onderwijs, 
Brandweer Gent en het AZ Jan 
Palfijn kunnen bijpraten tijdens 
een uitgebreide lunch. De 
reünie vindt dit jaar plaats in 
restaurant Boerenhof, Gent-
straat 2 in Oostakker.
Om 12 uur start de receptie en 
het dessert is voorzien rond 16 
uur. Als voor- en hoofdgerecht 
kan je kiezen tussen vis en 
vlees – duid je keuze aan op 
het inschrijvingsformulier hier-
naast. Ook na de koffie kan je 
natuurlijk nog gezellig napra-
ten. Gepensioneerde mede-
werkers van het OCMW en het 
AZ Jan Palfijn zijn welkom op 
12 november, die van de Stad 
op 19 november.

Menu
Aperitief en hapjes

• 
Spiesje van coquilles en scampi met 

jus van saffraan OF huisbereide 
wildpaté

• 
Chateaubriand van wit-blauw 
rundsvlees OF tongrolletje op 

Normandische wijze
• 

Dessertbord van het huis met koffie 
en versnaperingen

REÜNIE

PRAKTISCH
SodiGent-leden en hun partner betalen 
35 € per persoon (inclusief wijnen). Vul 
het inschrijvings formulier in en bezorg 
het voor 30 oktober aan SodiGent, On-
derstraat 22. Betalen kan via overschrij-
ving of vooraf bij SodiGent. Na ontvangst 
van de betaling is je reservatie definitief. 
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Hij komt … naar de  cinema! 
De Sint is dezer dagen volop 
bezig met de voorbereidingen 
voor 6 december, maar voor de 
SodiGent-leden en hun kinderen 
maakt hij graag wat extra tijd vrij. Op 
zaterdag 28 november, zondag 29 
november en zaterdag 5 decem-
ber zakt hij af naar Kinepolis Gent. 
Telkens tussen 9.15 en 10.45 uur zit 
de goedheilige man met de witte 
baard klaar voor een babbeltje met 
je kroost, en natuurlijk zullen ook 
zijn pieten – zoals Hoofdpiet en 
Piet Taxi – er bij zijn … Ondertussen 
zorgen de mannen en vrouwen van 
IdeeFix voor de animatie. Kinderen 
die graag tekenen kunnen naar het 
Kliederklasserbos en er is ook een 
heus Pieten spelspektakel.  
 
FILMPJE KIJKEN 
Na het handjes schudden met de 
Sint kunnen de kindjes bekomen in 
de comfortabele cinemazetels. Ze 
kunnen kiezen tussen drie films. De 
Belgische Sinterklaasfilm Ay Ramon 

(Stijn Conincx, 2015) gaat over de 
avontuurlijke zoektocht naar een 
paard, de Amerikaanse animatiefilm 
The Good Dinosaur (Peter Sohn, 
2015) toont hoe de wereld er zou 
uitzien als de dinosaurussen niet 
waren uitgestorven en in de avon-
tuurlijke film Pan (Joe Wright, USA, 
2015) – voor iets oudere kinderen – 
wordt een weeskind meegenomen 
naar het magische Neverland ... De 
drie films zijn Nederlands gespro-
ken, dus ook de allerkleinsten vallen 
niet uit de boot. Iedereen van 1 tot 
en met 11 jaar krijgt na de film een 
mooi geschenk mee naar huis. 

PRAKTISCH
Enkel leden van SodiGent met 
kinderen van 1 tot en met 11 jaar – 
maximum twee volwassenen per 
gezin – kunnen deelnemen aan het 
Sinterklaasfeest. Kinderen die gebo-
ren zijn tussen 2004 en 2014 krijgen 
na afloop van de film een geschenk 
(enkel voor wie deelneemt aan het 

SINTERKLAAS



5

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Enkel voor SodiGent-leden met kinderen van 1 t.e.m. 11 jaar.

Voornaam en naam:

Adres:

Telefoon:

Ik kom naar het Sinterklaasfeest op:
 zaterdag 28 november
 zondag 29 november
 zaterdag 5 december 

met ……… (max.2) volwassenen en ……… kinderen gebo-
ren tussen 2004 en 2014 (naam + geboortedatum):

1.

2. 

3.

4.

5.

Daarnaast breng ik ook nog …… oudere broers of  
zussen mee. 

Ik ga kijken naar:
 Ay Ramon (Sinterklaasfilm): ……… personen
 The Good Dinosaur (Animatiefilm): ……… personen
 Pan (Avonturenfilm): ……… personen

 ik heb de deelnameprijs van 5 € (per gezin) betaald 
op het  SodiGent-rekeningnummer BE76 0680 5089 
3095, met de melding ‘Sint’ (pas na ontvangst van de 
betaling is je inschrijving definitief).

Bezorg dit inschrijvingsformulier voor  
vrijdag 30 oktober aan SodiGent, Onderstraat 22.

Hij komt … naar de  cinema! 
project). Dat kunnen ook kinderen uit 
nieuw samengestelde gezinnen of 
pleegkinderen zijn – hiervoor moet 
je gewoon een bewijs van de nieuwe 
gezinssituatie of plaatsing van het kind 
voorleggen. Oudere zussen en broers 
mogen natuurlijk mee naar de film.

HOE DEELNEMEN? 
Vul het inschrijvingsformulier hiernaast in 
en stuur het naar SodiGent, 
Onderstraat 22. Stort 5 euro (per gezin) op 
het rekeningnummer 
BE76 0680 5089 3095 met de melding 
‘Sint’. Betaal je via een andere rekening? 
Vermeld dan ook je naam. Inschrijven kan 
tot vrijdag 30 oktober. 

PROGRAMMA
•  9 tot 11 uur: animatie (vrijblijvend)
•  9.15 tot 10.45 uur: blijde intrede en 

bezoek Sinterklaas
•  11 uur: start film
•  13 uur: afhalen geschenk
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PREMIES GEWIJZIGD
 
SodiGent komt niet langer tussen in de brandverzekering. En de 
tegemoetkoming in de farmaceutische specialiteiten steekt in een 
nieuw jasje. Toch staan een aantal alternatieven klaar. SodiGent 
maakt zich sterk dat alle leden kunnen genieten van een voordeel.
We onderscheiden twee doelgroepen: gepensioneerde SodiGent- 
leden en leden die nog aan het werk zijn. 
Ben je lid van SodiGent en nog aan het werk? Dan geniet je van 
een tegemoetkoming in jouw remgeld. Dit aanbod is geldig tot en 
met de loonschaal A1a – A3a. 
Bezorg SodiGent tegen eind juni 2016 een print van jouw remgeld-
teller voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015. 
Gezinsleden worden niet meegerekend. Dit document kan je aan-
vragen bij de mutualiteiten. Is het remgeld hoger dan of gelijk aan 
140 € dan stort SodiGent € 35 op jouw rekening.
Ben je gepensioneerd en minimaal 5 jaar lid van de sociale dienst? 
Dan betaalt SodiGent een deel van je hospitalisatieverzekering 
terug, ongeacht bij welke verzekeraar je bent aangesloten. Bezorg 
 SodiGent een kopie van de betalingsaanvraag van de verzekeraar 
en bewijsstukken van betaling voor twee kwartalen. Tot 65 jaar ont-
vang je 35 €, van 66 tot 70 jaar 70 € en ben je ouder dan 70 jaar 
dan geniet je van een tegemoetkoming van 105 €.

Meer info: 09 266 53 80, sodigent@stad.gent,  
www.stad.gent/sodigent

FINANCIËLE  
VOORDELEN  
VERTRAAGD
 
Je bent net getrouwd of 
wettelijk gaan samen-
wonen, of er is een nieuwe 
telg in het gezin? Dan heb 
je recht op een premie 
van SodiGent. Door de 
herstructurering hebben 
de uitbetalingen van de 
premies echter vertraging 
opgelopen. We excuseren 
ons voor dit ongemak. 
We doen ons best om de 
centen tegen het einde van 
dit jaar op je rekening te 
storten. Dat geldt ook voor 
de tegemoetkoming bij ‘or-
ganiseer je eigen project’.

Meer info: 09 266 53 80, 
sodigent@stad.gent,  
www.stad.gent/sodigent.  
  

KINDEREN  
MET BEPERKING

Heeft je kind een beperking? 
Dan heb je recht op de jaar-
lijkse premie van 150 euro 
wanneer je kind minstens vier 
punten heeft in de eerste pijler 
op het attest van FOD Soci-
ale Zekerheid, of wanneer je 
kind in een instelling verblijft, 
minstens zes punten heeft in 
de eerste pijler en één dag per 
maand thuis is.
Ook kinderen uit nieuw samen-
gestelde gezinnen of pleegkin-
deren komen in aanmerking. 
Hiervoor moet je de bewijzen 
van de nieuwe gezinssituatie 
of plaatsing van het pleegkind 
voorleggen.

Meer info: 09 266 53 80,  
sodigent@stad.gent,  
www.stad.gent/sodigent.  

KORT NIEUWS
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SENIORENWEEK 

De Seniorenweek vindt dit 
jaar plaats van maandag 16 
tot en met zondag 22 novem-
ber. Onder het motto ‘Samen 
beleven doet zweven’ kunnen 
55-plussers deelnemen aan 
concerten, themawandelingen 
en voordrachten. Nieuw dit 
jaar is ‘Silverhome’, een beurs 
voor zelfstandig thuiswonen op 
latere leeftijd. Vanaf dinsdag 
3 november kan je inschrijven 
(verplicht voor alle activiteiten) 
op go.stad.gent/seniorenweek 
of bij Gentinfo (09 210 10 10). 
Gereserveerde kaarten zijn 
vanaf maandag 9 november 
verkrijgbaar in de Stadswinkel, 
belfort, Botermarkt 17a.

Bekijk het volledige program-
ma van de Seniorenweek 
2015 op www.stad.gent/ 
senioren-week.
   

FOUTE 
PARTY

Een foute party, daarbij 
horen foute dansmoves … 
Wil je samen met je colle-
ga’s eens goed uit de bol 
gaan op foute muziek? Stip 
alvast maandag 4 januari in je 
agenda, want dan wordt het 
nieuwe werkjaar feestelijk – 
en vooral dansend – ingezet 
in Kunstencentrum Vooruit, 
Sint-Pietersnieuwstraat 23. 
Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis, inschrij-
ven hoeft niet. Meer details 
volgen in de volgende editie 
van dit magazine.

Meer info: 09 266 53 80, 
sodigent@stad.gent,  
www.stad.gent/sodigent.  

CULTURELE 
COLLEGA’S

Hoe creatief zijn de mede-
werkers van de Groep Gent? 
Je ontdekt het tijdens de 
tentoonstelling van de perso-
neelsorganisatie ‘De culturele 
collega’s’. De expo vindt dit jaar 
plaats van zaterdag 10 tot en 
met zondag 25 oktober in het 
Hof Van Ryhove, Onderstraat 
20. Je kunt er de schilderijen, 
tekeningen, sculpturen … van 
je collega’s bewonderen, elke 
weekdag van 12.30 tot 17.30 
uur en in het weekend van 10 
tot 17.30 uur. 

Wil je volgend jaar ook tonen 
welke artistieke talenten je in 
huis hebt? Stuur een mailtje 
naar culturele.collegas.gent@
gmail.com. 

FILM FEST GENT
 
Het Film Fest Gent, van 13 
tot 24 oktober, laat zoals elk 
jaar niet alleen acteurs maar 
ook de componisten van 
filmmuziek schitteren. Op 
donderdag 22 oktober kan je 
in Muziekcentrum De Bijloke 
naar het Great British Film 
Music Concert en in ’t Kuipke 
vindt op zaterdag 24 oktober 
de 15de editie van de World 
Soundtrack Awards Cere-
mony & Concert plaats. Alle 
leden van SodiGent krijgen 
15 % onlinekorting op beide 
concerten. In De Bijloke geldt 
de korting voor de tickets in 
de 2de categorie (standaard-
tarief 20 euro), in ’t Kuipke 
voor zowel de 1ste als de 2de 
categorie (standaardtarief res-
pectievelijk 50 en 40 euro). 
Surf naar www.filmfestival.
be, klik door naar de pagi-
na’s van deze concerten en 
reserveer tickets met de code 
‘STGENT15’.



Contacteer ons
09 266 53 80

www.stad.gent/SodiGent 
sodigent@stad.gent

Voortaan zijn we te vinden op één adres:
Onderstraat 22

op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 13 uur
woensdag ook van 14 tot 17 uur
nieuw: dinsdag van 13 tot 17 uur

Nieuw rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095


