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Cactusfestival
Feesten in Luik
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Scala Gentse Feesten

PREMIE REMGELD

Beste leden van SodiGent,
Zoals je hebt kunnen opmerken
vond je het SodiGent-magazine
thuis in de brievenbus. Je vraagt je af
waarom?
Wel, op deze manier bereiken we
niet enkel de leden maar ook de
gezinsleden. Zij genieten ook van de
vele voordelen en kunnen vanaf nu
het magazine zelf eens doorbladeren. Verschiet dus niet wanneer jouw kinderen of partner
komen aanlopen met een vraag over het aanbod.
Ook zorgen we ervoor dat alle magazines op hetzelfde
moment vertrekken, zodat iedereen de informatie over
de voordelen gelijktijdig ontvangt. We dragen nu eenmaal
het gelijkheidsprincipe hoog in het vaandel.
Ingesloten vond je ook je nieuwe lidkaart. Dit is een persoonlijke kaart mét QR code en hiermee kan je aantonen
dat je lid bent van SodiGent én genieten van vele kortingen of gebruiken als je deelneemt aan één van onze
activiteiten.
En dat zijn er heel wat. Nu we de gezellige, maar donkere winterdagen achter ons hebben, kunnen we er weer
volop op uittrekken. Een muziekfestival, een stadssafari,
een moerasparcours, een brouwerijwandeling staan op
het programma…neem snel een kijkje en reserveer alvast
jullie plaatsen.
In deze uitgave stellen we jou met veel plezier voor aan
Tonia Vanquickenborne. Zij staat sinds februari aan het
roer van SodiGent. Een nieuwe kapitein die jullie graag
vertelt wat zij allemaal in petto heeft. Wij wensen haar
alvast veel succes.
Zo, veel leesgenot en uiteraard wens ik iedereen een
mooie, zonnige en gezellige zomer toe!
Martine De Regge, Voorzitter SodiGent
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en Arne Berwouts Redactieadres: Botermarkt 1, 9000 Gent Coördinatie: Arne Berwouts
Realisatie: www.f-twee.be Drukkerij: Maatwerkbedrijf Nevelland
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Stadssafari

De Vurige

Stede

Wij Gentenaars houden van een
feestje, maar de Luikenaars kunnen er ook wat van. Het bewijs:
de 15-augustusfeesten in de oude
wijk Outremeuse. Het is een groot
volksfeest dat zijn oorsprong vindt
in 1927, toen enkele inwoners
van de wijk de onafhankelijkheid
uitriepen! Vandaar ook de bijnaam
van Outremeuse: République Libre
d’Outre-Meuse. Sindsdien wordt
de onafhankelijkheid jaarlijks
gevierd. Drie dagen lang, van 14 tot
16 augustus, staat het hart van Luik
in vuur en vlam.
De 15-augustusfeesten draaien
vooral om tradities en folklore. Het
folkloristische personage Tchantchès, dat je in Outremeuse overal
terugvindt, is de lokale mascotte.
Hij zou hier in 760 geboren zijn en
als baby enkel peket, een typisch
Luikse jenever, hebben gedronken.
De peket vloeit dan ook rijkelijk tijdens de feesten. Een aanrader voor
wie een glaasje jenever lust.
Wat mag je nog verwachten?
Volksspelen, folkloristische dansen

en een openluchtmis in het Waals.
Honderden kraampjes, een vlooienmarkt en tal van optredens en
concerten. Op 15 augustus vindt
ook een grote kleurrijke optocht
plaats met praalwagens, reuzen,
en fanfares uit het binnen- en
buitenland. De 15-augustusfeesten
trekken honderdduizenden bezoekers. De stadssafari is een uitgelezen kans om het allemaal eens van
nabij mee te maken.
Maar nog vooraleer je in het feest
duikt, neemt een ervaren gids je
anderhalf uur mee op sleeptouw.
Luik, de Vurige Stede, is een stad
die in veel opzichten op Gent lijkt.
We delen bijvoorbeeld een rijk
industrieel verleden, met William
Cockerill als de Luikse Lieven
Bauwens. Luik is ook, net als Gent,
een drukke universiteitsstad met
20.000 studenten. Vooral in de
wijk le Carré stromen op zonnige
dagen de terrassen en pleinen al
snel vol. Wanneer je de trein terug
naar Gent neemt, is volledig je
eigen keuze…

overzicht
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PRAKTISCH
• Wanneer: dinsdag 15 augustus
• Inschrijven: vanaf 31 juli
• Deelnemen: lid + 1 persoon of lid +
inwonende gezinsleden
• Prijs: 9 euro per persoon (trein heen en terug
+ gids + consumptie)
• Hoe: met de trein
• Vertrek: 13 uur aan Sint-Pietersstation Gent,
check-in: 12.45 uur aan de voorkant van het
station
• Terugkomst: vrij te beslissen
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actie
entertainment
educatief

agenda

Vanaf 5 juli

Zo mooi
Zo blond

Gentse Feesten

Zoek je opvang voor je kroost
tijdens de zomervakantie?
Kinderen en jongeren van 3 tot
en met 15 jaar kunnen naar de
Pretfabriek. Deze speelpleinwerking loopt tijdens de
weekdagen van 5 tot 13 juli
en van 31 juli tot 25 augustus.
Voor een volledige dag betaal
je 5,50 euro, maar kinderen en
jongeren van SodiGent-leden
mogen één dagje gratis naar
de Pretfabriek. Je vraagt een
kortingsbon aan bij SodiGent
die je ingevuld afgeeft aan de
organisatie van de Pretfabriek.
Reserveren en meer info via
Gentinfo (09 210 10 10).

Zomersproetjes, ieder
sproetje is een kusje waard…
Ken je deze van Rocco nog?
De musical ‘Zo mooi, Zo
Blond’ van Gert Verhulst en
Walter Van De Velde over een
Blankenbergse zomer, staat
bol van de Vlaamse hits. Een
ticket voor de voorstelling van
14, 15 of 16 juli kost 14 i.p.v. 18
euro (bij Uitbureau, Veldstraat
82) op vertoon van je nieuwe
lidkaart of bel 09 233 77 88
en vermeldt het codewoord
SodiGent.

Scala brengt tijdens de Feesten twee voorstellingen. ‘Soep
met ballekes’ (van Romain
Deconinck) speelt op 14 juli
(21 uur), 18, 19 en 23 juli (14
uur) en op 16, 17, 20, 21 en 22
juli (17u30) en gaat over de
weduwen Louise en Lotte die
op het gemaskerd bal op zoek
gaan naar een lief. In ‘Vlinders
zijn vrij’ (van Leonard Gershe)
leert een moeder haar volwassen blinde zoon meer vrijheid te laten, op 16, 20, 21 en
22 juli (14 uur). SodiGent-leden betalen 14 euro (i.p.v. 16
euro). Telefonisch reserveren
(09 228 87 20, codewoord
SodiGent) of aan de kassa met
de SodiGent-lidkaart.

Pretfabriek

www.stad.gent/ouders (>
vakantieaanbod > pretfabriek)

www.event-team.be

Scala theater

www.scalaplatform.be
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Cactusfestival

PRAKTISCH
• Wanneer: zaterdag 8 juli
• Wie: lid + 1 persoon of lid + inwonende gezinsleden
• Hoe: met de bus
• Vertrek: 11.30 uur, check-in: 11.15 uur aan
Driebeekstraat Gentbrugge (aan de sporthal)
• Terugkomst: twee momenten, geef je keuze door
bij inschrijving:
- zaterdag 22:30 (na het optreden van Oasis)
- zondag 2:00 (na het optreden van Kaiser Chiefs)
• Inschrijven: van 7 juni tot en met 21 juni
• Prijs: 29 euro per persoon (ticket + vervoer)
• Programma onder voorbehoud

Iedereen VIP

© Jokko
© Jokko

Het Cactusfestival in Brugge is een vaste waarde onder de
festivalgangers. Het is niet alleen gekend voor z’n uitstekend muzikaal programma, maar ook voor het lekkere eten
en randactiviteiten voor iedereen, jong en oud.

Vijfendertig jaar geleden
nodigde het café Cactus in
Brugge enkele bands uit om
vanop het Sint-Amandsplein de
braderie op te luisteren. Het café
ging ter ziele, maar de optredens
overleefden. Vandaag is het Cactusfestival een driedaags muzikaal gebeuren in het Minnewaterpark waar zowel binnen- als
buitenlandse bands graag te gast
zijn.
SodiGent-leden krijgen een
fikse korting op zaterdag 8 juli,
de dag waarop onder meer
de rockgroep Millionaire van
gitarist Tim Vanhamel - na 12
jaar stilte - zijn nieuwe plaat
‘Sciencing’ komt voorstellen. “Op
zaterdag treden ook de Kaiser
Chiefs, Jamie Lidell & The Royal
Pharaohs en Steve Winwood op,

exclusief: deze zomer kan je hen
namelijk alleen bij ons zien”, zegt
een fiere programmator Patrick
Keirsebilck. “En dan is er nog
de hiphop van zangeres Coely,
Indie r&b van Rhye en een portie
jazz van TaxiWars, met Tom
Barman.”
Wil je zelf even V.I.P. spelen?
Check de Skybar met zicht op
het podium. Je wordt er compleet in de watten gelegd. Tenminste, als je een drankje koopt.
Daarmee steun je Solar Zonder
Grenzen, een Brugse organisatie die in Afrika zonnekiosken
installeert in dorpen zonder
elektriciteit. In de Cactus Oase
leven kinderen zich uit bij Circusatelier Woesh! en kan je een
frisse duik nemen in het openluchtzwembad. Bommetje!
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Moerastocht

Een shot

adrenaline

Wie niet vies is van een streepje avontuur, trekt op zaterdag
2 september z’n stoute schoenen aan. SodiGent nodigt je
uit voor een pittige tocht doorheen het moeras, een klim
van negen meter hoog en een death ride. Dit is er eentje
voor de durvers.
Aan de Donkvijver in Oudenaarde ligt het avonturenpark
The Seven Summits, middenin
het recreatiedomein Ten Donk.
Daar wacht je het moerasparcours Pantanal, uniek in België.
De naam van deze avontuurlijke
tocht werd ontleend aan het
uitgestrekte draslandgebied in
Brazilië, dus dat belooft. Op je
pad doorheen het moeras kom
je voor allerlei hindernissen te
staan, zoals wiebelende bruggetjes en netten. Als één team proberen we daar proper en droog
doorheen te geraken. Of ons dat
lukt, dat zien we de dag zelf wel…
Een volgende uitdaging is de
Ferrata. Via ferrata is een term uit
het alpinisme: een met staalka6

bels uitgezet parcours langs een
rotswand. In Oudenaarde is het
een klimparcours dat rond een
toren van negen meter hoog is
gebouwd. Die klim je – beveiligd
- zijwaarts omhoog. Eenmaal
boven kan je even genieten
van een mooi uitzicht over het
domein. Even, want de weg
terug naar beneden leg je af met
een death ride, waarbij je via een
kabel naar beneden glijdt.
Je wordt steeds begeleid door
ervaren monitoren. Deze daguitstap is voor alle sportievelingen
vanaf 12 jaar. Wat moet je meebrengen? Sportieve kleding die
nat mag worden, schoenen met
een goede grip, reservekleding
en een handdoek.

PRAKTISCH

• Wanneer: zaterdag 2 september
• Hoe: eigen vervoer
• Waar: The Outsider, Donkstraat 50,
9700 Oudenaarde (gratis parking)
• Check-in: 13.30 uur
• Einde: 17.30 uur
• Inschrijven: van 7 juni tot 22 augustus
• Deelnameprijs: 5 euro (activiteiten +
consumptie)
• Deelnemers: lid + 1 persoon of lid +
inwonende gezinsleden (vanaf 12 jaar)

kortnieuws

Op vakantie!
Vakantie in het vooruitzicht maar nog geen
concrete plannen? Heel wat inspiratie is te vinden op de website van SodiGent. Wat dacht je
bijvoorbeeld van een hotelverblijf in het Turkse
Fethiye, of eerder een vakantiehuisje dicht bij
huis in de Ardennen? Voor alle bestemmingen
gelden forse kortingen, soms zelfs tot 40%. Surf
naar de website en reserveer je plekje onder de
zon.
www.sodigent.gent/financiele-voordelen/
vakantieparken

Ticketbrochure
Pretpark, cinema of kinderkamp? Geniet van tal
van kortingen in de nieuwe ticketbrochure. Nieuw
in het aanbod: Toverland in Nederland. Je vindt de
ticketbrochure op de website. Voor een papieren
versie bel je naar 09 266 53 80. De tickets koop je
bij SodiGent (tijdens de openingsuren) met bancontact. Voor grote hoeveelheden geef je best op
voorhand een seintje.
www.sodigent.gent/nieuws/de-nieuweticketbrochure-2017-er

Remgeld
Ben je lid van SodiGent? Was je
in 2016 in dienst? En heb je in
hetzelfde jaar minstens 140 euro
op je remgeldteller staan?
Dan krijg je als SodiGent-lid (tot
en met loonschaal A1a-A3a) 35
euro terug. Het remgeld is het
verschil tussen het bedrag dat je
neertelt voor medische kosten en
het geld dat je terugkrijgt van je
mutualiteit. Je vraagt een ‘stand
van de remgeldteller 2016’ bij je
mutualiteit en bezorgt dit attest
voor 31 augustus aan SodiGent
(Onderstraat 22), ter plaatse, per
mail of post.

Hospitalisatie
Ben je een gepensioneerd lid en heb je dit jaar de
tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering
2017 nog niet aangevraagd? Bij sommige verzekeraars kan je hiervoor een attest opvragen. Doet
jouw verzekeraar dat niet, bezorg SodiGent dan
een betalingsuitnodiging van je verzekeraar (om
te bewijzen dat je een verzekering hebt). Voeg
daar de rekeninguittreksels bij waaruit de betaling
van twee kwartalen blijkt. Bezorg die documenten
voor eind december bij SodiGent, Onderstraat 22,
ter plaatse, per mail of post. Deze regeling geldt
enkel indien je minimaal vijf jaar lid bent van
SodiGent.
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interview

Anouck Van den Hende is net getrouwd en een kersverse mama. Veel tijd
voor activiteiten heeft ze niet, vragen daarentegen heeft ze met hopen.
“Dat ik terecht kan bij SodiGent met vragen, is belangrijk voor mij.”

Luisterend oor

helpend handje
“De premies van SodiGent zijn mooi
meegenomen. Ik ben in 2015 getrouwd.
Bevallen van een zoontje vorig jaar. Dat
waren veel premies op korte tijd, en dat
is altijd zeer welkom. Maar wat ik ook
een groot voordeel vind aan het lidmaatschap, is dat je ergens terecht kan
met vragen. Bij financiële problemen of
gezondheidsproblemen is er een luisterend oor en een helpend handje.”
Anouck Van den Hende begon vier jaar
geleden bij de dienst Migratie van Stad
Gent. “Ik werk aan het loket. Samen
met mijn collega’s behandelen we alle
dossiers van de dienst Vreemdelingenzaken voor Gent. Onderling afspreken
om iets te doen nà het werk, dat is heel
moeilijk. De wil is er wel, maar een
moment vinden waarop iedereen kan...
Er staat nu wel een teambuildingsactiviteit gepland en misschien kunnen we
daarvoor een premie krijgen via ‘Orga-
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niseer je eigen project’ van SodiGent.”
De drukte van het dagelijks leven trekt
dikwijls een streep door aanlokkelijke
plannen. “Om de schade in te halen heb
ik al enkele activiteiten ingepland. Dit
jaar wil ik zeker naar het Sinterklaasfeest
met mijn zoon. En als hij groot genoeg
is zou ik graag eens naar Plopsaland
gaan. En de Foute Party staat nu al in
mijn agenda en die van mijn collega’s.
Het zal dus nog een druk jaar worden!
Als het allemaal lukt, want eigenlijk
heb ik bijna altijd wel iets te doen ’s
avonds…”
Maar de druk om mee te doen, neemt
toe. En die druk komt uit onverwachte
hoek: “Mijn grootmoeder is ook lid van
SodiGent, sinds dag één en ze heeft
mij altijd aangemoedigd om ook lid te
worden. Ze is nog altijd lid en pluist de
agenda uit…”

Brouwerijwandeling

Hoor de herten

burlen

Ambachtelijk bier, een fikse wandeling en een buitenbarbecue, en
dat allemaal in de Ardennen. Het is niet de eerste brouwerijtocht
van SodiGent, maar het belooft een memorabele editie te worden.

De herfst is het seizoen bij uitstek om
door de Ardennen te trekken, want
de natuur is er dan op z’n mooist. De
brouwerijtocht - een klassieker in het
SodiGent-aanbod - steekt voor de
eerste keer de taalgrens over. Met de
bus gaat het richting Ambly en Nassogne, twee dorpen in het hart van
het woudmassief Saint Hubert - een
parel voor elke natuurliefhebber.
In Ambly bezoek je Saint-Monon,
een familieboerderij waar ambachtelijk bier wordt gebrouwen. Dat
doen ze ondertussen al iets meer dan
twintig jaar. De naam Saint-Monon
verwijst naar de patroonheilige van
de boeren, een Schotse martelaar
die rond 600 in deze streken zieltjes
kwam redden. Het is brouwer Pierre
Jacob zelf die de rondleiding geeft en
ons drie bieren laat proeven.

De wandeling is ongeveer negen
kilometer. Het gaat stevig op en
neer, door bossen en velden. Neem
dus zeker stevige stapschoenen en
regenkleding mee. ’s Avonds koelt
het snel af, een warme trui is geen
overbodige luxe.
Rond 12 uur ’s middags stoppen
we voor een picknick, dit eten en
drinken moet je zelf meebrengen.
’s Avonds mag je aanschuiven voor
een buitenbarbecue met lokale
producten. Met een beetje geluk
horen we de edelherten burlen. En
zeldzame ervaring. Je hoort het bijna
nooit wanneer je in het bos wandelt,
behalve tussen half september en
half oktober want dan is het bronstijd voor de edelherten. Mannetjes
gaan op zoek naar een vrouwtje.
Om indruk te maken, maken ze een
geluid dat burlen wordt genoemd.

PRAKTISCH
• Wanneer: zaterdag 23 of 30 september
• Hoe: met de bus
• Deelnemers: lid + 1 persoon
• Inschrijven: van 7 juni tot 15 september
• Kostprijs: 9 euro (vervoer + bezoek + barbecue)
• Vertrek: 9 uur, check-in: 8.45 uur Driebeekstraat
Gentbrugge (sporthal)
• Terugkomst: 22.30 uur
• Meebrengen: picknick, stapschoenen,
regenkleding, warme trui
www.saintmonon.be
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Tonia
maakt plannen
SodiGent wordt sinds 1 februari aangestuurd door Tonia
Vanquickenborne. ‘Snelle of levendige bron’, betekent haar
familienaam letterlijk. Ze lacht. “Op werkvlak ben ik inderdaad een rappe. Ze hebben me wel eens Speedy Gonzales
genoemd.” Geen verrassing: Tonia heeft ideeën zat voor
SodiGent.

De fotograaf zet zijn materiaal
op in de binnentuin van het Hof
van Ryhove. Het middeleeuwse
steen in de Onderstraat 22 is
stadsbezit en momenteel de uitvalsbasis voor de zeven medewerkers van SodiGent.
Tonia Vanquickenborne: “Elke
locatie heeft voor- en nadelen.
We zitten hier een beetje apart.
Maar daardoor kunnen onze
leden wel discreet langskomen
als ze ergens mee zitten. Die
maatschappelijke dienstverlening is een belangrijk onderdeel
van onze werking. Het is zelfs de
hoofdreden waarom ik deze job
wilde doen.”
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We installeren ons aan een van
de houten picknicktafels, onder
een deugddoende lentezon.
Eerste vraag: hoe is Tonia
Vanquickenborne hier terechtgekomen? “Ik ben socioloog
en heb eerst vijf jaar in Brussel
gewerkt, bij de RVA. In 2000 kon
ik aan de slag in de dienst Veranderingsbeleid van de Stad Gent,
in 2002 werd ik stafmedewerker
bij Human Resources.”
Vanwaar de overstap
naar SodiGent?
“Ik heb het altijd een zeer aantrekkelijke dienst gevonden. De
Groep Gent betaalt een deel van

interview

onze werkingsmiddelen, omdat
ze geeft om het welzijn van de
medewerkers. Niet alleen op de
werkvloer, maar ook in de vrije
tijd en na het pensioen. We leggen ook niets op. De medewerkers kiezen er zelf voor om lid
te worden. Ze betalen 2 euro per
maand en tonen zo dat ze collegialiteit en solidariteit belangrijk vinden. Ook de lidgelden
gebruiken we immers voor onze
werking.”
Waarom is die maatschappelijke
dienstverlening zo belangrijk?
“Een ernstige ziekte, onverwachte uitgaven: iedereen kan
in de problemen raken. Het
gebeurt steeds vaker. Soms
komen mensen hier binnen met
een plasticzak vol ongeopende
facturen. We doen er dan alles
aan om hen te helpen of naar de
juiste organisatie door te verwijzen. Het is onzichtbaar, maar
dankbaar werk.”

SodiGent kan renteloze leningen en zelfs een gift regelen?
“Ja, maar het gaat niet alleen om
geld. Sommige mensen hebben meer nood aan een goede
babbel dan aan geld. Een mooi
voorbeeld is het project ‘Hand
in Hand’, waarin we eenzame
of zieke leden in contact brengen met een ex-collega. Die
halen herinneringen op aan het
werk of nemen hen mee op een
activiteit. Dit kan een beslissend
duwtje in de rug zijn om uit het
isolement te komen.”
SodiGent organiseert veel
activiteiten. Hoe zit het met de
‘fun’-afdeling?
“Zeer goed. We zijn net met 8
bussen en 500 mensen naar
Phantasialand geweest. Ook
de Whiskyproeverij en de Date
Night waren een succes. We willen de mensen blijven verrassen
met minder voor de hand liggende activiteiten. We gaan het

aanbod dit jaar wel eens goed
onder de loep nemen. Welke
leden vinden gemakkelijk de
weg naar de activiteiten? Welke
bereiken we onvoldoende en
hoe komt dit? We willen iedereen
aanspreken, ook met ons aanbod
van financiële kortingen en
voordelen.”
Waarvan heb jij zelf al gebruik
gemaakt?
“Van dat financiële luik. De
premies waren zeer welkom
toen we trouwden en kinderen
kregen. De korting op bioscooptickets is ook goed meegenomen. Veel mensen beseffen niet
hoeveel er mogelijk is. Denk
maar aan de kortingen op een
vakantieparkverblijf of de goedkopere tickets voor dierentuinen
en pretparken.”

aantal winkels uit die een ledenkorting aanbieden. Daarvoor
gebruik je vanaf nu de nieuwe
lidkaart, die in dit magazine zit.
Het lidnummer daarop zal je in
de toekomst kunnen gebruiken
om op de website in te schrijven
en te betalen voor activiteiten, of
om kortingtickets uit te printen.
Ook Facebook willen we actiever
gebruiken.”
Wat is je grote droom voor
SodiGent?
“Dat alle personeelsleden van de
Groep Gent ons en ons aanbod
goed leren kennen. Als dat lukt,
dan is de stap naar lidmaatschap
gauw gezet. Niet alleen voor je
eigen voordeel, maar ook uit
solidariteit met collega’s die het
moeilijk hebben.”

Wat zijn je belangrijkste eerste
plannen?
“We breiden momenteel het
11

HOE INSCHRIJVEN
VOOR DE ACTIVITEITEN
Heb je een computer?

NEEN

JA

09 266 53 80 of
je komt langs

sodigent@stad.gent

Je krijgt de
betalingsmodaliteiten

Je schrijft over
met de juiste
mededeling

Je ontvangt een
bevestigingsmail

Je wordt telefonisch
gecontacteerd

Je reservatie
is definitief!

Hoe inschrijven
voor de activiteiten
Wie kan er mee? Je mag natuurlijk alleen deelnemen aan
alle activiteiten die SodiGent organiseert, maar je kan ook
altijd één persoon meenemen. Wie je meeneemt maakt niet
uit, dat mag je partner of een vriend zijn. Voor sommige
activiteiten kunnen ook jouw gezinsleden deelnemen. Het
wordt steeds vermeld in de communicatie van de activiteiten. Voor het kinderaanbod zijn natuurlijk niet enkel
inwonende zonen of dochters welkom, maar ook de kroost
uit een nieuw samengesteld gezin. Zo maakt bijvoorbeeld
de Sint geen enkel onderscheid tussen je eigen kinderen en
die van je nieuwe partner. Je dient enkel aan te tonen dat je
met je nieuwe partner op hetzelfde adres woont. Het wordt
steeds vermeld in de communicatie.
Met andere woorden: de deuren staan open voor je gezinsleden en een vriend of familielid, maar dan moet je wel
steeds zelf deelnemen. En tot slot een finale tip: schrijf altijd
snel in, want vol is vol!

CONTACTEER ONS

KAN IK NU NOG ANNULEREN?
Ja, tot het einde van de inschrijvingstijd.

KRIJG IK DAN MIJN INSCHRIJVINGSGELD TERUG?
Ja, als je SodiGent vooraf verwittigt.

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
Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095
Volg ons op facebook

www.facebook.com/sodigent

