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IN DE KIJKER

Een dagje Limburg

activiteiten • maatschappelijke ondersteuning • financiële voordelen

in dit nummer
Beste leden van SodiGent,
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De vakantie is in zicht… De jeugd is volop
aan het studeren voor de laatste
examens…. Nog even volhouden en
dan is het volop genieten van een
welverdiende vakantie !!
Wat staat er allemaal op het
programma aan activiteiten:
We gaan op daguitstap naar het gezellige
Limburg en bezoeken het wijnkasteel Genoels Elderen.
Dit is zeker een aanrader !
Gent heeft een rijke traditie in het kruisboogschieten en
onder het mom ‘Toerist in eigen stad’ bezoeken we de
2 kruisbooggildes die de stad rijk is, Sint-Joris en 
Sint-Rochus.
SodiGent zal ook bij de start van het nieuwe culturele
seizoen zijn. Kijk snel op blz 6 om te zien wat we
aanbieden voor OdeGand van het Festival van
Vlaanderen.
In dit nummer verwelkomen we ook Sofie De
Paermentier, zij komt als maatschappelijk consulent het
team van SodiGent versterken.
Gepensioneerde leden kunnen vanaf nu hun
aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de
hospitalisatieverzekering 2016. De actieve leden kunnen
tot einde augustus hun aanvraag indienen voor een
tegemoetkoming in het remgeld…
Rest mij nog jullie een deugddoende vakantie toe te
wensen !
Martine De Regge, Voorzitter
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‘Je bent onder collega’s’
SodiGent wordt versterkt met
Sofie De Paermentier (29) als
maatschappelijk werkster.
“Een zevental jaar geleden
behaalde ik mijn masterdiploma
in het Sociaal Werk. Meteen
daarna ging ik als maatschappelijk werker aan de slag bij het
OCMW, eerst een half jaartje in
Affligem, nadien in Gent. Ik heb
eerst van verschillende diensten
‘geproefd’, de laatste jaren ben ik
blijven plakken bij de Energiecel.
Daar kunnen mensen terecht als
ze problemen hebben met het
betalen van hun energiefactuur,
mijn ‘werkterrein’ was vooral de
Brugse Poort. De job was heel
boeiend en ik heb er superveel
geleerd, maar eenvoudig was
het niet. Dagelijks kom je met
uitzichtloze situaties in contact,
en dikwijls sta je als hulpverlener
met je rug tegen de muur. Op den
duur kruipt dat in je kleren …”

HULP AAN COLLEGA’S
Toen Sofie de vacature bij
SodiGent zag, was haar interesse
meteen gewekt. “SodiGent heeft

een mooi aanbod en de dienstverlening is zeer gevarieerd. Ik
help onder andere mee met de
organisatie en begeleiding van
de activiteiten en een klein stukje
met het communicatiebeleid van
SodiGent. Maar ik hou mij vooral
bezig met de maatschappelijke
ondersteuning. Alle actieve en
gepensioneerde leden van Groep
Gent kunnen bij ons terecht voor
hulp bij administratie, renteloze
leningen, tussenkomsten in medische kosten, eenmalige financiële
tegemoetkoming, enzovoort.
Dat sprak mij trouwens ook aan
in de job: je bent hier bezig met
je collega’s, het geeft enorm veel
voldoening als je voor hen iets
kunt betekenen.”

Vragen over maatschappelijke
ondersteuning?
Neem contact op met
Sofie De Paermentier,
09 266 53 89 of
Saskia De Bruycker,
09 266 53 90.

Sodigent wordt
versterkt met Sofie
De Paermentier.
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UITSTAP

Een dagje Limburg
Limburgers zijn misschien
wat trager, maar ze
weten wel hoe ze goeie
wijn moeten maken. Je
kan het zelf ontdekken
tijdens de SodiGent-uitstap
naar het wijnkasteel Genoels
Elderen in Riemst, het grootste
in ons land. Het kasteel won al
enkele internationale prijzen
en mag zich dus terecht een
van de beste Belgische wijnmakers noemen. Eén van die
wijnen kan je proeven tijdens
ons bezoek.
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ook meer dan tweeduizend
voorwerpen bewonderen, van
gouden munten tot bronzen
zwaarden.
Na al die bezoekjes ga je
zelf op ontdekkingstocht in
Tongeren. Je kan er de vele
historische monumenten
bewonderen, zoals het bekende Ambiorixstandbeeld of de
Middeleeuwse Moerenpoort.
Maar gewoon genieten van
het – hopelijk – mooie weer
op een terrasje kan natuurlijk
ook …

GALLO-ROMEINS
PRAKTISCH
Dinsdag 2 of donderdag 11 augustus.
SodiGent-leden en hun partner betalen 30 euro per persoon
(exclusief dranken tijdens de maaltijd).
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 13 juli, op 09 266 53 80 of via
sodigent@stad.gent. Na je inschrijving ontvang je de betalingsmodaliteiten.
PROGRAMMA
• 7.30 uur: afspraak aan de Park & Ride in Gentbrugge (Land van Rodelaan)
• 10 uur: bezoek wijnkasteel Genoels Elderen
• 12.30 uur: lunch in restaurant Waterburcht
• 14.30 uur: bezoek aan Gallo-Romeins museum
• 16 uur: vrij bezoek Tongeren
• 18 uur: vertrek naar Gent
• 20 uur: terug in Gent

Nadat de dorst gelest is, is het
tijd om de honger te stillen.
Voor de lunch trekken we
naar het kasteel Waterburcht
in Riemst, waar je versbereide
streekproducten voorgeschoteld krijgt. Nadien bezoeken
we met een gids de permanente collectie van het GalloRomeins museum in Tongeren.
Je ontdekt er het verhaal van
‘de mens’ in Limburg, van de
prehistorie tot het einde van
de Romeinse tijd. Je kan er

Menu
Voorgerecht:
Velouté van grotchampignons
•
Hoofdgerecht:
Riemster stoofpotje van
grottenbier met frieten en
salade
•
Dessert:
Coupe Negresco met
Riemsterse advokaat

TOERIST IN EIGEN STAD

‘Behendigheid
is een must’
Onder de noemer ‘Toerist
in eigen stad’ ga je samen
met SodiGent op zoek naar
pareltjes in Gent die je normaal
gezien niet zomaar kan bezoeken. Tijdens de allereerste
editie ontdek je de wereld van
de Kruisbooggilden. Gilden,
in het meervoud, want Gent
telt er twee: de Koninklijke
Souvereine Hoofdgilde van
Sint-Joris – de oudste – en
de Oude Koninglyke Gilde
Sint-Rochus. Eén daarvan kan
je op donderdag 8 september
bezoeken – je keuze geef je
ten laatste eind augustus door
aan SodiGent.

KRUISBOOGSCHIETEN
De Koninklijke Souvereine
Hoofdgilde van Sint-Joris
ontstond al in de vroege
middeleeuwen. Het doel: de
stad verdedigen met, jawel, de
kruisboog. Dat is gelukkig al
lang niet meer nodig, maar de
kunst van het kruisboogschieten wordt er wel nog steeds

beoefend. Dat is minder eenvoudig dan je misschien zou
denken, en dat bewijst ook
de spreuk van de Koninklijke
Souvereine Hoofdgilde van
Sint-Joris: ‘Behendigheid is
een must, geholpen door het
geluk’. Wie harde bewijzen wil,
mag het tijdens het bezoek
zelf eens uitproberen …
Dat kan trouwens ook als je
kiest voor een bezoekje aan
de Koninglyke Gilde Sint-
Rochus. Die is een stuk jonger
dan de Koninklijke Souvereine
Hoofdgilde van Sint-Joris – om
en bij de vijfhonderd jaar –
maar de collectie kruisbogen is
er daarom niet minder indrukwekkend om.
Nadat je de Willem Tell in jezelf
hebt losgelaten, volgt er nog
een rondleiding doorheen het
rijke verleden van de gilde van
je keuze. Nababbelen over de
schietavonturen kan ook nog:
de namiddag wordt afgesloten
met een drankje.
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PRAKTISCH
Donderdag 8 september
Voor 5 euro bezoek je één gilde:
• Koninklijke Souvereine Hoofdgilde van Sint-Joris:
afspraak om 13.30 uur aan de ingang van de kerk op het Spaans
kasteelplein.
• Koninglyke Gilde Sint-Rochus: afspraak om 13.30 uur aan de ingang
van de Sint-Pietersabdij.
Geef uiterlijk op dinsdag 30 augustus door welke gilde je wilt
bezoeken, via 09 266 53 80 of sodigent@stad.gent.
Na je inschrijving ontvang je de betalingsmodaliteiten.
Meer info over de gilden: www.sintjorisgilde.be, www.sint-rochus.be

ODEGAND

Muziek op en langs het water
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Een muzikale ontdekkingstocht op en
langs de Gentse binnenwateren, dat
kan alleen maar OdeGand zijn. De 14de
editie van het muziekfestival vindt plaats
op zaterdag 17 september en SodiGent-
leden kunnen voor minder dan de helft
van de prijs meegenieten.
“We spreken af om 12 uur in onze tuin in
de Onderstraat voor een aperitief”, vertelt
Arne Berwouts (Sodigent). “Daar krijg je je
ticket, waarmee je concerten kan meepikken, zoveel je maar wil, tussen 13 en 19
uur. Er zijn er meer dan zestig, op tientallen locaties in de binnenstad. Met dat
ene ticket kan je ook met de bootjes
van concert naar concert varen.”

TERUG NAAR DE ROOTS
Wat staat er allemaal op het
programma? Veerle Simoens,
artistiek directeur Gent
Festival van Vlaanderen:

“Traditiegetrouw gaat het aanbod van
klassiek tot wereldmuziek. Het thema is
‘roots’: we keren terug naar onze wortels.
Het Nationaal Orkest van België brengt
bijvoorbeeld volksmuziek uit de Balkan
en in het NTGent kun je genieten van een
komische opera of ‘operette’ – een genre
dat vroeger enorm populair was in Gent.
Maar er zijn ook veel kleinere pareltjes
die het ontdekken waard zijn.”

VUURWERK
Naar goede gewoonte wordt OdeGand
afgesloten met een knal … Letterlijk. “Het
vuurwerk aan de Gras- en Korenlei geeft
tegelijk het startschot van het nieuwe
culturele seizoen. Daarvoor kan je nog
genieten van een speciaal slotspektakel,
om 22 uur. Wat dat precies zal zijn, houden we nog eventjes geheim …”, aldus
Veerle Simoens.

PRAKTISCH
Zaterdag 17 september
Afspraak om 12 uur bij SodiGent, Onderstraat 22.
13 euro per persoon (i.p.v. 28 euro)
Inschrijven kan nog tot vrijdag 2 september op 09 266 53 80 of sodigent@stad.gent.
Daarna ontvang je de betalingsmodaliteiten.
Info: www.odegand.be
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REMGELD 2015
35 EURO TERUG

VERZEKERING

HOSPITALISATIE

REÜNIE
SAVE THE DATE!

Ben je lid van SodiGent, nog
steeds aan het werk en heb
je in 2015 minimaal 140 euro
remgeld neergeteld? Dan
betaalt SodiGent je 35 euro
terug. Om die premie binnen te
halen, moet je wel eerst even
langsgaan bij je mutualiteit voor
de stand van je remgeldteller
– wacht daar niet te lang mee
want mutualiteiten hebben tijd
nodig om alle aanvragen te
verwerken. Het document met
de stand van je remgeld 2015
breng je uiterlijk op woensdag 31 augustus binnen bij
SodiGent.
Opgelet: de tegemoetkoming is
enkel geldig voor actieve leden
tot en met de loonschaal A1aA3a. Enkel je eigen remgeld
komt in aanmerking, niet dat
van je gezinsleden.

Als gepensioneerd lid
kom je in aanmerking voor
een tegemoetkoming in je
hospitalisatieverzekering,
ongeacht bij welke verzekeraar je bent aangesloten. Je
moet wel minstens vijf jaar
lid zijn en kunnen aantonen
dat je verzekerd bent en
voor minstens twee kwartalen betaald hebt. Is dat het
geval, dan geniet je van een
tegemoetkoming van 35 euro
(tot en met 65 jaar), 70 euro
(van 66 tot en met 70 jaar)
of 105 euro (vanaf 71 jaar).
Onder welke categorie je
valt, hangt af van hoe oud je
was op 1 januari 2016. Breng
de documenten uiterlijk op
vrijdag 30 december binnen
bij SodiGent.

De tijd dat gepensioneerden hele dagen voor de buis
zaten, is al lang voorbij. Bij de
senioren van vandaag lopen de
agenda’s meestal snel vol, dus
zet eind oktober alvast een dik
kruis want dan is het weer tijd
voor de jaarlijkse reünie. Voor
gepensioneerde leden van
het OCMW en het Jan Palfijn
Ziekenhuis vindt die plaats op
donderdag 27 oktober, voor de
oud-medewerkers van de Stad
Gent, Haven Gent, Onderwijs,
Brandweer, … op vrijdag 28
oktober. Na het diner kan je het
eten laten zakken op de dansvloer, maar rustig bijpraten met
je oud-collega’s kan natuurlijk
ook.
Inschrijven kan pas na de
publicatie van het SodiGent
magazine in september.

Meer info: www.sodigent.gent
of 09 266 53 80.

Meer info: www.sodigent.gent
of 09 266 53 80.

Meer info: www.sodigent.gent
of 09 266 53 80.

PRETFABRIEK
1 DAG GRATIS
Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn
tijdens de vakantie welkom
in de Pretfabriek voor pret
aan de lopende band. Voor
een volledige dag betaal
je normaal gezien 5 euro,
maar kinderen van SodiGent
leden kunnen één dagje
gratis naar deze speelplein
werking. Je kan het gratis
toegangsticket afhalen bij
SodiGent, Onderstraat 22, en
afgeven op de dag van de
deelname, ter plekke in de
Sint-Baafskouterstraat 129 in
Sint-Amandsberg.
De fabriek opent van dinsdag
5 tot vrijdag 15 juli en van
maandag 1 tot donderdag 25
augustus de deuren, enkel op
weekdagen en telkens tussen
8 en 18 uur.
Meer info over de Pretfabriek vind
je op www.stad.gent/ouders >
Vakantieaanbod > Pretfabriek of op
09 269 81 10 (Jeugddienst).

7

Contacteer ons
09 266 53 80

www.sodigent.gent

sodigent@stad.gent
www.facebook.com/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

