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Uitstap Phantasialand

Whisky tasting

Date Night

EDITIE MAART 2017

©
 P

h
an

ta
si

al
an

d



2

Ik ben verheugd je het vernieuwde 

en eerste SodiGentmagazine van 

2017 te kunnen voorstellen! Dit tijd

schrift is, samen met de website en 

de facebookpagina, het speerpunt 

van de communicatie naar jullie, de  

leden van SodiGent. 

Dit tijdschrift zorgt ervoor dat alle 

leden op dezelfde manier gelijktijdig 

worden geïnformeerd. Met dit ma

gazine kunnen we ook de leden die niet over een vaste 

werkplek of die niet over een thuiscomputer beschik

ken op de hoogte brengen van onze plannen en acties. 

 Bovendien groeit de vraag vanuit verschillende doel

groepen naar specifieke en gerichte informatie.

Deze editie brengt dan ook een overzicht van alle evene

menten die SodiGent in 2017 organiseert. Je zal zien: er 

is voor elk wat wils! Bovendien verneem je ook hoe en 

wanneer je je kan inschrijven. Blader snel door en je  kan 

lezen hoe je jouw partner kunt verrassen met een roman

tisch filmavondje. Of laat je je liever onderdompelen in 

de geheimen van de Single Malt Whisky’s? Een dagje naar 

zee, een uitstap met je gezin of met de kleinkinderen naar 

Phantasialand, het kan allemaal.

Maar SodiGent doet meer dan alleen het organiseren van 

boeiende evenementen. In dit nummer lees je ook hoe 

SodiGent je kan helpen wanneer je in moeilijk financieel 

vaarwater zit of hoe je van verschillende kortingen kunt 

genieten.

In dit boekje focussen we ook eens op de verschillende 

leden: wie zijn ze, waar werken ze en van welke voor

delen genieten ze.

Kortom dit is een nieuw nummer boordevol interessante 

informatie ! Veel leesgenot !

Martine De Regge, Voorzitter SodiGent

voorwoord

Een zilte

Even uitwaaien aan zee, da’s 

heerlijk. En als extraatje kan je 

oesters proeven, de enige echte 

‘Ostendaise’, en word je verwend 

met een driegangenmenu. Daarna 

gaat het richting Zeebrugge voor 

een rondvaart in een wereldhaven. 

Oesters, kreeft en king krab, … In 

de oesterkwekerij De Oesterput 

is er aan zilte lekkernijen geen 

gebrek. 

De familie Puystjes kweekt er 

sinds 1995 de ‘Ostendaise’, de 

enige echte Belgische oester. 

Eerst krijgen we een woordje uit-

leg en dan mogen we proeven. 

Om 11.30 uur gaan we uitgebreid 

eten. Er is keuze uit twee voor-

gerechten – zalm of paté – en 

twee hoofdgerechten: visgratin 

of kalkoenfilet, telkens met kro-

ketjes en seizoengroenten. 

Na het dessertbordje met koffie 

volgt een streepje avontuur: we 

gaan op ontdekking in de haven 

van Zeebrugge. We schepen in 

op het nieuwste passagiersschip 

van België voor een boottocht 

van 75 minuten. We varen onder 

meer langs het sterneneiland 

met duizenden zeevogels en 

een van de grootste sluizen ter 

wereld. Na de boottocht kan je 

nog een paar uurtjes vrij rond-

lopen in Oostende, om 18 uur 

vertrekt de bus opnieuw richting 

Gent.

Wil je mee? Bezorg het inge-

vulde inschrijvingsformulier 

aan SodiGent, Onderstraat 22. 

Je kan ter plaatse in SodiGent 

of via overschrijving betalen. Je 

inschrijving is pas definitief na 

ontvangst van de betaling.

Dagje aan zee

 zonde
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PRAKTISCH

• Wanneer: zaterdag 10 juni 

of donderdag 22 juni

• Inschrijven: van 15 maart 

tot 1 juni

• Deelnemers: elk lid mag 

één persoon meenemen

• Kostprijs: 30 euro per 

persoon

• Vertrek bus: 8.30 uur, 

 Driebeekstraat in Gent-

brugge (aan de sporthal), 

check-in vanaf 8.15 uur

• Terugkomst: 19 uur, 

zelfde adres

Voornaam en naam lid:

Gsm-nummer:

Ik schrijf me in voor:

  Zaterdag 10 juni 2017

  Donderdag 22 juni 2017

Als voorgerecht kies ik:

  Gerookte zalm met uitjes

  Bordje met Beauvoorderpaté

Als hoofdgerecht kies ik:

  Visgratin met kroketjes en seizoens- 
groenten

  Kalkoenfilet in roomsaus met  
kroketjes en  seizoengroenten

 Ik betaal via overschrijving op  
BE76 0680 5089 3095 met vermelding 
“zee” + naam en voornaam lid + keuze dag:
…….. X 30 euro = …….. euro

 Ik kom betalen bij SodiGent,  
Onderstraat 22
…….. X 30 euro = …….. euro

Kinderkampen
Idee Kids en Free-Time

11
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Op donderdag 30 maart kan je 

de was en de plas even aan de 

kant zetten voor een gezellig of 

romantisch filmavondje. SodiGent 

presenteert Lion, het verhaal van 

een vijfjarige Indiase jongen die 

per ongeluk zijn familie kwijt-

raakt en ze pas als volwassen man 

terugvindt.

Deze filmavond, om 20 uur in 

Kinepolis Gent (tickets vanaf 

19u30, reservatie plaatsen niet 

mogelijk), is de eerste Sodi-

Gent-activiteit van het jaar. Ideaal 

om met je partner te doen of 

misschien wel met iemand waar 

je een oogje op hebt? Uiteraard 

kan je ook gewoon een vriend 

meenemen.

Het hoofdpersonage Saroo Brierly 

bestaat echt. Als vijfjarig baasje 

zocht hij samen met zijn broer 

naar geld op treinsporen en in de 

rijtuigen. In een van die rijtuigen 

sukkelde hij in slaap, om wakker 

te worden in Calcutta, duizenden 

kilometers van zijn geboortedorp 

vandaan. Na wekenlang op straat 

leven, kwam hij in een weeshuis 

terecht en werd hij door een Aus-

tralisch echtpaar geadopteerd. Op 

zijn 30ste vond Saroo zijn familie 

terug, dankzij Google Earth en 

een paar jeugdherinneringen. Een 

verhaal dat zelfs filmscenaristen 

niet zouden verzinnen. Soms is de 

realiteit vreemder dan fictie.

Na de film gaat het richting 

Sint-Pietersabdij. In de vertrekken 

van de Sint-Rochusgilde wacht je 

een gratis drankje en kan je nog 

gezellig napraten.

Heb je een computer dan schrijf je 

je in via mail sodigent@stad.gent, 

heb je geen computer dan schrijf 

je je in via telefoon 09 266 53 80. 

Na inschrijving ontvang je de 

betalingsmodaliteiten.

Wil je je date extra verrassen? 

Bezorg SodiGent bij je inschrij-

ving een openingszin waarmee 

je ooit iemand hebt versierd. De 
negen meest originele zinnen 
winnen een duo-zitplaats!

Om de dag tegen Racisme extra 

glans te geven, kan je met je col-

lega’s naar de film Hidden figures 

op 21 maart. Dit aanbod is enkel 

voor de huidige medewerkers van 

de stad Gent en het OCMW Gent 

en wordt georganiseerd door de 

werkgever.

Date Night
Naar de film
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PRAKTISCH

• Wanneer: donderdag 30 maart

• Waar: Kinepolis Gent

• Wanneer: 20 uur start film

 tickets vanaf 19u30

• Inschrijven: vanaf 15 maart

• Deelnemers: elk lid mag één 

persoon meenemen

• Kostprijs: 6,5 euro per persoon

8 juli
Cactusfestival 

Een klassieker in de wereld 

van de festivals: Cactus! 

De grote wei in het Minne-

waterpark in Brugge zal 

weer vollopen. De eerste 

namen zijn gekend: Kaiser 

Chiefs, Goose, Richard 

Ashcroft… En natuurlijk 

de vaderlandse trots:Het 

Zesde Metaal. Geen 

 vervoerszorgen meer, 

we gaan met de bus! Een 

ticket all-in kost 29 euro. 

Volg onze nieuwsbrieven.

Inschrijven kan vanaf 7 

juni.

www.cactusfestival.be

15 aug
Outremeuse

De Gentse Feesten in het 

klein. Zo omschrijf je nog 

best de Outremeuse in 

Luik. Drie dagen feest, 

met ‘slechts’ 200.000 

bezoekers. We zullen 

er ons meteen thuis 

voelen! Gegarandeerd 

een ontdekking voor elke 

Gentenaar. We gooien 

ons in de festiviteiten 

van dinsdag 15 augustus. 

Inschrijven kan vanaf 7 

juni. Kost per persoon: 

slechts 9 euro. We gaan 

met de trein.

www.sodigent.gent

2 sept
moerastocht

Een uitdaging voor echte 

sportievelingen: een tocht 

die in de kuiten bijt. De 

precieze details houden 

we liefst een beetje ge-

heim; We kunnen alvast dit 

verklappen: nee, het wordt 

niet in Gent, er zit een 

hoogteparcours in en zelfs 

een moerastocht! Avon-

tuurlijk aangelegd? Hou 

dan zondag 2 september 

vrij in je agenda. Voor 5 

euro kan je inschrijven 

vanaf 7 juni. Met eigen 

vervoer.

www.sodigent.gent

agenda
actie

entertainment

educatief
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agenda
actie

entertainment

educatief

26-27 okt
reünie

Een klassieker in ons 

aanbod: de reünie voor de 

gepensioneerde leden van 

OCMW en Jan Palfijn (op 

donderdag 26 oktober) en 

van Haven, Stad, Politie, 

Onderwijs, Brandweer 

Gent,… (op vrijdag 27 

 oktober). We schuiven aan 

in het Boerenhof in Oost-

akker, voor 35 euro per 

persoon. Inschrijven kan 

vanaf 13 september.  

Meer details in de volgen-

de editie van dit magazine.

www.boerenhof.be

30 sept
brouwerij

Na de zomer komt de 

herfst. Een beetje vroeg 

om daar nu al aan te den-

ken. Of toch niet! Het zou 

zonde zijn mocht je deze 

uitstap niet in je agenda 

reserveren. Een tocht met 

de bus in de Ardennen, 

een herfstige barbecue 

en een bezoek aan de 

brouwerij Saint Monon in 

de buurt van Ambly. Een 

aanrader voor de lekker-

bekken. Voor 9 euro per 

persoon kan inschrijven 

vanaf 7 juni.

www.saintmonon.be

17 & 18 nov
Lotto Zesdaagse

Zes dagen lang staat het 

Gentse Kuipke in vuur, 

wanneer de renners langs 

de piste vlammen. De 

ware liefhebber kijkt al uit 

naar deze wielerhoogdag. 

Dertigduizend tickets 

zijn al verkocht, maar 

SodiGent heeft nog een 

flink pakket gereserveerd, 

voor 15 euro per kaart. 

Inschrijven kan vanaf 13 

september. Je leest meer 

hierover in de volgende 

editie van dit magazine. 

www.lottozesdaagse.be

16 dec
kerstmarkt

We sluiten het jaar af met 

een van de merkwaar-

digste kerstmarkten van 

Europa. Het Nederland-

se Valkenburg zet haar 

kerstmarkt ondergronds, 

in de prachtige grotten 

onder het dorpje. Sfeer 

gegarandeerd. Hou alvast 

zaterdag 16 december vrij. 

De tocht met de bus kost 

12 euro en inschrijven kan 

vanaf 13 september. Hou 

de volgende edities van dit 

magazine in de gaten voor 

meer informatie.
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Phantasialand ligt in Brühl bij 

Keulen. Dit sprookjesland is het 

geesteskind van poppenspeler 

Richard Schmitt en zijn zaken-

partner Gottlieb Löffelhardt. 

Zij begonnen ermee in 1967 

als hobby, met een bospad en 

huisjes voor de marionetten van 

Richard. Vijftig jaar later is Phan-

tasialand uitgegroeid tot een van 

de meest populaire pretparken 

in Europa, met meer dan 40 

attracties en shows voor groot 

en klein.

De zes themawerelden zijn Deep 

in Africa, Mexico, Fantasy, China 

Town, Berlin en Mystery. 

Nieuw in 2016 is het mysteri-

euze themagebied Klugheim 

met twee achtbanen en zes 

wereld records. Taron is de 

snelste multi launch-coaster 

ter wereld en Raik is ‘s werelds 

langste ‘family boomerang’. Er 

is voor elk wat wils, of je nu een 

adrenalinejunk, een nieuwsgie-

rige ontdekkingsreiziger of een 

jonge avonturier bent. Chiapas, 

de steilste waterbaan ter wereld, 

heeft drie afdalingen waarvan 

een achterwaarts en een met een 

helling van 53 graden. 

Door de botsautootjes, spring-

kussens, draaimolens en thee-

kopjes is Phantasialand super 

geschikt om de kleinere kinde-

ren mee te nemen.

Heb je een computer dan schrijf je 

je in via mail sodigent@stad.gent, 

heb je geen computer dan schrijf 

je je in via telefoon 09 266 53 80. 

Na inschrijving ontvang je de 

betalingsmodaliteiten.

Dip trip, flip
Phantasialand

Familie-uitstap

Goed nieuws voor wie met het hele gezin of met de klein-

kinderen op uitstap wil. SodiGent regelde een bezoek aan 

het Duitse pretpark Phantasialand, dat zes tot in de puntjes 

afgewerkte themawerelden en meer dan 40 attracties en 

shows telt. Kriebels van plezier gegarandeerd.

PRAKTISCH

• Wanneer: zaterdag 27 mei

• Inschrijven: vanaf 15 maart tot 15 mei

• Deelnemers: lid + gezin of kleinkinderen

• Kostprijs: 25 euro, tot en met 18 jaar: 10 euro 

• Vertrek: 8 uur, Driebeekstraat in Gentbrugge 

(aan de sporthal), check-in vanaf 7.30 uur

• Terugkomst: 21u30, zelfde adres
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Isabel Hinnekint is een antenne werker. 

Vanuit het lokaal dienstencentrum Ten 

Hove als uitvalsbasis, bouwt ze een 

‘antennewerking’ uit in de Brugse Poort. 

“Er zijn al tien dienstencentra, verspreid 

over de hele stad, maar we voelen 

in sommige wijken een gemis. Daar 

leven bijvoorbeeld veel senioren die 

nog altijd niet vertrouwd zijn met onze 

werking. Zij kennen de mogelijkhe-

den die we bieden onvoldoende, zoals 

ergo-aan-huis of premies waarop men 

recht heeft. Zo’n antenne moet je zien 

als een verlengstuk van een diensten-

centrum. In de Brugse Poort organiseer 

ik ontmoetingsmomenten, ik probeer 

de kwetsbare ouderen te detecteren 

met thuisbezoeken of via ‘op de koffie 

met Isabel’ in de kringloopwinkel. Een 

van onze projecten is dat we bij alle 

75-plussers aan huis gaan, om daar te 

bekijken of hulp nodig is. We willen ook 

de burenzorg stimuleren, zodat mensen 

die dat willen zo lang mogelijk in hun 

eigen wijk blijven wonen.”

Een antennewerking opstarten is geen 

eenvoudige  taak. Het idee is nog vrij 

nieuw en terugvallen op routine of de 

ervaring van voorgangers is er niet bij. 

“Gemakkelijk is dat allemaal niet omdat 

we vanaf nul beginnen. Ik krijg gelukkig 

wel veel hulp van buurtorganisaties.”

Isabel is al lid van SodiGent zo lang ze 

zich kan herinneren, omwille van de 

voordelen maar ook omwille van het 

idee achter de organisatie: “Ik vind ook 

dat gevoel van samenhorigheid heel 

belangrijk: iedereen legt een stukje bij 

en iedereen krijgt steun in bepaalde 

fasen van het leven. Bij mij zijn dat 

vooral de kinderen natuurlijk, met ook 

de pretparken en de Sintfilm. En de pre-

mie voor als ik ga trouwen.”

Proficiat! 

“Oei, ga je dat schrijven?”

Alleen als je dat zelf wil…

“Weet je wat, zet het er maar in. Dan is 

het officieel!”

Isabel Hinnekint is naar eigen zeggen ‘al zeer lang lid van SodiGent’. 
Daar zitten de voordelen voor iets tussen, maar ook het idee van een 
organisatie die zorg draagt voor de leden is haar zeer genegen.  
“Het gevoel van samenhorigheid vind ik heel belangrijk.”

interview Het is nu

officieel
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Bob Minnekeer is Gente naar 

in hart en nieren, maar schrik 

niet als hij binnenstapt met 

een doedelzak onder de arm. 

Bob is gepassioneerd door 

Schotland en Schotse whisky. 

Zijn vakkennis op het vlak van 

whisky leverde hem de ere-

titel ‘Whisky buff Bob’ op (te 

vergelijken met ‘maître-con-

naisseur’). Zijn whiskyclub 

Glengarry  bestaat intussen 

ruim 25 jaar en samen met 

Mario Valcke wijdde hij vele 

duizende mensen in de edele 

kunst van het whiskyproe-

ven in. Zo’n whisky tasting 

organiseert SodiGent nu ook 

voor alle geïnteresseerden 

die meer willen weten over 

de gouden drank met het 

hogere alcoholgehalte. Mario 

Valcke: “Voor alle duidelijk-

heid, een whisky initiatie is 

allerminst een drinkpartij 

maar een sfeervolle, culturele 

en culinaire belevenis. We 

proeven verschillende soorten 

whisky’s met drie bijhorende 

hapjes. Iedereen staat altijd 

versteld van het verschil als je 

een breder pallet proeft dan je  

gewoon bent.”

Verwacht geen sloten whisky 

maar kleine glaasjes met 

het edel vocht dat op je tong 

verdampt, en verhalen over 

Schotland en de verschillende 

manieren waarop whisky 

in Schotland en ver daar-

buiten geproduceerd wordt. 

Daar horen hapjes bij die de 

smaakpapillen nog meer aan 

het werk zetten. Smaakt dat 

naar meer? Na de proeverij 

kan je rustig ‘blijven hangen’…

Godendrank
Gouden
Meerdere whisky’s proeven kan problemen geven. 
Je kan toch moeilijk tien verschillende flessen 
kopen, om aan allemaal even te nippen?! Mario 
 Valcke heeft de oplossing: een whisky tasting.

Toerist in eigen stad PRAKTISCH

• Wanneer: donderdag 20 april 

en dinsdag 25 april

• Waar: Whisky club Glengarry 

Sint-Baafsplein

• Wanneer: 19.30 tot 22 uur

• Inschrijven:  

vanaf 15 maart tot 14 april via 

sodigent@stad.gent of  

09 266 53 82

• Deelnemen: elk lid mag één 

persoon meenemen

• Kostprijs: 8 euro per persoon.
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NEEN
inhouding op salaris

HOE VERLOOPT EEN AANVRAAG?

Ben je onderwijzend personeel 
of gepensioneerd?

JA  
zelf terugbetalen

Maak een afspraak met een maatschappelijk 
werker, Sofie De Paermentier 09 266 53 89 of 

Malaika Vandegehuchte 09 266 91 36

Gesprek met consulent

Anoniem verslag naar 
 dagelijks bestuur

Goedkeuring

Tekenen overeenkomst

Betaling

Terugbetaling

TERUGBETALING
 Tot 500 euro:  maximum zes maanden
 Tot 1.000 euro:  maximum een jaar
 Tot 1.500 euro:  maximum achttien maanden

Een onverwachte kost kan een 

flink gat slaan in je bankrekening. 

Wanneer financiële problemen 

dreigen kan SodiGent een ren-

teloze lening toekennen. Dit is 

geen lening om spullen te kopen, 

maar wel om verder onheil te 

voorkomen. Plotse opleg van de 

energiefactuur, een huurwaar-

borg, een onvoorziene belas-

tingsbrief … SodiGent kan het 

geld voorschieten en de afbeta-

ling spreiden.

Hieraan gaat wel een financieel 

onderzoek vooraf. Een consulent 

probeert eerst een goed beeld te 

krijgen van je financiële situatie. 

Soms wordt er bemiddeld met de 

schuldeisers, of worden er voor-

waarden aan gekoppeld zoals 

bijkomende budgetbegeleiding 

bij het CAW of een andere dienst.

Het is niet de consulent die de 

beslissing neemt. Dat gebeurt 

door twee leden van het Dagelijks 

Bestuur van SodiGent, op basis 

van een anoniem rapport van 

de consulent. Meestal zijn dit de 

verantwoordelijke van SodiGent 

en de voorzitter van het OCMW 

Gent. 

Heel belangrijk hierbij is dat dit 

met de grootste discretie gebeurt. 

De verslagen worden anoniem 

opgemaakt en niemand zal ooit 

weten dat je een steuntje in de 

rug kreeg. Die discretie konden 

we de voorbije jaren garanderen, 

en dat zal de volgende jaren niet 

veranderen.

Onbeperkt is de som niet. De ren-

teloze lening bedraagt maximaal 

1.500 euro. Maar het kan wel heel 

snel gaan. Omdat het probleem 

vaak dringend opgelost moet 

worden, verlopen de aanvraag 

en de goedkeuring via mail. Op 

die manier kan een aanvraag tot 

renteloze lening snel afgehan-

deld worden. 

tot 1.500 euro
Renteloze lening
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Kinderkamp
Idee Kids

Leden van SodiGent genieten, per kind en per kamp, van een 

korting van 7 euro. Vanaf het tweede kind in het gezin dat 

in dezelfde week en op dezelfde locatie deelneemt aan een 

kamp, geniet je van 10 euro korting voor het tweede kind.

Dit aanbod geldt voor alle projectkampen in Vlaanderen en 

3 kamp locaties met overnachtingen die aangeboden wor-

den op www.ideekids.be tot 31 augustus 2017. Kortingen zijn 

niet cumulatief.

Hoe ga je te werk?

Je belt naar 09 210 80 00 of je surft naar  

www.ideekids.be waar je je eerst inschrijft voor 

de kampen en daarna onder “kies korting” 

doorklikt naar SodiGent. Onder code vul je 

SODIGENTKIDS17 in.

kortnieuws

Kinderkamp
Free-Time
Lid van SodiGent? Stuur dan je kinderen met 

korting naar een kamp van Free-Time. Je hebt 

recht op 10 euro korting bij elke kampinschrij-

ving. Dit geldt voor alle internaats- en exter-

naatskampen in België en het buitenland uit 

het Free-Time aanbod.

Hoe ga je te werk?

Om inschrijvingen vlot te laten verlopen vraagt 

Free-Time eerst een “my Free-Time” account 

aan te maken via de link www.freetime.be/

my-free-time/inschrijven/.

Om je korting geldig te maken stuur je een mail 

met je voornaam, naam en dienst waar je werkt 

naar info@freetime.be
25-26 nov 3 dec
Sinterklaas
Sinterklaas is dé eindejaars-  hit van SodiGent.  

Er komen zoveel kinderen naar de goed-

heilige man dat we hem drie keer moeten 

optrommelen: op zaterdag 25 en zondag 

26 november en op zondag 3 decem-

ber. Leden met kinderen geboren tussen 

2006 tot 2016 krijgen een geschenkje 

en kunnen telkens kiezen uit drie 

films. Inschrijven kost slechts 5 

euro per gezin en de inschrijvin-

gen starten op 13 september. 

Meer details volgen.
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redenen
om SodiGent
in de gaten  
te houden

1   8 juli
 Cactusfestival

2   26-27 oktober
 Reünie

3   3 januari 2018
 Foute Party

SODIGENT
Botermarkt 1, 9000 Gent 
sodigent@stad.gent
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