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Sinterklaasfeest
Lotto Zesdaagse
Reünie gepensioneerden

Nieuwe kortingen

Beste SodiGent-leden,
De dozen zijn uitgepakt, de nieuwe kantoren ingewijd:
sinds 17 augustus zit SodiGent in het voormalige Electrabelgebouw aan de Franklin Rooseveltlaan 1, aan het
Zuid. Het gebouw werd grondig gerenoveerd, kreeg
een nieuwe look én een nieuwe naam: ‘De Stroom’
verwijst naar de vroegere bewoners van het gebouw
– Electrabel – maar ook naar de nabijgelegen Muinkschelde, energie en dynamiek.
‘De Stroom’ is modern en centraal gelegen, vlot bereikbaar en rolstoeltoegankelijk. Je kunt er terecht voor
alle diensten van SodiGent. Behalve het adres verandert er dus niks: het aanbod en de werking blijven
hetzelfde.
Wat heeft het najaar nog meer in petto? We zijn het
programma volop aan het samenstellen, maar lief
hebbers van gerstenat kunnen alvast de uitstap naar
het Bierfestival en het Hopmuseum in Poperinge
in hun agenda noteren. De klassiekers in het SodiGent-aanbod – het sinterklaasfeest, de reünie en de
trip naar de kerstmarkt van Keulen – komen eraan, net
als de Lotto Zesdaagse. Voor het populaire wielerfestijn
kun je via SodiGent en de KSGS (Koninklijke Sportvereniging Gents Stadspersoneel) opnieuw tickets met
korting aankopen.
Als lid van SodiGent geniet je van nog meer finan
ciële voordelen: in dit nummer lees je hoe je gratis de
Jaarbeurs bezoekt en een gratis bioscoopticket voor
Sphinx krijgt bij aankoop van een UiTpas. Nieuw in het
aanbod zijn de kortingen voor telefonie of de aankoop
van een computer.
Veel leesgenot en een heerlijke herfst,
voorzitter SodiGent
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bierfestival en
hopmuseum

Hoppig
dagje
Op één been kun je niet lopen. Daarom houdt de jaarlijkse
bieruitstap van SodiGent halt op twee adressen: het Hopmuseum en het Bierfestival Poperinge. Dubbel proost!
Omdat in 2018 de Eerste
Wereldoorlog herdacht wordt,
trekt SodiGent naar de Westhoek. En laat daar nu ook heel
wat te beleven zijn voor bierliefhebbers. In België wordt
de meeste hop, een belangrijk
ingrediënt voor bier, verbouwd
in de streek rond Poperinge. Je
komt er alles over te weten in
het Hopmuseum, waar een gids
uitgebreid zal vertellen over de
geschiedenis en teelt van hop
in de regio. Het museum stelt
ook meer dan 1.900 Belgische
bieren tentoon. Proeven kan
achteraf op het Poperinge
Bierfestival, onze volgende
halte.
Je ontdekt op het Bierfestival
meer dan 100 bieren van 25
brouwers. “Gekende en minder

gekende Belgische brouwerijen
staan hier met hun lekkere
bieren. Maar je vindt op het
Bierfestival ook primeurs en
proefbrouwsels van internationale brouwers. Je krijgt een
goed geschonken glas én een
volledige uitleg over het bier”,
vertelt Bruno Jacques, één van
de organisatoren.
Elke deelnemer ontvangt
vijf jetons om verschillende
brouwsels te proeven.
Hou je niet van bier? Dan
kunnen een glaasje wijn of
frisdrank, de gezellige sfeer
en het optreden van The MG’s
Brothers (met de gitarist van
Will Tura) je zeker bekoren.
Tussendoor iets eten kan op het
festival of in één van de
vele eetadresjes in Poperinge.

PRAKTISCH
Wanneer:
• zaterdag 27 oktober:
vertrek 13 u, terug in
Gent om 22.30 u
• zondag 28 oktober:
vertrek 11.30 u,
terug in Gent om 21 u
Inschrijven:
van 10 september tot de
plaatsen volzet zijn
Wie kan deelnemen:
• lid
• lid + 1 persoon
Bijdrage:
• 12 euro (10 euro +
2 euro waarborg
voor het glas, je kunt
je glas op het einde
weer inleveren of naar
huis meenemen als
souvenir)
• inbegrepen:
vervoer, rondleiding
Hopmuseum en
5 jetons op het
Bierfestival
• SodiGent draagt een
deel van de kosten
Vervoer:
• bus
• vertrek van P&R
Driepikkelstraat Gent
(Sporthal Bourgoyen)
• check-in zaterdag
om 12.45 u, check-in
zondag om 11.15 u
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tickets lotto zesdaagse

De nieuwe
keizer van
’t Kuipke?
Wielerfans trekken in november massaal naar het
Gentse Kuipke voor de Lotto Zesdaagse. Het jonge,
Gentse talent Jules Hesters hoopt na vele zeges bij de
beloften dit jaar bij de profs te starten.
De affiche van de Lotto Zesdaagse ziet er weer
veelbelovend uit: publiekslieveling Iljo Keisse is er
opnieuw bij na z’n blessure
van vorig jaar, en er staat ook
vers talent van bij ons aan de
deur te kloppen. Jules Hesters
(links op de foto) won de twee
voorbije jaren de Toekomst
Zesdaagse (de beloftenprijs)
en is nu klaar om met Keisse
en co. mee te rijden.
In korte tijd wist de 19-jarige
Gentenaar al een indrukwekkende erelijst bij elkaar
te fietsen. Naast de beloftenprijzen in Gent, won hij al
het EK Scratch (10 kilometer
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vlammen op de piste) en
haalde hij zilver op het
EK Ploegenkoers. Maar hij
viel ook al in de prijzen op de
piste in Londen, Rotterdam en
Bremen. Dit jaar mocht Jules
zelfs al meerijden met de profs
op de zesdaagsen in Mallorca
en Kopenhagen. Hij hoopt dat
in november ook in zijn thuisstad te mogen doen.
Sfeer en spektakel
“Dat zou een droom zijn die
uitkomt”, zegt Jules. “Ik ga
al van kinds af naar de Zesdaagse in Gent kijken. Daar
is mijn passie voor de koers
ontstaan. Er zelf als prof rij-
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den, zou toch speciaal zijn.” Of
Jules effectief meerijdt, weten
we pas enkele weken voor de
start. “Waar dat van afhangt?
Vooral van het deelnemersveld.
Hoe meer grote namen, hoe
minder kans ik maak. Als ik niet
mag starten, zou ik heel teleurgesteld zijn. Maar dan nog kom
ik kijken. Ik denk niet dat ik het
zou kunnen laten.”
Wat is er dan zo speciaal aan
de piste? “De renners halen 60
kilometer per uur op enkele
meters van de toeschouwers.
Dat is spectaculair. En de sfeer
is altijd top, zeker in ’t Kuipke.
Ik noem het altijd een beetje
Gentse Feesten in de winter.
Het begint nu al te kriebelen.”
Supporteren
Wil je zelf de Lotto Zesdaagse
eens meemaken en (hopelijk)
Gentenaar Jules Hesters aanmoedigen?
Tickets kopen voor het
wielerevent is moeilijk. Gelukkig legden SodiGent en de KSGS
(Koninklijke Sportvereniging
Gents Stadspersoneel) een
stapeltje kaarten opzij met een
fikse korting.

PRAKTISCH
Tickets aankopen:
• dinsdag 13 november: de KSGS heeft
500 tickets te koop (middenplein).
Alle personeelsleden en SodiGent
leden kunnen die telefonisch
reserveren bij SodiGent op
09 266 53 80 (max. 4 tickets per
persoon)
• vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag
18 november: SodiGent heeft voor
elke dag 70 tickets (middenplein).
Leden van SodiGent kunnen die
telefonisch reserveren op
09 266 53 80 of online bestellen op de
SodiGent website (max. 2 tickets per
lid)
Prijs:
• 15 euro per ticket (in plaats van
25 euro aan de kassa)
Start verkoop:
• vrijdag 28 september
• we aanvaarden geen reserveringen
voor 28 september om iedereen een
gelijke kans te geven tickets te kopen
• tickets zijn na reservatie af te halen in
De Stroom

Wedstrijd
SodiGent verloot een gesigneerd shirt
van Jules Hesters. Stuur ons een leuke
slogan om Jules aan te moedigen. Hij zal
vervolgens zelf de winnaar kiezen. De
wedstrijd loopt van 28 september tot 7
november. Succes!
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voordelen

Goedkoper bellen

NI
KOR EUWE
TING
EN

Allem@@l digit@@l met kortingen
op pc's en accessoires
Aan een nieuwe computer toe?
Bij Dell krijgen leden van SodiGent
mooie kortingen op pc’s.
Alle SodiGent-leden kunnen voordelig ‘Dell hardware voor professionals’
aankopen. Dat zijn de toestellen die
ook geleverd worden aan de medewerkers van Groep Gent. Je bekomt
de korting door via de website van
SodiGent naar de Premier Page van
Dell te surfen.
Daarnaast kunnen de actieve SodiGent-leden van Stad Gent, OCMW
Gent, Brandweer Gent, SoGent,
stedelijk onderwijs Gent en de
AGB’s via het ‘Dell Advantage voor
werknemers programma’ genieten
van kortingen op geselecteerde con6

sumentenproducten. Zij krijgen 10
procent op alle Dell-hardware voor
consumenten (vanaf 499 euro) en 20
procent korting op alle monitoren,
printers en accessoires van Dell.
Via onze website kun je naar de
webshop van Dell surfen. Je krijgt
deze korting alleen als je het e-mailadres van je werk en de kortingscodes die op onze website staan,
gebruikt.

Opgelet: voor onderhoud en herstellingen van de toestellen zijn Digipolis
of SodiGent geen aanspreekpunten. Je
contacteert hiervoor de helpdesk van
Dell, via dell.com/nl-be > Support

In veel gezinnen neemt de telefoonrekening een flinke hap
uit het budget. Als lid van
SodiGent of medewerker
van Groep Gent kun je
gelukkig een goedkoop
abonnement voor mobiele telefonie en dataverkeer afsluiten bij Proximus.
Wij zetten de belangrijkste
voordelen van dit abonnement voor jou op een
rijtje. Sms'en en bellen naar
vaste nummers is steeds
gratis. Bellen naar mobiele
nummers van eender welke
andere provider kost 0,0605
euro per minuut. Leden van
SodiGent bellen bovendien
gratis naar mobiele nummers
van andere SodiGent-leden
met hetzelfde gunstige

Proximusabonnement. Op het
aanvraagformulier op onze
website vind je de verschillende formules en mogelijkheden. Heb je interesse? Vul dit
formulier in en bezorg het via
de post of e-mail naar Mobitel
bvba, Antwerpsesteenweg
145, 2640 Mortsel of
stadgent@mobitel.be.
Heb je geen computer?
Vraag het formulier dan aan
bij SodiGent. Let op: de formulieren kunnen alleen door
Mobitel verwerkt worden.
Wie kan van het aanbod
gebruikmaken?
Je kunt het voordeelabonnement voor jezelf of één lid
van je gezin aanvragen. De
factuur moet verplicht via een
domiciliëring betaald worden.

Hulp nodig? Neem dan contact op met de helpdesk van Mobitel op
03 444 05 14 of stadgent@mobitel.be (maandag tot vrijdag, van 8.30
– 12.30 u en van 13.30 – 17.30 u)

kort

Meer musical voor je geld
Met fragmenten uit klassiekers als ‘Les Misérables’, The Phantom of the Opera’, ‘Grease’ en
‘West Side Story’ brengen de Gentse sopraan
Helena Maes en de vier jonge solisten Luna
Maes, Romy Cleophas, Bram Verbeke en Gijs
De Corte een bruisende musicalvoorstelling op de planken. De zangers van 'Musical in Concert'
worden begeleid door het jeugdige, swingende dameskoor Muzamies onder leiding van Jos Vanden
Abeele. De eenmalige voorstelling, georganiseerd door Lyrica, vindt plaats op 30 september om
15 uur, in Scala Theater, Dendermondsesteenweg 163, Gent. SodiGent-leden betalen 22,50 euro (in
plaats van 31,50 euro) voor een kaartje 1ste categorie, 18,50 euro (in plaats van 26,50 euro) voor een
kaartje 2de categorie en 11,50 euro (in plaats van 16,50 euro) voor de goedkoopste plaatsen. Wees
er snel bij! Inschrijven kan tot en met woensdag 26 september.
Bestel je tickets via de website, e-mail, telefonisch of aan de balie van SodiGent

UiTPAS kopen, filmticket krijgen
		
De UiTPAS, een persoonlijke spaarkaart voor cultuur, sport en vrije tijd,
levert je heel wat voordelen op. Als je er één op zak hebt, spaar je punten
telkens als je aan een UiTPAS-activiteit deelneemt. Het aanbod is erg
breed. Of je nu houdt van sporten, graag een museum bezoekt of liever
naar een concert of theater gaat, je spaart op veel plaatsen punten. Op
www.uitingent.be vind je een volledig overzicht.
De punten ruil je om voor verschillende voordelen. Je kunt bijvoorbeeld
een gratis concertticket voor Muziekcentrum De Bijloke krijgen, een
gratis rondleiding volgen in De Vooruit, of met een korting het water van
zwembad LAGO Rozenbroeken in duiken. Alle omruilvoordelen kun je op de website raadplegen.
De UiTPAS kost 5 euro, en je krijgt er meteen een gratis museumbezoek en een gratis zwembeurt bij.
Voor SodiGent-leden is er nog een extraatje: zolang de voorraad strekt krijgt elk lid dat een nieuwe UiTPAS aanschaft in de Stadswinkel, een gratis filmticket voor Sphinx. Je moet dan wel even je identiteitskaart
en SodiGent-lidkaart voorleggen. Het ticket voor een film naar keuze is één jaar geldig.
Meer info over de UiTPAS vind je op uitin.gent.be of via 09 210 10 10
Een UiTPAS kopen kan in de Stadswinkel, Botermarkt 17A, Gent

Gratis naar
de Jaarbeurs
De Jaarbeurs 2018 vindt plaats
tussen 15 en 23 september in Flanders Expo. Dit jaar is het gastland
Algerije, dat uitpakt met theeceremonies, folklore en dansoptredens.
Voor kinderen is er een speeleiland.
Een ticket voor de Jaarbeurs kost
5 euro in voorverkoop en 8 euro
aan de kassa. Maar leden van
SodiGent hoeven helemaal niets te
betalen. Ben je lid? Surf naar www.
jaarbeursgent.be/toegangskaarten
en tik de promotiecode ‘FIR489’
in. Selecteer vervolgens het aantal
tickets (maximaal twee) en druk ze
af. Heb je geen computer? Geen
probleem, je kunt de tickets ook
komen afhalen bij SodiGent in De
Stroom. Medewerkers van Stad en
OCMW Gent kunnen ook kaarten
verkrijgen via hun werkgever.
Meer info? www.jaarbeursgent.be
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piet piet hoera

Daar is 'm!
INSC

HRIJ
V
TOT EN
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Een mens komt nog eens iemand tegen als hij vakantie viert
aan een Spaanse costa. Afgelopen zomer liep SodiGent
niemand minder dan Sinterklaas tegen het gebronsde lijf.
Terwijl Smeerpiet met de zonnecrème in de weer was, wilde
de Sint wel enkele vraagjes beantwoorden.
Beste Sinterklaas, komt u
weer naar Kinepolis voor de
SodiGent-kindjes?
Sinterklaas: “’t zal wel zijn. Ik kijk er
elk jaar naar uit. Als ik die kinderen
hoor zingen, sta ik echt te glunderen.
Mijn Pieten en ik komen zelfs drie
dagen: op zaterdag 24 en zondag 25
november, en nog eens op zondag 2
december. Op elke dag zijn er twee
vertoningen van twee kinderfilms
en is er animatie door mijn Pieten
en Ideefiks. Dit jaar ga ik de filmzaal
niet binnen, maar blijf ik op mijn
troon zitten: zo kunnen nog meer
kinderen even bij mij langskomen om
hun tutje of
knutselwerkje
af te geven. Om
dezelfde reden starten
de films ook niet meer
op hetzelfde moment.
Er komen elk jaar meer
kinderen naar het evenement, en
dat doet me veel plezier.”
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Dat klinkt druk.
Sinterklaas: “Het ís ook druk, maar
voor die blije gezichten heb ik dat
over. Dat gezegd zijnde: als de
kinderen mij willen ontmoeten,
komen ze best op tijd. Er staan
soms rijen, want iedereen wil mij
een handje, een vuistje of een high
five geven. (Ziet ons fronsen) Ja,
natuurlijk probeer ik met m’n tijd
mee te gaan.”
Krijgen de kinderen ook een
geschenkje?
Sinterklaas: “Natuurlijk. We zijn alles
in gereedheid aan het brengen,
zodat alle kindjes die ingeschreven
zijn, een leuk cadeautje krijgen.
Omdat we alles op tijd willen
inpakken en in de stoomboot
leggen, moeten we weten wie er
komt. Daarom kunnen de mama’s
en de papa’s vanaf 17 september
al inschrijven. Snel reageren is de
boodschap!”

Sinterklaas krijgt graag een leuke tekening, een
knap knutselwerkje of een originele brief. Brieven
of tekeningen bij SodiGent afgeven is mogelijk tot
en met 16 november. Vermeld zeker de naam van
het SodiGent-lid en de naam en leeftijd van het
kind. De tofste inzendingen worden geprojecteerd
op groot scherm

PRAKTISCH
•
De films zijn Nederlands gesproken
•
‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’ start om 9.35 u (bezoek aan
Sint tussen 8.15 en 9.30 u) en om 11.05 u. (bezoek aan Sint tussen
9.45 en 11 u)
•
‘Smallfoot’ start om 9.45 u (bezoek aan sint tussen 8.15 en 9.30 u)
en om 11.15 u (bezoek aan Sint tussen 9.45 en 11 u)
Inschrijven:
•
van 17 september tot 19 oktober
•
online via de website van SodiGent (aanklikken welke kinderen
komen, mail naar SodiGent indien de gegevens van de kinderen
niet correct of onvolledig zijn)
•
heb je geen computer, dan kun je het inschrijvingsformulier
hiernaast gebruiken
Wie kan deelnemen:
•
kinderen geboren tussen 2007 en 2017
•
oudere broers en zussen mogen mee naar de film, maar
ontvangen geen geschenk
•
maximum 2 volwassenen per inschrijving
•
kinderen uit een nieuw samengesteld gezin of pleegkinderen zijn
ook welkom als je SodiGent een bewijsje bezorgt
•
kinderen dienen altijd begeleid te worden door een volwassene
•
enkel leden die deelnemen aan het evenement kunnen na de film
een geschenkje afhalen (een geschenk reserveren kan niet)
•
nieuwe deelnameprijs: 2 euro per persoon
•
SodiGent draagt een deel van de kosten

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Enkel voor SodiGent-leden met kinderen geboren tussen 2007
en 2017 (één geschenk per kind)

Voornaam en naam lid:

Gsm-nummer:
E-mail:

Ik kom naar het Sinterklaasfeest op:
zaterdag 24 november
zondag 25 november
zondag 2 december
met ……… (max.2) volwassene(n) en ……… kinderen geboren tussen 2007 en 2017. Vermeld hieronder hun gegevens in hoofdletters:
NAAM

GEBOORTEDATUM

1.
2.
3.
4.
5.
Daarnaast breng ik ook nog …… oudere broers of z ussen mee.
Ik ga kijken naar:
Sinterklaas en de Wakkere Nachten om 9.35 u. : …. personen
Sinterklaas en de Wakkere Nachten om 11.05 u. : …. personen
Smallfoot om 9.45 u.
: … personen
Smallfoot om 11.15 u.
: … personen
Ik stort 2 euro per persoon op het rekeningnummer
BE76 0680 5089 3095, met de melding ‘Sint’ en de naam
van het SodiGent-lid. Pas na ontvangst van de betaling is je
inschrijving definitief.

Bezorg dit inschrijvingsformulier uiterlijk op vrijdag
19 oktober aan SodiGent, Botermarkt 1, Gent
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reünie gepensioneerden

Blij
weerzien
Ode aan de
Franse opera
Hou je van Franse opera? Of wil je de componisten van onze
zuiderburen net wat beter leren kennen? Op zondag
25 november kun je om 15 uur terecht in de Minardschouwburg voor een ode aan de Franse opera.
Drie jonge zangers brengen een selectie uit het grote Franse
operarepertoire. Emanuela Torresi (sopraan), Ivan Defabiani
(tenor) en Pablo Aranday (bariton) vertolken aria’s en duetten
uit bekende stukken als ‘Thaïs’, ‘Herodiade’ en Le Cid’ van
Jules Massenet; ‘Faust’ en ‘Roméo et Juliette’ van Charles
Gounod; en ‘L’Africaine’ van Giacomo Meyerbeer. De algemene leiding is in handen van Giacomo Di Tollo.
Als lid van SodiGent krijg je een mooie korting voor deze
concertnamiddag. Een plaats op de parterre of het eerste
balkon kost 24,50 euro in plaats van 35 euro. Voor een zitje
op het tweede middenbalkon of het eerste zijbalkon betaal
je 21 euro (en geen 30 euro). De goedkoopste tickets zijn die
voor het zijbalkon. SodiGent-leden betalen daar 15,50 euro in
plaats van 22 euro.
Bestel je tickets vóór 16 november via de website, e-mail, telefonisch of aan de balie van SodiGent
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Elk jaar organiseert SodiGent een
reünie voor de gepensioneerde leden.
Je kunt er gezellig bijpraten, anekdotes
oprakelen en de beentjes uitslaan.

Vraag je je af hoe het nog zou zijn met die
vroegere collega? Wat er met je leidinggevende van destijds gebeurd is? Op de reünie
van SodiGent kom je het waarschijnlijk
te weten. Om 12 uur starten we met een
receptie. Daarna volgt een smakelijk
driegangenmenu. Je hebt de keuze
uit vis, vlees of een vegetarisch menu.
Rond 16 uur, tijdens het dessertbuffet, schiet de dj in actie en kan er
geswingd worden op de dansvloer.
Er zijn twee reünies op evenveel
dagen. Gepensioneerde medewerkers van het OCMW en AZ Jan
Palfijn schuiven op donderdag 4
oktober aan tafel. Vrijdag 5 oktober is
het de beurt aan de oud-medewerkers
van Stad Gent, het Stedelijk Onderwijs,
SoGent, Brandweerzone Gent, Politie
en Haven Gent. Ieder lid mag één
partner meebrengen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ten kastele
NIEU
LOC WE
Het feest vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie: Kasteel
ATIE
Coninxdonck, Koningsdonkstraat 118 in Gentbrugge. Een
prachtig gebouw in het groen, met meer dan genoeg parkeerplaatsen. Heb je zelf geen auto? Dan kun je je inschrijven om de
shuttlebus te nemen. Die vertrekt om 11.30 uur aan de voorkant van
station Gent-Dampoort. Inchecken kan vanaf 11.15 uur. Om 17.30 uur en
om 19.30 uur rijdt de shuttledienst terug richting station.
Deelnemen aan de reünie kost 35 euro per persoon, de rest van de kosten
wordt door SodiGent gedragen. Inschrijven doe je door het formulier
hiernaast voor 28 september binnen te brengen of op te sturen. Online
inschrijven kan ook via onze website.

Aperitief

❧
Palet van gemarineerde zalm,
gerookte eendenborst en
scampi met fijne aromaten
of
Handgesneden carpaccio van
runderhaas, Parmezaan en balsamico
of
Tomaat mozzarella,
fijne olie en pijnboompitjes

❧
Cassoulet van fijne vis, prei,
Nantaisebotersausje en gratin
of
Hertensteak, bordelaisesaus
met herfstgarnituur
of
Vegetarische moussaka
met tuingroenten

❧
Dessertbuffet

Voornaam en naam lid:
..............................................................................................................................
Gsm-nummer:
..............................................................................................................................
E-mail:
..............................................................................................................................
Ik schrijf me in voor de reünie op:
donderdag 4 oktober (OCMW en AZ Jan Palfijn)
vrijdag 5 oktober (Stad Gent, SoGent, Haven, Onderwijs,
Politie en Brandweerzone Gent)
Ik kom:
zonder tafelgenoot
met 1 tafelgenoot
Als voorgerecht kies ik:
zalm x …
carpaccio x …
tomaat mozzarella x …
Als hoofdgerecht kies ik:
fijne vis x …
hertensteak x …
vegetarische moussaka x …
Ik neem de shuttlebus:
niet
wel
Ik heb betaald via overschrijving op
BE76 0680 5089 3095 (met vermelding ‘reünie’, voornaam en
naam):
…….. x 35 euro = …….. euro
Pas na ontvangst van je inschrijvingsformulier en je betaling is je
reservatie definitief.
Bezorg dit inschrijvingsformulier voor 28 september aan
SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent
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Familienieuwtjes
Wie stapte in het huwelijksbootje? Zijn er kindjes
geboren of mensen overleden? Hiernaast vind je
een nieuwe portie familienieuws. Heb je ook blij
of droef nieuws te delen? Bezorg ons de nodige
info én je toestemming voor publicatie.

Als je blijde gebeurtenissen zoals een geboorte,
een adoptie, een huwelijk
of wettelijk samen
wonen, of het droeve
nieuws van een overlijden wilt laten publiceren,
moet je SodiGent eerst
en vooral op de hoogte
brengen. Volgens de
privacywetgeving moet
er daarnaast ook toestemming gegeven
worden voor de publicatie van die gegevens. Een
overlijdensbericht
opsturen is dus niet
voldoende.
Toestemming geven kan
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via de website en je
SodiGent-profiel. 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 toestemming 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
Wout Lemey
26 september 2017
zoon van Jennifer D'Hont
AZ Jan Palfijn
Vic Deweirdt
4 oktober 2017
zoon van Kimberley De Muynck
Stad Gent
Yorbe Blancquaert
9 november 2017
zoon van Anthony Blancquaert
AZ Jan Palfijn
Roderik Kotlar
24 januari 2018
zoon van Monika Gezova
AZ Jan Palfijn
Isa Hennico
16 april 2018
dochter van Lies De Bruyker
Stad Gent
Tore De Bie
27 april 2018
zoon van Ann-Sofie Willems
OCMW Gent
Ella Veys
4 mei 2018
dochter van Maaike Van Damme
OCMW Gent

Otta Hoebeke
7 mei 2018
dochter van Tim Hoebeke
Stad Gent

Baziel Beaumont
28 juni 2018
zoon van Simon Beaumont
Stedelijk onderwijs Gent

Noa De Winter
21 mei 2018
dochter van Sarah De Geest
OCMW Gent

Kobe De Block
5 juli 2018
zoon van Elke Rapoye
Stad Gent

Mona Baeyens
22 mei 2018
dochter van Ingmar Baeyens
OCMW Gent
Jip Delfosse
1 juni 2018
zoon van Bram Delfosse
Stad Gent

Otto Willems Willemen
16 juli 2018
zoon van Erik Willems
Stad Gent

Huwelijken
Martine De Raedt
en Linda Vervoort
31 oktober 2017
Stad Gent

Amélie Van Acker
13 juni 2018
dochter van Stephanie Cloostermans Carine Beernaert
Stad Gent
en Hilde De Kuyper
18 april 2018
Zain Hassan
OCMW Gent
15 juni 2018
zoon van Selwan Hassan
Annelore Raman
OCMW Gent
en Roel Van De Vaerd
Bjorn Van den Berghe 19 mei 2018
Stad Gent
26 juni 2018
zoon van Brent Van den Berghe
Gwen Cansse
Brandweerzone Gent
en Sophie Vertriest
25 mei 2018
Jolene Baetslé
OCMW Gent
27 juni 2018
dochter van Charlotte Schmitt
OCMW Gent

Jürgen Spanhove
en Wendy Dossche
23 juni 2018
Stad Gent
Tim Claeys
en Sofie De Moor
29 juni 2018
Stad Gent

Wettelijk
samenwonen
Maithy Desmedt
en Kevin Depret
13 april 2018
Brandweerzone Gent
Isabelle De Colvenaer
en Dirk Verschueren
30 mei 2018
Stad Gent

Overlijdens
Julien De Clerck
23 december 1934 - 30 maart 2018
Brandweerzone Gent
Julien Hebbelinck
28 juni 1935 - 22 april 2018
Stad Gent
Alfons Doorseele
1 februari 1940 - 27 april 2018
Stad Gent

Bernard De Buck
24 juni 1922 - 30 mei 2018
Stad Gent
Irene Van Yper
14 januari 1928 - 16 juni 2018
Politie
Nicole Hantson
19 november 1937 - 24 juni 2018
Stad Gent
Jenny Dierick
19 december 1931 - 30 juni 2018
Stad Gent
Charles Willeput
27 juni 1932 - 18 juli 2018
Stedelijk onderwijs Gent
Francine Hankart
19 april 1930 – 20 juli 2018
Georgette Rosseel
19 juli 1933 - 31 juli 2018
Cristel Soudan
26 september 1960 - 1 augustus 2018
Stad Gent

Je baby- en kinderspullen verkopen
wordt kinderspel!
Hij komt, hij komt… Op pagina 8 kon je al lezen dat de Sint staat te popelen om naar
Gent af te zakken. Maak dus maar plaats in huis voor al die nieuwe cadeautjes! En verdien tegelijk nog een leuk extraatje! Via NewStory verkoop je jouw gebruikte baby- en
kinderspullen zonder moeite en in alle vertrouwen.
Hoe werkt het?
Het inzamel- en afhaalpunt in Lochristi is vlakbij. Meld je artikel(en) online aan en maak
meteen een afspraak om ze af te geven. Als lid van SodiGent profiteer je ook van deze
acties:
• Je krijgt een waardebon van 5 euro per aanvaard artikel (max. 20 euro). Die bon is
geldig bij DreamLand, Dreambaby en ColliShop.
• Worden je artikelen verkocht, dan krijg je van 1 september tot en met 15 december
maar liefst 85 procent (in plaats van 75 procent) van de verkoopprijs in de vorm van
een Colruyt Group-aankoopkaart.
Bekijk zeker of je tweedehands artikelen thuishoren in de categorieën die NewStory
aanbiedt.
Alle info: newstory.be/sodigent
Nog vragen? Bel 09 22 33 733
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lid in de kijker

Meteen
verkocht
Carine Vandenbroucke is mama van drie kindjes. Die neemt ze vaak mee naar activiteiten
van SodiGent. Omdat haar oudste dochter een
beperking heeft, krijgt ze ook een premie.
Carine werkt sinds een
jaar bij Stad Gent. “Eerst
aan het loket migratie
en nu als HR-medewerker op het Departement
Facility Management.
Daarvoor was ik meer
dan twaalf jaar vertegenwoordiger in de
decoratiewereld.
Die job combineren
met drie kinderen werd
een beetje moeilijk. Ik
heb iets dichter bij huis
gezocht, met veel sociaal contact. En ik ben
heel tevreden!”
Meteen verkocht
Carine werd vrijwel
meteen lid van Sodi-
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Carine met haar kinderen
Mona, Aube en Miel

Gent. “Collega’s hadden
me over de voordelen
en activiteiten verteld.
Toen ik het aanbod
online bekeek, was ik
meteen verkocht. De
eerste activiteit waar ik
aan deelnam, was het
Sinterklaasfeest. De
kinderen en ik kijken er
dit jaar opnieuw naar
uit. Ook de pretparkkortingen zullen zeker
nog van pas komen. Er
zijn veel leuke
activiteiten voor volwassenen, maar dat zal
voor over tien jaar zijn
(lacht). Tot dan pluk ik
vooral uit het aanbod
voor kinderen.”

Alle beetjes helpen
Er is ook een nieuw voordeel voor Carine en haar
gezin.
Haar zesjarige dochter
Mona heeft een onderbeenprothese. Omdat de
regels recent zijn versoepeld, heeft zij nu recht op
een jaarlijkse premie van
150 euro. “Iemand van
SodiGent heeft speciaal
gebeld om me daarvan
op de hoogte te brengen.
Zo ver gaan ze voor hun
leden! Een beperking
brengt altijd extra kosten
mee, maar eigenlijk is het
bij ons zoals in elk ander
gezin: alle extraatjes zijn
welkom.”

winters gezellig

Kerst in
Keulen
Nergens zijn ze zo gek op kerstmarkten als in Duitsland. En de allergrootste
kerststad is Keulen, met maar liefst acht kerstmarkten op evenveel pleinen.
Tijdens de eindejaarsperiode tovert zowat elke stad
haar centrum om tot een
gezellige winterplek met
een kerstmarkt. Keulen
doet er nog een schepje
bovenop. De Duitse stad
telt acht kerstmarkten. De
Dom, Neumarkt, Rudolfplatz, Alter Markt (Heumarkt) en Avenue kerstmarkt vinden plaats in de
binnenstad. De Stadtgarden, Chlodwigplatz

en Der Weihnachtsmarkt
im Rheinauhafen liggen
buiten het centrum.
De kerstmarkten in Keulen
beperken zich al lang niet
meer tot glühwein en
‘Jingle Bells’ in twaalf variaties. Je vindt er natuurlijk
de typische houten kerststalletjes en jenever, maar
ook bier, braadworsten,
geroosterde kastanjes en
streekproducten zijn er
in de aanbieding. Je kunt

een kerstshow bijwonen, een tentoonstelling
over oude ambachten
bezoeken of de schaatsen
onderbinden.
Op zaterdag 15 december
legt SodiGent voor haar
leden bussen in naar dit
kerstspektakel. Opgelet:
die vertrekken dit jaar aan
de Leopoldskazerne in
Gent. Er is parkeerplaats
op het binnenplein, maar
carpoolen met collega’s

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 15 december
Inschrijven: van vrijdag 12 oktober tot de
plaatsen volzet zijn, online, via mail of telefoon
en aan de balie van SodiGent
Wie kan er deelnemen:
• lid
• lid + 1 persoon
• lid + gezin
Bijdrage:
• 12 euro per persoon
• SodiGent draagt een deel van de kosten
Vervoer:
• bus, die vertrekt aan de Leopoldskazerne,
ingang parking via de Gaspar de
Craeyerstraat
• inchecken om 6.45 u
• vertrek om 7.00 u
• terug in Gent om middernacht
• geef ons een seintje indien je op het
binnenplein van de Leopoldskazerne wilt
parkeren
• toegankelijk voor rolstoelgebruikers en
scootmobielgebruikers

of vrienden is zeker geen
slecht idee. Heb je al zin
om je kerstmuts boven te
halen? Schrijf dan snel in.
Dat kan vanaf vrijdag 12
oktober online, via mail of
telefoon en aan de balie
van SodiGent.
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Nu ook online:
goedkoop naar
Kinepolis

NIEU

WE L
OCAT

IE BA

Goed nieuws voor filmliefhebbers. Je kunt je Kinepolis-tickets
tegen voordeeltarief nu ook online bestellen, via de website van
SodiGent.
Als je lid bent van SodiGent, ga je goedkoper naar de drie bioscopen in Gent. Voor een voordelig kaartje moest je tot voor
kort altijd naar de balie van SodiGent komen, maar vanaf nu
kun je tickets voor Kinepolis ook online bestellen. Via de website van SodiGent betaal je 8,75 euro i.p.v. 11.05 euro (alle prijzen
zijn onder voorbehoud). Die prijs is geldig voor een ticket tegen
basistarief. Voor films in 3D of Laser Ultra betaal je daarbovenop
een supplement. Je kunt de voordeeltickets niet gebruiken voor
events zoals Seniors at the Movies, Ladies at the Movies. Tickets
die je nu via SodiGent aankoopt, zijn geldig tot 30 juni 2019.
Online een kaartje kopen? Dan heb je een SodiGent-profiel
nodig. Heb je nog geen profiel? Ga dan naar de website van
SodiGent, klik bovenaan rechts op ‘Aanmelden’ en volg de stappen. Heb je geen computer? Je kunt nog altijd tickets kopen aan
de balie van SodiGent, voor hetzelfde tarief. Tickets voor Sphinx
en Studio Skoop zijn enkel aan de balie verkrijgbaar.

LIE S
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Lukt
het niet om
online tickets aan
te
kopen of in te schr
ijven voor
een activiteit?
Meld je eerst aan
met je SodiGentprofiel (dat is gelin
kt aan het
e-mailadres, werk
of privé, dat bij
ons gekend is).
Of probeer het ee
ns in een
andere browser

CONTACTEER ONS
09 266 53 80  www.sodigent.gent  sodigent@stad.gent
Bezoekadres: De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent
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
We zijn gesloten op Allerheiligen (1 november), Allerzielen 
(2 november), en van 24 december 2018 t.e.m. 2 januari 2019
Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095
Volg ons op facebook www.facebook.com/sodigent
Stedelijk
Onderwijs
Gent

