
NIEUWE SODIGENT-KALENDER

De allerbeste wensen voor 2018

Foute Fuif

Online inschrijven  
voor evenementen

EDITIE DECEMBER 2017



2

Beste SodiGent-leden

De eindejaarsperiode is een moment 

van terugblikken én van vooruitkijken. 

Het afgelopen jaar heeft SodiGent veel 

nieuwe projecten opgestart, met het 

oog op een betere service en een ruimer 

aanbod. Zo kan je nu een SodiGent-account aanmaken, 

is er een nieuwe lidkaart en valt het magazine bij je thuis 

in de bus. 

Wat mag je van ons verwachten in 2018? Voor alle 

evenementen die SodiGent in 2018 organiseert, kan je 

online inschrijven en betalen. In de loop van het jaar start 

SodiGent met het online aanbieden van pretparktickets en 

e-formulieren voor het aanvragen van een lidmaatschap.

Heb je geen computer of werk je niet graag online? Geen 

probleem, je kan voor het inschrijven of aankopen nog al-

tijd bellen, mailen of gewoon langskomen. Iedereen heeft 

dezelfde kansen en wordt geholpen.

In 2018 worden familienieuwtjes – samenwonen, huwen, 

geboortes en overlijdens – terug gepubliceerd in het 

magazine.

Een nieuw jaar wil ook zeggen: een nieuw programma. 

Neem vlug een kijkje in dit magazine en je zal zien dat er 

weer tal van fijne, lekkere, mooie en spannende activitei-

ten op til staan. We bieden vertrouwde evenementen aan, 

maar ook enkele gloednieuwe.

Ikzelf en het voltallige SodiGent-team willen jou, je familie 

en vrienden een schitterend, gezond en warm 2018 toe-

wensen. Een jaar vol vreugde, vriendschap, collegialiteit, 

vrede, en vooral heel veel plezier.

Een jaar dat we samen spetterend inzetten op de Foute 

Fuif, die plaatsvindt op woensdag 3 januari in de Vooruit.

Martine De Regge, voorzitter SodiGent

Foute  
Fuif
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Op 3 januari gaat iedereen 

weer aan de slag na de feestda

gen. Maar niet getreurd: je kan 

meteen verder feesten tijdens de 

Foute Fuif. 

Die vindt traditiegetrouw plaats 

in de Balzaal van Kunstencen

trum Vooruit, waar iedereen 

vanaf 17 uur welkom is. Je kan 

met je collega’s uit de bol gaan 

op de plaatjes van DJ Andy, die 

ondertussen al even legenda

risch is als de Foute Fuif zelf. 

Andy zorgt voor ambiance met 

klassiekers uit de jaren zeventig, 

tachtig en negentig. 

Dit jaar zullen er veel vredeslied

jes op de playlist staan, vertelt 

Tineke Cartreul (Stad Gent): 

“2018 is het Jaar van de Vrede 

in Gent, en dat wordt afge

trapt op de Foute Fuif. Je hoeft 

daarom geen beladen speeches 

te verwachten, maar gewoon 

een leuke party in naam van 

de vrede. We willen het jaar 

feestelijk inzetten en tegelijker

tijd iedereen laten kennismaken 

met het thema. We gaan de 

vrede vieren! Je zal op de party 

de witte poppy of klaproos, 

het campagnebeeld, voor het 

eerst zien opduiken en naast de 

gewoonlijke ‘foute’ muziek kan 

je ook dansen op vredessongs 

zoals ‘Give Peace A Chance’, 

‘Soldiers of Love’ of ‘We Are The 

World’.”

Om 1 uur ’s nachts stopt de 

muziek, zodat iedereen op tijd 

uit bed raakt voor de tweede 

werkdag van 2018.

De eerste werkdag van het nieuwe jaar wordt feestelijk 
afgesloten met de Foute Fuif. Een klassieker van formaat, 
die dit jaar in het teken van de vrede staat.

leve de vrede
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PRAKTISCH
• Wanneer: woensdag  

3 januari 2018,  

van 17 uur tot 1 uur

• Waar: in de Balzaal van 

Kunstencentrum Vooruit

• Inschrijven niet nodig

• De Foute Fuif wordt je 

aangeboden door SodiGent
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Lidmaatschap van SodiGent 

kost 2 euro per maand of 

24 euro per jaar. De manier 

waarop de betaling gebeurt, 

hangt af van je situatie, statuut 

en werkgever. Leden bij wie het 

lidgeld maandelijks van hun 

loon of pensioen wordt afge

houden, hoeven niks te doen. 

Ook actieve en gepensioneerde 

medewerkers van Haven Gent 

hoeven niks te ondernemen: 

alles wordt door hun werk

gever geregeld. Leden met een 

onderwijs statuut en gepen

sioneerde leden van wie het 

pensioen niet via Ethias wordt 

uitbetaald, moeten hun beta

ling in orde brengen. Mogen 

wij vriendelijk aan de leden uit 

die groep vragen om in januari  

24 euro over te schrijven? Wie 

liever per kwartaal betaalt, stort 

om de drie maanden 6 euro.

Lidgeld 
betalen

Wie?

• Leden met een onderwijsstatuut en gepensioneerde leden 

van wie het pensioen niet via Ethias wordt uitbetaald

Hoeveel en wanneer?

• 1 x per jaar: 24 euro in januari

• per kwartaal: 6 euro startend in januari

Hoe?

• overschrijving op rekeningnummer BE76 0680 5089 3095

• op naam van SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Mededeling?

• lidgeld 2018 + je naam en je voornaam

• die mededeling is zeer belangrijk: zo vinden we jouw 

betaling gemakkelijk terug

niet vergeten

Om te kunnen genieten van het aanbod en de voordelen 

van SodiGent moet je lid zijn en lidgeld betalen.
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agenda
actie

entertainment

educatief

Nieuwjaarsconcert
La Tosca

Operafanaten kunnen op 

zondag 21 januari in het 

Conservatorium in de Bie-

zekapelstraat 9 in Gent naar 

het nieuwjaarsconcert ‘La 

Tosca’ van Giacomo Puccini 

gaan luisteren. De beroem-

de Chinese sopraan Qilian 

Chen zal in die Lyrica-pro-

ductie aantreden naast an-

dere solisten en het Brussels 

Symphony Orchestra, onder 

leiding van Giacomo Di 

Tollo. Met een SodiGent- 

lidkaart krijg je 30% korting: 

je betaalt (afhankelijk van de 

categorie) 31,50 euro  

(i.p.v. 45 euro), 24,50 euro 

(i.p.v. 35 euro) of 17,50 euro 

(i.p.v. 25 euro).

Bestel vóór donderdag 10 
januari 2018 via sodigent@
stad.gent of 09 266 53 80

Karten 
met korting

Een liefhebber van kicks 

en snelheid? Als lid van 

SodiGent krijg je korting bij 

eKart, de indoorkarting op 

de tweede verdieping van 

winkelcentrum Dok Noord. 

Op vertoon van je lidkaart 

kost een pakket van twee 

racesessies van tien minu-

ten (‘heats’) maar 25 euro 

in plaats van 31 euro. Het 

parcours is geschikt voor 

jong en oud, voor amateurs 

én ervaren piloten, en echt 

fun wordt het als je met 

vrienden gaat racen.  

Hou er wel rekening mee 

dat je op voorhand moet 

reserveren.

Alle voorwaarden vind je op 
www.ekart.be,  
09 310 90 20

Musical
Dolfje Weerwolfje

Als de handen van Dolfje in de 

nacht voor zijn zevende ver-

jaardag plots in kleine klauwen 

veranderen, staat zijn hele leven 

op z’n kop.  

SodiGent-leden mogen naar de 

familiemusical ‘Dolfje Weerwolf-

je’, gebaseerd op de gelijknamige 

kinderboekenreeks van Paul van 

Loon, voor 15 euro i.p.v. 17,50 

euro. De voorstellingen vinden 

plaats in CC Stroming (Evergem, 

14 april en 15 april), in de Capitole 

(Gent, 25 mei) en CC De Schakel 

(Waregem, 9 juni).  

De try-out in Cultuurcentrum 

Evergem (13 april) mag je bijwo-

nen voor 10 euro.

Bestel op 070 345 345 (0,30 euro 
per minuut), met het codewoord 
SodiGent
Info over de voorstellingen:  
www.event-team.be
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In 2018 organiseert 

SodiGent voor elk wat 

wils. We hernemen 

populaire klassiekers zoals 

de reünie voor gepensio

neerden, het sinterklaas

feest en de Foute Fuif. 

Andere activiteiten 

hebben we in een nieuw 

jasje gestoken: zo is de 

bierwandeling een heus 

bierfestival geworden. 

Gloednieuw zijn de Crazy 

Quiz en de afterwork

concerten waar collega’s 

musiceren. Onze evene

menten worden zoveel 

mogelijk op meerdere 

data ingepland: zo krijgen 

meer mensen de kans om 

deel te nemen. 

Nieuw is dat je van thuis 

uit via de laptop of 

onderweg met je smart

phone online kan 

inschrijven en betalen 

met alle gangbare krediet

kaarten. 

Hoe ga je te werk?  

Om online in te schrijven 

moet je eerst je 

 SodiGentaccount 

activeren. Volg daarvoor 

het stappenplan op  

www.sodigent.be. Met een 

SodiGentaccount kan je 

niet alleen online inschrij

ven, je geeft zo ook je 

toestemming voor de 

publicatie of wijziging van 

personalia en je beheert 

zelf je persoonlijke 

gegevens. De overgang 

naar online is voor de 

meeste leden een vanzelf

sprekende evolutie, maar 

voor een vzw is het een 

groot project. Het is dan 

ook met heel veel plezier 

dat SodiGent die moge

lijkheid nu aanbiedt.

Heb je geen computer of 

betaal je liever niet online? 

Dan kan je nog mailen, 

bellen of gewoon langs

komen.

Puik  
programma

noteer in je agenda

Een nieuw jaar, dat wil zeggen: een nieuw programma boordevol 

activiteiten en evenementen. Waar je je collega’s eens in een andere 

context ontmoet, contact houdt met oud-collega’s, of nieuwe mensen 

en dingen leert kennen. En als je meegaat met SodiGent kost het veel 

minder dan wanneer je alleen zou gaan. Wij dragen immers een deel 

van de kosten.
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24, 25 & 29 apr
Gouden  
tanden

Daan Hugaert (Eddy uit 

‘Thuis’) bewerkte een mo-

noloog van John Flanders 

over een ladykiller met een 

groot geheim. Hij vertelt – 

in het Gents – hoe hij zich 

liet temmen door twee 

doortastende zusters. De 

zowel griezelige als grap-

pige voorstellingen vinden 

plaats op begraafplaatsen 

in Gent, en worden telkens 

gevolgd door een receptie. 

Kaartjes kosten 4 euro.

www.daanhugaert.be
Meer info in de editie 
van maart

12 apr & 12 mei
Dierenpark 
Blijdorp

De Rotterdamse Diergaar-

de Blijdorp is één van de 

mooiste dierentuinen van 

Europa. Wandelend langs 

de amoerpanters, ijsberen, 

bosgiraffen, withandgib-

bons en anaconda’s, lijk 

je wel een wereldreis te 

maken. En dat voor 20 euro. 

Tot en met 15 jaar betaal je 

zelfs maar 10 euro voor de 

busreis en je toegangsticket! 

Een beestige uitstap voor 

het hele gezin.

www.diergaardeblijdorp.nl
Meer info in de editie  
van maart

24 mei & 20 sept
Muziek  
na het werk

Veel collega’s maken 

muziek, en ze doen dat zo 

goed dat SodiGent hen een 

podium wil geven. De after-

workconcerten – gloed-

nieuw in het aanbod – zijn 

een must voor muziek-

liefhebbers. Maar wie z’n 

collega’s gewoon eens van 

een andere kant wil leren 

kennen, is natuurlijk ook 

welkom. Deelname kost 

2 euro: omcirkel de data 

alvast met rood in je nieuwe 

kalender!

Meer info in de edities  
van maart en juni
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noteer in je agenda

7 juli
Dropping
Vlaamse Ardennen

Je bent sportief en niet vies 

van een beetje avontuur? 

Voor 10 euro per persoon 

dropt SodiGent je (al dan 

niet samen met je gezin) 

in de Vlaamse Ardennen. 

Aan jou om op eigen houtje 

de weg terug te vinden 

en onderweg een aantal 

proeven tot een goed einde 

te brengen.  

Gelukkig heb je nog tot de 

zomer om je survival skills 

aan te scherpen!

Meer info in de editie  
van juni

4 & 5 okt
Jaarlijkse  
reünie

Een klassieker van formaat 

voor de gepensioneerde 

SodiGent-leden. Voor 35 

euro mogen op donderdag 

4 oktober de oud-mede-

werkers van AZ Jan Palfijn 

en OCMW Gent aanschui-

ven, op vrijdag 5 oktober is 

het aan de collega’s op rust 

van de Stad, Haven, Onder-

wijs, Politie… De gezellig-

heid en de anekdotes zijn 

als vanouds, het restaurant 

is nieuw.

Meer info in de editie 
van juni

27 & 28 okt
Bierfestival
Poperinge

Voor het Bierfestival van 

Poperinge – naar verluidt 

‘het gezelligste bierfestival 

van het land van het bier’ 

– zakken bon vivants van 

over de hele wereld af naar 

de Westhoek. Voor 6 euro 

kan je er kennismaken met 

25 brouwers die samen 

meer dan 100 soorten bier 

meehebben, maar eerst 

staat er een bezoekje aan 

het hopmuseum op het 

programma. De buschauf-

feur is bob!

Meer info in de editie  

van september

12 sep
Kustschlager-
festival

Het Kustschlagerfestival 

lokt jaar na jaar heel wat 

bezoekers naar het Plopsa 

Theater in De Panne. Niet 

zo verwonderlijk, want alle 

Vlaamse toppers, onder wie 

De Romeo’s en Paul Severs, 

tekenen daar present. Voor 

20 euro (zonder eten) of 37 

euro (met eten) per persoon 

rijd je met de bus naar de 

kust, waar het – ondanks 

het splinternieuwe pluche in 

de zopas gerenoveerde zaal 

– moeilijk stilzitten zal zijn.

Meer info in de editie  
van juni

14, 16, 21 & 26 juni
Chocolade  
en aardbeien

In juni gaat SodiGent op 

culinaire uitstap met de bus. 

In de voormiddag zie je hoe 

Chocolatier in Westmalle de 

meest oog- en smaakpa-

pillen-strelende creaties 

maakt, ’s middags steek 

je de voeten onder tafel 

voor een uitgebreide lunch 

en daarna gaat het naar 

aardbeienstad Hoogstraten 

voor een bezoek aan de 

groenten- en fruitveiling. 

Kostprijs van al dat lekkers: 

30 euro.

Meer info in de editie  
van maart
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24, 25 nov & 2 dec
Sinterklaasfeest
Kinepolis

Het jaarlijkse sinterklaasfeest 

is het grootste evenement 

in het aanbod van SodiGent. 

De ingrediënten van deze 

klassieker van formaat: een 

bezoekje aan de Sint en zijn 

Pieten, animatie, een film 

naar keuze, geschenkjes 

en – dat spreekt vanzelf – 

véél brave kinderen. Voor 5 

euro per gezin beleef je een 

topdag in Kinepolis.

Meer info in de editie  
van september

15 dec
Kerstmarkt  
Keulen

In de kerstperiode verandert 

Keulen in een sprook-

jesstad, met maar liefst 

zeven kerstmarkten op een 

boogscheut van elkaar. De 

stad staat vol kraampjes 

met heerlijke lekkernijen en 

leuke hebbedingetjes.  Er is 

met andere woorden geen 

betere plek om al je ein-

dejaarsinkopen te doen en 

van de gezellige kerstsfeer 

te genieten. Voor de busreis 

heen en terug betaal je 12 

euro.

Meer info in de editie  
van september

3 jan
Foute  
Fuif 2019

Op donderdag 3 januari 

2019 – de tijd vliegt als je 

zoveel plezier hebt – opent 

De Vooruit z’n deuren voor 

onze jaarlijkse Foute Fuif. 

Dansen op ‘foute’ muziek 

van vroeger en nu, bijpraten 

met de (voormalige) colle-

ga’s, nieuwe collega’s wat 

beter leren kennen: het blijft 

de ideale manier om een 

nieuw jaar in te zetten.

Meer info in de editie  
van september

Op vertoon van je SodiGent-lidkaart krijg je 5% 

korting op al je aankopen in de winkels van Fun. 

Ideaal voor wie nog op cadeautjesjacht moet, maar 

ook na de eindejaarsperiode blijft de actie lopen. Dit 

voordeel is niet cumuleerbaar met andere kortingen 

zoals ‘Merkenfestival’ of ‘Funstunts’ en geldt niet 

voor tickets voor bioscopen en pretparken, voor 

prepaidkaarten en op de webshop.

Ook bij Dreamland kunnen SodiGent-leden het hele 

jaar door van kortingen genieten: 5% op speelgoed, 

boeken en strips en 7% op school-en kantoor-

artikelen. Vraag je voordeelkaart aan bij SodiGent en 

je krijgt je kaart en de voorwaarden in de bus.

Shoppen  
met korting



Gestart als verificateur bij de 

verzekeringsmaatschappij 

Anglo Belge, belandde  Maurice 

De Bouvre in 1958 als 

kraanman bij de 

Havendienst via 

een tip van een 

collega, en op 

1 januari 1960 

ging hij aan de 

slag als chauffeur 

bij de brandweer.  

Tot op vandaag, zoveel jaar 

na zijn pensionering, blijft hij 

nauw met de Stad verbonden, 

dankzij zijn zonen Rudy (57, 

ook chauffeur bij de brandweer) 

en Patrick, (56, chauffeur bij 

Ivago).

“Mijn mooiste herinneringen 

zijn de vele wedstrijden met de 

gezamenlijke volleybalploeg 

van het GentsAntwerpse korps.  

Ik was begeleider en scheids

rechter. Op het Europees Kam

pioenschap haalden we elf titels 

op twaalf deelnames, maar het 

absolute hoogtepunt was onze 

overwinning op de Wereld

spelen voor Politie en Brand

weer in 1987 in San Diego.  

We versloegen daar in de finale 

voor een volle zaal Hawaï. 

Dankzij de brandweer en het 

volleybal heb ik de wereld kun

nen rondreizen. Die band, dat 

is voor het leven. We zijn bij de 

brandweer één grote familie.”

Maurice De Bouvre (82) was één van de meest enthousiaste 
passagiers op de Black Mamba. Voor wie de SodiGent-
trip naar Phantasialand eind mei gemist heeft: je vindt de 
rollercoaster ook op YouTube. Zelfs op een klein scherm 
blijft het een angstaanjagende rit. “Die attractie, dat was 
een vrie spel, ik wist niet meer van welke wereld ik was”, 
geniet Maurice na. De voormalige brandweerchauffeur, die 
al 27 jaar gepensioneerd is, kon een item van zijn bucketlist 
schrappen.

lid in de kijker

Black Mamba

10
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PRAKTISCH
• Wanneer: 14 februari ('Breathe') 

en 15 februari ('Darkest Hour'),  

start film om 19u30

• Waar: Sphinx Cinema

• Inschrijven vanaf 10 januari tot 

9 februari, online, via mail en 

telefoon of aan de balie

• Wie kan deelnemen?  

Lid + 1 persoon

• Bijdrage: 4 euro per persoon 

(film, receptie en napraten 

inbegrepen), SodiGent draagt 

een deel van de kosten

Op Valentijnsdag kan je naar 

‘Breathe’ gaan kijken, het 

waargebeurde verhaal van de 

charismatische Robin (Andrew 

Garfield), die op jonge leeftijd 

verlamd raakt door polio. Door 

de toewijding en de opgewekte 

vastberadenheid van zijn vrouw 

Diana (Claire Foy) slaagt hij erin 

zijn handicap te overstijgen. Een 

hartverwarmend liefdesverhaal 

over moed en levenslust.

De tweede avond staat met 

‘ Darkest Hour’ in het teken 

van het vredesjaar 2018. Deze 

oerBritse film werpt een bij

zondere blik op het leven van 

Winston Churchill. Wanneer 

hij de nieuwe Britse premier 

wordt, staat hij meteen voor een 

moeilijke keuze: onderhandelen 

met Adolf Hitler of Duitsland 

aanvallen? 

Na de film zijn er drankjes en 

hapjes voorzien en kan er nog 

nagepraat worden. Single of met 

date? Maakt niet uit, iedereen 

is welkom. Wie weet leer je wel 

iemand kennen.

Keuze uit 
twee films

filmavondje

Op woensdag 14 of donderdag 15 februari kunnen 
SodiGent-leden naar de film. In cinema Sphinx staat de 
eerste dag een romantisch drama op het programma, de 
tweede dag volgt een themafilm over de vrede. 



CONTACTEER ONS

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
 We zijn gesloten van 23 december tot en met 2 januari, 
 en op 3 januari in de namiddag.

 Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095

Volg ons op facebook  www.facebook.com/sodigent

show met een hoek af

Klaar voor  
de Crazy Quiz?
Nieuw in het aanbod: de Crazy Quiz, een 

quiz zoals geen andere. Hij draait niet 

om kennis, maar om humor, amusement 

en entertainment. Antwoorden op de 

ludieke en muzikale vragen doe je met 

een buzzer, zoals in spelprogramma’s op 

televisie. Maar ‘minigames’ zoals het rad 

van fortuin of balletjeballetje kunnen de 

stand op z’n kop zetten.

“Het is niet zomaar een quiz, maar een 

show met een hoek af”, zegt quizmaster 

Alain Govaerts, alias Mister MoLoToV. Je 

kent deze gekke presentator misschien 

wel als medewerker van Groep Gent. 

Daarnaast is hij in zijn vrije tijd al jaren 

actief als goochelaar, dj, zanger… Hij 

combineert al zijn talenten in de Crazy 

Quiz, die hij voor de eerste keer voor 

collega’s zal presenteren. “Ik zal zoals 

altijd mijn ding doen, maar het is nog 

 leuker voor een publiek van collega’s”, zegt 

Alain. Deelnemen gebeurt in groepjes van 

maximaal vier personen, maar je kan je 

ook alleen of per twee inschrijven. Dan 

worden er ter plaatse groepjes gevormd 

en leer je meteen nieuwe mensen kennen! 

De quiz vindt plaats in het centrum van 

de stad: de precieze locatie wordt nog 

doorgegeven. Alle deelnemers krijgen een 

welkomstdrankje.

PRAKTISCH
• Wanneer: donderdag 29 maart, van 19 tot 22 uur

• Inschrijven: van 17 januari tot  

22 maart, online, via mail en telefoon, of aan de balie

• Wie kan deelnemen? Lid + 1 persoon

• Bijdrage: 3 euro per persoon, SodiGent draagt een 

deel van de kosten

• De precieze locatie wordt bij de inschrijving 

doorgegeven

• Welkomstdrankje inbegrepen

NIEUWin het aanbod


