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Het sinterklaasfeest
Kerst in Valkenburg
De Lotto Zesdaagse

NIEUWE VOORDELEN

familienieuws
Beste SodiGent-leden
Uitwaaien en fuiven op het Cactus
Festival, feesten in Outremeuse en een
sportieve moerastocht in Oudenaarde.
Ons zomerse programma was zeer actief
en gefocust op ‘feesten’ en ‘sport’. We hebben hiermee
een prachtige zomer achter de rug.
Maar de vakantie is alweer voorbij, en we zijn (hoop ik)
goed uitgerust. De professionele gekte draait weer op
volle toeren. Ook bij SodiGent vliegen we er terug in
en werken we al volop aan de activiteiten die dit najaar
gepland zijn. In oktober is er feest voor de gepensioneerde leden; in november is het feest voor de wielerfanaten,
want we gaan naar het Kuipke voor de Lotto Zesdaagse;
eind november willen we de brave SodiGent-kinderen
weer hét feest van het jaar bezorgen met het Sintfeest in
de Kinepolis. En in december gaan we naar de unieke en
fascinerende kerstmarkt van Valkenburg, een waar feest
voor de kerstliefhebbers. Het najaar heeft dus voor ieder
wat wils.
Verder willen we u in dit tijdschrift ook informeren over
enkele voordelen waarvan u kan genieten met uw
lidkaart. We krijgen veel vragen om huwelijken, geboortes en overlijdensberichten te publiceren. Dit is niet zo
evident om te realiseren, omdat we dit moeten en willen
doen in overeenstemming met de privacywetgeving.
We werken hier echter hard aan en u kan in het artikel
hiernaast lezen op welke manier we aan de vragen rond
publicatie willen tegemoetkomen.
Dus, dit is opnieuw een tijdschrift met veel info en ik wens
u veel leesgenot!
Martine De Regge, Voorzitter SodiGent
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Mag het? Of toch
SodiGent krijgt geregeld de vraag om het Familienieuws opnieuw
te publiceren. Maar voor we dit kunnen doen, moet SodiGent
eerst je toestemming krijgen, want je privacy is belangrijk.
Wie stapte in het huwelijksbootje,
zijn er kindjes geboren, mensen
overleden? SodiGent krijgt geregeld
de vraag om in het magazine familienieuwtjes te vermelden. Maar
om dat te kunnen doen, hebben we
de toestemming van de betrokken
leden nodig. De privacywetgeving
wil je daarmee beschermen tegen
misbruik van persoonlijke gegevens, iets waar SodiGent volledig
achter staat.
Daarom krijg je de keuze: of je verleent je toestemming, of je doet dat
niet. Dat geldt voor het gebruik van
persoonsgegevens, maar ook voor
het gebruik van foto’s en video’s
van SodiGent-activiteiten waarop jij
en je gezinsleden te zien zijn. Ook
die worden uitsluitend getoond als
je daarvoor je toestemming hebt
gegeven.
Heel wat leden hebben, in augustus
of september, een mail ontvangen
waarmee ze hun keuze konden
meedelen via de opmaak van hun
‘Mijn Gent’-account.
Heb je geen mail ontvangen? Dan
beschikt SodiGent niet over jouw
mailadres. Stuur een mailtje naar

sodigent@stad.gent en je ontvangt
de link naar jouw account.
Beschik je niet over een computer
of heb je geen mailadres? Geen probleem. Vul het formulier hiernaast
in en stuur het zo snel mogelijk
mogelijk naar SodiGent. Jouw
gegevens worden enkel gepubliceerd wanneer je de toestemming
geeft. Maak je geen keuze of geef je
geen toestemming, dan verschijnt
jouw familienieuws niet in het
magazine.
SodiGent houdt zich eraan om de
familienieuwtjes terug op te starten
in 2018. Denk eraan dat het magazine vier keer per jaar verschijnt:
er kan wat tijd zitten tussen de
gebeurtenis en de publicatie ervan.
Welke gegevens worden er mits
toestemming gepubliceerd?
• geboorte: naam en voornaam
van het lid en het kind, de
geboortedatum.
• overlijden: naam, voornaam en
de datum van overlijden.
• huwelijk en wettelijk samen
wonen: naam en voornaam van
het lid en de partner, de datum.

overzicht

niet?
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07
NAAM EN VOORNAAM SodiGent-lid
(hoofdletters):

GSM-nummer lid:

1

Lotto Zesdaagse
wielerhelden
spotten

Toelating om persoonsgegevens in het kader van huwelijken, wettelijk samenwonen,
geboortes en overlijden te publiceren:

Kerstmarkt
onder de grond
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Ja, SodiGent mag mijn persoonsgegevens in
het kader van een huwelijk, wettelijk samenwonen, geboortes en overlijden publiceren in
het tijdschrift (naam, naam partner, huwelijks- of samenwoondatum, naam kind en
geboortedatum, datum overlijden)
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Nee
2

Toelating tot het nemen van afbeeldingen en
het gebruik van beeldmateriaal:
Ja, SodiGent mag beelden van mij en mijn
gezinsleden (genomen tijdens zijn activiteiten
of opgestuurd door mijzelf) publiceren in
zijn communicatiekanalen, zoals de website,
de Facebook-pagina, sociale media of het
tijdschrift
Nee

Stuur dit formulier naar SodiGent,
Botermarkt 1, 9000 Gent
Bedenk je je later, of vraag je ons om bepaalde beelden
of gegevens te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

Herinneringen
ophalen
reünie
gepensioneerden

Afscheid van
Cindy
hulpverlener in hart
en nieren

10
Naar de film
met Sinterklaas
11
Tickets
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Lotto Zesdaagse

6 zotte dagen
Van 14 tot en met 19 november smeert het Kuipke in Gent
opnieuw de kuiten voor de 77e
editie van de Lotto Zesdaagse.
Tijdens dit jaarlijkse topevenement nemen teams van telkens
twee renners het tegen elkaar op
in verschillende disciplines: een
traditie die teruggaat tot het begin
van de vorige eeuw. Het eerste
zesdaagse wielerevenement in
Gent dateert immers van 1922.
Naar de Lotto Zesdaagse ga je om
je wielerhelden aan het werk te
zien, maar ook voor de sfeer in de
tribunes en op het beruchte middenplein. Een week na de vorige
Zesdaagse – met Bradley Wiggins
en Mark Cavendish op het ereschavot – was editie 2017 al voor
driekwart volzet. Gelukkig legden
SodiGent en KSGS (Koninklijke
Sportvereniging Gents Stadspersoneel) een stapeltje tickets opzij
met een fikse korting. Voor de
snelle mannen en vrouwen, zoals
het past in het Kuipke.
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PRAKTISCH
• Wanneer: 14, 17 en 18
november
• Wie:
- Dinsdag 14 november:
500 tickets (middenplein)
voor alle personeelsleden
– max. 4 tickets per
personeelslid
- Vrijdag 17 en zaterdag
18 november:
200 tickets (middenplein)
voor leden van SodiGent
– max. 2 kaarten per lid
• Prijs: 15 euro per ticket (in
plaats van 23 euro aan de
kassa)
• Start verkoop: woensdag
18 oktober
• Gelieve met Bancontact
te betalen
• Verkooppunt: alléén bij
SodiGent, Onderstraat 22,
Gent

© ID/ Frederiek Vande Velde

De Lotto Zesdaagse in het Gentse Kuipke is dé winterse
hoogmis voor al wie de wielersport een warm hart
toedraagt. SodiGent en KSGS sloegen de handen ineen
om je goedkopere tickets te kunnen aanbieden.

actie
entertainment
educatief

tot 21 okt

Dreambaby Tweedehands:
tijdelijke korting
Zijn de kinderen uit hun wiegje, hoge eetstoel of buggy gegroeid? Via Dreambaby Tweedehands kun je je oude baby
spullen verkopen: zo geef je ze een tweede leven en krijg jij
weer wat meer plaats in huis. De verkoopprijs bepaal je zelf
en van de praktische regeling hoef je je niks aan te trekken.
Kinderspel! Heb je nog babyspullen die je wil verkopen?
Tot 21 oktober krijgen SodiGent-leden exclusieve voordelen: als je je oude spulletjes aanmeldt op de site en
binnenbrengt bij Dreambaby Tweedehands Lochristi, krijg je
een aankoopcheque van 5 euro per aanvaard item, met een
maximum van 20 euro per SodiGent-lidkaart. Let wel: kledij
en speelgoed worden niet geaccepteerd. De volledige lijst
met artikelen die je via Dreambaby Tweedehands te koop
kan aanbieden vind je trouwens op de website.
Wordt je artikel verkocht, dan krijg je 85% (i.p.v. 75%) van
de verkoopprijs in de vorm van een Colruyt Group-aankoopcheque. Deze waardebon is zes maanden geldig bij
DreamLand, DreamBaby en Collishop.
tweedehands.dreambaby.be/sodigent
09 223 37 33

agenda

16 t.e.m. 24 sep
Jaarbeurs

Van peper- en zoutvaatjes tot ganse keukens, ballon
vaarten, juwelen en vakanties: op de Jaarbeurs in Flanders
Expo vind je werkelijk álles. Ruim tweehonderd exposanten
laten je er hun producten zien, vergelijken en uitproberen.
Eregast van deze editie is de Chinese provincie Hebei. In
het Chinese paviljoen kan je zakelijke en toeristische informatie over Hebei krijgen, en lokale producten als keukengerei, kunst- en handwerkjes, decoratie en textiel kopen.
Je wordt er op tijd en stond ook getrakteerd op diverse
podiumkunsten en traditionele muziek.
Een ticket voor de Jaarbeurs kost normaal gezien
7 euro, maar leden van SodiGent kunnen gratis tickets krijgen. Heb je een computer? Surf naar www.jaarbeursgent.
be/toegangskaarten en tik de promotiecode ‘SodiGent’ in.
Heb je geen computer? Geen probleem, je kan de tickets
ook komen afhalen bij SodiGent. Medewerkers van de
Stad en OCMW Gent kunnen ook tickets verkrijgen via hun
werkgever.
www.jaarbeursgent.be

5

Hand in Hand
SodiGent organiseert tal van activiteiten.
Sommige leden kunnen helaas niet meer
mee omdat ze ziek of hoogbejaard zijn. Ken
jij zo iemand? Dan kan je hem of haar een
bezoekje brengen en – met de financiële steun van SodiGent – een geschenk of
traktatie aanbieden. Zowel jij als de persoon
die je bezoekt dient daarvoor lid te zijn.
Wat moet je doen om van dit ‘Hand in
Hand’-aanbod gebruik te maken? De aanvraagkaart invullen en opsturen, en vervolgens
even wachten tot een maatschappelijk consulent contact met je opneemt en groen licht
geeft. Na het bezoek bezorg je SodiGent de bewijsstukken en krijg je het bestede bedrag
(max. 25 euro) terug.

AANVRAAGKAART

Naam en voornaam:
GSM-nummer:
E-mail:
Lid:

ja

nee

Gegevens van de persoon die je wil bezoeken:
Ik ken iemand
Naam en voornaam:
GSM-nummer:
E-mail:
Lid:

ja

nee

Ik ken niemand, maar wil een lid bezoeken
Stuur deze aanvraagkaart naar SodiGent, Botermarkt 1 of sodigent@stad.gent.

actie
entertainment
educatief

14-29 okt

8 okt

Dat er bij de medewerkers van
Groep Gent heel wat creatief
talent zit, bewijzen De Culturele Collega’s al 22 jaar. Van
14 tot 29 oktober kun je gratis
in het Hof van Ryhove terecht
om hun nieuwste schilderijen,
tekeningen, foto’s en sculpturen te bewonderen (van woe.
tot zon., van 10 tot 18.30 uur).
De expo ‘Armoede en rijkdom’
met heel je team bezoeken,
en eventueel combineren met
een teamoverleg, kan ook.
Stuur dan eerst een mailtje
naar culturelecollegas@gmail.
com. Ben je gebeten door de
artistieke microbe en wil je je
duit in het zakje doen? Mail
culturelecollegas@gmail.com.

Liefhebbers van opera kunnen op zondag 8 oktober
in de Christus Koningkerk in
Gent naar een uniek benefietconcert van de beroemde
Belgisch-Italiaanse tenor
Michaël Fischi-Spadaccini. In
deze Lyrica-productie zal hij
samen met een tiental top
solisten werk van Giacomo
Puccini, Guiseppe Verdi en
Jules Massenet vertolken.
Met een SodiGent-lidkaart
krijg je 30% korting en betaal
je 14,50 euro (3de categorie),
25 euro (2de categorie) of 29
euro (1ste categorie) voor een
kaartje. Bestellen doe je vóór
vrijdag 29 september via
sodigent@stad.gent of
09 266 53 80.
www.concertorganisatie-
lyrica.be

Tentoonstelling
Culturele Collega’s

www.facebook.com/
deculturelecollegas
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Michaël
Spadaccini

ho ho ho

Ondergrondse

kerstmarkt

De inwoners van het Limburgse Valkenburg doen de
dingen een beetje anders: ze poten hun twee kerstmarkten neer in grotten, met name de Gemeentegrot en de
Fluweelengrot. Mede daardoor is Valkenburg uitgegroeid
tot dé kerststad van Nederland.

PRAKTISCH
• Wanneer: zaterdag 16 december 2017
• Hoe: met de bus
• Inschrijven: vanaf 18 september tot
13 november. Naast de klassieke
manieren van inschrijven kan je nu
ook voor het eerst inschrijven en
betalen via je SodiGent-account (zie
www.sodigent.gent)
• Deelnemers: lid + 1 persoon OF lid +
gezinsleden
• Kostprijs: 12 euro
• Vertrekplaats: P&R Driepikkelstraat,
Gent (Sporthal Bourgoyen)
• Check-in: 11.15 uur, vertrek: 11.30 uur
• Terugkomst : 23.30 uur
• Toegankelijk voor rolstoel- of
scootmobielgebruikers

De kilometerslange gangen van
de Gemeentegrot dateren van
zo’n 2000 jaar geleden, en worden in de kerstperiode omgetoverd tot romantische wandelpaden met sfeervolle verlichting
en allerlei kraampjes. Voor
handgeblazen glazen kerstornamenten en talloze andere
kerst- en cadeauartikelen ben je
hier aan het goede adres, want
deze kerstmarkt is de grootste,
oudste en meest bezochte (jaarlijks meer dan 125.000 mensen!)
ondergrondse markt van Europa.
De Fluweelengrot, bij de ruïne
van kasteel Valkenburg, is
vermoedelijk in de 11de of 12de
eeuw ontstaan. In het labyrint
van grillige gangen, die prach-

tig gedecoreerd worden als de
Kerstman hier neerstrijkt, kan
je in meer dan vijftig winkeltjes met streekproducten,
kerstartikelen en ambachten
snuisteren. Daarnaast voert een
tochtje doorheen de kerstmarkt
in de Fluweelengrot je langs
indrukwekkende wandschilderingen, sculpturen, een unieke
18de-eeuwse kapel en een gezellige horecagelegenheid. Laat die
glühwein maar komen...
SodiGent nodigt je uit om op
zaterdag 16 december beide
grotten te bezoeken. Als afsluiter
is er een grote kerstparade, om
19.30 uur in Valkenburg-stad.
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reünie gepensioneerden

Herinneringen

ophalen

Voornaam en naam lid:
GSM-nummer:
E-mail:
Ik schrijf me in voor de reünie op:
don 26 okt (OCMW en AZ Jan Palfijn)
vrij 27 okt (Stad Gent, Haven, Onderwijs,
Politie en Brandweer Gent)
Ik kom:
zonder tafelgenoot
met 1 tafelgenoot
Als voorgerecht kies ik:
Gandaham
Zalmtartaar

x
x

Als hoofdgerecht kies ik:
Châteaubriand
Tongfilet

x
x

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 maandag
16 oktober aan SodiGent, Botermarkt 1.
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Gezellig tafelen, bijpraten, anekdotes
ophalen, lekker eten en swingen op
tijdloze hits: voor tal van gepensioneerde leden is de jaarlijkse reünie
een vaste waarde waar ze naar
uitkijken. We nodigen jullie dan ook
graag uit in het vertrouwde kader van
restaurant Boerenhof (Gentstraat 2 in
Oostakker).
Gepensioneerde medewerkers van
het OCMW en AZ Jan Palfijn schuiven donderdag 26 oktober aan tafel.
Vrijdag 27 oktober verwelkomen
we de medewerkers van Stad Gent,
Haven Gent, Onderwijs, Politie en
Brandweer Gent). Je wordt verwacht
om 12 uur voor de receptie, gevolgd
door een heerlijke maaltijd. Tijdens
het dessertbuffet begint dj Phil aan
een trip langs de meest swingende
kleppers van de voorbije decennia:
tijd om de benen los te gooien op de
dansvloer. De jaarlijkse reünie voor
gepensioneerden levert doorgaans
niets dan blije gezichten op. Wie
het één keer meemaakte, is het jaar
nadien beslist opnieuw van de partij.

Trommel je ex-collega’s op, schrijf je
in met bijgaand formulier en maak
de reünie samen met ons tot een
succes. Wacht niet te lang om in te
schrijven, je hebt tijd tot maandag 16
oktober.

Sprankelend aperitief of fruitsap
met begeleidende hapjes

❧
Bordje Gandaham met meloen
OF

Frisse Zalmtartaar met limoen en
bieslook

❧
Châteaubriand met groentenboeket
OF

Normandische tongfilets

❧
Huisbereid kleurrijk dessertbuffet

❧
Koffie en versnaperingen

Afscheid van Cindy Eeckeloo
Op 4 juni 2017 overleed collega Cindy Eeckeloo. Jarenlang
werkte ze bij Sodico, later SodiGent, en ze deed dat graag en
bijzonder goed. Ondanks de hersentumor die haar uiteindelijk na een lange en moedige strijd - fataal is geworden.

Lieve Cindy
zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt
zo hebben we de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen
wat blijft zijn onze herinneringen

“Met haar klikte
het meteen”
“Cindy nam haar tijd om te
luisteren. Ze stond open voor
elk verhaal, van cliënten en
medewerkers. Tegelijk was ze
een ongelofelijk georganiseerde
mama, collega en vriendin. Ze
had voor alles een lijstje”, glimlacht Dominique Van Der Beken.
Acht jaar lang was ze de collega
van Cindy. “We deelden een klein
bureau. Maar het duurde niet
lang of we deelden ook ons leven
met elkaar. Met sommige mensen klikt het gewoon meteen.
We werden hartsvriendinnen.
Cindy was een ongelofelijk sterke
vrouw. Zelfs op één van haar
laatste dagen konden we nog met
elkaar lachen.”
“Een hulpverlener in hart en nieren”, knikt Franky De Bie, die ook
lang met Cindy samenwerkte.
“Ondanks haar eigen problemen

stond ze altijd klaar voor een
ander. Dat kon je zien op haar
uitvaart: heel veel mensen zijn
afscheid komen nemen.”
“Ik was daar ook”, zegt Theo Mattens, 92 jaar en gepensioneerd
lid van SodiGent. “Het verbaasde
me hoe sterk haar dochter was.
Ik herinner me dat Cindy eens bij
me binnensprong ‘omdat ze in de
buurt was’, en vertelde over hoe
ze haar dochter voorbereidde op
haar dood. Ik vond dat heel triestig. Hoe doe je dat? Ik zou het niet
kunnen. Zij heeft het gedaan. Ik
heb daar veel bewondering voor.
Cindy was een braaf mens. Altijd
lachen. Haar grootste wens was
dat ze de plechtige communie
van haar dochter nog zou mogen
meemaken. Ik ben zo blij dat het
gelukt is.”
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sinterklaasfeest

Hij komt,

hij komt

Hoor wie klopt daar kinderen? ’t Is Sinterklaas, die speciaal voor de brave
SodiGent-kinderen naar Kinepolis Gent afzakt.
Op zaterdag 25 november,
zondag 26 november en
zondag 3 december tekenen de goede man en zijn
Pieten present. De deuren
gaan open vanaf 9 uur, maar
je mag natuurlijk ook later
komen.
Om 11 uur staat er cinema
op het programma: je hebt
de keuze uit drie Nederlands
gesproken familiefilms. In
‘Sinterklaas en het gouden
hoefijzer’ beleven de Sint en
zijn helpers een spannend
avontuur. ‘Rikkie de ooievaar’
gaat over een weesvogel die
ervan overtuigd is dat hij net
zoals de leden van zijn adoptiefamilie een ooievaar is. En
in ‘De kleine vampier’ heeft
een stel vampierenjagers het
gemunt op de stoere, maar
vooral ongevaarlijke vampier
Rudolph en zijn familie.
PRAKTISCH
Alleen actieve SodiGent-
leden met kinderen geboren
10

tussen 2006 en 2016 kunnen
deelnemen (max. twee volwassenen per inschrijving)
aan het Sinterklaasfeest.
Na afloop van de film krijgen
de kinderen een geschenk.
Dat kunnen ook kinderen uit
nieuw samengestelde gezinnen of pleegkinderen zijn: je
moet dan gewoon een bewijs
van de nieuwe gezinssituatie of plaatsing van het kind
voorleggen. Oudere broers en
zussen mogen natuurlijk mee
naar de film.
HOE INSCHRIJVEN?
Vul het formulier hiernaast
volledig in, stuur het naar
SodiGent, Botermarkt 1, en
stort 5 euro (per gezin) op
het rekeningnummer dat op
het formulier vermeld staat.
Inschrijven kan tot en met
maandag 16 oktober, maar
wacht niet te lang: de dag
of film van je voorkeur zou
anders weleens volzet kunnen zijn.

PROGRAMMA
Animatie vanaf 9 uur
• 9.15 tot 10.45 uur: blijde
intrede en bezoek Sinterklaas
• 11 uur: start film
• 13 uur: afhalen geschenk

INSCH
RIJV
TOT EN
16 OKT
OBER

Tekeningen
Dient het nog gezegd dat
de Sint van tekeningen en
kunstwerken houdt? Stuur
je werkjes (met vermelding
van naam en leeftijd) vóór
maandag 13 november naar
SodiGent, Botermarkt 1 of
sodigent@stad.gent en wij
zorgen ervoor dat het in de
bioscoop op groot scherm
geprojecteerd wordt.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Enkel voor SodiGent-leden met kinderen geboren tussen 2006
en 2016 (één geschenk per kind)

Voornaam en naam:

GSM-nummer:
E-mail:

Ik kom naar het Sinterklaasfeest op:
zaterdag 25 november
zondag 26 november
zondag 3 december

Korting tickets

met ……… (max.2) volwassene(n) en ……… kinderen geboren tussen 2006 en 2016. Vermeld hieronder hun gegevens in hoofdletters:
NAAM

GEBOORTEDATUM

1.
2.

Ice Mountain
Bij SodiGent koop je nu ook tickets voor Ice Mountain met korting (enkel
verkrijgbaar op ons kantoor). Naast skiën en snowboarden, kan je er ook
indoor skydiven, een potje paintballen of lasergamen. Twee restaurants, een
shop, een kinderspeeltuin en -klimpark vervolledigen het aanbod. Voor elk
wat wils, dus, in de zomer én in de winter.

3.

Normale prijs

4.
5.

: … personen
: … personen
: … personen

Stort 5 euro per gezin 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 maandag 16
oktober aan SodiGent, Botermarkt 1.

SodiGent-prijs Voorwaarden*

1 uur skiën
of snowboarden

volw.: 16 €
+ huur materiaal
jonger dan 12 jaar:
13,5 €
+ huur materiaal

indoor
skydiving:
2 flights

volw.: 59 €
45 €
jonger dan 12 jaar:
49 €

vanaf 5 jaar

lasergame

20 €

18 €

vanaf 6 jaar
min. 8 personen

paintball

25 €

20 €

vanaf 14 jaar
min. 8 personen

Daarnaast breng ik ook nog …… oudere broers of z ussen mee.
Ik ga kijken naar:
Sinterklaas en het gouden hoefijzer
Rikkie de ooievaar
De kleine vampier

NIEU
AANBOW
D

14 €
(incl. materiaal, geen
helm)

beginners moeten min.
2 uur les volgen
skilessen: vanaf 4 jaar
snowboardlessen: vanaf
7 jaar

* Hoe je plaatsen reserveren? Wat heb je nodig?
Alle voorwaarden vind je terug op www.ice-mountain.com
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HOE INSCHRIJVEN
VOOR DE ACTIVITEITEN
Heb je een computer?

Verhuisd?
Een nieuwe straatnaam?
Een foute naam?

JA

JA

NEEN

online via je
SodiGent-account

mail naar
sodigent@stad.gent

09 266 53 80 of
je komt langs

(in 2017 enkel voor de
kerstmarkt)

Je krijgt de
betalingsmodaliteiten

Je betaalt online

Je schrijft over
met de juiste
mededeling

Je ontvangt een
bevestigingsmail

Je wordt telefonisch
gecontacteerd

Geef SodiGent een seintje wanneer je het tijdschrift niet
hebt ontvangen. Correcties aan je naam of adres kan je,
afhankelijk van je werkgever en of je in het bezit bent van een computer,
zelf aanpassen.
Werk je bij Stad Gent of OCMW Gent?
Dan doe je dit via SAP. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op
met je dossierbeheerder.
Werk je bij een andere wekgever of ben je gepensioneerd?
- Als je een computer hebt, kan je dit zelf aanpassen in je
SodiGent-account. Neem contact op met SodiGent indien
je hulp nodig hebt.
- Heb je geen computer? Geef dan de correcties door
via de telefoon.
Nog geen SodiGent-account?
Mail dan naar sodigent@stad.gent en je ontvangt
de link om jouw account te activeren.

Je reservatie
is definitief!

CONTACTEER ONS
09 266 53 80  www.sodigent.gent  sodigent@stad.gent

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

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

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
Op 3 november maken we de brug, van 23 december tot 2 januari
zijn we gesloten
Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095
Volg ons op facebook

www.facebook.com/sodigent

