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ACTIVITEITEN
• familie-activiteiten
• ruige doe-activiteiten
• rustige doe-activiteiten
• gemengde activiteiten

V.U.: Martine De Regge en Rudy Coddens, Botermarkt 1, 9000 Gent

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
• advies
• doorverwijzing
• hulp bij administratie
• renteloze lening
• eenmalige financiële tegemoetkoming
• financiële ondersteuning bij medische
uitgaven.
FINANCIËLE VOORDELEN
• premies
• tegemoetkoming
• kortingen op aankopen

nze sociale dienst is groter
dan ooit, met veel voordelen
en activiteiten voor onze
medewerkers en gepensioneerden.
SodiGent staat vandaag open voor maar liefst 12.000 mensen. Ze werken
of werkten voor de Stad, het OCMW, AZ Jan Palfijn, de brandweer, het
onderwijs, het Havenbedrijf, SOGent en het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten
en Design… Een heel bonte verzameling van collega’s, aan wie SodiGent een breed
gamma aanbiedt met voor elk wat wils.
Deze SodiGent is een fusie van de sociale dienst van de Stad (Sodiganda) en de sociale
dienst van OCMW Gent en AZ Jan Palfijn (Sodico). De Stad Gent en OCMW Gent zullen de
samenwerking versterken.
Elk van die 12.000 medewerkers en gepensioneerden krijgt dankzij de samensmelting een
gelijk pakket aan voordelen. Het meest zichtbaar blijven natuurlijk de activiteiten van
Sodigent. Soms zijn dit rustige tochten, soms ruige doe-activiteiten. Soms voor jezelf, soms
ook voor je hele gezin.
Minder zichtbaar, maar daarom zeker niet minder belangrijk is de maatschappelijke
ondersteuning.
Wanneer je op een bepaald moment problemen krijgt in je privéleven, kun je hiermee
terecht bij de consulenten van Sodigent, die op een heel discrete manier bekijken hoe ze
je kunnen helpen.
Ook houden we vast aan de financiële voordelen voor SodiGent-leden, zoals extra
geboortepremies en kortingen op tickets.
De lijst is lang en breidt zich bovendien uit. Daarom starten we binnenkort met een
nieuwsbrief die je op de hoogte zal houden van de alle recente aanbiedingen, voordelen
en activiteiten. Vandaag willen we al een overzicht geven van wat dit nieuwe SodiGent te
bieden heeft. Aarzel vooral niet om hiervan gebruik te maken.
Martine De Regge,
schepen van personeelsbeleid, facility management en administratieve vereenvoudiging
Rudy Coddens,
voorzitter OCMW Gent en schepen van seniorenbeleid, werk en armoedebestrijding

“Ik heb maar
direct 15 tickets
besteld.”
Zorea Daoud

Goedkoper naar de film
“Vroeger dacht ik dat de aanbiedingen enkel interessant waren voor
collega’s met kinderen”, vertelt Zorea Daoud (Staf Financiële en Thematische
Hulpverlening OCMW Gent). “Maar dan ontdekte ik dat de sociale dienst nog
veel andere voordelen aanbiedt. Kortingen op cinematickets bijvoorbeeld.
Toen ik daarover hoorde, heb ik er meteen vijftien besteld. Per ticket krijg
je een korting van 2,15 euro, dus dat loopt al snel op als je af en toe naar de
cinema gaat. De tickets zijn ook geldig in de Studio Skoop en de Sphinx,
maar ik ga het liefst naar de Kinepolis. Hoe vaak? Dat hangt af van het
aanbod … Maar de tickets zijn lang geldig, dus als er een tijdje geen films
spelen die je interesseren, is dat geen probleem!”

Vakantie
in Fethiye
In het aanbod van SodiGent steken
ook vakantiehotels. Zo kan je aan
een lagere prijs terecht in het Hotel
Kilim, in het Turkse Fethiye, een rustig
kuststadje waar je kan kiezen voor
strandplezier én bergtochten. Vermeld
bij je reservatie dat je lid bent en de
korting wordt onmiddelijk toegekend.
Meer info: www.hotelkilim.be
hotelkilim@yahoo.com

40% korting!
Een abonnement op deze titels kost
maar liefst 40% minder. Deze actie
loopt nog tot eind april. Abonneren
doe je via www.abon.be/dubbel

Goedkopere tarieven voor de Pretparken
PLOPSA COO

PLOPSALAND DE PANNE

• 18€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 25€).
• 9,99€ voor kinderen van 0,85 tot 1 meter
en senioren 70+.
• Gratis: kleiner dan 0,85 meter.

• 24€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 35€).
• 9,99€ voor kinderen van 0,85 tot 1 meter
en senioren 70+.
• Gratis: kleiner dan 0,85 meter.
Het park viert dit jaar zijn 15de verjaardag, opent het enige echte
F.C. De Kampioenencafé en geeft het Samson & Gert Kermisplein
een totale make-over.

PLOPSAQUA
• 13,25€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 18,50€).
• 9,99€ voor kinderen van 0,85 tot 1 meter
en senioren 70+.
• Gratis: kleiner dan 0,85 meter.
• Ticket geldig voor 4 uur toegang.

PLOPSAQUA &
PLOPSALAND DE PANNE

Met deze zomer Dino Splash,
een gloednieuwe waterattractie.

BOUDEWIJN SEAPARK (BRUGGE)
• 15€ voor iedereen groter dan 1 meter (in plaats
van 25,50€ of 21,50€).
• 6,50€ voor kinderen van 0,85 tot 0,99 meter
(in plaats van 9€).
• Gratis: kleiner dan 0,85 meter.
Nieuw: Bobo’s AquaSplash, het grote waterpark
met 8 glijbanen en de Splash Emmer. Naast de shows ook 12 binnenattracties in Bobo’s Indoor en 20 buitenattracties zoals de rollercoaster
Orca Ride, de piratenboot Sancta Maria en de speeltuinen.

• 36,25€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 45,25€).
• 19,25€ voor kinderen van 0,85 tot 1 meter
en senioren 70+.
• Gratis: kleiner dan 0,85 meter.

BELLEWAERDE
• 25€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 31€ of 27€).
• Gratis: kleiner dan 1 meter.
Nieuw: 4D film Tempo Attack en de
spectaculaire interactieve show Gold Rush.

PLOPSA INDOOR HASSELT
• 13,25€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 18,50€).
• 9,99€ voor kinderen van 0,85 tot 1 meter
en senioren 70+.
• Gratis: kleiner dan 0,85 meter.
• Bel vooraf 070 69 69 70 om te verifiëren
of er plaats is.

WALIBI BELGIUM
• 26,50€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 35€ of 30€).
• Gratis: kleiner dan 1 meter.

AQUALIBI

EFTELING

• 14€ voor iedereen groter dan 1,20 meter
(in plaats van 20€ of 16€).
• 5€ voor kinderen van 1 tot 1,20 meter
(tickets enkel aan kassa park).
• Gratis: kleiner dan 1 meter.

• 32€ voor iedereen vanaf 4 jaar
(in plaats van 36€ of 38€).
• Gratis: t.e.m 3 jaar.

BOBBEJAANLAND

SEA LIFE CENTRE BLANKENBERGE

• 20€ voor iedereen groter dan 1 meter
(in plaats van 34€ of 29€).
• 15€ rolstoelgebruikers (tickets enkel aan
kassa park).
• 20€ andere mindervaliden (in plaats van
27,50 euro).
• Gratis: kleiner dan 1 meter.
• De tickets van 20€ zijn geldig zolang de
voorraad strekt, nadien 24€.
• De tickets voor rolstoelgebruikers zijn enkel te bekomen aan de
kassa van het park, mits voorleggen van doktersattest, autipas of
mindervalidenkaart.

• 14,50€ voor iedereen vanaf 3 jaar
(in plaats van 18€, 17€ of 15,50€).
• Gratis: jonger dan 3 jaar.
Nieuw: Rocky’s Klimavontuur.

PAIRI DAIZA
• 26€ voor iedereen vanaf 12 jaar
(in plaats van 28,50€).
• 21€ voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar
(in plaats van 23,50 euro).
• Gratis: jonger dan 3 jaar.
Ontdek de witte tijgers Mumbaï en Sanka in
de Cambodjaanse jungle.

ZOO ANTWERPEN
• 20,64€ voor iedereen vanaf 18 jaar
(in plaats van 22,50€).
• 15,05€ voor kinderen van 3 t.e.m. 17 jaar,
andersvaliden en senioren 60+
(in plaats van 17,50€).
• Gratis: jonger
dan 3 jaar.

AQUATOPIA
• 10€ voor iedereen vanaf 12 jaar
(in plaats van 14,95€).
• 6,50€ voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar,
senioren 60+ en andersvaliden
(in plaats van 10€).
• Gratis: jonger dan 3 jaar.

DIERENPARK PLANCKENDAEL
• 20,64€ voor iedereen vanaf 18 jaar
(in plaats van 25€).
• 15,05€ voor kinderen van 3 t.e.m. 17 jaar,
andersvaliden en senioren 60+ (in plaats
van 17,50€).
• Gratis: jonger dan 3 jaar.

Hoe kun je de tickets kopen?
Je kunt tickets aanschaffen op beide Sodigent-locaties:
Onderstraat 22 en Jubileumlaan 217
Voor de openingsuren zie de laatste pagina.

Gepensioneerd en
hospitalisatieverzekering?
Je bent gepensioneerd, lid van SodiGent en je betaalt voor een
hospitalisatieverzekering? Dan betaalt SodiGent je een deel
terug. Ongeacht bij welke verzekeraar je aangesloten bent,
ontvang je jaarlijks een bedrag naargelang je leeftijd:
• tot 65 jaar krijg je 35 euro
• van 66 tot 70 jaar krijg je 70 euro
• vanaf 71 jaar krijg je 105 euro.
Je krijgt dit bedrag niet automatisch. Je moet het bij SodiGent
aanvragen (de adressen vind je achteraan deze brochure).
Betaal je de hospitalisatieverzekering jaarlijks, stuur dan
SodiGent de uitnodiging tot betaling en een bewijs dat je
betaald hebt.
Betaal je de hospitalisatieverzekering per kwartaal, dan kan je
de tegemoetkoming aanvragen na het betalen van het tweede
kwartaal. Je bezorgt SodiGent de uitnodiging tot betaling en
twee betaalbewijzen.

Hulp nodig in privéleven?
Wanneer je problemen krijgt in je privéleven, kan je hiermee
terecht bij een consulent van SodiGent die op een heel discrete
manier bekijkt hoe je verder geholpen kan worden.
Dit kan op verschillende manieren:
• advies, hulp bij administratie en doorverwijzing: soms
volstaan enkele tips, soms kan de consulent je in contact
brengen met een organisatie of persoon die goed
geplaatst is om je probleem aan te pakken
• renteloze lening: bij (onverwachte) financiële problemen
kan SodiGent een renteloze lening toekennen. Hier gaat,
in de grootste discretie, een financieel onderzoek aan
vooraf.
• eenmalige financiële tegemoetkoming: in een heel
beperkt aantal gevallen kan het dagelijks bestuur de
renteloze lening omzetten in een eenmalige financiële
tegemoetkoming.
• financiële ondersteuning bij medische uitgaven: als
de medische uitgaven niet langer betaalbaar zijn, kan
SodiGent hierin helpen.
Hoe contacteer je Sodigent? Kijk achteraan deze brochure.

12 jaar? Aub: 100 euro.
SodiGent geeft je 100 euro wanneer je lid bent en je kind 12 jaar
wordt.
Je kind moet wel ‘ten laste’ zijn, wat betekent:
• je zoon of dochter is op je officieel adres gedomicilieerd
• jij of je partner krijgen kinderbijslag (en dat bewijs je aan de
hand een papier van de mutualiteit of van het kinderbijslagfonds).
• wat bij co-ouderschap? Je bewijst dat je kind ‘ten laste’ is door een uitspraak van
de rechtbank, of een aanslagbiljet van de belastingen, of een document van de
advocaat of een verklaring op eer.
Je stuurt deze papieren ten laatste zes maanden nadat je kind twaalf werd naar
SodiGent. De adressen van SodiGent vind je achteraan deze brochure.

“Ik ben ongeveer 15 jaar lid van de
sociale dienst. Wanneer je kinderen
hebt, zijn alle extraatjes welkom”,
vertelt Griet Dekeyser van het
Welzijnsbureau Nieuw Gent. “Zeker
als je er vier hebt, zoals ik. (lacht)
Mijn oudste gaat sinds kort naar de
middelbare school.
De jongerenpremie van 100 euro
voor 12-jarigen komt op zo’n moment
goed van pas!”
Griet Dekeyser

“Vorig jaar zijn we met 18
collega’s een weekendje naar
de Ardennen gegaan. De sfeer
was super, volgend jaar gaan
we opnieuw!”

“Mijn zoontje van zeven trok al op
kamp met Idee Kids. Deze zomer gaat
ook mijn dochter van 10 mee, onder
meer op uitvinderskamp. Elk doen
ze zelfs twee kampen. Vakanties zijn
duur, dus elke korting is welkom!”

Davy De Wulf, Labo Ziekenhuis Jan Palfijn

Sandra De Clercq

Organiseer je eigen project!
Je kan met je collega’s een sportieve, culturele of maatschappelijke
activiteit organiseren die financieel ondersteund wordt door
SodiGent. Dit kan binnen je eigen dienst en zelfs over de diensten
heen. Meer info hierover: neem contact op met SodiGent.
De adressen vind je achteraan deze brochure.

“Sinds mijn pensioen heb
ik geen enkele daguitstap
gemist. De buitenlandse
kerstmarkten, zoals in
Düsseldorf en Luxemburg,
waren de leukste. Ik zou zo
weer mee gaan!”
Bea De Blaere

Bezoek Floralia Brussels
In het park van het Kasteel van Groot-Bijgaarden werden meer
dan 1 miljoen bloembollen geplant, die nu allemaal in bloei komen.
Daarnaast wandelen we door de bloemenserre van 1.000m².
• wanneer: donderdag 23 april
• vertrek: 12.30 uur aan P&R Gentbrugge (terug om 18 uur)
• kostprijs: 19 euro (busreis en tickets)
• inschrijven tot 17 april op SodiGent-secretariaat.

Idee Kids
De Idee Kids Projectkampen zijn voor kinderen van 3 tot
12 jaar en vinden plaats op 18 locaties in Vlaanderen.
Je krijgt 7 euro korting per kamp en per kind. Voor het
2de en 3de kind van een gezin dat in dezelfde week en
op dezelfde locatie deelneemt aan een kamp, krijg je
zelfs 10 euro gezinskorting.
Schrijf in via www.ideekids.be.
Op de inschrijvingspagina maak je bij ‘Kies Korting’
de keuze SodiGent EVA vzw. Onder ‘code’ vul je
SODIGENTKIDS15 in. De korting wordt automatisch
verrekend op de factuur.
Of schrijf in via 070 22 55 66 (0,30€/min).
Zeg dat je korting geniet en geef de code
SODIGENTKIDS15 door.

Freetime
Freetime organiseert een breed programma aan
vakantiekampen en cursussen voor kinderen.
Je krijgt 10 euro korting per kamp en per kind.
Schrijf je in via www.freetime.be.
Hoe je de korting kan krijgen staat
beschreven op de website in de
rubriek ‘veel gestelde vragen.’

Contacteer ons
sodigent@gent.be
Tot 1 mei zijn dit onze openingsuren:
Onderstraat 22
maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 13 uur
woensdag ook van 14 tot 17 uur
09 266 53 80
Jubileumlaan 217
elke werkdag van 8 tot 17 uur
daarna op afspraak
09 266 95 15

