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IN DE KIJKER

Pret met Astérix

activiteiten • maatschappelijke ondersteuning • financiële voordelen

in dit nummer
Beste leden van SodiGent,
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De lente staat voor de deur. SodiGent wil
jullie dan ook prikkelen met een rits van
activiteiten en evenementen in 2016.
Een overzicht vind je op pagina 4 en 5.
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En eindelijk is ook onze nieuwe
website online: op www.sodigent.gent
vind je alle informatie over onze werking.
Over de activiteiten, maar ook over onze financiële en
maatschappelijke ondersteuning. Je vindt er tevens een
overzicht van allerlei voordelen voor de SodiGent-leden,
zoals pretparken, cinema, handelszaken, ...
In 2016 vinden opnieuw de Gentse Floraliën plaats. Het
personeel van o.a. de Stad, OCMW, Onderwijs, Sogent
en Digipolis Gent kan goedkopere tickets kopen bij de
werkgever, in het kader van de personeelsevenementen.
SodiGent stapt hierin mee voor onze gepensioneerde
leden. Kijk op pagina 7 voor het aanbod.
SodiGent is er uiteraard ook voor mensen die het even wat
moeilijker hebben. Wegen je medische kosten zwaar door
op je inkomen dan kan je een tegemoetkoming aanvragen
via onze ‘Medos’.
Veel leesplezier en hopelijk tot op een van de vele
activiteiten!
Martine De Regge, Voorzitter
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Extra ondersteuning
met Medos
Wie heel veel of grote medische kosten te
slikken kreeg – voor zichzelf of voor zijn
gezin – en daardoor in moeilijk financieel
vaarwater komt, kan bij SodiGent een extra
tegemoetkoming aanvragen.
Om in aanmerking te komen voor deze ‘Financiële Tegemoetkoming in de Medische
Kosten’ of Medos, moet je aan een aantal
voorwaarden voldoen. Saskia De Bruycker
(sociaal consulent SodiGent): “Als je een
aanvraag doet, starten wij een financieel
dossier op. We bekijken je totale inkomsten en trekken daar de vaste uitgaven van
af, zoals huur, gas en elektriciteit,
afbetalingen van leningen,
enzovoort. Het bedrag dat
overblijft, noemen we
het leefgeld. Op basis
daarvan kom je in een
bepaalde categorie (zie
hiernaast) terecht. We werken volgens het solidariteits
beginsel: hoe minder je hebt,
hoe groter de tussenkomst.”

Extra Financiële Tegemoetkoming in de Medische Kosten
voor alleenstaanden
• 25 % tussenkomst in de medische kosten
wanneer het leefgeld lager is dan 750 euro
• 50 % tussenkomst in de medische kosten
wanneer het leefgeld lager is dan 500 euro
voor samenwonenden
• 25 % tussenkomst in de medische kosten
wanneer het leefgeld lager is dan 1000 euro
• 50 % tussenkomst in de medische kosten
wanneer het leefgeld lager is dan 750 euro
Is het leefgeld hoger dan heb je geen recht op een tussenkomst.

KOM JE IN AANMERKING?
Surf naar de nieuwe website www.sodigent.gent en vul het aanvraag
formulier in. “Eens de aanvraag binnen is, vragen we de nodige
documenten op, als ‘bewijsmateriaal’ om aan het dossier toe te voegen”,
aldus Saskia De Bruycker. “Nadien nodigen we je uit op een gesprek.
De consulent maakt dan een verslag op, inclusief een voorstel van
tegemoetkoming. Het dossier wordt ten slotte ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.”
INFO
Je kunt het aanvraagformulier ook verkrijgen bij SodiGent.
09 266 53 80, sodigent@stad.gent, www.sodigent.gent.
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ACTIVITEITENKALENDER 2016

Op stap met SodiGent
Naast het aanbod financiële voordelen en maatschappelijke ondersteuning biedt SodiGent ook tal
van activiteiten en evenementen aan.
De voordelen: er is voor elk wat wils, je betaalt
minder dan wanneer je alleen zou gaan én je komt
in contact met collega’s of oud-collega’s.
Je kunt aan alle activiteiten deelnemen, met uitzondering van de reünie (enkel voor gepensioneerde

leden) en het Sinterklaasfeest (enkel voor leden met
kinderen geboren tussen 2005 en 2015).
Meer info over de afzonderlijke activiteiten vind je
op www.sodigent.gent. Voor alle activiteiten kun je
nu al inschrijven, behalve voor de Reünie, Kerstmarkt Düsseldorf en Sinterklaasfeest. Dat kan bij op
09 266 53 80 of via sodigent@stad.gent. Daarna
ontvang je de betalingsmodaliteiten.
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PRETPARKBEZOEK
ASTÉRIX

STADSSAFARI 		
BRUSSEL

DAGUITSTAP
WIJNKASTEEL

Attractiepark in Plailly (Frankrijk),
gebaseerd op het gelijknamige
stripverhaal.
Lees meer op pagina 6.

Op safari in de hoofdstad. Keuze
tussen vier culturele of sociale
tochten, gevolgd door een bezoek aan het plazey parkfestival.
Lees meer op pagina 6.

Een dagje Limburg. Na een
wijnproeverij in het wijnkasteel
Genoels Elderen volgt een
bezoekje aan Tongeren.
Meer info in SodiGent editie juni.

• Za 25 juni
• 10 euro
• inschrijven vanaf 21 maart

• Di 2 of do 11 augustus
• 30 euro
• inschrijven vanaf 21 maart

• Za 21 mei
• 10 euro t.e.m. 18 jaar,
25 euro vanaf 19 jaar
• inschrijven vanaf 21 maart

TOERIST
IN EIGEN STAD
Op zoek naar bijzondere plaatsen in Gent, met o.a. een bezoek
aan de Sint-Jorisgilde en de
Buren van de Sint-Baafsabdij.
Meer info in SodiGent editie juni.

• Do 8 september, 5 euro
• inschrijven vanaf 21 maart

ODE GAND

BROUWERIJTOCHT

REÜNIE

Van verrassend klassiek tot
wereldmuziek in het idyllisch
kader van Gent, op en langs het
water. Meer info in S
 odiGent
editie juni.

Een tocht door het Pajottenland,
met o.a. een bezoek aan brouwerij Timmermans, de oudste
lambiekbrouwerij ter wereld, incl.
tasting. Meer info in SodiGent
editie juni.

Maaltijd in het Boerenhof voor
gepensioneerde leden. Meer info
in SodiGent editie september.

• Za 17 september
• 13 euro
• inschrijven vanaf 21 maart

• Za 8 oktober, 5 euro
• inschrijven vanaf 21 maart

• Do 27 okt (OCMW en AZ Jan
Palfijn) en vr 28 okt (Haven, Stad
Gent, Onderwijs, Brandweer,…)
• 35 euro
• inschrijven vanaf 21 maart
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HAND IN HAND

SINTERKLAASFEEST

Sommige leden, zoals hoog
bejaarden of zorgbehoevenden,
kunnen niet meer deelnemen aan
activiteiten. Ken je zo iemand?
Dan kun je bij SodiGent 25 euro
aanvragen voor een geschenkje of een activiteit. Meer info in
SodiGent editie september.

De Sint komt opnieuw naar de
cinema. Leden met kinderen
geboren tussen 2005 en 2015
kunnen kiezen tussen drie films.
En de Pieten zijn natuurlijk ook
van de partij... Meer info in
SodiGent editie september.

• Za 29 oktober t.e.m.
wo 30 november
• inschrijven vanaf 21 maart

• Za 26 november, zo 27 november
en za 3 december
• 5 euro per gezin
• inschrijven vanaf 19 september

KERSTMARKT
DUSSELDORF

FOUTE PARTY

De Kerstmarkt in Düsseldorf is de
grootste van Europa, en blijkbaar
ook een van de gezelligste. Het
Ideale moment om wat kerstgeschenkjes in te slaan. Meer info
in SodiGent editie september.

De eerste werkdag van het nieuwe jaar wordt traditioneel
afgesloten met een Foute Party
in Kunstencentrum Vooruit.
Je kunt er een praatje maken én
enkele danspasjes zetten met
al je collega’s, over de diensten
heen.

• Za 17 december
• 12 euro
• inschrijven vanaf 19 september

• Di 3 januari 2017
• Gratis
• geen inschrijving

Pret met Astérix
In het Franse dorpje Plailly, 25 km boven Parijs, ligt een pretpark waar striphelden
Astérix en Obelix centraal staan. Het Parc Astérix heeft voor jong en oud iets in petto:
kinder- en familie-attracties, shows, waterattracties, … Voor de echte waaghalzen zijn
er maar liefst tien ‘thrill rides’ en zes rollercoasters – waaronder de grootste in Europa.
“Het is de ideale familie-uitstap”, vertelt Arne Berwouts (SodiGent). “Perfect voor leden
met kinderen … of kleinkinderen want die mogen ook mee. We zorgen ook voor vervoer: om 7.30 uur vertrekken we met de bus op de P+R Gentbrugge in de Land van
Rodelaan, rond 21 uur zijn we terug.” Voor kinderen en kleinkinderen (tot en met 18
jaar) betaal je 10 euro, wie ouder is dan 18 betaalt 25 euro. In die prijs zijn de toegang
tot het park en de busreis (heen en terug) inbegrepen.
PRAKTISCH: Zaterdag 21 mei.
Inschrijven t.e.m. vrijdag 28 april, op 09 266 53 80 of sodigent@stad.gent.
Daarna ontvang je de betalingsmodaliteiten en meer info.
Meer info over het themapark vind je op www.parcasterix.fr/en
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Op stadssafari in Brussel
Eind juni gaat SodiGent op safari … door Brussel. Je kunt kiezen tussen vier tochten:
Met Jacques Brel op stap, Mantongéwijk, Dames met pit en Kerkhof Laken. Jacques
Brel werd in Schaarbeek geboren, je ontdekt zijn favoriete plekjes in Brussel. In de
Mantongéwijk nemen buurtbewoners je op sleeptouw, tijdens ‘Dames met pit’ leer
je alles over vrouwen die onze hoofdstad kleur hebben gegeven en op het Kerkhof
Laken ontmoet je bijzondere individuen … ook onder de grond! Rond 17.30 uur gaat
het richting Elisabethpark, naast de Basiliek van Koekelberg. Daar vindt het jaarlijkse
stadsfestival Plazey plaats, van 24 tot 26 juni. “Er staan gratis concerten, films en workshops op het programma”, vertelt een van de organisatoren Lies Vanoverschee. “Maar er is
ook kindertheater, een volkskeuken, een stadstuin en zelfs een bike repair café. Perfect voor
families!”
SodiGent-leden betalen 10 euro om deel te nemen. We vertrekken samen met de trein, de tickets
(heen en terug) zijn in de prijs inbegrepen. ‘s Avonds keer je op eigen houtje terug naar Gent.
PRAKTISCH: Zaterdag 25 juni, afspraak om 13 uur aan de voorkant van het station Gent-Sint-Pieters.
Inschrijven t.e.m. maandag 13 juni, op 09 266 53 80 of sodigent@stad.gent. Daarna ontvang je de
betalingsmodaliteiten en meer info.

TICKETBROCHURE
2016
FLORALIËN 2016
FIKSE KORTING

SODIGENT.GENT
NIEUWE WEBSITE

EEN REIS DOORHEEN
DROMENLAND

Tijdens de Gentse Floraliën,
van 22 april tot 1 mei 2016, kun
je de mooiste creaties bekijken
van nationale en internationale
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars. Vier
locaties in het Kunstenkwartier
vormen het decor van deze
35ste editie: de Bijloke, de
Leopoldskazerne, het Sint-
Pietersplein en het Citadelpark.
Een ticket kost normaal gezien
32 euro maar gepensioneerde
leden van SodiGent krijgen een
fikse korting: van maandag 25
april tot en met zondag 1 mei
kunnen ze voor slechts 10 euro
naar het Gentse bloemenfestijn. Elk gepensioneerd lid kan
maximaal twee tickets aanvragen, af te halen van ma 21
maart t.e.m. vr 8 april tijdens de
openingsuren bij SodiGent (zie
achteraan dit magazine), gelieve met bancontact te betalen.
Meer info: www.floralien.be

SodiGent heeft een nieuwe
website. Op www.sodigent.gent
vind je – op een overzichtelijke
manier – alle voordelen terug
binnen de drie pijlers.
Activiteiten: wat staat er zoal
op het programma? Per activiteit krijg je meer informatie,
zowel inhoudelijk als praktisch
(wanneer, hoe inschrijven, …).
Financiële voordelen: hoe kun
je genieten van de financiële
voordelen? Praktische info over
alle premies en tegemoetkomingen van SodiGent.
Maatschappelijke ondersteuning: heb je het moeilijk en
heb je steun of een luisterend
oor nodig? Op de website lees
je hoe je de maatschappelijk
consulenten kunt bereiken.
Op de nieuwe site vind je ook
alle publicaties van SodiGent
(magazines, ticketbrochures, …)
terug.

In 2016 neemt Circus Barones
het publiek mee in een reis
doorheen Dromenland, samen
met de clowns Patatje en Ronny. Op het programma staan
internationale circusacts, met
onder meer luchtacrobatiek,
comedy en dierenacts. Van
woensdag 6 tot en met zondag
17 april slaat het circus zijn tenten op in Gent (Watersportbaan,
Yachtdreef). SodiGent-leden
genieten van kortingen voor
het hele gezin (opgelet: niet op
zondagvoormiddag). Kinderen
betalen 5 euro in de loge (i.p.v.
18 euro) en in de tribune (i.p.v.
13 euro), volwassenen betalen
19 euro in de loge (i.p.v. 21 euro)
en 14 euro in de tribune (i.p.v.
16 euro). De kortingen worden
rechtstreeks verrekend aan de
kassa, geef gewoon het codewoord ‘SodiGent’.
Meer info: www.event-construct.be
(> Circus Barones).

De nieuwe ticketbrochure
2016 is klaar. Naar goede
gewoonte genieten SodiGent-leden van aantrekkelijke kortingen in binnen- en
buitenlandse pretparken.
Nieuw in het aanbod is het
Moviepark in Duitsland, dat
twintig jaar bestaat. Maar
ook voor een bezoekje aan
de cinema (Kinepolis, Studio
Skoop en Sphinx) kun je tickets krijgen aan een voordelig tarief. Voor kinderkampen
(Ideekids of Free Time) zijn er
kortingen.
Je kunt de ticketbrochure,
met een overzicht van alle
tarieven, downloaden op
de nieuwe website www.
sodigent.gent. Heb je geen
computer of internet? Vraag
een papieren versie aan bij
SodiGent, op 09 266 53 80.
De tickets zelf kun je aankopen bij SodiGent, tijdens de
openingsuren (zie achteraan
dit magazine), gelieve te betalen met bancontact.
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Contacteer ons
09 266 53 80
www.sodigent.gent
sodigent@stad.gent
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
Rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095

