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IN DE KIJKER

Festival op de fiets
activiteiten • maatschappelijke ondersteuning • korting op de film

in dit nummer
04
Beste leden van SodiGent,
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In dit eerste nummer van ons nieuwe tijdschrift wil ik jullie aandacht vestigen op
de sociale ondersteuning die er vanuit
SodiGent gegeven wordt. Met deze pijler van de werking betekenen we voor
vele leden een groot verschil. Iedereen
kan wel eens te kampen krijgen met een
financiële tegenslag (al hoop ik dat ieder van jullie hiervan
gespaard blijft) dus ik raad jullie aan om het interview met
de maatschappelijk consulent eens te lezen (zie pagina 6).
In dit nummer krijgen jullie ook een overzicht van de talrijke en boeiende activiteiten die dit najaar gepland zijn. Er is
zeker voor elk wat wils!
Stilaan begint ons gezamenlijk project vorm te krijgen maar
ideeën zijn altijd welkom. Laat ze gerust weten aan een
medewerker van SodiGent.
En last but not least wil ik graag Brigitte Rega bedanken
voor haar jarenlange inzet om van Sodiganda een begrip te maken binnen de Stad en om de geboorte van
SodiGent te begeleiden. Brigitte, bedankt en geniet van je
pensioen!
Brigitte laat het roer over aan Kristof Cazaerck die vanaf
augustus SodiGent zal leiden en samen met alle medewerkers de werking verder vorm zal geven. Welkom Kristof!
Aan iedereen een prettige en deugddoende vakantie
gewenst,
Martine De Regge, Voorzitter
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DAGTRIP

Een dagje
Henegouwen
PRAKTISCH
• Donderdag 3 of vrijdag 4 september.
• Prijs: 30 euro voor leden SodiGent, 40 euro voor niet-leden.
• Inschrijven: van 27 juli t.e.m. 24 augustus, op 09 266 53 80.
• Dagschema:
- 8 uur: vertrek met de bus aan Gent-Dampoort (P&R)
- 10 uur: gegidst bezoek aan Automobiel Museum Mahymobiles
- 12.30 uur: lunch in restaurant 09
- 14 uur: gegidst bezoek Mons
- 16 uur: vrij moment
- 18 uur: vertrek uit Mons
- 19.30 uur: aankomst in Gent
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In 2015 is Bergen (‘Mons’) de
Culturele Hoofdstad van Europa. Wie de stad in groep wil
bezoeken, kan op donderdag 3
of vrijdag 4 september mee met
SodiGent. Onderweg passeren
we het dorp Leuze, op ongeveer
40 kilometer afstand van Bergen.
“Daar houden we even halt om
het Automobiel Museum Mahy
te bezoeken”, vertelt Sabine Van
Durme (SodiGent).
“Daar staan op 6.000 m² maar
liefst 300 voertuigen uit de
autocollectie van Mahy – in de
negentiende eeuw ontstaan in
Gent. Een gids geeft een rondleiding doorheen de zes zalen,
met de grote klassiekers naast
populaire wagens en zelfs autobussen, fietsen en paardenkoetsen. Zo krijg je een overzicht van
de evolutie van de auto, van 1895
tot nu. Na de rondleiding van ongeveer twee uur krijgen we een

driegangenmenu voorgeschoteld
in Saint-Ghislain. Kwestie dat
iedereen zijn batterijen weer kan
opladen voor het tweede deel
van de dag.”

STAPPEN IN MONS
Dat tweede deel vindt plaats in
Bergen, op ongeveer 40 kilometer afstand van Leuze. “Een gids
leidt ons daar twee uur lang rond
doorheen het historisch centrum
van deze Culturele Hoofdstad”,
vertelt Sabine Van Durme (SodiGent). “De wandeling start op de
Grote Markt en passeert onder
meer langs het Stadhuis, de tuin
van de burgemeester en enkele
opvallende historische gebouwen en kerken. Na de rondleiding kan je zelf enkele uurtjes
op ontdekkingstocht gaan. Trek
wel gemakkelijke schoenen aan,
want Bergen is – de naam zegt
het zelf – nogal heuvelachtig ...”
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Betoverend pretpark
Op zoek naar een leuke familie-uitstap? SodiGentleden kunnen op zaterdag 12
september een dagje mee naar Attractiepark Toverland in Sevenum, net over
de Nederlandse grens. In het attractiepark staat onder meer de snelste, hoogste
én langste houten achtbaan van de Benelux, vertelt Inge van Roij (Attractiepark
Toverland): “Maar je kunt er evengoed leren toveren in het Toverhuis. Er is voor
elk wat wils: we hebben meer dan dertig attracties en shows. Ook binnen –
ideaal voor als het weer niet meezit.”
“We vertrekken om 8 uur met de bus, op de kiss-and-ride aan Gent-Dampoort”,
vertelt Chantal Hamerlinck (SodiGent). “Om 10 uur komen we aan in Toverland, en
om 18 uur keren we terug naar Gent.”
PRAKTISCH:
Prijs: 30 euro (20 euro voor wie geboren is voor 1 januari 2000)
Inschrijven: van 27 juli t.e.m. 28 augustus, op 09 266 53 80
Meer info over het attractiepark vind je op www.toverland.nl
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Door vrouwen gebrouwen
Je houdt van een stevige wandeling én van een stevig biertje? De bierwandeling van SodiGent combineert het beste van de twee werelden. Op het programma staat onder meer een
bezoekje aan Brouwerij De Ryck in Herzele. Het ‘vloeibare goud’ wordt er gebrouwen door
… twee vrouwen. “Ze brouwen er een vijftal soorten bier”, vertelt Arne Berwouts (SodiGent).
“Na de rondleiding kun je er twee van proeven: de ‘Special’ De Ryck en nog eentje naar
keuze.” Ook tijdens de wandeling krijg je twee biertjes voorgeschoteld ... eveneens van een
vrouw. “Blijkbaar zijn vrouwen betere proevers”, knipoogt logopedist Kim van Opdurp
(AZ Jan Palfijn). Na de werkuren is zij hobbybrouwer, samen met haar echtgenoot.
Tijdens de 10 kilometer lange wandeling proef je hun ‘Saison’ (blond, 6,5 %)
en een donker biertje van 7,5 %. “Aanvankelijk was het mijn man zijn hobby.
Zelf was ik niet zo’n bierdrinker, zoals veel vrouwen, maar nu ben ik verkocht
en ken ik de kneepjes van het vak. En ondertussen heb ik al veel vrouwen
‘bekeerd’ ...” (lacht)
PRAKTISCH: zaterdag 17 oktober 2015, afspraak om 13 uur aan het Kerkplein in Herzele.
Prijs: 6 euro (vier degustaties, bezoek brouwerij en boterhammenbuffet inbegrepen).
Inschrijven: van 27 juli t.e.m. 27 september, op 09 266 53 80
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DAGTRIP

Festival op de fiets
Concertjes meepikken terwijl
je in het groen fietst? SodiGent
heeft voordelige tickets voor
Parkbike, een muzikale fietstocht
die deel uitmaakt van Parklife.
De eerste editie van dit muziekfestival vindt plaats op zondag
20 september in het Parkbos,
tussen Sint-Denijs-Westrem, De
Pinte en Sint-Martens-Latem. “De
fietstocht gaat het bos rond en
brengt je langs zes leuke locaties
waar telkens om 12, 13 en 15 uur
een optreden plaatsvindt”, vertelt
Annelore Camps (Festival van
Vlaanderen). “Het percussietrio
Triatu laat bijvoorbeeld zijn ritmes
over aanpalende velden weerklinken en het jachthoornensemble Fugamus wacht je op in een
bosdreef.”

VEEL EXTRA’S
Je krijgt een plannetje en programma mee, maar kiest zelf
welke richting je uitgaat en welke

muziekmomenten je meepikt.
Parkbike begint en eindigt aan
het portaal Grand Noble, een
van de vier toegangspoorten van
het Parkbos. Annelore Camps:
“Van daaruit kan je ook een
kijkje nemen op Parkvillage, het
eigenlijke festivalterrein, waar
onder meer Isolde et les Bens
optreedt en foodtrucks staan.
Kinderen kunnen er bouwen met
bamboestokken, trampolinespringen en instrumenten bespelen.
Van hieruit kan je ook het bos
intrekken: de Parkwalk bestaat
uit twee routes van minder dan
een kilometer waarlangs kunstenaars en artiesten hun ding
doen. Zo is er onder meer poëzie
van het dichtersduo Sylvie Marie
en D
 avid Troch en acrobatische dans, hoog in de bomen,
van Nina Kerckhove.” Voor de
Parkwalk moet je niets betalen,
alleen registreren via de website
van Festival van Vlaanderen.

PRAKTISCH
• Zondag 20 september
• Inschrijven van 27 juli t.e.m. 28 augustus, op 09 266 53 80.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt!
• Je kunt op twee manieren deelnemen:
- met eigen fiets: € 5,00
- fiets huren: € 10,00
• Meld je om 10.30 uur aan bij de SodiGent-stand: ingang
portaal Grand Noble, Kortrijksesteenweg, ter hoogte van
de Borluutdreef in Sint-Denijs-Westrem
• De volledige tocht is 11 km lang
• De concerten starten om 12, 13 en 15 uur
• Info: www.gentfestival.be/programma/parklife
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De S van Solidariteit
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Hulp bij het invullen van documenten, een tussenkomst in
medische kosten, een lening, …
SodiGent biedt niet alleen
kortingen allerhande, maar ook
concrete hulp voor wie het plots
moeilijk krijgt. Cindy Eeckeloo
(maatschappelijk werker SodiGent): “We zoeken een manier
om te helpen, of we brengen
je in contact met de organisatie
die je probleem kan aanpakken.
Het is natuurlijk niet altijd evident
om over je problemen te praten,
maar we staan altijd klaar en zijn
steeds discreet.”

MOOI MEEGENOMEN
Het (onder)steunen van mensen
is waar het allemaal om draait.
Maatschappelijke ondersteuning
is dan ook de belangrijkste pijler
van de sociale dienst. “De activiteiten die we organiseren, en
de financiële voordelen zoals de
geboortepremie zijn mooi meegenomen. Maar wegwijs geraken
in het kluwen van diensten, en
concrete antwoorden krijgen op
vragen die meestal uit een acute
noodzaak ontstaan, dat maakt
voor veel mensen het verschil.”

TRANSPARANTE CIRKEL
Hét sleutelwoord van de sociale
dienst? Dat is solidariteit, aldus
Cindy Eeckeloo: “We willen iedereen helpen, wat het probleem
ook is. Het logo van SodiGent
is op dat idee gebaseerd. De
gekleurde bollen staan voor de
verschillende organisaties waarvan de medewerkers bij ons kunnen aankloppen: de Stad Gent,
OCMW Gent, het AZ Jan Palfijn,
de brandweer, het Havenbedrijf
Gent, sogent, Onderwijs Gent en
het AGB Kunsten en Design. Als
je goed kijkt zie je dat die kleinere bollen verbonden zijn door
een grote transparante cirkel. Die
staat symbool voor de solidariteit
onder de personeelsleden.”

Heb je vragen, of wil je graag
eens op gesprek komen?
Er staan twee maatschappelijk werkers voor je klaar.
Neem contact op met
Cindy Eeckeloo,
09 266 95 44 of
Saskia De Bruycker,
09 266 53 90.

KORT NIEUWS

GA
COLLE M/V
ZOEKT
GRAPPIG THEATER
NAAR DE FILM

IDEEËN GEVRAAGD

ALS HET KRIEBELT …

Een regenachtige dag tijdens
de zomer? Dat is het ideale
moment om een filmpje mee
te pikken … SodiGentleden
betalen minder voor een
cinematicket in de Kinepolis
(8 euro in plaats van 10,25
euro), in de Studio Skoop (7,5
euro in plaats van 9,5 euro)
en in de Sphinx (7 euro in
plaats van 9 euro). Voor een
3D-film betaal je wel een toeslag van 2 euro. Bij Kinepolis
kan je met je ticket twee dagen op voorhand je plaatsen
kiezen. Als je de bevestiging
vooraf print, hoef je niet meer
in de wachtrij te staan.

SodiGent zet het hele jaar
door activiteiten op poten:
familie-activiteiten, ruige
doe-actviteiten, rustige
uitstappen … Hoe origineler, hoe beter. “We hebben
een activiteitenprogramma
uitgewerkt voor de komende maanden, maar het
is natuurlijk altijd leuk als
de medewerkers zelf met
ideeën komen”, vertelt Arne
Berwouts. “Wie een leuke
suggestie heeft, mag dit
zeker aan ons laten weten.
Als we je voorstel selecteren,
krijg je een uitnodiging om je
idee mee vorm te geven in
de werkgroep activiteiten.”

Ben je op rust en werkte je
vroeger voor de Stad, het
OCMW of het Havenbedrijf?
Schrijf je dan snel in voor de
sportdag in het sport- en recreatiecentrum Rozebroeken,
op vrijdag 18 september van 13
tot 16 uur. Op het programma
staan een badmintontoernooi,
dans, zwemmen en nog veel
meer. De activiteiten zijn gratis,
enkel voor de welness en
yoga betaal je 3 euro. Vanaf
16 uur kan je uitblazen op het
Happy Hour, en wie nog wat
adem over heeft kan nadien
de benen losgooien tijdens de
Afterworkparty.

De tickets kunnen enkel
afgehaald worden bij
SodiGent, Onderstraat 22,
bij voorkeur te betalen met
bancontact.

Interesse? Neem contact op
met Arne Berwouts via
sodigent@stad.gent of
09 266 95 15.

Meer info: Sabine Colpaert,
09 249 21 17
Inschrijven kan nog t.e.m. 28
augustus bij Gentinfo,
09 210 10 10.

Tijdens de Gentse Feesten
kunnen SodiGentleden voor
een prikje naar twee voorstellingen in Theater Scala
(Dendermondsesteenweg
163). In het komische detectiveverhaal ‘Ne leeuw zonder
tanden’ gaan de speurders
Max Bruinooghe en Kamiel
Sprotaert op zoek naar de
vermiste vrouw van een
hooggeplaatste chef.
‘Nonkel Miel en tante Nitte’ is
een m
 uzikale klucht over een
stamcafé met een mix van
zang en dans. De speeldata
voor deze twee voorstellingen vind je op de website.
SodiGentleden betalen 15
euro voor een ticket, in plaats
van 16 euro. Tickets dien je
op voorhand op te halen bij
Scala.
www.scalaplatform.be
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Contacteer ons
09 266 53 80
www.stad.gent/SodiGent
sodigent@stad.gent
Voortaan zijn we te vinden op één adres:
Onderstraat 22
op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 13 uur
woensdag ook van 14 tot 17 uur
nieuw: dinsdag van 13 tot 17 uur
Nieuw rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095

