
V.
u.

: D
an

ië
l T

er
m

on
t -

 b
ur

ge
m

ee
st

er
, p

/a
 S

ta
dh

ui
s,

 B
ot

er
m

ar
kt

 1
, 9

00
0 

G
en

t -
 2

01
7

20161115_DRUK_coverJC_sodigent_nr_08_dec_2016_v1.indd   1 16/11/16   18:14

20161116_PU_cover_sodigent_nr_08_dec_2016_v2.pdf   1   21/11/16   17:01



04

05

06

2

Beste leden van SodiGent,

Het eindejaar nadert met rasse 
schreden en we maken ons op om de 
gezellige feesten die daarbij horen 
met familie en vrienden te vieren.  

Iedereen denkt aan zijn wensen voor 
het komende jaar. Sommige van onze 

leden, die minder goed te been zijn, kunnen 
niet meer wensen om deel te nemen aan een van de 
activiteiten die SodiGent organiseert. Daarom lanceert 
SodiGent het aanbod “Hand in Hand” waar we samen 
met jou deze mensen gaan opzoeken. Ken jij zo iemand? 
Blader dan snel door en lees hoe je ondersteuning kunt 
ontvangen voor de aankoop van een geschenkje of 
traktatie. Solidariteit behoort tot de kern van SodiGent!
Het aanbod dat SodiGent biedt, is gestoeld op 3 pijlers: 
evenementen, financiële voordelen en maatschappelijke 
ondersteuning. Het einde van het jaar is het ideale 
moment om dat aanbod te evalueren. Sommige 
voordelen zijn zichtbaar, andere veel minder. De verkoop 
van tickets valt bij de leden in de smaak want er zijn dit 
jaar meer dan 7.500 verkocht. 
Je verneemt in deze editie wat je moet doen om te 
kunnen genieten van een tussenkomst in jouw remgeld 
of in de hospitalisatieverzekering.
En uiteraard gaan we vieren! We gaan het nieuwe jaar in 
met een after work party op de eerste werkdag van het 
jaar. Iedereen is welkom, ook de collega’s van het OCMW 
en het Jan Palfijn Ziekenhuis! Ik hoop jullie daar talrijk op 
de dansvloer te mogen zien!
Tot slot wens ik iedereen een heel prettig jaareinde en 
een zorgeloos en voorspoedig 2017!

Martine De Regge, Voorzitter

Tussenkomst in je remgeld

Nieuw in het aanbod: Hand in Hand

7.610 tickets … en de teller blijft lopen

Verder  03  Foute Fuif
 07  Kortnieuws

in dit nummer

COLOFON: Verantwoordelijke Uitgever: Martine De Regge (voorzitter), Rudy Coddens (schepen)
Redactieraad: Kristof Cazaerck, Saskia De Bruycker en Arne Berwouts
Fotografie: Kafkadesign (cover), Thinkstock
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Ga uit de bol
met je collega’s
Dinsdag 3 januari. Vroeg in de 
ochtend loopt de wekker af … Tijd 
om je klaar te maken voor de al
lereerste werkdag van 2017! Maar 
van het feestgedruis hoef je nog 
niet meteen afscheid te nemen: 
vanaf 17 uur is iedereen welkom 
in de Vooruit voor de traditionele 
Foute Fuif. 
Lot De Clercq (Onderwijs Gent) 
kijkt er al naar uit. “Vorig jaar was 
ik voor de eerste keer van de 
partij. Ik ben er superveel mensen 
tegengekomen die ik al lang niet 
meer gezien had. Het was leuk om 
eens te kunnen bijpraten, ook met 
de collega’s die je normaal gezien 
enkel tijdens de werkuren ziet. 
En het is natuurlijk ook een goeie 
manier om het nieuwe werkjaar in 
te zetten …”

L’ÉTÉ INDIEN
Op de dansvloer ben je Lot waar
schijnlijk niet tegengekomen. “De 
muziek was nochtans super, maar 
door al dat bijpraten is het er niet 

van gekomen. Ik ben nochtans 
een danser dus wie weet komt 
het er nu wel van … Mijn favoriete 
foute nummer? Geef mij maar een 
goeie oude Franse chanson. ‘L’été 
indien’ bijvoorbeeld, een echte 
meezinger!”

De Foute Fuif is ondertussen een 
traditie, en DJ Andy ook: dit jaar 
staat hij opnieuw achter de draai
tafel met zijn ambianceplaatjes 
uit de jaren zeventig, tachtig en 
negentig. De traditie is echter nog 
niet overal doorgesijpeld. “Ik ben 
vorig jaar vooral OCMWmede
werkers tegen het lijf gelopen in 
de balzaal”, vertelt Lot. “Dit jaar ga 
ik zeker mijn onderwijscollega’s 
mobiliseren om mee te gaan. En ik 
hoop er ook andere medewerkers 
van Groep Gent tegen te komen.”
De ‘foute’ muziek stopt om één 
uur na middernacht. Kwestie dat 
iedereen de dag nadien weer fris 
en monter op het werk kan ver
schijnen …

FOUTE FUIF

INFO
09 266 53 80  
sodigent@stad.gent  
www.sodigent.gent 

PRAKTISCH
•  dinsdag 3 januari
•  vanaf 17 uur
•  gratis, inschrijven is niet nodig
•  Kunstencentrum Vooruit  

(Sint-Pietersnieuwstraat 23), balzaal
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TUSSENKOMST IN JE REMGELD

35 euro 
terug

Heb je in 2016 minstens 140 euro remgeld betaald en 
ben je nog aan het werk? SodiGent leden (tot en met 
de loonschaal A1aA3a) krijgen in dat geval  
35 euro terugbetaald. 
Het remgeld is het verschil tussen het bedrag dat 
je neertelt voor medische kosten en het geld dat je 
terugkrijgt van je mutualiteit. Om een voorbeeld te 
geven: als je voor een bezoekje aan een huisarts 25 
euro betaalt en je krijgt achteraf 18 euro terug van de 
mutualiteit, dan bedraagt het remgeld voor dat ene 
bezoek 7 euro.
Als de som van alle remgelden van het voorbije jaar 
140 euro of meer bedraagt, dan kun je genieten van 
de financiële tussenkomst van SodiGent. Je hoeft 
dat uiteraard niet zelf te berekenen. Het enige wat 
je moet doen, is een stand van je remgeldteller 2016 
opvragen bij je mutualiteit. Dat attest kun je vanaf  
1 mei – tot uiterlijk 31 augustus 2017 –  bezorgen aan 
SodiGent. Andere documenten, zoals een overzicht 
van medicijnen of bezoeken aan artsen, hoef je niet 
in te dienen. Opgelet: enkel je eigen remgeld komt in 
aanmerking, niet dat van familieleden.

TERUGBETALING  
IN 3 STAPPEN
1   Neem contact op met je mutualiteit 

vanaf maart 2017
2   Vraag een overzicht van je 

 remgeldteller 2016 
3   Bezorg het document tussen  

1 mei en 31 augustus 2017 aan 
SodiGent, Onderstraat 22

Meer info: www.sodigent.gent > aanbod 
> financiële voordelen > tegemoet-
koming in de remgeldteller.

NEEN
geen recht op  
tussenkomst

NEEN
geen recht op  
tussenkomst

NEEN
geen recht op  
tussenkomst

JA
SodiGent betaalt  

35 euro terug

KOM JIJ IN AANMERKING?
Ben je lid van SodiGent? 

JA 
ben je nog  

aan het werk? 

JA
 je hebt in 2016 

minstens 140 euro 
remgeld betaald?
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Wandelen in de natuur, op stadssafari 
gaan, een reünie, een pretparkbe
zoek, … In het ruime activiteitenaan
bod van SodiGent zit voor elk wat 
wils. Maar voor sommige hulpbehoe
vende of eenzame leden is het niet 
meer mogelijk om mee op uitstap te 
gaan. Daarom werd het gloednieuwe 
project ‘Hand in Hand’ in het leven 
geroepen: wie een bezoekje brengt 
aan een hulpbehoevende (ex)
collega krijgt een financiële onder
steuning van SodiGent, voor een 
geschenkje of een traktatie.   
Freddy Hautekeette (gepensioneerd 
Havenmedewerker) heeft zich alvast 
ingeschreven: “Ik wil heel graag iets 
doen voor een excollega. Vroeger 
namen we vaak samen deel aan 
activiteiten. Maar sinds haar man 
met nekproblemen in het rusthuis zit, 
heeft ze daar geen tijd meer voor en 

is ze veel alleen. Daarom wil ik haar 
af en toe een bezoekje brengen, 
we kunnen bijvoorbeeld eens een 
koffietje gaan drinken of iets gaan 
eten ofzo. Zo heeft ze toch nog wat 
sociaal contact.”

Ken je ook iemand die zo’n schou
derklopje kan gebruiken? Bezorg 
uiterlijk op 1 februari 2017 de inge
vulde aanvraagkaart aan SodiGent, 
Onderstraat 22. Een maatschappe
lijk consulent contacteert je nadien 
om de aanvraag te bekijken. Krijg 
je groen licht, dan stuur je na het 
bezoek de bewijsstukken naar Sodi
Gent. Dat bedrag krijg je vervolgens 
teruggestort (maximum 25 euro per 
bezoek). Opgelet: beide partijen – 
zowel de aanvrager als de persoon 
die bezocht wordt – moeten wel lid 
zijn van SodiGent. 

Hand 
in 
Hand AANVRAAGKAART

Jouw gegevens:

Voornaam en naam:

GSMnummer:

Lid:  ja   neen (aanduiden wat past)

Gegevens van de persoon die je wil bezoeken:

 Ik ken iemand:

Voornaam en naam:

GSMnummer:

Lid:  ja   neen (aanduiden wat past)

  Ik ken niemand maar ik wil wel graag een lid  
 bezoeken

Bezorg deze aanvraagkaart uiterlijk op  
1 februari 2017 aan SodiGent, Onderstraat 22 
of via sodigent@stad.gent. 

NIEUW IN HET AANBOD 

35 euro 
terug
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7.610 tickets
SodiGent-leden kunnen elk 
jaar naar het pretpark en naar 
de cinema aan een voordelig 
tarief. Het voorbije jaar wer-
den al 7.610 tickets verkocht: 
2.409 voor  pretparken en 
5.201 voor de cinema’s. 

SodiGentleden en hun familie 
zijn fan van Plopsa land De 
Panne: SodiGent verkocht 
voor dit pretpark meer dan 

600 tickets aan een goed
koper tarief. Maar ook Pairi 
Daiza is populair – hiervoor 
gingen er ongeveer 550 over 
de toonbank van SodiGent. 
Ondertussen is het pretpar
kenseizoen voorbij, maar 
enkele pretparken houden 
ook tijdens de winter de deu
ren open. Bij SodiGent kun je 
tickets verkrijgen, nog steeds 
aan een voordelig tarief (zie 

kadertje). Liever lekker knus 
een filmpje kijken? De kortin
gen op de cinematickets blij
ven het hele jaar door geldig. 
In 2016 werden er ongeveer 
4.500 tickets verkocht voor de 
Kinepolis, bijna 400 voor de 
Sphinx en een 300tal voor de 
Studio Skoop. Het is duide
lijk:  SodiGentleden zijn ook 
filmliefhebbers!

INFO
Je tickets (voor pretparken en cinema) kun je afhalen 
bij SodiGent, Onderstraat 22. Gelieve met bancontact te 
betalen. Heb je als dienst een grotere hoeveelheid nodig? 
Geef dan eerst een seintje op 09 266 53 80. De prijzen 
zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

NAAR DE FILM

•  In Kinepolis (alle zalen in België) betaal 
je 8,25 euro voor een ticket, in plaats 
van 10,50 euro voor volwassenen of 9,50 
voor jongeren van 3 tot 18 jaar en minder-
validen. 

•  In de Studio Skoop (Sint-Annaplein 63)  
tel je 7,50 euro neer voor een ticket, in 
plaats van 9,50 euro. 

•  In de Sphinx (Sint-Michielshelling 3) kost 
een ticket 7 euro in plaats van 9 euro. 

•  Efteling
- 32,50 euro vanaf 4 jaar  

(i.p.v. 36,50 euro)
•  Plopsaland De Panne

-  25 euro (i.p.v. 35,50 euro) 
-  9,99 euro voor kinderen van  

0,85 tot 1 meter + vanaf 70 jaar
•  Plopsaqua 

-  14,50 euro (i.p.v. 19,95 euro)
-  9,99 euro voor kinderen van  

0,85 tot 1 meter + vanaf 70 jaar
•  Plopsa Indoor Hasselt

-  13,25 euro (i.p.v. 18,75 euro)
-  9,99 euro voor kinderen van  

0,85 tot 1 meter + vanaf 70 jaar
•  Zoo Antwerpen

-  21,68 euro vanaf 18 jaar  
(i.p.v. 24 euro)

-  16,83 euro (3 t.e.m. 17 jaar, 60+ en 
andersvaliden, i.p.v. 19, 22 en 23 
euro)

•  Planckendael
-  21,68 euro vanaf 12 jaar (i.p.v. 26,50 

euro)
-  16,83 euro van 3 t.e.m. 17 jaar, 60+ 

en andersvaliden (i.p.v. 20, 24 en 
25,50 euro)

•  Aquatopia
-  10,50 euro vanaf 12 jaar (i.p.v. 15,50 

euro)
-  7 euro van 3 t.e.m. 11 jaar, 60+ en 

andersvaliden (i.p.v. 10,50 euro)
•  Boudewijn Seapark

> Winteraanbod (buiten kersvakantie)
- 14,50 euro (ipv 17,00 euro):  

duoticket indoor + dolfijnenshow of
 ijspiste + dolfijneshow
> Kerstvakantie
- 15,50 euro (ipv 19,50 euro): ticket 

aquashow
- 18,50 euro (ipv 23,00 euro) trioticket 

aquashow + indoor + ijspiste

NAAR HET PRETPARK
De volgende parken zijn open tijdens de winter:

6
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VERZEKERING 
HOSPITALISATIE 

Als gepensioneerd lid kom je 
elk jaar in aanmerking voor een 
tegemoetkoming in je hospi
talisatieverzekering, ongeacht 
bij welke verzekeraar je bent 
aangesloten. Heb je jouw 
premie voor 2016 nog niet 
aangevraagd? De tijd dringt: 
je aanvraag moet voor zater
dag 31 december binnen zijn 
bij SodiGent. Als je minstens 
vijf jaar lid bent en kunt aanto
nen dat je verzekerd bent en 
voor minstens twee kwartalen 
betaald hebt, geniet je van een 
tegemoetkoming van 35 euro 
(tot en met 65 jaar), 70 euro 
(van 66 tot en met 70 jaar) of 
105 euro (vanaf 71 jaar). Onder 
welke categorie je valt, hangt af 
van hoe oud je was op 1 januari 
2016. 

Meer info: www.sodigent.gent of  
09 266 53 80.

ONLINE
INSCHRIJVEN

Een nieuw jaar staat voor de 
deur, samen met een nieuwe 
reeks activiteiten en evene
menten van SodiGent. Het pro
gramma van 2017 is zo goed 
als klaar, de medewerkers 
zetten momenteel nog de aller
laatste puntjes op de i. Je vindt 
het volledige aanbod in het 
volgende SodiGentmagazine 
(editie maart) en vervolgens op 
alle andere SodiGentkanalen, 
zoals Facebook en de website. 
Op www.sodigent.gent kun je 
vanaf dan ook rechtstreeks 
inschrijven voor alle activitei
ten. Na je online inschrijving 
ontvang je een voucher met 
alle praktische informatie. Heb 
je geen computer? Geen pro
bleem, inschrijven kan ook nog 
altijd telefonisch of aan de balie 
van SodiGent. 

Meer info: www.sodigent.gent of  
09 266 53 80.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT 

Een uitstapje mee 
begeleiden, deelnemers aan 
een activiteit opvangen en 
registreren, meehelpen met 
de kinderanimatie op het 
Sinterklaasfeest, … Zowel 
voor kleinere activiteiten als 
voor grote evenementen kan 
SodiGent altijd extra handen 
gebruiken. Heb je ook zin en 
tijd om als vrijwilliger mee te 
helpen bij een activiteit?
Of speel je in een band 
en zou je graag komen 
spelen tijdens een van de 
activiteiten? 
Geef dan je naam en 
contactgegevens door aan 
Arne Berwouts van SodiGent. 
Dat kan telefonisch op  
09 266 95 15 of via  
arne.berwouts@ocmw.gent.  

OPERA
LYRICA

Met zijn opera Rigoletto, ge-
baseerd op Victor Hugo’s dra-
ma ‘Le Roi s’Amuse’ uit 1832, 
brak de Italiaanse componist 
Giuseppe Verdi (1813-1901) in-
ternationaal door. Aan het hof 
van Mantua is geen enkele 
vrouw veilig voor de losban-
dige hertog en geen enkele 
man voor zijn gebochelde nar 
Rigoletto. Hoe dat afloopt, 
ontdek je in de Handels-
beurs (Kouter 29). De opera 
vindt plaats op zondag 22 
januari, om 15 uur. SodiGent- 
leden krijgen 30% korting en 
betalen voor een zitplaats in 
de eerste categorie 29 euro 
(standaardtarief 41,50 euro) 
en in de tweede categorie 22 
euro (in plaats van 31,50 euro). 
Bestel je tickets voor dinsdag 
10 januari bij SodiGent, op  
09 266 53 80 of via  
sodigent@stad.gent. 

Meer info:  
www.concertorganisatie-lyrica.be 



Contacteer ons
09 266 53 80

www.sodigent.gent
sodigent@stad.gent

www.facebook.com/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

gesloten van za 24 december t.e.m. ma 2 januari

Rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095


