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Beste leden van SodiGent,

Om te beginnen met een dijk van een 
cliché, maar wat gaat de tijd snel. 
De zomervakantie zit er al weer op 
en ik hoop van harte dat het een 
fantastische, deugddoende editie was. 

De boekentassen zijn ondertussen 
opnieuw in gebruik, de stadsdiensten 

draaien weer op volle toeren, kortom, we zijn er al weer 
goed ingevlogen. 
Naar goede gewoonte staan er ook deze herfst enkele 
interessante activiteiten op de agenda. Een aanrader is 
alvast de Breugelwandeling. Meer informatie daarover 
vind je op blz. 6. Uiteraard brengen we ook dit jaar onze 
gepensioneerde medewerkers weer samen tijdens 
een heus ‘Diner Dansant’. En ik durf er bijna niet over te 
beginnen, zo kort na de zomer, maar ook het bezoek van 
de Sint wordt al volop voorbereid. 
Zoals steeds weer heel wat dingen om naar uit te kijken 
en ik hoop om jullie alvast op één van deze momenten te 
mogen begroeten.

Martine De Regge, Voorzitter

Sinterklaasfeest

Breugelwandeling

Kerstmarkt Düsseldorf
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam en naam lid:

GSM-nummer:

Ik schrijf me in voor de reünie op:
 donderdag 27 oktober (OCMW en AZ Jan Palfijn)
 vrijdag 28 oktober (Stad Gent, Haven, Onderwijs en   
Brandweer Gent)

Ik kom:
 zonder tafelgenoot
 met 1 tafelgenoot

Als voorgerecht kies ik:
  ……… x visschotel op Normandische wijze (warm)
  ……… x carpaccio van wit-blauw rundsvlees 

Als hoofdgerecht kies ik:
 ……… x symfonie van tongrolletjes en Schotse zalm 
 ……… x varkenshaasje archiduc 

  Ik heb betaald via overschrijving op  
 BE76 0680 5089 3095  
 (met vermelding ‘reünie’, voornaam en naam):
 ……… x 35 € = ………... €

 Ik kom betalen bij SodiGent, Onderstraat 22
 Pas na ontvangst van de betaling is je inschrijving  
 definitief.

Bezorg dit inschrijvingsformulier voor donderdag  
20 oktober aan SodiGent, Onderstraat 22.

Alors on danse

Op deze reünie voor gepensio-
neerden kan je niet alleen bijpra-
ten met je ex-collega’s maar ook 
… bij-dansen. Restaurant Boeren-
hof in Oostakker (Gentstraat 2) 
vormt eind oktober het decor 
van een heus diner dansant. De 
receptie start om 12 uur. Rond 
16 uur, tijdens het dessertbuffet, 
neemt de Gentse dj Phil plaats 
achter de draaitafel. Zodra zijn 
Golden Oldies door de boxen 
weerklinken, is het tijd om de be-
nen los te gooien. Gewoon rustig 
blijven napraten kan natuurlijk 
ook, al wordt het niet eenvoudig 
om stil te blijven zitten …

Gepensioneerde medewerkers 
van het OCMW en het AZ Jan 
Palfijn zijn welkom op donderdag 
27 oktober, op vrijdag 28 okto-
ber schuiven de medewerkers 
van de Stad, Haven, Onderwijs 

Menu
Aperitief met hapjes

• 
Visschotel op Normandische 

wijze OF carpaccio van wit-
blauw rundsvlees met rucola en 

parmezaanse kaas
• 

Symfonie van tongrolletjes 
en Schotse zalm met een 

sabayon van Hoegaarden OF 
varkenshaasje archiduc met 

kroketjes
• 

Dessertbuffet 
Koffie en versnaperingen

REÜNIE VOOR GEPENSIONEERDEN

en Brandweer Gent de voeten 
onder tafel. SodiGent-leden en 
hun partner betalen 35 euro per 
persoon, wijn en water tijdens 
het eten zijn inbegrepen. Vul het 
inschrijvingsformulier hiernaast in 
en bezorg het voor 20 oktober 
aan SodiGent.
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De Sint  
❤ 

cinema 
De oude man met de witte baard 
heeft zowat de drukste agenda 
ter wereld, maar voor leden van 
SodiGent en hun kinderen houdt 
hij steevast een paar gaatjes 
vrij. Op zaterdag 26 november, 
zondag 27 november en zater-
dag 3 december zakt hij opnieuw 
af naar Kinepolis Gent. Telkens 
tussen 9.15 en 10.45 uur kan je 
kroost met de Sint een babbel-
tje slaan, handjes schudden en 
 tekeningen afgeven voor het 
Sintmuseum. Natuurlijk zijn ook 
de Pieten opnieuw van de partij. 
Hoofdpiet en Taxipiet brengen 
voor de gelegenheid hun vrien-
den uit het circus mee … 

MYSTERIES EN TROLLEN
Tijdens het bezoek van de Sint 
en in afwachting van de film zor-
gen de mannen en vrouwen van 
IdeeFix voor animatie. 
De kinderen kunnen opnieuw 
kiezen tussen drie films. 
De Amerikaanse animatiefilm 

Trolls neemt je mee in de won-
derlijke wereld van hilarische 
trollen en andere onvergetelijke 
wezens. De komedie Pete’s 
Dragon, eveneens uit Ameri-
ka, gaat over een mysterieuze 
jongen die beweert dat hij samen 
met een gigantische groene 
draak in het bos leeft. En naar 
goede gewoonte staat er ook 
een echte Sinterklaasfilm op 
het programma: Sinterklaas en 
het mysterie van de stoomboot. 
Slechterik Dokter Vleugelaer en 
zijn handlanger Igor vermommen 
zich en spuiten ‘blafspray’ op alle 
cadeautjes. Zo krijgen alle kinde-
ren straks de ‘blafhoest’ en enkel 
Dokter Vleugelaer heeft een 
medicijn dat hij voor veel geld 
verkoopt. Maar als ook de Zwarte 
Pieten in aanraking komen met 
het goedje, loopt de situatie op 
de stoomboot helemaal uit de 
hand … De drie films zijn Neder-
lands gesproken.

SINTERKLAAS
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
Enkel voor SodiGent-leden met kinderen van 1 t.e.m. 11 jaar

Voornaam en naam:

GSM-nummer: 

Ik kom naar het Sinterklaasfeest op:
 zaterdag 26 november
 zondag 27 november
 zaterdag 3 december 

met ……… (max.2) volwassene(n) en ……… kinderen 
geboren tussen 2005 en 2015. Vermeld hieronder hun 
gegevens in hoofdletters:

NAAM GEBOORTEDATUM

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Daarnaast breng ik ook nog …… oudere broers of 
 zussen mee.

Ik ga kijken naar:
 Sinterklaas en het mysterie op de stoomboot:  … personen
 Trolls (animatiefilm): … personen
 Pete’s Dragon (komedie): … 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 
31 oktober aan SodiGent, Onderstraat 22.

PRAKTISCH
Enkel actieve leden van SodiGent –  maximum 
twee volwassenen per gezin – kunnen deel-
nemen aan het Sinterklaasfeest. Kinderen die 
geboren zijn tussen 2005 en 2015 krijgen na 
afloop van de film een geschenk (enkel voor 
wie deelneemt aan het project). Dat kunnen 
ook kinderen uit nieuw samengestelde ge-
zinnen of pleegkinderen zijn – hiervoor moet 
je gewoon een bewijs van de nieuwe gezins-
situatie of plaatsing van het kind voorleggen. 
Oudere zussen en broers mogen natuurlijk 
mee naar de film. 
 
HOE DEELNEMEN? 
Vul het inschrijvingsformulier hiernaast volledig 
in, stuur het naar SodiGent, Onderstraat 2, en 
stort 5 euro (per gezin) op het SodiGent-reke-
ningnummer (zie hiernaast). Inschrijven kan 
vanaf maandag 12 september tot en met maan-
dag 31 oktober. Wacht niet te lang, anders is de 
dag van je voorkeur misschien al volzet.

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



Natuur & bier 
Wie vorig jaar deelnam aan 
de brouwerijwandeling zal het 
zeker beamen: natuur en bier 
gaan perfect samen! Dit jaar 
neemt SodiGent natuur- en 
bierliefhebbers mee naar de ge-
meente Itterbeek. Hoewel deze 
deelgemeente van Dilbeek zich 
maar op een paar kilometer van 
onze hoofdstad bevindt, is ze 
verrassend pittoresk. Dat vond 
ook Pieter Bruegel de Oude: de 
16de eeuwse schilder vond er 
inspiratie voor zijn mooiste land-
schappen. Tijdens de Breugel-
wandeling maak je kennis met 
zijn leefwereld, langsheen het 
pad van de Pedevallei ontdek 
je onder meer 11 grote repro-
ducties van zijn schilderijen 
én het kerkje dat model stond 
voor zijn ‘Parabel der blinden’. 
De wandeling is ongeveer 8 
kilometer lang, dus stevige 

wandel schoenen zijn zeker 
geen overbodige luxe ... 

BIERTJES PROEVEN
Tijdens de wandeling staat een 
bezoekje aan brouwerij Tim-
mermans op het programma, de 
oudste nog werkende Lambiek-
brouwerij ter wereld. En niet van 
de minste: Timmermans Oude 
Gueuze werd vorig jaar nog uit-
geroepen tot ‘World’s Best Sour 
Beer’ op de prestigieuze World 
Beer Awards. “Onze gids vertelt 
je tijdens een rondleiding alles 
over het brouwproces, maar 
ook over de geschiedenis van 
onze brouwerij”, vertelt Martine 
Vermander. “Nadien kan je drie 
biertjes van het vat proeven: de 
Timmermans Kriek, de Lambicus 
en de Bourgogne des Flandres. 
Maar een ander biertje proeven 
kan ook.” 

EIGEN 
VERVOER
De brouwerijwandeling vindt 
plaats op zaterdag 8 oktober. 
SodiGent-leden en hun partner 
betalen 5 euro per persoon (in-
clusief bezoek aan brouwerij, 3 
degustaties en boterhammen). 
Iedereen zorgt voor zijn eigen 
vervoer. Afspraak om 13 uur aan 
de Park & Ride in Gentbrug-
ge of om 14 uur stipt aan het 
Recratiecentrum Keperenberg 
in Itterbeek. 

Inschrijven kan nog tot en met 
vrijdag 23 september, op  
09 266 53 80 of via   
sodigent@stad.gent.  
Na je inschrijving ontvang je 
de betalingsmodaliteiten.
Beperkt aantal inschrijvingen. 

Breugelwandeling op za 8 oktober
• 13 uur: afspraak aan de Park & 

Ride in  Gentbrugge, Land van 
Rodelaan (optioneel)

• 14 uur: start Breugelwandeling, 
Recreatiecentrum Keperenberg, 
Keperenbergstraat 37B (Itterbeek).

• 17.30 uur: boterhammen

BREUGELWANDELING
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CULTURELE  
COLLEGA’S

Er zit heel wat creatief talent 
tussen de medewerkers van 
Groep Gent. Het bewijs zie je in 
de nieuwe tentoonstelling van 
de personeelsorganisatie ‘De 
culturele collega’s’. De schil-
derijen, tekeningen, foto’s en 
sculpturen van je collega’s zijn 
te bewonderen van zaterdag 8 
tot en met zondag 23 oktober 
in het Hof van Rijhove, Onder-
straat 20. De deuren staan 
open van 12.30 tot 17.30 uur 
op weekdagen en van 10 tot 
17.30 uur tijdens het weekend. 
De toegang is gratis. Ben je 
zelf gebeten door de artistieke 
microbe en wil je dat talent 
volgend jaar ook delen met je 
collega’s? Stuur dan een mailtje 
naar de culturele collega’s. 

Meer info: 0489 42 04 82, 
culturelecollegas@gmail.com
www.facebook.com/ 
deculturelecollegas  

KERSTMARKT  
DÜSSELDORF

O die geur van poffertjes en 
Glühwein! Die twinkelende 
lichtjes en gezellige kraampjes 
… Ook een fan van kerstmark-
ten? Dan moet je zeker met 
SodiGent mee naar die in Düs-
seldorf, de grootste van Europa 
en naar verluidt ook een van 
de gezelligste. De Kerstmarkt 
bevindt zich pal in het oude 
stadscentrum en loopt door 
over liefst zes verschillende 
pleinen, elk met een geheel 
eigen karakter. De ideale plek 
om je kerstgeschenkjes in 
te slaan. Voor maar 12 euro 
kan je deze bijzondere kerst-
markt  samen met je familie en 
 collega’s ontdekken op zater-
dag 17 december. Inschrijven 
kan vanaf maandag 3 okto-
ber op 09 266 53 80 of via 
 sodigent@stad.gent. 

Meer info volgt op www.sodigent.be 
en in het SodiGentmagazine editie 
december. 

OPERA LYRICA

Liefde, jaloezie en moord vor-
men de hoofdingrediënten van 
de opera Cavalleria rusticana 
van de Italiaanse componist 
Pietro Mascagni (1863-1945). 
Turrido smacht na zijn lange 
dienstplicht naar zijn verloofde 
… die ondertussen getrouwd 
is met een ander. Daar komt 
hommeles van. Hoe het afloopt 
ontdek je in de Christus Ko-
ningkerk, Rerum Novarumplein 
25. De opera vindt plaats op 
zondag 4 december om 15 
uur. SodiGent-leden betalen 
voor een zitplaats in de eerste 
categorie 35 euro (standaard-
tarief 46,50 euro), in de tweede 
categorie 27,50 euro (in plaats 
van 36,50 euro) en in de derde 
categorie 16,20 euro (in plaats 
van 21,50 euro). Bestel je tickets 
voor maandag 14 november bij 
SodiGent, op 09 266 53 80 of 
via sodigent@stad.gent. 

Meer info:  
www.concertorganisatie-lyrica.be 

JAARBEURS
GRATIS TICKETS

Ruim 250 exposanten – zowel 
kleine als grote organisaties 
– tonen zich op de Jaarbeurs. 
Gastland dit jaar is Senegal. 
Bereid je voor op ettelijke 
kilometers wandelen door
heen Flanders Expo, tussen 
donderdag 8 en dinsdag 18 
september. 
Een toegangskaart kost nor
maal gezien 7 euro. Gepensio
neerde leden kunnen bij Sodi
Gent gratis tickets verkrijgen 
(maximaal 4 per lid). Download 
je ticket(s) vanaf 1 september 
op www.sodigent.be, onder de 
rubriek ‘in de kijker’.  Gebruik 
daarbij het codewoord 
 ‘sodigent’. Wie geen compu
ter heeft, kan de tickets ook 
gewoon afhalen bij SodiGent, 
Onderstraat 22. Snel zijn is de 
boodschap, want de voorraad 
is niet oneindig …

Meer info over de Jaarbeurs vind je 
op www.jaarbeursgent.be

mailto:culturelecollegas@gmail.com
http://www.facebook.com/deculturelecollegas
http://www.facebook.com/deculturelecollegas
mailto:sodigent@stad.gent
http://www.sodigent.be
mailto:sodigent@stad.gent
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http://www.sodigent.be
http://www.jaarbeursgent.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

Rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095


