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Wil je een premie aanvragen, lid worden, een vraag stellen? Heb je 

onze hulp of advies nodig? Geen probleem: bel, mail of schrijf en 

de medewerkers van SodiGent staan klaar om je te helpen. Zoals 

altijd wordt elke vraag met de grootste zorg behandeld en gaan we 

samen op zoek naar de beste oplossing.

Op afspraak
Langskomen in De Stroom kan terug, maar enkel op afspraak. 

Voor jouw en onze veiligheid proberen we je eerst via mail 

of telefoon te helpen, en de bezoeken zoveel mogelijk te 

beperken.

Een afspraak maken doe je telefonisch, via 09 266 53 80.  

Je komt alleen, zorgt ervoor dat je op tijd bent en volgt 

de coronasignalisatie in het gebouw. Heb je een be-

geleider nodig? Breng ons vooraf op de hoogte. Goed 

om weten: in het kader van corona wordt de onthaal-

ruimte na elke afspraak ontsmet.

Door deze nieuwe manier van werken kunnen we 

het aantal bezoekers aan het onthaal beperken. Dat is 

veiliger voor iedereen, je hoeft niet meer te wachten en 

onze medewerkers kunnen één en ander voor bereiden.

Zie de achterflap voor alle contactgegevens

Bel, mail of 
schrijf ons
Goed nieuws: de deuren van het SodiGent-onthaal 

gaan weer open. Toch vragen we om zo weinig  

mogelijk te komen. Kun je niet bellen, mailen of schrij-

ven? Dan ben je welkom in De Stroom, op afspraak.

Heb je vragen?
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Beste leden,

Het coronavirus is nog onder ons. Dat wil 

zeggen dat de maatregelen van kracht 

blijven en dat we nog steeds waakzaam 

moeten zijn. Om die reden heeft SodiGent 

een aantal evenementen die in het najaar zou

den plaatsvinden, naar 2021 verplaatst.

De activiteiten die toch doorgaan, worden in een coronaproof 

jasje gestoken. We houden ons strikt aan alle aanbevelingen van 

de federale, Vlaamse én lokale veiligheidsraden. Daardoor kun

nen jij en je gezin, partner, collega of vriend met een gerust hart 

deelnemen. Toch moeten we er rekening mee houden dat een 

evenement op het laatste moment afgelast kan worden. We hou

den je op de hoogte. Zit je zelf met vragen? Neem dan contact 

op met de medewerkers van SodiGent.

Heel wat partners van SodiGent hebben hun activiteiten ook 

coronaproof gemaakt. In deze editie van het magazine staan een 

aantal uitstappen waar jullie met korting – én veilig – aan kunnen 

deelnemen.

Zoals steeds blijft SodiGent ook z’n sociale rol spelen. De premie 

‘kind met een beperking’ wordt uitgebreid en kan nu ook aan

gevraagd worden door mantelzorgers die een zwaar hulpbehoe

vend en inwonend gezinslid verzorgen.

Zorg goed voor je familie en jezelf, 

Veel leesplezier

Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Zorgende gezinnen
Gezinslid met een beperking

Heeft jouw kind een beperking? Dan wist je wellicht al dat je bij SodiGent een premie van 

150 euro kunt aanvragen. Nieuw is dat ook mantelzorgers die zich over een inwonend en 

zorgbehoevend familielid ontfermen, nu recht hebben op een gelijkaardige tegemoetkoming.

Draag jij zorg voor een gezins-

lid met een beperking? Mis-

schien heb je wel recht op 

een premie van SodiGent. Elk 

zorgend gezin heeft een eigen 

verhaal. Soms is er een kind 

dat een beperking heeft, soms 

woont er een meerderjarig 

familielid in dat zwaar hulpbe-

hoevend is. Vaak weegt de zorg 

in zo’n gezin zwaar. Daarom 

wil SodiGent de mantelzorgers 

financieel ondersteunen. Hier-

onder zetten we alle voorwaar-

den en bewijsstukken voor de 

premie op een rij.

Premie voor een 
kind met een  
beperking (-21 jaar)

Voorwaarden:
• het kind is minder dan 21 jaar 

in het jaar van de aanvraag.

• een bewijs van gezinssamen-

stelling dat aantoont dat het 

lid en de zorgbehoevende op 

hetzelfde adres wonen.

OF

• voor een familielid dat in een 

instelling verblijft: een attest 

van de instelling waaruit blijkt 

dat het lid het familielid  

minstens 30 dagen per jaar 

thuis opvangt.

In te dienen bewijsstukken:
• een attest (afgeleverd door de 

FOD of binnenkort door Kind  

& Gezin) waaruit blijkt dat je kind 

in de evaluatie voor bijkomende 

kinderbijslag minstens 6 punten  

(voor de drie pijlers samen) of 

minstens 4 punten (voor de  

eerste pijler) heeft.

OF

• een attest van de mutualiteit: 

een BEL-foto waarbij het kind 

een score van 10 punten op 18 

behaalt. 

• een bewijs van gezinssamen-

stelling dat aantoont dat het lid 

en het zorgbehoevende kind op 

hetzelfde adres wonen.

OF

• voor een kind dat in een instel-

ling verblijft: een attest van de 

instelling waaruit blijkt dat het 

lid het kind minstens 30 dagen 

per jaar thuis opvangt.

Premie voor een 
inwonend familielid 
met een beperking 
(+21 jaar)

Voorwaarden:
• de zorgbehoevende is  

21 jaar of ouder in het jaar  

van de aanvraag.

• de zorgbehoevende is  

familie en woont in bij de  

zorgverstrekker.

In te dienen bewijsstukken:
• een attest (afgeleverd door 

de FOD) waaruit blijkt dat de 

inwonende zorgbehoevende 

minstens 12 punten heeft voor 

de drie pijlers samen.

OF

• een attest van de mutualiteit: 

een BEL-foto waarbij de inwo-

nende hulpbehoevende een 

score van minstens 30 punten 

behaalt.
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Extra korting
Als SodiGent-lid kun je sowieso voor een aantrekkelijke prijs 

naar Bellewaerde en Walibi. Maar tot en met 8 november 

krijg je er nog een extra korting bovenop.

Ben jij een waaghals of dierenliefhebber? Grijp dan nu je kans en ga 

supervoordelig naar Bellewaerde of Walibi. Tot en met 8 november 

krijg je één ticket extra als je twee tickets aankoopt. Per veelvoud van 

twee betalende tickets ontvang je automatisch je gratis ticket. Het is 

geldig voor een volwassene of een kind.

Hoe bestellen?
Tickets koop je aan via de website van SodiGent. Heb je geen com-

puter? Neem dan contact op met de medewerkers van SodiGent. 

Hou er rekening mee dat een spontaan bezoek aan één van de par-

ken niet mogelijk is door corona. Als je tickets koopt, moet je meteen 

ook een datum en een tijdslot kiezen. Heb je vóór de coronacrisis al 

een ticket zonder tijdsblok gekocht? Geen probleem: je ticket wordt 

automatisch verlengd, je dient enkel nog je bezoek te reserveren.

Bellewaerde en Walibi

Spannende achtbanen, coole  

waterattracties, exotische 

dieren en prachtige natuur: 

Bellewaerde heeft het allemaal.

In 2019 werd Walibi, met z’n 

attracties voor grote én kleine 

waaghalzen, tot het beste 

pretpark van België verkozen.



Evenementen

Van de evenementen die SodiGent organiseert, zijn er een deel verplaatst of geschrapt. 

Andere, zoals de filmavond en het Sintfeest, gaan door. Coronaproof, dat spreekt vanzelf. 

Door corona zijn een aantal 

activiteiten uitgesteld of 

afgelast (zie hiernaast). Maar dat 

wil niet zeggen dat SodiGent 

stilgezeten heeft. Integendeel! 

Twee evenementen, de 

filmavond (zie pagina 13) en 

het Sintfeest (zie pagina 8), 

werden klaargestoomd om 

in het najaar coronaveilig te 

kunnen plaatsvinden. 

Omdat we het welzijn 

van onze bezoekers 

en medewerkers erg 

belangrijk vinden,  

volgen we alle aan-

bevelingen van de  

Nationale Veiligheids-

raad en de Veiligheids-

raad van de Stad Gent 

strikt op.

Wat doet SodiGent?
Wat betekent dat concreet voor 

de filmavond en het Sintfeest?

• We zorgen ervoor dat er ner-

gens wachtrijen ontstaan en 

dat je je vlot kunt verplaatsen.

• Zowel in de inkomhal als op 

weg naar de zaal is er een-

richtingsverkeer.

• We brengen voldoende 

signalisatie aan. Zo is het 

duidelijk waar je moet lopen 

en welke regels je dient te 

volgen.

• In de zaal passen we de maxi-

mumcapaciteit aan zodat we 

kunnen garanderen dat er 

voldoende afstand is tussen de 

bubbels. Je kunt dus samen-

zitten met je eigen bubbel,  

Samen  
coronaproof
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xxxmaar daarrond worden plaat-

sen vrijgehouden.

• Het programma verloopt 

gespreid: zo kunnen we de 

toestroom van deelnemers 

beter regelen en zo klein 

mogelijk houden. Tussen de 

verschillende voorstellingen 

is er genoeg tijd om de zaal te 

verlaten en binnen te komen. 

Zo hoeven deelnemers uit 

verschillende zalen elkaar 

niet te kruisen.

• Er is geen pauze tijdens  

de film.

• We nemen onze voorzorgen 

op het vlak van hygiëne. 

Er zal desinfecterende gel 

beschikbaar zijn, de zalen 

worden na elke vertoning 

schoongemaakt en veel-

gebruikte oppervlakken  

worden geregeld ontsmet.

• Een coronaverantwoorde-

lijke ziet erop toe dat alle 

medewerkers en bezoekers 

de veiligheidsvoorschriften 

naleven.

Wat kun jij doen?
Ook jij kunt een steentje 

bijdragen om onze evene-

menten zo veilig mogelijk te 

laten verlopen.

• Vooraf inschrijven is verplicht.

• Je bent welkom als je geen 

COVID-gerelateerde sympto-

men vertoont. Kom dus niet 

als jij of iemand met wie je 

samenwoont, last heeft van 

koorts (vanaf 38°C), benauwd-

heidsklachten, een neusver-

koudheid of loopneus, niezen, 

keelpijn of een lichte hoest. 

Bij ziekte moet je ons steeds 

verwittigen en krijg je het 

inschrijvingsgeld terug.

• Ga voor vertrek thuis nog 

even naar het toilet. Moet je 

toch dringend naar het toilet 

tijdens het event? Hou dan 

zeker afstand.

• Respecteer de veiligheids-  

en hygiënevoorschriften.

Een veilig evenement 

organiseren kan SodiGent  

niet alleen. We hebben  

jouw hulp nodig.  

Samen kunnen we 

ervoor zorgen dat 

iedereen met een 

gerust hart kan 

deelnemen. Heb je 

nog vragen? Neem 

dan contact op met 

de mede werkers 

van SodiGent.

Jouw gezondheid, én die van de medewerkers en de 
partners van SodiGent, zijn onze hoogste prioriteit.  
En dat heeft gevolgen voor de evenementenkalender.  
Een update…

De geplande SodiGent-evenementen voor het najaar werden 

afgetoetst aan het Covid Event Risk Model. Dat werd opgesteld door 

experts, de Alliantie van Belgische Eventfederaties en de overheid. Na 

analyse krijgt elk evenement een kleurenlabel: groen, oranje of rood.

∞ Coronaproof

Activiteiten die kunnen doorgaan, worden aangepast zodat alles 

zo veilig mogelijk verloopt. Zo wordt het Sintfeest over vier dagen 

gespreid, met voldoende ruimte voor alle deelnemende gezinnen of 

bubbels. Meer daarover lees je op pagina 8 in dit magazine. In okto-

ber kun je ook een filmpje meepikken. Voor de liefhebbers organise-

ren we een filmavond: je leest er alles over op pagina 13.

∞ Uitgesteld
Andere evenementen laten zich minder makkelijk in een corona-

veilig jasje steken. De culinaire uitstap naar Zeeland, met een mos-

selfestijn en een museumbezoek of wandeling, wordt naar volgend 

jaar verplaatst. Ook ons dubbel afterworkconcert, met optredens van 

Los Fantasmas en Allöchtöön, het Volle Maan-concert met Johan 

Maekelberg en de beestige trip naar Pairi Daiza zullen volgend jaar 

plaatsvinden. In het magazine van december lees je de volledige 

evenementenkalender van 2021.

∞ Geannuleerd
Veel kerstmarkten worden anders of niet georganiseerd. Ook in Aken 

weet men nog niet precies hoe men het zal aanpakken. Misschien zal 

er met beperkt publiek gewerkt worden, of met reservaties? Omdat 

SodiGent z’n uitstappen lang op voorhand moet regelen – denk maar 

aan het vervoer en de verzekeringen – kunnen we de kerstactiviteit 

dus niet laten doorgaan. Ook de reünie voor de gepensioneerden 

wordt geannuleerd. Jammer, maar de gezondheid gaat voor!

Groen licht? Rood licht?
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Hij komt, hij komt,
de lieve goede Sint

Spic en span

Velen onder jullie waren een beetje bezorgd: zou de Sint dit jaar wel naar 

België mogen komen? Op zijn leeftijd moet hij extra oppassen voor het 

coronavirus. Wel, jullie mogen op jullie beide oren slapen. Sinterklaas 

heeft bevestigd dat hij op 28 en 29 november, én op 5 en 6 december 

– zijn verjaardag! – present zal zijn.

Natuurlijk willen we dat alles 

piekfijn in orde is wanneer de 

goedheilig man komt. Het team 

van SodiGent is al volop bezig 

het feest tot in de puntjes voor 

te bereiden. Want dit jaar moet 

het een beetje anders dan an-

dere jaren: veilig, corona proof, 

maar minstens even leuk! Op 

pagina 6 lees je hoe wij én jij 

ervoor zorgen dat alles veilig 

verloopt.

Meer film 
Dit jaar komt Sinterklaas op vier 

verschillende dagen feestvie-

ren. Daardoor kunnen we meer 

filmmomenten en tijdsloten  

inplannen, en het publiek 

zoveel mogelijk spreiden. Elk 

tijdslot is namelijk beperkt in 

tijd en in aantal deelnemers.

Jouw gezin vormt een bubbel. 

Tussen alle bubbels is er een 

veilige afstand: bij het binnen-

komen, in de foyer, in de zaal 

en bij het afhalen van de 

geschenkjes. Om te ver-

mijden dat de tijdsloten 

door elkaar lopen, 

vraagt de Sint dat jullie op 

tijd komen. Er is voldoende tijd 

tussen de start - en einduren 

van de verschillende tijdsloten 

en filmvoorstellingen. Deel-

nemers uit de verschillende 

tijdsloten ontmoeten elkaar dus 

nooit.

Vol is vol
Voor deze editie van het 

Sintfeest krijg je genummerde 
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zitplaatsen. Je stoel kun je niet 

vooraf kiezen; de datum, het 

moment waarop je aankomt in 

Kinepolis, de film en het aantal 

plaatsen geef je wel door bij het 

inschrijven. Op basis van die 

gegevens verdeelt SodiGent de 

stoelen, rekening houdend met 

een veilige afstand tussen de 

bubbels en de maximale capa-

citeit van de zalen. Je begrijpt 

dat dit heel wat organisatie 

vergt. Daarom is het belangrijk 

om tijdig in te schrijven. Op het 

laatste moment inschrijven of 

wisselen van tijdstip of film, zal 

dit jaar niet kunnen.

Als je je hebt ingeschreven, 

krijg je een bevestigingsmail. 

Een brief met de nummers van 

je zitplaatsen en het exacte 

uur waarop we je verwachten, 

krijg je pas twee weken voor 

het evenement. De veiligheids-

bepalingen kunnen immers 

nog veranderen.

 
Sint zien
Om iedereen vlot de zaal te 

laten binnen en buitengaan, is 

er dit jaar geen animatie in de 

foyer. De Pieten zijn wel van 

de partij, en ze hebben beloofd 

dat zij voor een leuke sfeer 

zullen zorgen. Een persoonlijk 

bezoekje aan de Sint zit er ook 

niet in, in de plaats daarvan 

komt hij jou in de zaal begroe-

ten. Op een veilige afstand…

Geschenkje
Leden met kindjes geboren tus-

sen 2009 en 2019, krijgen een ge-

schenkje. Enkel leden die deelne-

men aan het event, kunnen na de 

film een geschenkje afhalen. Een 

geschenk reserveren kan niet.

Tekeningen
Tekeningen die SodiGent vóór 

12 november in De Stroom 

ontvangt, worden geprojecteerd 

op het grote scherm in de zaal. 

Vergeet niet jouw naam en 

die van je kind te vermelden. 

Andere kunstwerkjes en brieven 

kunnen nog op het Sintfeest 

zelf, voor aanvang van de film, 

in een mand gelegd worden. 

Tutjes mogen daar ook in, maar 

dan wel in een plastic zakje. Alle 

tekeningen en fopspenen wor-

den meegegeven met de Sint.

Ook de Sint fietst
Wisten jullie dat de Sint vraagt 

om zoveel mogelijk met de fiets 

te komen? Net als SodiGent is hij 

bekommerd om het milieu. Daar-

bovenop is de fiets een corona-

proof vervoermiddel! Hou er wel 

rekening mee dat er in Kinepolis 

geen lockers zijn om helmen en 

fietsaccessoires in op te bergen. 

Je zult je spullen dus moeten 

meenemen in de bioscoopzaal.
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Inschrijven tot en met donderdag  15 oktober

  Kies de manier 
waarop je inschrijft 

• Via de SodiGent- 

website. Meld je eerst 

aan met je Sodi-

Gent-profiel.

• Geen computer? Je 

kunt ook inschrijven 

via mail of telefoon.

 Kies een datum
•  zaterdag 28 november

• zondag 29 november 

• zaterdag 5 december

• zondag 6 december

 
 Kies een film
• Sintfilm of de première van de 

animatiefilm ‘Elfkins’ (beide 

zijn Nederlands gesproken). 

Let op: iedereen in je bubbel 

moet naar dezelfde film.

 
 Kies het moment waarop je 

aankomt in Kinepolis
• Sintfilm: aankomst Kinepolis 

tussen 8.30 en 9.20 uur

• Elfkins: aankomst Kinepolis 

tussen 9.30 en 9.50 uur 

• Sintfilm: aankomst Kinepolis 

tussen 10.30 en 10.50 uur

• Elfkins: aankomst Kinepolis 

tussen 11 en 11.50 uur

• Sintfilm: aankomst Kinepolis 

tussen 12.30 en 12.50 uur

Hoe inschrijven?
• Elfkins: aankomst Kinepolis 

tussen 13 en 13.50 uur

• Veertien dagen voor het  

event ontvang je een brief 

met het exacte startuur  

en de duur van jouw film.

 
 Laat weten wie komt
• Leden met kinderen geboren 

tussen 1 januari 2009 en  

31 december 2019 kunnen 

deelnemen. Enkel de kinderen 

die deelnemen aan het event, 

ontvangen een geschenkje.

• Oudere broers en zussen  

mogen meekomen. 

• Kinderen uit een nieuw  

samengesteld gezin of 

pleegkinderen zijn ook 

welkom als je SodiGent een 

bewijs bezorgt.

• Geef vooraf door met hoe-

veel je naar het feest komt 

(maximaal twee volwassenen). 

Vermeld ook de geboorteda-

tum van je kinderen. Kinderen 

worden altijd begeleid door 

een volwassene.

• Eén gezin kan één keer deel-

nemen aan het event.

• Iedereen in je gezin komt op 

dezelfde dag, en gaat naar 

dezelfde film kijken.

• Hoort iemand uit het gezin 

tot een risicogroep? Weeg dan 

goed af of het wel raadzaam 

is om aan het evenement 

deel te nemen. Contacteer de 

huisarts bij twijfel, en breng 

SodiGent op de hoogte.
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Voordelen

Voordelig tanken  
bij DATS 24
Bij DATS 24 tank je altijd en 

overal snel, goedkoop en effi-

ciënt. SodiGent-leden die hun 

Xtra-kaart (de gemeenschappe-

lijke klantenkaart van Colruyt 

Groep) gebruiken om aan de 

DATS 24-pomp te betalen, 

krijgen per getankte liter een 

korting van 1 eurocent op de 

pompprijs. 

Hoe genieten van de korting?  

Surf naar de website van 

SodiGent, log in met je Sodi-

Gent-profiel en je krijgt alle 

praktische info, de voorwaar-

den en je persoonlijke kortings-

code. Heb je geen computer? 

Bel dan naar DATS 24 op  

02 363 51 52. Het callcenter is 

elke dag open van 8 tot 20 uur, 

en op vrijdag van 8 tot 21 uur.

sodi.gent.be/aanbod/ 

financiele-voordelen

Goedkoper met  
gratis VAB-Tankkaart
Ben je lid van SodiGent? Dan 

kun je op de website inloggen 

met je SodiGent-profiel en een 

gratis VAB-Tankkaart aan-

vragen. Met die kaart krijg je 

korting in alle 540 Q8-benzine-

stations. 

Per getankte liter bedraagt die  

1,3 eurocent op de pompprijs. 

Bij elke tankbeurt spaar je ook 

Smiles. Die ruil je in voor mooie 

kortingen aan de pomp of in  

de Q8-shop, of voor leuke 

cadeaus bij één van de Q8 

Smiles-partners. 

Geen computer? Neem dan 

contact op via 03 253 61 33. VAB 

heeft tevens een eigen callcen-

ter dat de klok rond bereikbaar 

is. Je kunt er terecht met al je 

vragen.

sodi.gent.be/aanbod/ 

financiele-voordelen

Koersplezier op de 
Lotto Zesdaagse
Van 17 tot 22 november zijn alle 

ogen op het Kuipke gericht voor 

de Lotto Zesdaagse. Maar hoe 

zal die 80ste editie eruitzien? 

Met beperkt publiek? Zonder 

publiek? SodiGent heeft kaarten 

gereserveerd. Hoeveel we er 

kunnen aanbieden? Dat weten 

we nog niet. Daarom is er een 

reservatiesysteem. Van 9 oktober 

tot en met 23 oktober laat je ons 

via 09 266 53 80 of sodigent@

stad.gent weten of je (max. twee) 

tickets voor dinsdag 17, woens-

dag 18, zaterdag 21 of zondag 

22 november wenst. Indien we 

meer aanvragen dan tickets heb-

ben, worden de kaartjes verloot. 

Specifieke veiligheidsmaatre-

gelen zijn te verkrijgen bij de 

organisator van de Zesdaagse. 

Let op: KSGS biedt dit jaar geen 

tickets aan

 Je krijgt een 
bevestigings mail

• Bij inschrijving ontvang je 

een bevestigingsmail.

• Deelnemen kost 3 euro per 

persoon.

• Als je je via de website in-

schrijft, moet je onmiddellijk 

betalen. Als je telefonisch of 

via mail inschrijft, betaal je 

achteraf. Gebruik dan steeds 

de mededeling die in de 

bevestigingsmail staat.

 Brief met tickets en  
praktische info

• Omdat de veiligheidsregels 

nog kunnen veranderen, 

krijg je je genummerde 

tickets en praktische info 

ongeveer twee weken voor 

aanvang van het evenement.

• Bij de brief zitten ook 

gekleurde polsbandjes. Die 

verwijzen naar het tijdslot 

waarin we jou verwachten. 

Doe ze thuis aan, want 

zonder polsbandje mag je 

Kinepolis niet binnen.

Belangrijk
Als het event toch niet  

kan doorgaan, word je tij-

dig door ons op de hoogte 

gebracht van de mogelijke 

alternatieven.

We zien jullie graag op 

het feest van onze grote 

kinder vriend!

7

11

6



12

Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes
Mia Van Kerckvoorde 
27 maart 2018 
Kindje van Gaëlle Mathus 
Stad Gent

Noud Strymes 
28 februari 2019 
Kindje van Abigail Van den Broecke 
OCMW Gent

Dhalia Bensaid 
4 januari 2020 
Kindje van Dounya Boucheta 
OCMW Gent

Lotte Van Nieuwenhove 
27 februari 2020 
Kindje van Sofie Fauconnier
Stad Gent

Ray Verneert 
15 mei 2020 
Kindje van Jonas Verneert & Lieze De Neve 
OCMW Gent

Lucie Lagacie 
20 mei 2020 
Kindje van Loes Glorieux 
OCMW Gent

Vos Demuynck 
21 mei 2020 
Kindje van Esther Heeman
Stad Gent

Liam Van der Cruyssen 
2 juni 2020 
Kindje van Alexandra Poelman
Stad Gent

Arya, Yaz Yücel 
3 juni 2020 
Kindje van Cigdem Sipahi 
OCMW Gent

Ook de afgelopen maanden bewoog er één en ander binnen de SodiGent-familie. Op deze pagina’s 

zetten we alle geboortes, adopties, overlijdens, samenwoners en trouwers op een rij.

Archie Amez 
13 juni 2020 
Kindje van Gilles Amez & Renske Thierens
Stad Gent

Mo Borms 
15 juni 2020 
Kindje van Melanie De Vocht
Stad Gent

Lars Van Calenberg 
24 juni 2020 
Kindje van Lies Vervaet 
OCMW Gent

Milas Mut 
3 juli 2020 
Kindje van Eveline Vancaeyzeele 
OCMW Gent

Lou Verhelst 
3 juli 2020 
Kindje van Eveline Kolmus 
OCMW Gent

Lieve & Ward Moreel 
9 juli 2020 
Kindjes van Jan Moreel
Stad Gent

Lily Serry 
20 juli 2020 
Kindje van Jens Serry 
OCMW Gent

Salma Hassan 
3 augustus 2020 
Kindje van Erika Miková
Stad Gent

Ezra Lagast 
10 augustus 2020 
Kindje van Lisa Moerman 
Stad Gent

   Huwelijken
Alain De Wolf 
en Rita De Vylder 
2 mei 2020 
Stad Gent

Sofie Sneppe 
en Thomas Stul 
10 juli 2020 
Stad Gent

Jovanka Finjaer 
en Randy Van Goethem 
19 juli 2019 
Stad Gent

    Wettelijk  
samenwonen

Alexandra Poelman 
en Xavier Van der Cruyssen 
20 maart 2020 
Stad Gent

Sofie Fauconnier 
en Bart Van Nieuwenhove 
15 mei 2019 
Stad Gent

Sarah Dewitte 
en Filip Vandamme 
22 juni 2020 
OCMW Gent

Nele Verhellen 
en Kevin Hautekeete 
7 juli 2020 
OCMW Gent

Lenore De Bruyne 
en Peter Clopterop 
15 juli 2020 
Stad Gent

Sam Kellens 
en Sofie De Paermentier 
24 juli 2020 
OCMW Gent

Tommy Heleu 
en Carolien De Tréfle 
10 augustus 2020 
Stad Gent

   Overlijdens
Henny Versypt 
14 december 1943 – 3 april 2018 
Onderwijs

Jenny Willemsens
16 januari 1937 – 5 juni 2019
Onderwijs

Marnix Snoeck
09 oktober 1943 – 12 april 2020 
Onderwijs

Lucette De Braeckeleer
11 maart 1936 – 20 april 2020 
Stad Gent

Georges Herrebaut
17 februari 1950 – 19 mei 2020 
Stad Gent

Nicole Jacob
22 april 1946 – 23 mei 2020 
Stad Gent



Suzanne Claeys
12 april 1934 – 23 mei 2020 
Stad Gent

Maria Vandenabeele
30 oktober 1927 – 15 juni 2020 
Politie

Henri Baert
22 april 1930 – 12 augustus 2020 
Stad Gent

Gilbert Sergeant
30 augustus 1938 – 13 augustus 2020
Stad Gent

Simone Van Nieuwenhuyse 
25 februari 1931 – 15 augustus 2020
Stad Gent

Norbert Van Der Heyden
26 januari 1940 – 12 september 2020
Stad Gent

Daniel Jamart
22 juli 1953 – 13 september 2020
Stad Gent

Filmavond

Lekker ontspannen in de bioscoop? Op woensdag  

28 oktober en donderdag 29 oktober vindt de jaarlijkse 

filmavond van SodiGent plaats, in Sphinx Cinema en 

volledig corona proof. Op pagina 6 lees je welke veilig-

heidsmaatregelen we in acht nemen, én hoe je zelf een 

steentje kunt bijdragen. 

Wil je je gedachten verzetten? ‘La odisea de los giles’ is 

een Argentijnse komedie à la ‘Ocean's Eleven’ – zonder 

de glamour, mét een snuifje Robin Hood. Het verhaal? In 

een klein dorpje willen een voormalige voetballer en zijn 

vrouw de economie aanzwengelen door een bedrijf te 

starten. Maar dat loopt niet van een leien dakje. 

In het schokkende, waargebeurde ‘Dark Waters’ 

bijt Rob Bilott, die zijn sporen verdiend heeft als 

bedrijfsadvocaat, zich vast in een zaak tégen de 

chemiereus DuPont.

Praktisch
Wanneer:

• Woensdag 28 oktober:  

'Dark Waters'

• Donderdag 29 oktober:  

'La odisea de los giles'

• Start film: 20 uur  

(gefaseerde aankomst)

Waar: 

• Sphinx, Sint-Michielshelling 3, 

Gent

Inschrijven verplicht: 

• Van 6 tot 13 oktober

• Online, via mail of telefoon

Wie kan deelnemen:

• Lid

• Lid + 1 persoon

• Je kunt maar één keer deelnemen

Bijdrage:

• 5 euro per persoon (SodiGent 

draagt een deel van de kosten)

Opgelet:

• In de week voor de voor stelling 

ontvang je een brief met prakti-

sche info en een 

polsbandje. Dat 

doe je vooraf 

aan.

Heb je familienieuws?
Stuur SodiGent een berichtje en 
geef via je profiel op de website 
je toestemming voor publicatie.  
Je gegevens werden niet 
(correct) vermeld? Laat het ons 
weten, dan zetten we dat recht. 

Ook dit jaar organiseert SodiGent een filmavond. Kies voor een komedie of een waar-

gebeurd verhaal, en vlij je – helemaal coronaproof – in een stoeltje van Sphinx Cinema.

2 x cinema
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Voordelen

Lyrica: opera  
met korting 
Op maandag 2 november brengt 

Lyrica om 15 uur de voorstelling 

‘Passie en opera’ op de planken 

van de Minardschouwburg. 

De Belgisch-Italiaanse tenor 

Michael Spadaccini, de Franse 

sopraan Chloë Chaume en 

de Belgische mezzosopraan 

Floriane Petit zullen er de meest 

emotionele momenten uit 

de Franse en Italiaanse opera 

brengen. SodiGent-leden beta-

len 24,5 i.p.v. 35 euro (plaatsen 

categorie. 1). 

Let op: het concert werd uit-

gesteld door corona. Leden die 

ingeschreven waren voor de 

voorstelling van april, kregen 

hun geld terug en dienen nu 

opnieuw in te schrijven en te 

betalen.

Inschrijven tot 25 oktober, via 

mail, telefoon of de website

Voordelig naar 
de musical
Deep Bridge maakt topmusicals 

voor een breed publiek, altijd 

met een gezonde dosis gekheid. 

SodiGent-leden krijgen 15 pro-

cent korting voor verschillende 

voorstellingen. In ‘Mamma 

Mia’, een romantische komedie, 

passeren de grootste hits van 

ABBA de revue. ‘Sneeuwwitje’ 

– in een nieuw, stoer jasje – en 

‘The Sound of Music’ zijn klas-

siekers die je simpelweg niet 

mag missen. Regisseur Stany 

Crets baseerde ‘Urbanus’ op het 

geschifte oeuvre van Urbanus 

en lijftekenaar Willy Linthout: 

humor en controverse verzekerd! 

Meer info vind je op de website 

van SodiGent. Log in en je ziet 

via een link alle speeldata en 

kortingen.

sodi.gent.be/aanbod/ 

financiele-voordelen

Geschiedenis voor 
een prikje
Ben je gefascineerd door plaat-

sen die geschiedenis ademen? 

Dan is het lidmaatschap van 

Open Monumenten iets voor 

jou. In ruil voor jouw steun, krijg 

je toegang tot uitzonderlijke 

erfgoedplaatsen en geniet je 

van kortingen en voordelen bij 

meer dan 250 monumenten in 

Vlaanderen. Open Monumenten 

is een initiatief van Herita, dat 

monumenten restaureert en 

beheert, erfgoedwerkers onder-

steunt en Open Monumenten-

dag coördineert. SodiGent- 

leden en hun gezin kunnen zich 

aansluiten bij Open Monumen-

ten voor 20 euro in plaats van  

25 euro. Meer info vind je op de 

website van SodiGent. Log in en 

je ontvangt de kortingscode.

www.openmonumenten.be/

sodigent
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1 ‘Het verhaal 
van Gent’ in 

 het STAM

Het STAM bestaat tien jaar: tijd 

voor een verjongingskuur van 

de vaste expo! Vanaf 21 novem-

ber toont ‘Het verhaal van Gent’ 

de metamorfose van de stad 

– in fast foward. Met perka-

menten abten, ondernemende 

vrouwen, verliefde rebellen en 

zelfzuchtige weldoeners van de 

middeleeuwen tot nu. Daarbo-

venop is er een kinderspoor, 

digitale animatie en een foto-

reeks van Michiel Hendryckx.

• Op vertoon van je SodiGent- 

lidkaart betaal je 8 euro in 

plaats van 10 euro

• Van 19 tot en met 25 jaar  

betaal je 2 euro

• Kinderen en jongeren tot 

en met 18 jaar mogen gratis 

binnen

➜ www.stamgent.be

2 ‘Circus 
onderweg’ in 
Huis van Alijn

Het leven van circusartiesten is 

bijzonder. Met hun gezelschap 

trekken ze steeds van plek naar 

plek, met als de belangrijkste 

bagage hun attributen voor het 

optreden. Nog tot 31 augustus  

2021 ontdek je in de expo 

‘Circus onderweg’ hoe het da-

gelijkse leven van een circus-

artiest eruitziet, vroeger en 

vandaag. Voor kinderen tussen 

5 en 12 jaar is er een speciaal 

interactief parcours.

• Op vertoon van je SodiGent- 

lidkaart betaal je 7 euro in 

plaats van 8 euro

• Van 19 tot en met 25 jaar  

betaal je 2 euro

• Kinderen en jongeren tot 

en met 18 jaar mogen gratis 

binnen

➜ www.huisvanalijn.be

3 Gustave 
Van de Woestyne 
in het MSK

De voorbije jaren ontving het 

MSK enkele belangrijke schen-

kingen van werk door Gustave 

Van de Woestyne. 

Het museum brengt al zijn 

kunstwerken door Van de 

Woestyne samen in één collec-

tiepresentatie: van tekeningen 

en voorstudies tot schilderijen 

en boekillustraties. Dankzij die 

schenkingen kan het museum 

een nog ruimer beeld tonen 

van Van de Woestynes oeuvre.

• Op vertoon van je SodiGent- 

lidkaart betaal je 10 euro in 

plaats van 12 euro 

• Van 19 tot en met 25 jaar  

betaal je 2 euro

• Kinderen en jongeren tot 

en met 18 jaar mogen gratis 

binnen

➜ www.mskgent.be

Voordelig naar drie Gentse musea

Een beetje cultuur opsnuiven? Op vertoon van je SodiGent-lidkaart krijg je korting in de 

volgende Gentse musea: S.M.A.K., Design Museum Gent, Industriemuseum, Huis van 

Alijn, STAM, Huis van Kina, MSK en Sint-Pietersabdij (afhankelijk van de expo). Hieronder 

vind je vast inspiratie voor je volgende museumuitstap. Vergeet niet je bezoek op voor-

hand te reserveren.
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Jaarbeurs uitgesteld 
In oktober zou de Jaarbeurs haar 75ste verjaardag vieren 

op de plek waar het allemaal begon: het Citadelpark. Maar 

door corona is die feesteditie uitgesteld tot in 2021. 

25 jaar Culturele Collega’s
De Culturele Collega's, dat zijn de artistieke personeelsleden – 

actief én gepensioneerd – van Groep Gent. Al 25 jaar lang geeft 

de vereniging collega’s de kans om hun talent aan het publiek 

te tonen. Dat jubileum wordt gevierd met een online tentoon-

stelling. Heb jij ook zin om je werk of ervaringen te delen? Mail de 

Culturele Collega’s op gerda.declercq@ocmw.gent.

BASISREGELS BEZOEK SODIGENT

Om de verspreiding van corona te voorkomen, verloopt de dienstverlening van SodiGent 
maximaal via telefoon en mail. Wil je documenten afgeven? Stuur ze op via de post of 
mail. Kom je hiervoor langs, dan hoef je geen afspraak te maken: je kunt je documenten 
afgeven aan de medewerkers van de Stad Gent aan de balie in De Stroom, tijdens de 
openingsuren, elke dag van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. Is het echt nodig om een 
medewerker persoonlijk te spreken? Dit zijn de basisregels voor een bezoek:

• Maak een afspraak via  
09 266 53 80  
of sodigent@stad.gent

• Kom stipt op tijd
• Kom zoveel mogelijk alleen

• Vertrek meteen na je afspraak
• Betaal elektronisch
• Was of desinfecteer je handen
• Hou 1,5 meter afstand
• Draag een mondmasker

PRAKTISCH
Bezoekadressen: 
• De loketten in De Stroom (Franklin 

Rooseveltlaan 1, Gent) zijn open op afspraak
• De loketten in Ziekenhuis Jan Palfijn zijn 

gesloten
• Telefonische en online dienstverlening via 

09 266 53 80 of sodigent@stad.gent

OPENINGSUREN
Balie Stad Gent in De Stroom elke werkdag 
van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur 
(enkel voor afgeven documenten)

GESLOTEN
• 2 november, 11 november en van  

25 december tot en met 1 januari

CONTACTEER ONS
  09 266 53 80 
 www.sodigent.gent 
 sodigent@stad.gent
www.facebook.com/sodigent

• Postadres: SodiGent vzw,  
Botermarkt 1, 9000 Gent

• Rekeningnummer: BE76 0680 5089 3095


