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4.362 X  
dank je wel
Als lid van SodiGent zorg jij ervoor dat wij een hel-

pende hand kunnen bieden waar nodig. Voor veel 

van je collega-leden maken we zo het verschil.

4.362! Ja, zoveel leden hebben we dit jaar kunnen onder-

steunen. We hebben hen blij gemaakt met een premie, een 

tegemoetkoming of een financieel duwtje in de rug op een 

moment dat ze het zwaar hadden of met extra uitgaven gecon-

fronteerd werden. En dat dankzij jullie lidmaatschap!

Elk lid telt
SodiGent is een sociale dienst voor het actieve 

en gepensioneerde personeel. Door jouw lidgeld 

en de werkgeversbijdragen van de partners heeft 

SodiGent de middelen om die sociale werking uit 

te bouwen. Elke dag opnieuw helpen we leden: stuk 

voor stuk zijn dat jouw collega’s of oud-collega’s.

Onze sociale rol kunnen we enkel opnemen als we 

voldoende leden hebben. Daarom is jouw lidmaat-

schap ook zo belangrijk. Op de laatste pagina van dit 

magazine lees je hoe je je lidgeld kunt betalen. Achter 

de schermen van SodiGent zet een enthousiast team 

zich dagelijks, en met heel veel plezier, in voor jouw 

welzijn. Zij staan steeds klaar om te luisteren en, indien 

nodig, te helpen.

Voor de contact- en betaalgegevens: zie pagina 16

Jouw lidgeld maakt het verschil
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Beste leden, 

Straks maken we de overgang van oud naar 

nieuw. We kunnen er niet omheen: 2020 was 

een bizar jaar. Corona heeft ons leven veranderd. 

Van een volledige lockdown, over ‘leren leven met 

het virus’, tot een nieuwe lockdown: ook voor SodiGent had het 

veel gevolgen. Heel wat dienstverlening werd gedigitaliseerd: bij-

na alle premies en tickets kun je nu via mail of online aanvragen. 

Het onthaal van SodiGent is enkel open op afspraak. Wil je een 

persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers? Geef dan 

vooraf een seintje.

Alle activiteiten werden geannuleerd of naar 2021 verplaatst, met 

uitzondering van het bezoek aan de Van Eyck-tentoonstelling. In 

dit magazine vind je de volledige activiteitenkalender voor 2021. 

Met de uitgestelde evenementen van 2020, én een aantal gloed-

nieuwe. Zo gaan we in 2021 naar de vernieuwde vaste tentoon-

stelling in het STAM kijken. Wil je meer te weten komen over ‘Het 

verhaal van Gent’, lees dan zeker pagina 10. 

SodiGent wil zijn deelneming betuigen aan wie de afgelopen 

maanden familie of vrienden verloren heeft. Wie tegen het virus 

strijdt, wensen we enorm veel sterkte en moed toe. Alle hulpver-

leners, leerkrachten, vrijwilligers… bedanken we voor hun uitzon-

derlijke inzet. Samen kunnen we dit virus een halt toeroepen.

Ik wens je veel leesplezier, en voor 2021:  

een goede gezondheid en veel aangename  

momenten met wie je dierbaar is.

Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Kraantjeswater ... goed voor .
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Jongeren- en 
kinderkampen 

Kortingen

Vrijheid, blijheid! Voor een vakantie in het gezelschap van 

leeftijdgenoten moet je op kamp. En met SodiGent kan 

dat voor een vriendenprijsje.

Wil je je kinderen een leuke 

vakantie bezorgen? Dankzij Sodi-

Gent krijg je korting bij heel wat 

aanbieders van actieve, educatie-

ve of gewoon plezante jongeren- 

en jeugdkampen. Voor een over-

zicht van alle SodiGent-partners 

en kortingen kun je terecht op 

de SodiGent-website. Voor meer 

info over de kampen zelf surf je 

naar de sites van de verschillende 

organisatoren.

Sportievak
www.sportievak.be

Sportievak is een door Sport Vlaanderen, 

het vroegere Bloso, erkende sportfede-

ratie. Ze organiseert sportkampen, spor-

tieve vakanties en tal van sportieve acti-

viteiten voor kinderen en jongeren van 

3 tot 19 jaar. SodiGent-leden krijgen een 

korting van 5 euro op een sportkamp 

zonder overnachtingen, 20 euro op een 

sportkamp met overnachtingen en 30 

euro op de vakanties aan het Comomeer 

in Italië. Als er een vriend meegaat, kan 

die ook een korting krijgen.

Free-Time
www. freetime.be

Free-Time organiseert kampen in 

 binnen- en buitenland, met of 

zonder overnachting, voor kinderen en 

jongeren van 3 tot 18 jaar. 

SodiGent-leden krijgen 10 euro korting 

op elke kampinschrijving in elke 

schoolvakantie. Deze korting is 

niet geldig voor daguitstap-

pen, cursussen en vakan-

ties in Sint-Amandsberg, 

Mariakerke of Drongen. 

Daar heb je andere 

kortingen.

Idee Kids
www.ideekids.be

Idee Kids biedt projectkampen aan voor 

kinderen tussen 3 en 12 jaar. Sodi-

Gent-leden krijgen een korting van  

7 euro bij een inschrijving. Elke ouder 

ontvangt ook automatisch 10 euro 

gezinskorting vanaf het tweede kind dat 

in dezelfde week en op dezelfde locatie 

deelneemt aan een kamp. Kortingen 

zijn niet cumuleerbaar. De partner-

korting geldt niet op de extra kampen en 

kampen in Sint-Martens- 

Latem, Gent Ghelamco, 

Oosterzele en Zevene-

ken. 

MiLa
www.milakampen.be

Zingen, dansen, acteren, 

jongleren of musiceren: 

tijdens de kunstzinnige 

kampen van Compagnie 

MiLa voor 4- tot 14-ja-

rigen kan het allemaal. 

SodiGent-leden krijgen 

10 euro korting. De kor-

tingscode is geldig tot 

30 juni 2021. Opgelet: 

acties en kor-

tingen zijn niet 

cumuleerbaar.

Ruysschaert Language 
Academy
www.ruysschaert.be

De taalkampen van de 

 Ruysschaert Language 

 Academy dompelen 12- tot 

18-jarigen helemaal onder 

in het Frans, het Engels, het 

Duits of het Nederlands. 

 SodiGent-leden krijgen 

50 euro korting per taal-

cursus. Je kunt de korting niet 

combineren met 

andere kortingen 

of promoties.

Nieuw
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CLIP Taalvakanties 
www.clipvakanties.be

CLIP is een landelijk erkende jeugdorgani-

satie met meer dan dertig jaar ervaring in 

taal- en wintersportvakanties in binnen- 

en buitenland. De taal- en skivakanties 

zijn bedoeld voor jongeren van 6 tot  

20 jaar. De ingrediënten van een 

CLIP-vakantie: actie, beweging, humor 

én leren. De taal zit in de animatie en 

omgekeerd, een unieke methode waar 

CLIP z’n handelsmerk van heeft gemaakt. 

SodiGent-leden krijgen 

30 euro korting op taal-

vakanties in internaat.

BVLO Sportkampen
bvlosportkampen.be

Voor sportkampen van  

3 tot 12 jaar moet je bij BVLO 

zijn. SodiGent-leden krijgen 

10 euro korting per factuur. 

Daarbovenop zijn er sta-

pelkortingen van 5, 10 of 15 

procent als er voor meerdere 

kampen wordt ingeschreven. 

Sodigent-leden krijgen een 

unieke code die 

ze éénmalig kun-

nen gebruiken bij 

een bestelling.

Junior Argonauts
www.juniorargonauts

Tijdens de kampen leren 

12- tot 18-jarigen op een 

speelse manier wat het 

is om een bedrijfje of 

initiatief uit de grond te 

stampen. SodiGent-leden 

krijgen 20 euro korting 

op een ondernemers-

kamp. Het 

aanbod is niet 

combineerbaar 

met andere 

kortingen.

Voordelen

Organiseer je project op basis van gelijke interesses
De Culturele Collega’s krijgen jaarlijks een financiële ondersteuning van 

SodiGent. Wil jij ook een sportieve, culturele of maatschappelijke activiteit 

organiseren met andere SodiGent-leden? Surf naar de website van Sodi-

Gent, vul het aanvraagformulier in en mail het naar sodigent@stad.gent.

25 jaar  
Culturele collega’s
De Culturele Collega’s, dat zijn 

de artistieke personeelsleden – 

actief én gepensioneerd – van 

Stad Gent, OCMW Gent, AZ 

Jan Palfijn, Stedelijk Onderwijs, 

Brandweerzone Gent Centrum, 

Politie Gent, de Autonome 

Gentse Stadsbedrijven, North 

Sea Port en sogent. Al 25 jaar 

lang geeft de vereniging colle-

ga’s de kans om hun talent aan 

het publiek te tonen. De viering 

van dat jubileum is in het water 

gevallen door corona, maar de 

Culturele Collega’s hebben een 

online tentoonstelling gemaakt. 

Online expo op  

https://youtu.be/66Y4gZLYlYQ

Lyrica  
Valentijnconcert
Wil je je geliefde op Valentijns-

dag verrassen met een avond 

vol romantische aria’s? Dan 

moet je beslist naar ‘Van Giu-

seppe Verdi tot Johann Strauss’, 

het Valentijnsconcert van Lyrica 

op 14 februari om 15 uur in de 

Christus Koningkerk in Gent. 

Met fragmenten uit ‘La Traviata’, 

‘Attila’, ‘Manon’ enzovoort breng 

je hem of haar gegarandeerd in 

hogere sferen. SodiGent-leden 

betalen 31,50 euro voor cat. 1 

(i.p.v. 45 euro), 28 euro voor 

cat. 2 (i.p.v. 40 euro) en 17,50 

euro voor cat. 3 (i.p.v. 25 euro).

Bestellen kan online, mail of 

telefoon

Meer info en inschrijven op www.sodigent.gent

Nieuw
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Lid in de kijker

DUO for a JOB koppelt werkzoekende jongeren met een 

migratieachtergrond aan 50-plussers. Die zetten hun ervaring 

in om de jongvolwassenen aan een job te helpen. Eén van die 

vrijwilligers is SodiGent-lid Rita Passemiers.

DUO for a JOB 

De carrière van Rita Passe-

miers bestaat uit twee luiken: 

het eerste bracht ze bij de VRT 

door, als journalist bij de radio. 

Het tweede speelde zich bij Stad 

Gent af, waar ze de allereerste 

ombudsvrouw werd.

Rita Passemiers: “De toen-

malige burgemeester, Frank 

Beke, en zijn ploeg hadden 

beslist om iemand aan te stellen 

bij wie de mensen terecht-

konden. Een brug tussen de 

burger en het bestuur, zeg 

maar. Ik kwam uit een andere 

wereld, dus ik kon de dingen 

met een andere bril bekijken.”

Je sloot je meteen bij 

SodiGent aan?

Rita: “Ja, en na mijn pensio-

nering ben ik lid gebleven. Zo 

blijf ik op de hoogte en voel ik 

me nog steeds met de Stad en 

mijn voormalige collega’s ver-

bonden. Ik maak ook weleens 

gebruik van de voordelen, zo 

hebben we afgelopen zomer 

in de Ardennen een huisje 

gehuurd, met korting. ”

Hoe ben je met DUO for a JOB 

in aanraking gekomen?

Rita: “Als je met pensioen 

gaat, denk je: eindelijk tijd 

om te wandelen! Maar vrij 

snel stelde ik vast dat ik meer 

uitdaging nodig had. Ik ben 

me gaan afvragen: wat vind ik 

belangrijk in het leven? Vrede, 

onderwijs en diversiteit… Dus 

ik heb me geëngageerd voor 

het Festival voor Vrede en het 

Hannah Arendt Instituut. Ik 

wilde ook niet in een getto 

met leeftijdsgenoten belanden. 

Via mond-tot-mondreclame 

hoorde ik over DUO for a JOB. 

Ik dacht meteen: dat is echt iets 

voor mij.”

Hoezo? Was je vertrouwd met 

de problematiek?

Rita: “Op kantoor heb ik vroeger 

veel nieuwkomers gezien die 

gefrustreerd waren omdat 

ze geen baan vonden. Mijn 

grootvader is ooit geëmigreerd, 

naar de VS. En mijn zoon heeft 

lang in China gewerkt: in feite 

waren dat ook migranten, hè. 

Het recht op arbeid is er voor 

iedereen.” 

Aan wie heeft DUO for a JOB 

je gekoppeld?

Rita: “Ashti, een journalist uit 

Noord-Syrië, en Mariana, een 

Braziliaanse historica. Hij werkt 

ondertussen als cameraman 

voor De Centrale; zij zou graag 

als gids aan de slag gaan. Via 

mijn contacten staat ze nu op 

de lijst met kandidaat-gidsen 

van het GUM. Als mentor ont-

moet je je zogeheten mentee 

één à twee keer per week. Om 

hem wegwijs te maken in de 

arbeidsmarkt, maar ook om een 

handje te helpen met de admi-

nistratie. Je diploma geho-

mologeerd krijgen of een huis 

zoeken: niet simpel, zéker als 

je de taal niet spreekt. Om nog 

van de cultuurverschillen te 

zwijgen! Wist je dat het in Syrië 

not done is om iemand in de 

ogen te kijken? Stel je voor dat 

je bij ons van je gesprekspart-

ner wegkijkt als je solliciteert…”

Zou je het anderen aanraden 

om mentor te worden?

Rita: “Zeker. Als gepensioneerde 

moet je jezelf heruitvinden. 

Iedereen heeft een doel nodig 

om gelukkig te zijn: met DUO 

for a JOB geef je jongeren 

kansen. Je expertise gaat niet 

verloren en je steekt zelf ook 

iets op: een win-winsituatie.”
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Ben je een 50-plusser en wil je een jonge werkzoekende 

met een migratieachtergrond helpen in zijn of haar zoek-

tocht naar werk? Stel je dan kandidaat en word mentor! 

www.duoforjob.be/nl, gent@duoforajob.be, 09 278 29 28



Evenementenkalender 2021

Het aftellen 
kan beginnen
De evenementenkalender van 2021 is er één 

met uitgestelde én gloednieuwe activiteiten. 

Wat er volgend jaar zoal te beleven valt? Hier 

zie je het in één oogopslag.

De activiteitenkalender van 2021 is er eentje om naar 

uit te kijken. Maar of alles zoals gepland kan doorgaan, 

hangt natuurlijk af van het coronavirus. Als dat zich 

koest houdt, hopen we jullie weer massaal te kunnen 

verwelkomen. SodiGent houdt je op de hoogte, op de 

website en in het magazine. Sowieso: als we uit ons 

kot mogen, kun je er zeker van zijn dat alle activiteiten 

coronaproof zullen verlopen. Jouw gezondheid en die 

van onze medewerkers blijven onze topprioriteit.

STAM - Het verhaal van Gent
4, 5 & 7 maart
Het STAM bestaat tien jaar. Ter gelegenheid 

van die verjaardag onderging de vaste expo 

een verjongingskuur. In ‘Het verhaal van 

Gent’ flaneer je tussen perkamenten abten, 

ondernemende vrouwen, verliefde rebellen 

en zelfzuchtige weldoeners van de mid-

deleeuwen tot nu. Je ziet en voelt de stad 

groeien en veranderen – in fastforward.

Meer info op pagina 10

Expeditie Pairi Daiza
In mei en juni
In 2020 konden we niet naar Paira Daiza 

wegens corona. Daarom kijken we er nu 

nog méér naar uit. De zoo werd drie jaar op 

rij bekroond tot het beste dierenpark van 

 Europa. Daarnaast werkt het park mee aan  

89 fokprogramma’s voor het behoud van 

bedreigde en beschermde diersoorten. Je 

hebt de keuze uit twee dagen, zo kan ieder-

een mee!

Meer info in het magazine van maart

SodiGent On Tour
Verschillende data
Weer volop genieten van voorstellingen 

in theater-, dans- en concertzalen? Daar 

gaan we voor! Onder de noemer SodiGent 

On Tour zal SodiGent voor een heleboel 

voorstellingen kaartjes met een flinke korting 

verkopen. Daarvoor werken we samen met 

verschillende partners, zoals de Floraliën. 

SodiGent betaalt een deel van je ticket.

Meer info in alle magazines van SodiGent
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De kracht en de smaak van de zee
In september
In september 2021 bezoeken we onze 

noorderburen. We gaan naar het 

Waters noodmuseum en proeven van 

de lokale specialiteit: mossels. Daarna 

volgt – afhankelijk van de dag waarop 

je meegaat – een wandeling langs de 

sporen van de overstroming van 1953 

of een stadsbezoek.

Meer info in het magazine van juni

Reünie
Datum nog te bepalen
Het afgelopen jaar konden we geen reünie 

voor de gepensioneerden organiseren. 

De editie van 2021 is er dus één die je 

zeker niet mag missen. Zoals altijd op 

het menu: een blij weerzien, lekker eten 

en drinken, en gezellig (bij)praten met 

oude én nieuwe vrienden. 

Meer info in het magazine van 

september

Afterworkconcerten
Datum nog te bepalen
Als we mogen feesten, gaan we uit 

ons dak – op de tonen van muzikaal 

talent van bij ons. Heel wat Sodi-

Gent-leden borrelen van het muzikaal 

talent. Op de afterworkconcerten 

zetten we hen maar wat graag in de 

spotlights. Zo leren we elkaar eens van 

een andere kant kennen.

Meer info in het magazine van 

september

Sinterklaasfeest
Datum nog te bepalen
Sinterklaas kijkt er nu al naar uit om 

zijn verjaardag dubbel en dik te vieren 

in 2021 – met z’n pieten én de kindjes 

van SodiGent, natuurlijk. Naar goede 

gewoonte brengt hij voor die gelegen-

heid een zak vol geschenkjes mee. We 

zien jullie graag op het feest van onze 

grote kindervriend!

Meer info in het magazine van 

september

Avondje film
Datum nog te bepalen
Ga jij ook zo graag naar de bioscoop? 

Traditiegetrouw kan je ook in 2021 voor 

een prikje naar de film met SodiGent. 

Je hebt de keuze uit twee films. Ver-

stand op nul, onderuitzakken in die 

stoel en laat dat heerlijk, ontspannen 

avondje uit maar beginnen.

Meer info in het magazine van 

september

Kerstmarkt Aken
December
In het centrum van Aken vindt elk jaar een 

buitengewoon charmante, traditionele 

kerstmarkt plaats. Alle steegjes en plei-

nen in de buurt van het stadhuis wor-

den daarvoor in een sfeervol kleedje 

gestopt. Na het kerstshoppen kun je 

de Dom bezoeken en geniet je van de 

lokale specialiteit, heerlijke kruidenkoekjes.

Meer info in het magazine van september
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STAM in een nieuw jasje

Samen naar
het verhaal van Gent
In 2020 bestaat het STAM tien jaar. Om die verjaardag in 

stijl te kunnen vieren kreeg de vaste tentoonstelling een 

verjongingskuur. Met SodiGent kun je voor 2 euro het 

resultaat gaan bewonderen.

‘Het verhaal van Gent’ nieuwe 

stijl vertelt de geschiedenis van 

Gent, van de eerste nederzet-

tingen tot de moderne stad die 

het nu is. Je flaneert tussen 

perkamenten abten, onderne-

mende vrouwen, verliefde re-

bellen en zelfzuchtige weldoe-

ners van de middeleeuwen tot 

nu. De meer dan 300 goedge-

kozen collectiestukken en vele 

interactieve media brengen 

Praktisch
Waar: 

• Godshuizenlaan 2, Gent

Wanneer:

• Donderdag 4 maart – 

 bezoek tussen 18 en 22 uur

• Vrijdag 5 maart – bezoek 

tussen 13 en 17 uur

• Zondag 7 maart – bezoek 

tussen 13 en 17 uur

• Tijdsloten om de 15 minuten

Inschrijven:

• Online via de website 

van SodiGent, via mail of 

 telefonisch

• Vanaf 26 januari tot volzet

Wie kan deelnemen:

• Lid

• Lid + 1 persoon

• Lid + gezin (inwonend)

Prijs:

• 2 euro in plaats van 10 euro

• Tot en met 18 jaar mag je 

gratis binnen

• SodiGent betaalt een deel 

van je ticket

Opgelet!

• Als het bezoek niet kan 

doorgaan, laten we je tijdig 

weten wat de mogelijke 

alternatieven zijn.

het verleden tot leven. Je ziet 

en voelt de stad groeien en van 

vorm veranderen, je ontdekt 

unieke objecten en natuurlijk is 

er ook een nieuwe – nog altijd 

even gigantische – luchtfoto.

Historische uitstap
Met SodiGent kun je voor een 

voordelig tarief – 2 euro! – de 

expo gaan bekijken, en dat op 

drie dagen. Op donderdag  

4 maart plannen we een bezoek 

in de avond, op vrijdag 5 maart 

en zondag 7 maart duiken we  

’s middags in het verleden. 

Om alles coronaproof te 

laten verlopen, werken we 

met  tijdsloten en worden alle 

 geldende maatregelen in acht 

genomen. Je mag dus op je 

beide oren slapen. Bij  grotere  

interesse lassen we extra 

 bezoeken in.  
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Metamorfose

Van  
katoen  
geven!

Wie het Industriemuseum vandaag bin-

nenwandelt, komt op een andere plek 

terecht dan pakweg vijf jaar geleden. Het 

museumonthaal kreeg een make-over 

en de drie vaste tentoonstellingen zijn 

vernieuwd. Toch waan je je nog altijd in de 

fabriek van weleer. De machines draaien, 

er is de herkenbare geur van machineolie 

en de zuilen dragen de kleuren van toen: 

geel en groen.

De hoofdtentoonstelling ‘Over mensen en 

machines’ neemt je mee doorheen de in-

dustriële revoluties. Met stoom en stroom, 

maar ook met kinderarbeid en migratie. 

‘Drie eeuwen grafische industrie’ dompelt 

je onder in de geschiedenis van de druk-

kerijen en de kersverse ‘100% Textiel’-expo 

toont hoe textiel wordt gemaakt. Naast 

spinmachines en weefgetouwen uit de 

vorige eeuw ontdek je er tal van heden-

daagse stalen, nieuwe technieken en een 

textielatelier waar makers hun creativiteit 

de vrije loop laten. 

De afgelopen jaren bewoog er wat in de oude katoenfabriek 

Desmet-Guequier aan de Minnemeers. Het Industriemuseum, vroeger 

MIAT, kreeg niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuw dak én 

nieuwe tentoonstellingen.

Minnemeers 10, Gent

SodiGent-leden betalen 7 ipv 8 euro. 

Tickets via www.industriemuseum.be 

(kies een SodiGent-ticket, betaal online 

en leg je lidkaart voor aan het onthaal 

van het museum) of 09 210 10 75 (afha-

len en betalen aan de SodiGent balie)
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Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes

Max Geirnaert
28 maart 2019
Kindje van Marieke Verdegem
OCMW Gent

Morris Akpalu
13 juli 2019
Kindje van Ashley Mc Taggart
OCMW Gent

Liam Hellemans
6 april 2020
Kindje van Evelien Minne
OCMW Gent

Linaya De Corte
10 juni 2020
Kindje van Whitney De Corte
OCMW Gent

Janne Van Acker
30 juli 2020
Kindje van Lisa Cattoir
Sociaal Verhuurkantoor Gent

Geike Van Den Daele
16 augustus 2020
Kindje van Els Van Wambeke
Stad Gent

Wie is er in het huwelijksbootje gestapt? Wie ging wettelijk samenwonen?  

Wie kreeg de ooievaar op bezoek? Van wie moesten we afscheid nemen? Je leest het hier.

Twan Remmerie
23 augustus 2020
Kindje van Silvie Van Rie & Filip Remmerie
Stad Gent & Haven

Fran De Mey
26 augustus 2020
Kindje van Freya Opsomer
Stad Gent

Rafael Gueli
28 augustus 2020
Kindje van Inci Vay
OCMW Gent

Giselle Dramaix
28 augustus 2020
Kindje van Justine Vandenheede
OCMW Gent

Noah Jallow
30 augustus 2020
Kindje van Kim Breem
OCMW Gent

Nasr Es-Sousi
9 september 2020
Kindje van Jamil Es-Sousi
Haven

Flo Desmet
22 september 2020
Kindje van Kaat Luyckx
Stad Gent

Camille De Raes
14 oktober 2020
Kindje van Emilie Lutin
AZ Jan Palfijn

Amber Van Laeken
15 oktober 2020
Kindje van Kelly De Rycke
AZ Jan Palfijn

Shalimar Timmerman
15 oktober 2020
Kindje van Rudy Timmerman
Stad Gent

   Huwelijken

Samba Saloume Niane
en Adama Ba
11 januari 2019
OCMW Gent

Isabelle De Colvenaer
en Dirk Verschueren
5 september 2020
Stad Gent

Sien Duquennoy
en Sam Matthys
12 september 2020
OCMW Gent

Dirk De Ridder
en Deborah Van Acker
9 oktober 2020
OCMW Gent

Kaija Vanden Broeck
en Kevin Bostoen
10 oktober 2020
Stad Gent

    Wettelijk  
samenwonen

Teresa De Vleeschauwer
en Hans Duyvejonck
19 mei 2020
OCMW Gent
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   Overlijdens

Georgine Van Laere
10 december 1927 - 21 augustus 2020
Stad Gent

Germain De Buck
16 september 1930 - 23 augustus 2020
Stad Gent

Saskia Dhondt
14 juli 1971 - 10 september 2020
Stad Gent

Robert Van Acker
24 maart 1933 - 16 september 2020
Stad Gent

Monique De Vetter
4 november 1945 - 26 september 2020
Stad Gent

Johan Moens
9 oktober 1941 – 28 oktober 2020
Stad Gent

Polydore Van Hove
16 juni 1929 - 15 oktober 2020
Stad Gent

Maurice Curé
26 oktober 1934 - 30 oktober 2020
Stad Gent

Irena Poignaert
24 mei 1926 - 1 november 2020
Stad Gent

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. 

Luc Wellekens
13 mei 1944 - 5 november 2020
Stad Gent

Joseph Claeys
28 september 1936 - 12 november 2020
Stad Gent

Robert Van Oost
10 augustus 1933 - 14 november 2020
Brandweer

Etienne Van Parijs
11 november 1933 - 15 november 2020
Stad Gent

Marnix Bontinck
7 maart 1932 - 22 november 2020
Stad Gent

Freddy Hautekeete
29 oktober 1948 - 29 november 2020
North Sea Port

Tegemoetkoming 2020

Hospitalisatieverzekering
Ben je gepensioneerd en minstens vijf jaar lid van 

SodiGent? Dan betaalt SodiGent een deel van je 

hospitalisatieverzekering terug, ongeacht bij welke 

verzekeraar je aangesloten bent.

Tot en met 65 jaar ontvang je een tegemoetkoming van 35 euro.

Was je op 1 januari 2020 66 jaar? Dan ontvang je 70 euro.

Was je op 1 januari 2020 71 jaar? Dan ontvang je 105 euro.

Om je tegemoetkoming aan te vragen dien je ons vóór vrijdag 

15 januari 2021 twee bewijsstukken te bezorgen:

• een kopie van de uitnodiging tot betaling van de verzekeraar

• de bewijstukken van betaling voor minstens zes maanden

Opgelet, betaal je je hospitalisatieverzekering via  

domiciliëringsopdracht, dan volstaan de betalingsbewijzen.

Stuur je documenten op per post of mail. Kom je hiervoor 

langs? Dan hoef je geen afspraak te maken. Je kunt je docu-

menten afgeven aan de medewerkers van de Stad Gent aan de 

balie in De Stroom (gesloten van 24 december tot en met  

1 januari). Heb je het moeilijk om de stukken aan te leveren? 

Neem dan contact op met SodiGent en we helpen je met  

plezier verder.

Voor de contactgegevens: zie pagina 16

Bij het overlijden van een statutair personeelslid, kunnen de nabestaanden een 
 begrafenisvergoeding aanvragen bij de organisatie die het pensioen uitbetaalde.
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Haal meer uit je lidkaart

Eriks  
fietsateljee
Eriks Fietsateljee heeft al 

meer dan twintig jaar op 

de teller. Erik zelf sleutelt 

al sinds de jaren 70 aan 

tweewielers, en schoolt 

zich jaarlijks bij om de 

laatste technologieën te 

doorgronden. Naast Erik 

is ook Rita bijna dagelijks 

in de winkel te vinden. 

Samen adviseren ze je 

over de aankoop van een 

fiets of accessoires, en 

herstellingen. Op vertoon 

van je SodiGent-lidkaart 

krijg je 7 procent korting 

op de aankoop van een 

nieuwe fiets in de winkel.

Kolegemkouter 10, 

Mariakerke

www.eriksfietsateljee.be

Fietsen Asfra  
Flanders 
Bij Asfra Flanders, in het 

centrum van Ouden-

aarde, krijg je deskundig 

advies, in functie van 

jouw smaak en budget. In 

de toonzaal vind je niet 

alleen stadsfietsen, maar 

ook kinderfietsen, race-

fietsen, mountainbikes, 

fietsonderdelen en acces-

soires. Op vertoon van je 

SodiGent -lidkaart krijg 

je 10 procent korting op 

fietsonderdelen, accessoi-

res, fietsen van het merk 

Flanders of Giant, en 5 

procent korting op fietsen 

van het merk BH.

Bergstraat 75,  

Oudenaarde

www.asfra.be

Fietsen  
Geirnaert
Fietsen Geirnaert garan-

deert z’n klanten uitste-

kende kwaliteit en dege-

lijke service. Je vindt er de 

perfecte fiets voor groot, 

klein, jong of oud: heren-, 

dames- en kinderfietsen, 

cross- en racefietsen, 

mountainbikes of elektri-

sche fietsen. Ook voor alle 

herstellingen kun je bij 

Geirnaert terecht.

Op vertoon van je Sodi-

Gent-lidkaart krijg je 10 

procent korting op alle 

fietsen en alle merken 

(uitgezonderd andere 

lopende acties/kortingen).

Franz Wittoucklaan 5, 

Zelzate

www.fietsengeirnaert.be

Casa de 
 Ciclistas  
(enkel accessoires) 
Bij de Brugse Poort in 

Gent, op een boogscheut 

van het natuurreservaat 

Bourgoyen-Ossemeer-

sen, vind je Casa de Cis-

listas. Je kunt er terecht 

voor fietsen van Santos, 

Woom en Hase, en een 

uitgelezen selectie acces-

soires en onderdelen. 

Kwaliteit, betrouwbaar-

heid en duurzaamheid 

zijn de sleutelwoorden.

Op vertoon van je Sodi-

Gent-lidkaart krijg je 5 

procent korting op onder-

delen en accessoires.

Tortelduifstraat 79A, 

Gent

www.casadeciclistas.be

p wieltjes
Meer dan ooit tevoren springen we op de fiets  

om ons te verplaatsen. Bij vijf handelaars krijg  

je als SodiGent-lid korting.

Alle handelaars aanvaarden ook ecocheques

Plum 
Gent
Plum is dé referentie 

in Gent. Met Annick 

Houtsaeger is er een 

nieuwe uitbater, de 

prima service is geble-

ven. Het aanbod gaat 

van stadsfietsen over 

racefietsen, tot moun-

tainbikes, bakfietsen en 

kinderfietsen. Voor elke 

herstelling en elk onder-

houd kun je in het atelier 

terecht.

Op vertoon van je 

SodiGent-lidkaart krijg 

je 10 procent korting op 

fietsen, fietsonderdelen 

en herstellingen. 

Nederkouter 141, 

Gent

www.plum.gent
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Cadeautjes 
met korting
Het perfecte cadeau vinden is een 

delicate kwestie. Maar ook bij die 

onderneming schiet SodiGent graag 

te hulp.

Leesvoer  
van DGP Media
Eén kleine doos vol leesplezier? De 

Leesbox van DPG Media kost 19,95 

euro (20 procent korting, exclusief 

verzendkosten) en geeft recht op een 

aantal weken of maanden Het Laatste 

Nieuws, De Morgen, Humo, Dag 

Allemaal, Story, TV Familie, TeVe-

blad, Primo of Goed Gevoel. Op een 

jaarabonnement op één van die titels 

krijg je 20 procent korting. 

Ice Mountain en  
Jungle City
Avontuurlijk of sportief aangelegde 

vrienden en familieleden doe je zeker een 

plezier met geschenkbonnen (geldig tot 

eind 2021) voor Ice Mountain Adventure 

Park (Komen en Wegelgem) en Jungle 

City (Doornik). Skiën, snowboarden, 

snow tuben, in door  skydiven, paintbal-

len, suppen, minigolfen of ongelimiteerd 

ravotten in een kinderpretpark: het kan 

allemaal, en je betaalt  12 euro in 

plaats van 15 euro.

 

Bioscooptickets 
Wedden dat iedereen staat te popelen 

om weer naar de film te gaan zodra de 

coronamaatregelen dat toelaten? Geef 

een filmticket cadeau, en het aftellen 

kan beginnen. Aan het onthaal van 

SodiGent koop je Sphinx-filmbons 

voor 8 euro i.p.v. 9,5 euro. Tickets voor 

Kinepolis kosten 9 euro  i.p.v. 11,65 

euro. Je koopt ze online of telefo-

nisch. Na aankoop krijg je codes, 

waarmee  je op de site van Kine polis 

je plaatsen reserveert. De tickets zijn 

geldig tot het najaar van 2021.

Art & Craft 
In het gamma van Art & Craft vind je 

alles voor fotografie, beeld & geluid, 

computers, telefonie & tablet, naviga-

tie, huishouden, keuken , verzorging, 

outdoor & vrije tijd. SodiGent- leden 

krijgen 5 procent korting op het assor-

timent (excl. Apple-producten), zowel 

online als in de winkels in Sint- Denijs-

Westrem en Mariakerke. De korting is 

combineerbaar met andere aanbie-

dingen, maar niet met andere 

korting- of vouchercodes.

De Gentse kookwinkel
De Gentse kookwinkel by Maurice 

Rogge is toonaangevend, en dat al vier 

generaties lang. Potten en pannen, 

keukenapparatuur, messen, keuken-

textiel, servies en tafel decoratie van 

kwaliteitsmerken: er is spek voor 

ieders bek. Op vertoon van je lid-

kaart krijg je 20 procent korting op de 

verkoopprijzen van tafel- en keuken-

benodigdheden (niet op elektro en 

promo's) in de winkel in de 

Steendam 17, Gent.
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Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Driemaandelijks magazine SodiGent vzw 

December 2020 - Januari - Februari 2021 

Afgiftekantoor Gent X • P 915729  

Is je lidgeld betaald?
Als je je lidgeld op tijd betaalt, kun je ook in 2021 

van het aanbod van SodiGent blijven genieten.  

Bij een groot deel van de leden wordt het lidgeld 

automatisch van het loon of pensioen afgehouden 

of door de werkgever betaald. Is dat zo bij jou, dan hoef 

je niks te doen. Is dat niet zo, dan moet je zelf je lidgeld 

storten.

Wanneer betalen? 

•  1 x per jaar: 24 euro, in januari (voorkeur) 

•  per kwartaal: 6 euro, startend in januari 

Hoe betalen? 

Op rekeningnummer BE76 0680 5089 3095 via overschrijving of 

een bestendige opdracht (enkel een bestendige opdracht als je het 

bedrag volledig betaalt, geen bestendige opdracht als je per kwartaal 

betaalt)

 • begunstigde: vzw SodiGent Botermarkt 1, 9000 Gent 

 • mededeling: LIDGELD + jouw naam

Als je zelf je lidgeld moet storten, krijg je een brief of e-mail van 

 SodiGent. Maar je mag natuurlijk ook vroeger betalen.

BASISREGELS BEZOEK SODIGENT TIJDENS CORONA

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kun je enkel met een afspraak op bezoek 
komen bij SodiGent vzw.  Bel daarvoor 09 266 53 80 of mail sodigent@stad.gent.

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
• Van donderdag 24 december tot en met 

vrijdag 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

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent


