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Hand in Hand
Wil je iemand opfleuren met een bezoekje, een babbel 

en een geschenkje, taartje of bloemetje? Dankzij 'Hand in 

Hand' kan dat met de financiële steun van SodiGent.

Met 'Hand in Hand' heeft SodiGent oog voor leden die wel een 

warm gebaar of een duwtje in de rug kunnen gebruiken: langdurig 

zieken, mensen die weinig sociaal contact hebben en daardoor 

geïsoleerd dreigen te raken… Ken je zo iemand of wil je gewoon 

graag iemand blij maken met een veilig bezoekje of telefoontje 

en een attentie? Neem dan contact op met de maatschappelijk 

werkers van SodiGent op 09 266 53 80. Let wel: om van dit aanbod 

te kunnen gebruikmaken, dienen zowel jij als de persoon die je wilt 

verrassen, lid te zijn van SodiGent.

Hoe gaat het in z’n werk?
• Je belt naar 09 266 53 80.

• Je geeft door welk SodiGent-lid je wilt verrassen en waarom.

• Je kiest zelf wat je schenkt (bloemen, pralines, een praktisch 

cadeautje…) en bewaart je betaalbewijs.

• Hou rekening met de coronamaatregelen en overhandig je 

cadeautje in de tuin of op een veilige afstand.

• Breng je betaalbewijs na je bezoek bij ons binnen en je krijgt tot 

maximaal 25 euro terugbetaald.

Altijd paraat
Kan je zelf wel wat hulp gebruiken? De belangrijkste taak van     

Sodi Gent  is een helpende hand bieden bij onverwachte financiële, 

maatschappelijke of administratieve problemen, of bij hoge 

medische kosten. Twee maatschappelijk werkers staan altijd paraat. 

Voor veel leden maken we zo het verschil. Voor jou ook?

Ook tijdens corona
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Beste leden,

Wat kijken we met z’n allen uit naar de lente. 

De trekvogels die terugkeren, de eerste warme 

zonnestralen, hier en daar een krokus, de eerste 

asperges… en misschien wat vaker een moment 

waarop we elkaar veilig kunnen ontmoeten, in een 

park of in de tuin.

 

Met 'Hand in Hand' krijg je via SodiGent een financiële 

ondersteuning om leden die het moeilijk hebben, te verrassen 

met een geschenkje. Wat dacht je van een boeketje tulpen of 

een lekker paaseitje? Wij juichen al jullie initiatieven toe! Hiernaast 

lees je meer over 'Hand in Hand'.

Voor de activiteiten blijven we voorzichtig. De  groeps uitstap 

naar Pairi Daiza komt te vroeg, dus we gaan op zoek naar een 

nieuwe datum. Door al dat vooruitblikken begin je misschien al 

van vakantie te dromen? In dit magazine vind je enkele mooie 

kortingen. 

Veel leden lieten zich de afgelopen tijd van hun creatiefste kant 

zien. Ook collega Tineke. Zij gebruikt haar pen om stil te staan 

bij het dagelijkse leven zoals dat er tegenwoordig uitziet. Bij veel 

mensen raken haar woorden een gevoelige snaar. Wie weet 

brengen ze ook wat kleur in jouw dagen.

Zorg goed voor je familie, vrienden en jezelf,

En geniet straks van het zonnetje en de eerste 

 lammetjes.

Veel leesgenot,

Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Ontdek het GUM met SodiGent

Wetenschap 
met een hoek af
Het nieuwe GUM (Gents Universiteitsmuseum) is 

geen klassiek natuurhistorisch museum, maar een 

wetenschapsmuseum met een hoek af. Jong en oud 

kruipen er in het hoofd van wetenschappers om te 

ontdekken hoe die naar de wereld kijken. 

Het GUM staat midden in de 

Gentse Plantentuin en valt 

meteen op door het kunstwerk 

met dierenskeletten van de 

bekende streetartkunstenaar 

ROA. Via de permanente 

 tentoonstelling met 

topstukken uit de enorme 

wetenschappelijke collecties 

van de Universiteit Gent 

toont het GUM hoe weten-

schappers te werk gaan. 

Welke uitdagingen komen 

onderzoekers tegen? Wat als ze 

op een dood spoor belanden? 

Wat is de rol van twijfel, toeval, 

onderlinge concurrentie of 

kleingeestigheid? Als je in het 

GUM rondwandelt, kom je er 

al snel achter dat wetenschap 

geen saaie en steriele activiteit 

is, maar net een boeiend en 

creatief proces.

Voordeel van de twijfel
De permanente expo is 

opgebouwd rond zeven 

thema’s: chaos, twijfel, model, 

meten, verbeelding, kennis 

en netwerk. In elk ervan 

verdiep je je aan de hand van 

objecten en verhalen uit allerlei 

disciplines. Pas op! Pasklare 

antwoorden krijg je niet. Je 

wordt geprikkeld om verder te 

denken en te twijfelen. Geen 

probleem, toch? Want wat is er 

mooier dan verwondering en 

nieuwsgierigheid?

Wil je na je bezoek aan het 

GUM ook nog even de 

Plantentuin bezoeken? Reken 

op anderhalf uur voor je bezoek 

aan het GUM. Je tijdslot voor de 

Plantentuin reserveer je zelf via 

de link op op de website van 

het GUM.

Praktisch
Waar: 

• K.L. Ledeganckstraat 

35, Gent.

• Via Plantentuin

Wanneer:

Tijdsloten van een  

half uur:

• Vrijdag 21 mei:  

14 tot 15.30 uur

• Zaterdag 22 mei:  

13 tot 15.30 uur

• Zondag 30 mei:  

13 tot 16.30 uur

Hoe inschrijven:

• Vanaf dinsdag  

6 april tot volzet.

• Online, via de web-

site van SodiGent, 

mail of telefoon.

• De Plantentuin 

 reserveer je apart via 

de site van het GUM.

Wie kan er deelnemen:

• Lid

• Lid + 1 persoon

• Lid + gezin  

(inwonend)

Kostprijs ticket:

• 2 euro in plaats van 

8 euro vanaf 19 jaar.

• Gratis voor kinderen 

jonger dan 6 jaar.

• SodiGent draagt een 

deel van de kosten.

Corona:

• Als het event niet 

kan doorgaan, 

word je tijdig op de 

hoogte gebracht 

van mogelijke 

 alternatieven.
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Expeditie  
Pairi Daiza

De groepsuitstap naar Pairi Daiza werd vorig 

jaar noodgedwongen verschoven naar mei en 

juni van dit jaar. Maar omdat het coronavirus 

zich blijft verspreiden, laat het dierenpark uit 

 veiligheidsoverwegingen geen groepsreizen toe. 

Ook de uitstapjes van mei en juni 2021 stellen we 

dus uit. Als de veiligheidsmaatregelen het zullen 

toelaten, hopen we in augustus met jullie naar 

Pairi Daiza te kunnen gaan. 

Nog even geduld
Of dat lukt, zullen we jullie vertellen in het juni-

nummer van dit magazine. Kan je toch niet 

wachten om Pairi Daiza te gaan ontdekken? Dan 

kan je alvast met je bubbel de dieren bezoeken: 

sinds 13 februari zijn buitenactiviteiten in dieren-

parken weer toegelaten. Dankzij SodiGent koop je 

jouw tickets met een mooie korting. 

Door de aanhoudende coronapandemie 

en de bijbehorende maat regelen stellen 

we de uitstap naar Pairi Daiza voor een 

tweede keer uit. Maar wanhoop niet: we 

zoeken een nieuwe datum. Derde keer, 

goede keer!
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Derde keer, goede keer?
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Waarom worden  x-stralen 

x-stralen genoemd? 

Omdat de wetenschapper 

niet wist wat hij had 

uitgevonden. De 'x' staat 

voor 'onbekend'.



‘Home Stories’
Design Museum Gent
Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen meer 

tijd in ons interieur doorgebracht dan ons lief 

is. Tijd om eens een paar andere, verrassende 

 interieurs te bekijken! ‘Home Stories’ toont hoe 

wonen de voorbije 100 jaar geëvolueerd is, en nog 

steeds verandert. Centraal staan twintig interieurs 

van architecten als Verner Panton en Lina Bo 

Bardi, kunstenaars als Andy Warhol en Cecil 

Beaton, en interieurontwerpster Elsie de Wolfe. 

Sommige zijn iconisch, andere totaal onbekend, 

maar allemaal weerspiegelen ze de sociale, 

technische en politieke toestand van hun tijd.

• 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.

‘A Short Long History’
S.M.A.K.
Als reizend kunstenaar verdiept Anna Boghiguian 

zich telkens in de geschiedenis van de stad waar 

haar expo zal plaatsvinden. Voor ‘A Short Long 

History’, haar eerste solotentoonstelling in België, 

onderzocht ze de katoenindustrie in Gent. De 

installatie die daaruit voortkwam is een levendige 

parade van met de hand geborstelde knipsel-

figuren op houten staken, aangevuld met kleine 

tekeningen. Ze tonen Kongolese katoenplukkers, 

spin- en weefmachines, schepen met balen 

 katoen, textielarbeiders in hun schamele woonst 

en teloorgegane Gentse fabrieksgebouwen. 

• Op vertoon van je SodiGent-lidkaart betaal je 

6 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.
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Voordeel

In de lente is het niet al mooi weer wat de klok slaat. Schuilen voor een aprilse 

gril? Waar doe je dat beter dan in het museum? In het Design Museum Gent 

staan interieurs centraal, in het S.M.A.K. kan je werk van Anna Boghiguian gaan 

bekijken. Met korting van SodiGent natuurlijk.

Twee musea  
in de kijker



Als je zeven dagen per week een maaltijd op tafel 

moet zetten, laat de inspiratie het weleens afweten. 

Foodbag levert elke week maaltijdboxen met verse 

ingrediënten en lekkere recepten aan huis.

Foodbag is een jonge Gentse onderneming die kookboxen aan 

huis levert en meedoet aan zero food waste. Je kiest steeds tussen 

zestien gerechten in vier verschillende kookstijlen:

• Original: inspirerende klassiekers.

• Quick & Easy: toegankelijke recepten voor de hele familie.

• Sana: gezonde recepten van Sandra Bekkari.

• Veggie: vegetarisch om duimen en vingers bij af te likken.

 

Als SodiGent-lid krijg je 20 euro korting op je eerste bestelling.  

Al wat je daarvoor hoeft te doen, is inloggen via je SodiGent-

profiel en je kortingscode opvragen. Als je vervolgens naar de site 

van Foodbag gaat en een account aanmaakt, vul je die code in bij 

je eerste bestelling. 

    

Belangrijke info:

• Aankopen worden afgesloten op donderdag voor 10 uur, de 

leveringen gebeuren op zondag of maandag.

• Check zeker de leveropties voor jouw postcode.

• Je kan je box ook afhalen bij een Collect&Go-punt bij jou in de 

buurt.

• Aanbod geldig voor nieuwe klanten en niet cumuleerbaar met 

andere acties of kortingscodes.

www.foodbag.be

20 euro korting

Foodbag
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Lid in de kijker

Tineke Devens is niet alleen consulent bij de Dienst 

 Kinderopvang van Stad Gent, ook de functie van huisdichter 

behoort officieel tot haar jobomschrijving. Een titel waar ze 

trots op is. Haar bundel ‘Straks weer wel: poëzie in  coronatijd’ 

is inmiddels aan een tweede druk toe. 

Poëzie in tijden van corona

Tineke werkt al sinds septem-

ber 2004 voor de Dienst 

 Kinderopvang. Aanvankelijk als 

verantwoordelijke in de kinder-

opvang, de laatste zeven jaar 

daarvan in peutertuin en STIBO 

’t Klimopje in Gentbrugge. Om 

medische redenen moest ze 

een switch maken.

Tineke Devens: “Tussen 2012 

en 2015 had ik doorlopend 

longontstekingen. De longarts 

vond het niet meer verant-

woord om op de werkvloer 

nauw contact te hebben met 

jonge kinderen. Dus werd er 

gezocht naar een aangepaste 

functie binnen de administratie 

van de Dienst Kinderopvang. 

Die job heb ik zelf mee vorm 

mogen geven. Ondertussen 

maak ik deel uit van het team 

Mens en Management Onder-

steuning. ’t Is een hecht en 

zorgzaam team, dat samen met 

de andere ondersteunende 

diensten achter de  schermen 

werkt om kwaliteitsvolle 

kinder opvang mee mogelijk te 

maken.”

Ben je al lang lid van 

 SodiGent?

Tineke: “Ik ben in 2004 meteen 

lid geworden. Het was handig 

dat ik mijn medische kosten 

kon ingeven, maar ik heb ook 

al veel plezier beleefd aan 

allerlei SodiGent- activiteiten: 

het Sintfeest is telkens een 

hoogtepunt voor ons gezin.” 

Wat doet een huisdichter van 

de Dienst Kinderopvang?

Tineke: “Voor verschillende 

bijzondere momenten, zoals 

de Dag van de Kinderbegelei-

der of de Dag van de Ouder 

schrijf ik een gedicht, dat naar 

alle ouders en begeleiders 

gestuurd wordt. Maar ook voor 

de Week van de Poëzie of op 

Complimentendag mag ik iets 

doen met poëzie. En ik zet altijd 

een gedichtje in mijn hand-

tekening. Ik ben er stiekem wel 

trots op dat ze me huisdichter 

noemen.”

Uit het gedicht dat je voor ons 

uitgekozen hebt, blijkt dat je 

het contact met anderen mist?

Tineke: “Enorm. Als risico-

patiënt werk ik al sinds 12 maart 

2020 thuis. Stoepbezoekjes 

en videobellen zijn creatieve 

tussentijdse oplossingen, maar 

ik kijk ernaar uit mijn collega’s 

weer op kantoor te kunnen 

zien.”

Helpt schrijven je om 

daarmee om te gaan?

Tineke: “Ik gebruik woorden 

om uiting te geven aan mijn 

gevoelens. Dat doe ik al 

sinds de lagere school. Als 

mensen me zeggen dat ze 

m’n gedichten herkenbaar 

vinden, dan stelt me dat gerust: 

‘Misschien ben ik toch zo raar 

nog niet!’ (lacht) Dit gedicht werd 

bijvoorbeeld heel veel gedeeld 

op  sociale media. Het doet me 

 plezier dat anderen er ook iets 

aan hebben. Daarom heb ik in 

eigen beheer de bundel ‘Straks 

weer wel: poëzie in coronatijd’ 

uitgegeven, met 44 gedichten 

die ik sinds het begin van de 

coronapandemie geschreven 

heb. De opbrengst gaat naar Kom 

op tegen Kanker.”

Naar welke dichters 

kijk je zelf op?

Tineke: “Hoe Annie M.G. 

Schmidt speelt met taal! Ook 

Toon Tellegen is van een on -

geëvenaard kaliber: humoristisch 

en tegelijk toch heel gevoelig. 

Toon Hermans weet op 

eenvoudige wijze rake dingen te 

zeggen. Rutger Kopland, Remco 

Campert, Herman de Coninck… 

Te veel om op te noemen!”

Volg Tinekes gedichten via de 

Facebook-groep ‘Karamellen 

woorden om te snoepen — 

gedichten@TinekeDevens’
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Poëzie in tijden van corona

Als corona het land uit is

Dan raak ik je aan

Ik knuffel je plat

Ga ik dicht bij je staan

Echt, dan doe ik dat

Eerst aarzelend, maar

Hou je je klaar?

Als corona het land uit is

Gaan we samen eten

Doen we zotte dingen

We zijn het niet vergeten

Hoe we vroeger gingen…

Gingen dansen

Konden zwansen

Mochten discussiëren

Al die vele keren

Dat we samen konden…

Elkaar vonden

Als corona het land uit is

Dan geef ik je mijn lach

Helemaal, met mond en al

Omdat het dan weer mag

Omdat ik het wil en zal

Als corona het land uit is

Blijf ik van je houden

En je alle kansen gunnen

Want hoe zouden

We dat ooit… niet kunnen

Als corona het land uit is

Blijf ik even trots

Wat zeg ik, nog veel meer

Je bent een rots

Zo sterk! Alweer.

Gauw. Ooit. Bijna.

Weldra…

Tineke Devens



Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes

Jef Van den Hove
30 september 2020
Kindje van Vanessa De Vriendt
Stad Gent

Sander Geerinck
29 oktober 2020
Kindje van Dorien Piessens
OCMW Gent

Camille Van Wassenhove
12 november 2020
Kindje van Delphine Remmerie
Stad Gent

Nina Serraes
18 november 2020
Kindje van Evelien Boel
Stad Gent

Tristan D'Hondt
21 november 2020
Kindje van Nicoline Lutin
AZ Jan Palfijn

Gust Ghijs
28 november 2020
Kindje van Laurent Ghijs
Brandweer

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.

Rosanne Kellens
3 december 2020
Kindje van Sofie De Paermentier &  
Sam Kellens
OCMW Gent & Stad Gent

Guust Tack
8 december 2020
Kindje van Jasmien Van Damme
Stad Gent

Zjef Rombaut
8 december 2020
Kindje van Bianca Delcart &  
Vincent Rombaut
Stad Gent

Vince Blancquaert
12 december 2020
Kindje van Kimberly Blancquaert
Stad Gent

Owen Pettersson
22 december 2020
Kindje van Lien Haerens
Stad Gent

Ramses Ameije
15 januari 2021
Kindje van Sanne Van Honacker
OCMW Gent

Remi De Clercq
16 januari 2021
Kindje van Saskia Ceulemans
Stad Gent

   Huwelijken

Sander Ampe
en Katrijn Gijbels
22 december 2020
OCMW Gent

    Wettelijk  
samenwonen

Vanessa De Vriendt
en Nikolaas Van den Hove
17 september 2020
Stad Gent

Riet Remaut
en Pieter-Jan Vandenbossche
2 december 2020
OCMW Gent

Bart Leyman
en Sophie Cleppe
4 december 2020
Stad Gent

Tamara Coolens
en Wesley Cox
12 januari 2021
OCMW Gent

Loïc Vandewiele en  
Kelly Kimpe
2 februari 2021
OCMW Gent

Sophia Ghys 
en Jef Wulgaert
4 maart 2021
Stedelijk Onderwijs Gent
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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. 

Remgeld 2020

Breng je remgeldteller binnen

Ben je nog niet met pensioen? Dan kan je jaarlijks  

35 euro ontvangen als tussenkomst in je persoonlijke 

remgeldteller.

Wat is remgeld?
Als je naar de dokter gaat of medicijnen op voorschrift koopt, 

wordt één deel door het ziekenfonds betaald en moet je een ander 

deel zelf betalen. Dat laatste deel is het remgeld. Als SodiGent-lid 

vraag je daarvoor een tussenkomst aan. 

Hoe aanvragen?
• Je vraagt bij je ziekenfonds/mutualiteit de stand van je 

 persoonlijke remgeldteller voor 2020 (periode 1/1/2020 tot en 

met 31/12/2020) op. 

• Vraag de stand van je remgeldteller pas in april aan. Dan ben je er 

zeker van dat al je medische kosten erin verwerkt zijn. 

Wanneer ontvang je 35 euro?
• Je was in 2020 in dienst.

• Je bent lid van SodiGent.

• Je  persoonlijke remgeldteller bedraagt minstens 140 euro.

• Je bezorgt SodiGent de remgeldteller vóór 31 augustus 2021.

• SodiGent stort 35 euro op je rekening. Bij het overlijden van een statutair personeelslid, kunnen de nabestaanden de 
 begrafenisvergoeding aanvragen bij de organisatie die het pensioen uitbetaalde.
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   Overlijdens

Isalie Van Deuren
27 mei 2019 - 1 oktober 2020
dochter van Jolien Van Deuren

Eric Ghyselinck
21 april 1955 - 9 november 2020
Stad Gent

Diana Verloove
14 juli 1920 - 30 november 2020
Stad Gent

Robert Schaubroeck
27 november 1924 - 11 december 2020
Stad Gent

Georges Claeys
1 november 1943 - 24 december 2020
Stad Gent

Nadine De Meyer
11 november 1953 - 8 januari 2021
Stad Gent

Jeannine Robbens
21 februari 1934 - 9 januari 2021
OCMW Gent

Martha Goethals
14 augustus 1916 - 11 januari 2021
Stad Gent

Edmond Van Steenkiste
2 juli 1931 - 21 januari 2021
Stad Gent

Oscar Mestdagh
9 november 1936 - 14 februari 2021
Stad Gent



12

Op avontuur in eigen land
De grens oversteken mag nog niet, op vakantie gaan in eigen land kan gelukkig wel. 

Als lid van SodiGent krijg je korting bij verschillende vakantieparken. Log in op de SodiGent-website: 

daar zie je stap voor stap uitgelegd hoe je goedkoper reserveert. Veel plezier!

Van de kust tot de Ardennen
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ZEB

In het voorjaar wil je je kleerkast vullen met 

korte mouwen en frisse kleuren. Dat treft: 

tijdens de ZEB-shopdagen in het weekend 

van 23 tot en met 25 april geniet je van een 

korting van 20 procent in de (web)winkels 

van ZEB, ZEB for Stars, The Fashion Store, 

Ziffiks en PointCarré. Wil je van deze promotie 

gebruikmaken? De digitale kortingsbon en de 

kortingscode vind je terug op de website van 

SodiGent, een papieren versie vraag je aan bij 

de  medewerkers van SodiGent.

Ardennen Online
www.ardennen-online.com
Kom na een avontuurlijke Ardense 

wandel-, fiets- of  kajaktocht tot rust 

in een bungalow, gîte of luxueuze 

villa in het groen. SodiGent-leden 

krijgen 10 procent korting op alle 

vakantie woningen in het aanbod van 

 Ardennen Online, met een maximum-

bedrag van 75 euro. Log in op de 

 SodiGent-site om je kortingscode 

te verkrijgen. Je kan de korting niet 

 combineren met andere aanbiedingen.

Center Parcs
www.centerparcs.be
Met idyllische cottages aan zee, in 

Limburg of de Ardennen, én met een 

waaier aan activiteiten (van waterskiën 

en wildwaterbanen tot een kinder-

boerderij en indoor speelhal) biedt 

Center Parcs voor elk wat wils. Sodi-

Gent-leden krijgen 35 procent korting 

op een deel van het aanbod. Log in 

op de SodiGent-site om te zien welke 

cottages en welke periodes daarvoor in 

aanmerking  komen. 

Landal GreenParks
www.landal.be
Ontdek Limburg of de Ardennen van-

uit één van de drie Belgische Landal 

GreenParks. Of verken het vakan-

tiepark zelf: met een zwembad, een 

indoor speelparadijs en outdoor sport-

faciliteiten hoef je je geen seconde 

te vervelen. Als SodiGent-lid bespaar 

je tot 45 euro op een boeking tijdens 

vakantieperiodes en tot 25 euro buiten 

vakantieperiodes. Op de SodiGent-site 

zie je welke accommodaties in aan-

merking komen.

Sunparks
www.sunparks.com
Zowel zee- als bosliefhebbers  vinden 

hun gading bij Sunparks. Vanuit 

Sunparks Oostduinkerke is het boven-

dien slechts een kwartiertje rijden 

naar Plopsaland De Panne. Sunparks 

Kempense Meren ligt dan weer vlak 

bij Bobbejaanland en de Olmense Zoo. 

SodiGent-leden besparen 40 procent 

op een deel van het aanbod. Op de 

SodiGent-site kan je zien voor welke 

huisjes en welke periodes de korting 

geldt. 

Luxor  
tuinmeubelen
Door corona brengen we meer tijd door in 

onze eigen tuin. Dat vraagt om nieuwe tuin-

meubelen. Bij Luxor krijgen SodiGent-leden 

korting. In april en mei is dat elke zaterdag 

van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, in juni 

elke zaterdag van 14 tot 17 uur. Om van dit 

voordeel te genieten bestel je online of in de 

winkel in Temse (Sweigers Noord 8), met de 

kortingsbon van SodiGent. Alle bestellingen 

worden aan huis geleverd, je betaalt pas bij 

levering.

Meer info over de kortingen op 

www.sodigent.gent

- 2O%

- 25%

Kortingen



Voordelen

Premies van a tot z
Als lid van SodiGent heb je recht op 

premies en tegemoetkomingen bij 

een aantal levensgebeurtenissen. Op 

voorwaarde dat je op dat moment én 

het moment van je aanvraag lid bent, 

en dat je niet langer in je wachttijd zit.

Een overzicht:

Eén van de pijlers van SodiGent is: leden 

een financieel duwtje in de rug geven. Ben 

je binnen het jaar na je indiensttreding lid 

van SodiGent geworden en heb je je lidgeld 

(vanaf de datum van je indiensttreding) 

betaald, dan kan je meteen van de 

premies en tegemoetkomingen genieten. 

Ben je later toegetreden? Dan is er een 

wachttijd van één jaar. Ga je binnenkort 

met pensioen en wil je van de SodiGent-

premies blijven genieten? Dan moet je je 

lidmaatschap ononderbroken verderzetten.

De premies en tegemoetkomingen 

worden nooit automatisch betaald: je dient 

SodiGent eerst de nodige bewijsstukken 

te bezorgen. Als je partner ook lid is, moet 

je dat vermelden: je ontvangt dan twee 

premies.

Premie 12 jaar
• Wanneer? Als je kind 12 jaar wordt.  

• Hoeveel? 100 euro.

• Hoe aanvragen? Binnen de zes maanden na 

de verjaardag van je kind bezorg je SodiGent 

een attest van het ziekenfonds waaruit 

blijkt dat het kind ten laste is, een attest van 

gezinssamenstelling waaruit blijkt dat het kind 

bij jou woont, of een overeenkomst waaruit het 

co-ouderschap blijkt.

Geboorte of adoptiepremie
• Wanneer? Bij de geboorte of adoptie van een 

kind.

• Hoeveel? 100 euro.

• Hoe aanvragen? Binnen de zes maanden na de 

geboorte of de adoptie bezorg je SodiGent een 

kopie van één van de volgende documenten: 

de geboorte- of adoptieakte, de inschrijving van 

je kind in het huwelijksboekje, een bewijs van 

kinderbijslag van het kinderbijslagfonds of een 

uittreksel uit het bevolkingsregister.

Huwelijk of  
wettelijk samenwonen

• Wanneer? Als je gaat trouwen of 

wettelijk samenwonen.

• Hoeveel? 100 euro.

• Hoe aanvragen? Binnen de zes 

maanden bezorg je SodiGent een 

uittreksel uit de huwelijksakte 

of een attest van wettelijke 

samenwoning.
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Alle bewijsstukken kunnen via mail of per 

post opgestuurd worden. Afgeven aan 

de balie in De Stroom kan ook, tijdens de 

openingsuren (alle info zie pagina 16).

Tegemoetkoming 
hospitalisatieverzekering
• Wanneer? Als je gepensioneerd en 

minstens vijf jaar lid van SodiGent bent.

• Hoeveel? 35 euro tot en met je 65ste,  

70 euro tot en met je 70ste en 105 euro 

als je ouder bent (leeftijd op 1 januari 

van het jaar van je aanvraag)

• Hoe aanvragen? Bezorg SodiGent  

(vóór 31 december) een kopie van 

de uitnodiging tot betaling van de 

verzekeraar (niet nodig als je betaalt 

via domiciliëring) en de bewijsstukken 

van betaling voor minstens zes 

maanden. Een bewijs van aansluiting 

bij een hospitalisatieverzekering met 

vermelding van de geldigheidsperiode 

is ook goed.

Tegemoetkoming in de 
persoonlijke remgeldteller
• Wanneer? Als je persoonlijke 

remgeldteller minstens 140 euro 

bedraagt.

• Hoeveel? 35 euro.

• Hoe aanvragen? Zie pagina 11.

Tegemoetkoming voor  
kinderen met beperking  
- 21 jaar
• Wanneer? Als je kind een beperking 

heeft.

• Hoeveel? 150 euro per jaar.

• Hoe aanvragen voor een kind dat je 

thuis opvoedt? Bezorg SodiGent een 

attest van de FOD Sociale Zekerheid 

(minstens 6 punten in de drie pijlers 

van het evaluatiesysteem voor 

bijkomende kinderbijslag of minstens  

4 punten in de eerste pijler). Een attest 

dat stelt dat je kind een beperking heeft 

van +66 procent of minstens  

10 punten scoort op de BEL-schaal voor 

kinderen komt ook in aanmerking. Is 

daarbovenop nodig: een bewijs van 

gezins samenstelling dat aantoont 

dat het lid en de zorgbehoevende op 

hetzelfde adres wonen.

• Hoe aanvragen voor een kind dat in 

een instelling verblijft? Bezorg Sodi-

Gent een attest van de FOD Sociale 

 Zekerheid (minstens 6 punten in de 

drie pijlers van het evaluatiesysteem 

voor bijkomende kinderbijslag of 

minstens 4 punten in de eerste pijler) of 

van de mutualiteit (minstens 10 punten 

op de BEL-schaal voor kinderen). Is 

daarbovenop nodig: een attest van 

de instelling waaruit blijkt dat je je 

kind minstens 30 dagen per jaar thuis 

opvangt.

Tegemoetkoming inwonende 
zorgbehoevende + 21 jaar
• Wanneer? Als je zorg draagt voor een 

inwonend familielid (+21j) met een 

beperking.

• Hoeveel? 150 euro per jaar.

• Hoe aanvragen? Bezorg SodiGent een 

attest van de FOD Sociale Zekerheid 

(minstens 12 punten verminderde 

zelfredzaamheid) of van de mutualiteit 

(minstens 30 punten op de BEL-schaal). 

Is daarbovenop nodig: een bewijs van 

gezinssamenstelling dat aantoont 

dat het lid en de zorgbehoevende op 

hetzelfde adres wonen (niet nodig als 

het adres van de zorgbehoevende op 

het attest van de FOD of de BEL-schaal 

staat) of een attest van de instelling 

waaruit blijkt dat je de zorgbehoevende 

minstens 30 dagen per jaar thuis 

opvangt.
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Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Driemaandelijks magazine SodiGent vzw 

Maart - April - Mei 2021 

Afgiftekantoor Gent X • P 915729  

Van harte welkom!

We verwelkomen 200 nieuwe leden 

en hun gezinsleden. Sinds het begin van 

2021 heeft Stad Gent er namelijk een auto-

noom gemeentebedrijf (AGB) bij. District09, 

het vroegere Digipolis, is nu ook een partner 

van SodiGent. District09 staat voor Digitaal 

 Strategisch en ICT, de 09 verwijst naar Gent.  

De nieuwe collega’s zijn geen onbekenden, we heb-

ben zelfs al kunnen kennismaken met hun muzikaal 

talent. Tony Goetheyn stond vorig jaar met zijn band 

Left Eye Perspective op ons digitale podium tijdens 

Livemuziek in je kot. Met dat initiatief  wilden SodiGent 

vzw en Stad Gent alle leden en collega’s bedanken die 

meehielpen in de strijd tegen het corona virus. 

Zijn er nog meer verborgen talenten aanwezig? Vast wel! 

We kijken ernaar uit om ze te ontdekken op één van de 

activiteiten van SodiGent.

BASISREGELS BEZOEK SODIGENT TIJDENS CORONA

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kan 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 

open op afspraak
• 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
• Paasmaandag: 5 april
• OLH Hemelvaart en brugdag: 13 & 14 mei
• Pinkstermaandag: 24 mei

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


