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Toerist in eigen stad
Tickets online
Museumpagina

Organiseer je eigen project

Overzicht
Beste leden,

Met de zomer in zicht komt er ook wat meer tijd
om te relaxen. Vakantie! Even de dagelijkse routine
achter je laten om te genieten. Want dat heeft iedereen wel
verdiend. En in die vrije tijd mag gelukkig ook weer wat meer.
Een terrasje doen, vrienden en familie ontvangen in de tuin…
en op verkenning gaan in eigen stad! Wie Gent eens met een
andere blik wil bekijken, kan met SodiGent op stap, voor drie
gegidste wandelingen die elk een totaal andere kant van de
stad belichten (pagina 8).

pret- en dierenparken
De pret- en dierenparken hebben de deuren
weer geopend. Hoog tijd om onze schade in
te halen!
Het is lang geleden dat we nog eens konden losgaan
in een pret- of dierenpark. Zo lang dat je misschien
al was vergeten dat je als SodiGent-lid aantrekkelijke
kortingen krijgt in veel pret- en dierenparken in
België en Nederland. Nu aan de voorwaarden van het
Overlegcomité voldaan is en ook alle binnenattracties
weer toegankelijk zijn, kan je weer volop van die
voordelen genieten.

Ik wens jullie een zalig zinderende zomer,
en veel leesgenot.

Een aantal parken hebben van de sluiting gebruik
gemaakt om hun infrastructuur te vernieuwen.
Sowieso staan ze allemaal te popelen om jou, je gezin
en je vrienden met open armen – én op een veilige
manier – te verwelkomen.
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Terug open:

Leden die het al wat verder willen zoeken, zullen in dit
magazine ook hun gading vinden, met aantrekkelijke
kortingen op tickets voor pret- en dierenparken overal in
België en Nederland (zie hiernaast) en reizen in binnenen buitenland (pagina 14). Zit je krap bij kas? Ga dan eens
langs bij Rap op Stap (pagina 14). In die laagdrempelige
reisbemiddelingskantoren kan iedereen terecht voor
budgetvriendelijke vakanties of daguitstappen.

Voorzitter Bram Van Braeckevelt

04

Online tickets

Heb je zin om er even tussenuit te knijpen en van
de herwonnen vrijheid te proeven? Bestel je tickets
via de website van SodiGent. Hou er rekening mee
dat je je bezoek moet reserveren en dat er in elk park
veiligheidsmaatregelen gelden. Informeer je daar
tijdig over. Gekochte tickets kunnen niet omgeruild
of teruggenomen worden.
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Pretparken
Bobbejaanland, Plopsa
Coo, Plopsa Indoor Hasselt,
Plopsa De Panne, Walibi,
Efteling, Toverland, Ice
Moutain Adventure Park
en Jungle City

Organiseer
je eigen project

Lid
in de kijker

Waterparken
Aqualibi, Bellewaerde
Aquapark en Plopsaqua
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Dierenparken
Pairi Daiza, Zoo Antwerpen
en Zoo Planckendael
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Pret- en dierenpark
Bellewaerde

Toerist
in eigen stad

Vier keer
cultuur snuiven

14
Op reis
met korting
3
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Organiseer je eigen project

Banden smeden

Organiseer een project
vanuit gelijke interesses
 Georganiseerd door SodiGentleden met een gedeelde interesse
of hobby
 Voor actieve en gepensioneerde
leden van SodiGent
 Bier brouwen, yoga, biotuinieren,
stokpaardrijden, muziek spelen…

Tijdens de afgelopen coronamaanden hebben we weinig
mensen gezien. Niet op de werkvloer, en al helemaal niet
daarbuiten. Wedden dat het kriebelt om de banden met
de collega’s of collega-SodiGent-leden aan te halen?
Bij SodiGent kan je een financiële ondersteuning
aanvragen als je met je collega’s of mede-SodiGentleden een activiteit organiseert. De voorbije
maanden was dat niet mogelijk maar dat wil niet
zeggen dat de medewerkers van SodiGent hebben
stilgezeten.
De voorwaarden voor de tegemoetkoming kregen
een update.
Hoe aanvragen?
In grote lijnen blijft alles bij het oude. Je kan een
tegemoetkoming aanvragen voor projecten die je
samen met je collega’s in het leven roept om de
teamgeest binnen de ploeg, dienst of organisatie te
versterken. Maar ook projecten die je samen met
andere SodiGent-leden op touw zet, vanuit een
gezamenlijke interesse of hobby, komen in
aanmerking. Zolang ze maar openstaan voor alle
SodiGent-leden. Voor projecten onder collega’s wordt
de financiële ondersteuning verhoogd van 15 euro
per deelnemend lid naar 25 euro. En de jaarlijkse
maximumtoelage zal voortaan 2.500 euro bedragen
in plaats van 750 euro. Voor projecten met en voor
gelijkgestemde SodiGent-leden blijft de maximale
toelage 750 euro per jaar.
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•
•
•
•

Organiseer een project

Alle initiatiefnemers zijn lid van SodiGent
Minstens twee organisatoren
Toegankelijk voor andere leden
Gelijkaardige projecten brengen we met
elkaar in contact
• SodiGent wordt vermeld in de
communicatie

om het teamgevoel te versterken
 Georganiseerd vanuit je dienst/
afdeling/departement of organisatie
 Voor actieve leden van Sodigent
 Theater, escaperoom, stad of
museum bezoeken, zoektocht…

• Enkel goedgekeurde projecten
• Maximaal 750 euro tegemoetkoming
per project/per jaar
• Maximaal 10 procent van de tussenkomst
mag je gebruiken voor horecakosten

•
•
•
•

Eenmaal per jaar
Buiten de diensturen
Alle medewerkers krijgen een uitnodiging
Minstens de helft van je dienst/afdeling/
departement of organisatie neemt deel
• Minstens de helft van de deelnemers is lid
van SodiGent
• SodiGent wordt vermeld in de
communicatie

•
•
•
•
•

Enkel goedgekeurde projecten
Maximaal 25 euro tegemoetkoming per deelnemend SodiGent-lid
Maximaal 50 procent van de kostprijs van het project
Maximale toelage per jaar 2.500 euro
Terugbetaling horecakost van maximaal 15 euro per persoon

Hou rekening met de veiligheidsvoorwaarden van
je werkgever en de federale overheid
www.info-coronavirus.be/nl/about
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Lid in de kijker

Lokale dienstencentra

Doe-mee-week

“Slapen is
tijdverlies”
Dat SodiGent-leden sociaal voelend zijn, daar is Nicole
Tuyttens het levende bewijs van. Tijdens een vakantie
naar Rome maakte ze kennis met de zuiderse mentaliteit.
Nicole besefte dat ze zich het best voelde als ze op een
warme manier met mensen kon omgaan. Ze zegde haar
kantoorbaan op en ging voor Stad Gent werken.
Ondertussen is Nicole al elf jaar
met pensioen. Ze werkte bijna
drie decennia voor de toenmalige VLD: op de kabinetten
van schepenen Noël Boucquet,
Rita Uyttendaele en Catharina
Segers, en op de fractie.
Nicole Tuyttens: “Voor de
schepenen werkte ik op de
afdeling sociaal dienstbetoon.
Vroeger kwamen mensen die
woon-, werk- of geldproblemen hadden, nog langs bij de
schepen, omdat ze bijvoorbeeld
niet zelf naar het OCMW durfden te gaan. Ik maakte dan een
afspraak voor hen en vergezelde
hen soms. Zo’n job geeft veel
voldoening. Maar evengoed was
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het soms zwaar: je neemt dat
toch mee naar huis.”
Ben je altijd zo meevoelend
geweest?
Nicole: “Dat is mij met de paplepel ingegeven. Mijn grootouders woonden in een groot
herenhuis, waarvan de derde
verdieping altijd vrijgehouden
werd voor familie of vrienden
die problemen hadden. Naast
mijn job ben ik ook lang
wc-madam geweest in de
Plansjee. De klanten wisten dat
ze bij mij hun hart konden uitstorten. En nu nog doe ik boodschappen voor mijn buren. Al
vijftig jaar zit ik bij de Wandel-

groep Nieuw Gent, waarvan
dertig jaar in de organisatie. Ik
vind het heerlijk om nieuwe
plekjes te ontdekken.”

grote evenementen ging ik vroeger sowieso niet. Ik woon vlak
aan ’t Zuidpark: enkel Jazz in ’t
Park stond jaarlijks op mijn lijstje.”

Jij en je hondje Juliette zijn
onafscheidelijk. Helpt ze je
doorheen deze coronatijd?
Nicole: “Ik zou Juju niet
kunnen missen maar ik heb
eigenlijk niet zoveel last van
het coronagebeuren. Mijn man,
de acteur-regisseur Guido Van
den Berghe, is overleden in
2015. Daar ben ik nog altijd niet
overheen, maar ik kan goed
alleen zijn. Kinderen heb ik niet.
Ik ben nog heel actief: ik sta op
om 5 uur en ga dan een dikke
8 kilometer wandelen met Juju.
Ik ga pas rond 1 uur ’s nachts
weer slapen. Slapen is tijd
verlies. (lacht) Ik lees heel veel:
momenteel ben ik bezig in
de autobiografie van Serge
Gainsbourg. En nu het weer
mag, ga ik wekelijks zwemmen
in het Van Eyck-zwembad. Naar

En je ging ooit naar een afterworkconcert van SodiGent.
“Ja, ik heb enorm genoten
van het afterworkconcert van
Louie Louie in de Vooruit. Gans
de avond heb ik gedanst op
hippiemuziek uit mijn tijd. Ik
kijk al uit naar het volgende
concert. Bij SodiGent slagen ze
er goed in om mensen in een
toffe sfeer bij elkaar te brengen.”
Wat mogen we je nog
toewensen voor de toekomst?
Nicole: “Juju is 12, maar ik hoop
dat ze nog lang mag leven.
Verder ben ik dolgelukkig in
mijn appartementje. Ik leef met
de seizoenen mee. Als ik na een
regenbui de zon op de bomen
zie schijnen en alle druppels
als diamantjes oplichten... Hoe
mooi is dat niet!”

Tijd om jong te zijn: onder dat
motto organiseren de elf lokale
dienstencentra van Stad Gent
een doe-mee-week.
De lokale dienstencentra zijn gezellige
ontmoetingsplaatsen. Tijdens de
doe-mee-week, van 13 tot en met vrijdag
17 september, kan je er gratis en vrij
blijvend van allerlei activiteiten proeven:
van aquarel tot zumba, van computeren taallessen tot schilderateliers, van
fietstochten tot baklessen.
Het volledige programma van de doemee-week staat vanaf eind juli online op
www.stad.gent/doemeeweek. Je leest
het ook in Wijs, het tweemaandelijkse
blad van de lokale dienstencentra. Een
abonnement vraag je aan via een mail
naar wijs@stad.gent.
Inschrijven voor de introductielessen
hoeft niet. Als je een activiteit wilt
blijven doen, is het wel nodig om je in
te schrijven. Wees dan snel, want de
plaatsen zijn meestal beperkt.
Meer info op www.stad.gent/
lokaledienstencentra
Geen internet? Bel dan naar
09 266 91 39
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(Her)ontdek Gent in drie verhalentochten
Wanneer
Kies je dag en je wandeling
• Zondag 8 augustus, 15 uur:
 Gent met een hoek af
 Gentse beestjes
 Gentse binnenstad met mes en vork
• Donderdag 12 augustus, 15 uur:
 Gent met een hoek af
 Gentse beestjes
• Vrijdag 13 augustus, 19.30 uur:
 Gent met een hoek af
 Gentse binnenstad met mes en vork

Toerist in eigen stad
Na een winterslaap van een jaar hebben we veel zin om eropuit te
trekken. Waar beginnen we beter dan in ons ‘eigenste’ Gent?
Gent heeft niet alleen de mooiste
geplaveide straten en pleinen,
historische gebouwen, figuren
en parken. Gent prikkelt ook
onze zintuigen met smaken,
geuren en verhalen. Deze
zomer laat SodiGent je met
andere ogen naar Gent kijken,
aan de hand van drie verschillende verhalentochten. Toerist
in eigen stad! Kies een moment
en een wandeling en laat je
letterlijk en figuurlijk meevoeren door één van de vertellers.
Tijdens of na de wandeling
verrassen we je met iets lekkers.
Wil je achteraf nog een beetje
nagenieten met je gezin of
collega’s? Er zijn mogelijkheden
genoeg om een terrasje te doen
en gezellig na te praten.

1 Gent met
een hoek af
Noël Callebaut is een verteller
in hart en nieren. Hij neemt je
op sleeptouw langs de boeiende,
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armoedige, maar ook leutige
sociale geschiedenis van Gent.
In de middeleeuwen ligt half
Vlaanderen aan de voeten
van het machtige Gent. Maar
er zijn ook bedelaars, wulpse
dames en buitenlui die niet zo
welkom waren. We hebben het
over eten en vreten, drinken en
zuipen en de dames van plezier.
Maar we houden het proper, of
we doen toch ons best.

2 De Gentse
binnenstad
met mes en vork
Annelies Van Wittenberghe is
een historica die alles weet over
onze culinaire geschiedenis en
je goesting doet krijgen door
erover te vertellen. Ze neemt
jullie mee op een verhalentocht
die je het water in de mond doet
lopen: van een aperitiefje met
kaas aan de Kortemunt en een
voorgerecht met handelswaar
van de Graslei, tot het hoofd

gerecht uit de archieven van
het predikherenklooster en
zoetgevooisde verhalen
als dessert.

Waar
• We starten rond de Stadshal. De exacte
locatie krijg je in de bevestigingsmail
• De wandeling duurt anderhalf uur en is
rolstoeltoegankelijk

3 Gentse
beestjes
Veerle Ernalsteen brengt
sprookjes en volksverhalen
uit alle windstreken. Tijdens
de wandeling zijn er heel
wat ogen op jou gericht van
stadsdieren die je nog niet
kent. Veerle vertelt aan jong
en oud over nesten in standbeelden, mooi opgeblonken
nissen met spinnenwebben
en op hun kop hangende
vleermuizen. Een verhalentocht voor families die ook de
kleintjes (vanaf 4 jaar!) bekoort.
Als ze tegen kriebels bestand
zijn natuurlijk.
Meer info over de
wandelingen:
www.sodigent.gent

Alles verloopt
volgens de
geldende
maatregelen.
Vergeet je
mondmasker
niet!

Wie kan deelnemen
• Lid + 1 persoon
• Lid + gezin (inwonend)
• Lid + kleinkind
Inschrijven
• Online, via mail of telefonisch
• Van 1 juli tot volzet
Prijs
• Kinderen tot en met 18 jaar: 2 euro
• Volwassenen vanaf 19 jaar: 3 euro
Als het event niet kan doorgaan, word je
tijdig op de hoogte gebracht van mogelijke
alternatieven
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3 ‘Frida Kahlo: Her Photo’s’

4 x naar het museum

Sint-Pietersabdij

Neem steeds
je SodiGentlidkaart mee

Kwartet met korting
De dieren van de zee, industriële architectuur, fotografie of wetenschap: wat je ook
interesseert, je kan er voordelig naar gaan kijken. Met de groeten van SodiGent.

1 ‘Zee in zicht’

2 ‘Kathedralen van de industrie’

De wereld van Kina: het Huis

Industriemuseum

Ooit al van een zeevarkentje gehoord? Een
Portugees oorlogsschip van nabij gezien?
Of een giftige slak in de ogen gekeken? Aan
het Sint-Pietersplein pakt De wereld van
Kina, het natuurmuseum voor kinderen en
jongeren, uit met een nieuwe permanente
tentoonstelling over het leven in zee. Je
ontdekt er wat er allemaal in de zee leeft
en hoe al die zeedieren (over)leven.

Fotograaf Alexander Dumarey dook in de
fotocollectie van het Industriemuseum en
herfotografeerde de Gentse textielfabrieken
van weleer. De zwart-witfoto’s hangen nu
naast zijn hedendaagse beelden in kleur.
Wat is er van de Gentse textielfabrieken
geworden? Hebben de gebouwen de tand
des tijds doorstaan? Maak kennis met de
kathedralen van de industrie.

• Op vertoon van hun SodiGent-lidkaart
betalen leden 1,55 euro in plaats van
2,05 euro (Gentenaren) of 3,55 euro in
plaats van 5,10 euro (niet-Gentenaren)
• Van 19 tot 25 jaar betaal je 1,55 euro
(Gentenaren) of 3,55 euro (niet-Gentenaren)
• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
mogen gratis binnen
• Reserveer je bezoek via 09 323 62 50

• Tot en met 26 september 2021
• Op vertoon van hun SodiGent-lidkaart
betalen leden 7 euro in plaats van 8 euro
• Van 19 tot 25 jaar betaal je 2 euro
• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar
mogen gratis binnen
• Bestel je tickets op www.industriemuseum.
be/nl/tickets (kies voor lid SodiGent)

Info: dewereldvankina.stad.gent

Info: www.industriemuseum.be

Frida Kahlo is vooral bekend als schilderes, maar ook de fotografie lag haar
nauw aan het hart. Toch bleef het grootste deel van haar fotoverzameling
gedurende vijftig jaar verborgen. De 241 foto’s die nu in de expo ‘Her
Photo’s’ getoond worden, laten je kennismaken met de vrouw achter
de kunstenares, met als rode draad haar zwakke gezondheid.
• Tot en met 22 augustus 2021
• Op vertoon van hun SodiGent-lidkaart betalen leden 4 euro in plaats
van 10 euro
• Van 13 tot 18 jaar betaal je 1,5 euro
• Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen
• Bestel je tickets bij voorkeur op historischehuizen.stad.gent/nl (kies eerst een
datum en een tijdslot, en vink daarna ‘inwoners van Gent / SodiGent’ aan’)
• Telefonisch bestellen kan ook, via 09 266 85 00 (vermeld dat je lid bent
van SodiGent)
Info: historischehuizen.stad.gent

4 Forum voor Wetenschap, Twijfel & Kunst
GUM vaste korting
Ben je in mei niet met SodiGent naar het nieuwe wetenschapsmuseum
GUM kunnen gaan? Of net wél en smaakte het naar meer? Vanaf nu
geniet je het hele jaar van kortingen, op de permanente collectie en de
expo’s. De topstukken uit de enorme verzameling van de UGent staan op
je te wachten. Want je bent nooit te oud om te leren…
• Op vertoon van hun SodiGent-lidkaart betalen leden 6 euro in plaats
van 8 euro
• Van 19 tot 26 jaar betaal je 2 euro
• Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen gratis binnen
• Bestel je tickets op www.gum.gent/nl/tickets-tarieven (kies eerst een
datum en een tijdslot, en vink daarna ‘ticket SodiGent-leden’ aan)
• Telefonisch bestellen kan ook, via 09 264 49 30 (vermeld dat je lid bent
van SodiGent)
Info: www.gum.gent/nl

10

11

Update

Evenementen

Familienieuwtjes

Het is bijna zover: binnenkort kan je weer met je
familie, collega’s of vrienden aan een SodiGentevenement deelnemen. En je mag gerust zijn:
alles zal coronaproof verlopen.

Veel kindjes: dat is het resultaat van al dat binnen zitten. Het volledige overzicht van de familienieuwtjes
van de afgelopen maanden lees je hieronder.

Eerste kreetjes
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Léni De Bosschere
3 november 2020
Kindje van Marlies Vanthomme
OCMW Gent

Liya Saleh
23 februari 2021
Kindje van Annelies Dupont
OCMW Gent

Thibault Mortier
6 april 2021
Kindje van Jurgen Mortier
Brandweerzone Gent Centrum

Isola Hermans
en Sven De Vriese
4 maart 2021
AZ Jan Palfijn

Matteo Mettepenningen
28 november 2020
Kindje van Debby Vervaet
OCMW Gent

Jaden Hellinckx
24 februari 2021
Kindje van Nathalie Dhaese
Stedelijk Onderwijs Gent

Ayaz Plamenov Mihaylov
15 april 2021
Kindje van Sevnur Ahmedova
Stad Gent

Jurgen De Waegemaeker
en Ann Michiels
5 maart 2021
Stad Gent

Vince Blancquaert
12 januari 2021
Kindje van Kimberly Blancquaert
Stad Gent

Roos Van Puyvelde
1 maart 2021
Kindje van Liza Van de Sompel
Stad Gent

Arthur Christensen
20 april 2021
Kindje van Pernille Christensen
Stad Gent

Vicky Cleuren
en Paul Cassiers
14 april 2021
Stad Gent

Elle-Noor Ampe
4 februari 2021
Kindje van Sander Ampe
OCMW Gent

Flo De Leeuw
12 maart 2021
Kindje van Jolien Cosaert
OCMW Gent

Tijl Canniere
25 april 2021
Kindje van Machteld Canniere
Stad Gent

Terry Lippens
en Jolijn Cocquit
16 april 2021
Stad Gent

Maurice Clauws
6 februari 2021
Kindje van Eva Aelbrecht
Brandweerzone Gent Centrum

Céril Casteleyn
13 maart 2021
Kindje van Yoni Casteleyn
Brandweerzone Gent Centrum

Pelle Raes
29 april 2021
Kindje van Sarah Minten
OCMW Gent

Lou Nuyts
15 februari 2021
Kindje van Ella Vervecken
Stad Gent

Flo De Vis
18 maart 2021
Kindje van Tamara Rogiest
Stad Gent

Dré Geldhof
22 februari 2021
Kindje van Alexander Geldhof
Stad Gent

Tristan Haegens
22 maart 2021
Kindje van Malaïka Vandegehuchte
OCMW Gent

Charlotte L'Ecluse
en Pepijn Vermassen
10 oktober 2020
AZ Jan Palfijn

Nazlihilal Eris
22 februari 2021
Kindje van Gülay Erbilgin
Stad Gent

Flo Balcaen
23 maart 2021
Kindje van Anneleen Serlet
AZ Jan Palfijn

Jolien Cosaert
en Dorien De Leeuw
29 januari 2021
OCMW Gent

Huwelijken

 ettelijk
W
samenwonen

Tori Depondt
en Jorik Apers
13 april 2021
Stad Gent
Cindy Dobbelaere
en Jeffrey De Blander
29 april 2021
Stad Gent
12 januari 2021
OCMW Gent
Sophia Ghys
en Jef Wulgaert
4 maart 2021
Stedelijk Onderwijs Gent

Overlijdens
Marita Van Herzele
17 november 1951 - 2 maart 2021
OCMW Gent
Orel Van Volsem
14 april 1934 - 20 maart 2021
Politie

Diane Bogaert
13 januari 1943 - 25 maart 2021
Stad Gent
Jose Deblaere
19 oktober 1935 - 30 maart 2021
Politie
Viviane De Baets
22 november 1953 - 2 april 2021
OCMW Gent
Robert De Leenheer
22 september 1929 - 10 april 2021
Stad Gent
Marcel Van Dorpe
20 januari 1928 - 14 april 2021
Stad Gent
Raoul De Blieck
18 december 1930 - 22 april 2021
Stad Gent
Ivonne De Backer
30 augustus 1934 - 24 april 2021
Stad Gent

Pernille Christensen
en Katrien Vandenhecke
25 januari 2021
Stad Gent
Tim Dalle
en Lien De Temmerman
10 februari 2021
Stad Gent
Bart Vansteelant
en Eveline Didier
20 februari 2021
Stad Gent

18 okt
Reünie

In een coronaproof jasje
• Augustus: speel toerist in eigen stad tijdens drie gegidste
wandelingen. Meer info op pagina 8 & 9.
• Maandag 18 oktober: tijd voor een nieuwe reünie! We kijken
ernaar uit om de gepensioneerde leden terug te mogen
ontvangen. Hoe en waar, vertellen we je in het magazine van
september. Een tip? De rode loper zal klaarliggen.
• Woensdag 15 december: collega Johan Maekelberg,
zijn zonen Jasper en Sasja en de deejays Billie en
15 dec
Volle
Ella Leyers klimmen op de planken van De Centrale
Maan
voor het afterworkconcert Volle Maan.
• Expeditie Pairi Daiza en De kracht en de smaak van
de zee werden afgelast. Leden die toch naar Pairi Daiza
willen gaan, krijgen een mooie korting op de aankoop van hun
ticket. Meer info op pagina 2.
Wordt vervolgd
• De filmavond, het sintfeest en het bezoek aan een kerstmarkt
zijn we volop aan het organiseren.
• Het dubbele afterworkconcert van Los Fantasmas en
Allöchtöön wordt uitgesteld.
• Hou dit magazine in de gaten voor
meer nieuws!

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.

Bij het overlijden van een statutair personeelslid, kunnen de nabestaanden de
begrafenisvergoeding aanvragen bij de organisatie die het pensioen uitbetaalde.
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Premie

Voordelen

Extra meetsysteem

voor inwonende familieleden
met een beperking (21+)
Reizen met korting

Nog meer reizen met korting

Food for friends

Omnia Travel

Begonia

Hondenvoer

Bij Omnia Travel kan je terecht voor
vakanties die helemaal op jouw voor
keuren en budget zijn afgestemd. Als
SodiGent-lid krijg je 5 procent korting bij
een boeking vanaf 500 euro. Ga daarvoor
naar het kantoor van Omnia Travel en
neem je lidkaart mee. Of reserveer via
vakantiereizen.gent@omniatravel.be of
09 230 40 40. Vermeld dat je SodiGent-lid
bent en geef de kortingscode die je ziet als
je op www.sodigent.gent inlogt met je
SodiGent-profiel. Je kan de korting combi
neren met vroegboekkortingen, last minutes
(behalve Club Med) en andere promoties.

Op vertoon van je SodiGent-lidkaart krijg
je 10 procent korting op de totale reissom
van één van de reizen uit de brochure
Begonia Tours 2021. De korting is geldig in
één van de drie Begonia-reiskantoren (niet
op reizen van andere touroperators) en
kan niet gecumuleerd worden met andere
kortingen of acties. Vraag de brochure aan
in één van de kantoren of via de website
www.begoniatours.be. Let op: via de site
van Begonia Tours kan je boeken, maar de
korting kan daar niet toegekend worden.
Je gaat dus best langs in één van de
kantoren.

BuddyBites maakt kwalitatief hondenvoer op maat van jouw hond. Op basis
van het ras, de leeftijd, de gezondheid
en het gewicht van je viervoeter stellen
experts het ideale voedingsplan samen.
De voeding wordt bij jou thuis geleverd,
op basis van een bezorgplan dat je steeds
kunt aanpassen, pauzeren of stoppen. Als
SodiGent lid krijg je 50 procent korting
op je eerste pakket hondenvoeding. Om
van de korting gebruik te maken bestel je
via de link op www.sodigent.gent, met de
kortingscode die je ziet als je inlogt met je
SodiGent-profiel.

Nederkouter 35, Gent

Antwerpsesteenweg 916, Sint-Amandsberg
Dorp-Oost 34, 9080 Lochristi
Abdijmolenstraat 2, Drongen

www.buddybites.be

Iedereen verdient vakantie
Heb je een beperkt budget? Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor waar je
vakanties, daguitstappen en sport- en cultuuractiviteiten kunt boeken. Je hoeft geen lid te zijn
en je hoeft geen afspraak te maken. Je stapt gewoon naar binnen!

Info: www.iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap
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23 juni – de Dag van de Mantelzorg – stond in het teken van mensen die voor
iemand zorgen die hun nauw aan het hart ligt. Als lid van SodiGent heb je recht op
een premie wanneer je mantelzorger bent voor een inwonende zorgbehoevende.

Om de premie voor inwonende zorg
behoevenden (21+) aan te vragen dien je
ons een aantal documenten te bezorgen.
1 Eén van de volgende attesten, op te
vragen bij jouw mutualiteit:
• Een attest van FOD Sociale Zekerheid
waaruit blijkt dat minimaal 12 punten
verminderde zelfredzaamheid werd
vastgesteld bij de inwonende zorg
behoevende.
• Een attest van de BEL-schaal waaruit
blijkt dat de inwonende hulpbehoevende minstens 30 punten behaalt.
• Een attest van de BelRAI Screener,
gescoord door een erkend indicatorsteller in het kader van een aanvraag
van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, met een score van 12/30
voor de hele BelRAI Screener of hoger.
• Een attest van de BelRAI Screener,
gescoord door een erkend indicatorsteller in het kader van een aanvraag
van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, met een score van 5/12

voor de modules ADL en IADL
(opgeteld) of hoger.
• Een attest van de BelRAI Screener,
gescoord door een erkend indicatorsteller in het kader van een aanvraag
van het zorgbudget voor zwaar zorg
behoevenden, met een score van 3/6
op de module cognitie of hoger.
• Brief van de zorgkas waarin vermeld
wordt dat de zorgbehoevende recht
heeft op het zorgbudget voor mantelen thuiszorg.
2 Een bewijs van gezinssamenstelling
dat aantoont dat het lid en de zorgbehoevende op hetzelfde adres wonen
(niet nodig als het adres van de zorgbehoevende reeds vermeld staat op het
attest van de FOD of de BEL-schaal)
3 Enkel als de zorgbehoevende in een
instelling verblijft: een attest van de
instelling waaruit blijkt dat je de zorgbehoevende minimum 30 dagen per jaar
thuis opvangt.

Let op: de BelRAI Screener is een nieuw
inschalingsinstrument voor zorg
behoevendheid dat sinds 1 juni gebruikt
wordt. Als je een nieuw attest krijgt, zal
dat er dus een beetje anders uitzien. Het
principe blijft hetzelfde, maar met andere
scores. Beschik je nog over een geldig
attest van de FOD Sociale Zekerheid, de
BEL-schaal of de zorgkas zoals hierboven
beschreven? Geen probleem: tot de einddatum van het attest blijft SodiGent dat
aanvaarden.
Meer info over de bewijsstukken die
SodiGent nodig heeft: www.sodigent.gent
Meer info over hoe je de bewijsstukken
aanvraagt en hoe ze opgesteld worden:
www.vlaamsesocialebescherming.be/
zorgbudget-voor-zwaar-zorgbehoevenden
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Is je remgeldteller
al binnen?
Als je een arts bezoekt of medicijnen op
voorschrift koopt, wordt één deel betaald
door het ziekenfonds en betaal je zelf het
remgeld. SodiGent-leden die niet met pensioen
zijn, kunnen jaarlijks een financiële tussenkomst van
35 euro in hun persoonlijke remgeldteller ontvangen.
Ben je momenteel lid van SodiGent?
Was je in 2020 in dienst?
Vraag dan bij je ziekenfonds de stand van je persoonlijke
remgeldteller voor 2020 (van 1 januari tot en met 31 december)
aan. Is de stand van de persoonlijke remgeldteller 140 euro of
meer? Bezorg ons dan het document vóór 31 augustus 2021,
via mail, met de post of aan de balie bij Stad Gent in De Stroom.
SodiGent stort dan 35 euro op je rekening.

PB- PP B- 7

BELGIE(N) - BELGIQUE

PRAKTISCH
Bezoekadressen:
• De loketten in De Stroom
(Franklin Rooseveltlaan 1,
Gent) 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
• Gentse Feesten:
van 19 tot 23 juli
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

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.

Stedelijk
Onderwijs
Gent

