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Opnieuw naar de cinema!

Dit najaar organiseren we opnieuw een filmavond. 

Deze editie vindt plaats in de Sphinx, helemaal 

coronaproof! Franse romantiek en de Vlaamse film 

van het najaar. Aan jou de keuze!

Filmavond 
in de Sphinx

Dealer
Voor de veertienjarige 

Johnny is de nachtclub zijn 

thuis en de drugsbende zijn 

familie. ‘Dealer’ is de eerste 

film van Jeroen Perceval, 

losjes gebaseerd op zijn 

eigen drugsverleden. Een 

verhaal over een jongetje dat 

in de drugswereld een acteur 

ontmoet. Samen beslissen 

ze hun leven een andere 

wending te geven.

Een Vlaamse film van 

Jeroen Perceval met Veerle 

Baetens, Ben Segers en Bart 

Hollanders.

Eiffel
Aan de vooravond van de 

Wereldtentoonstelling in 1889 

probeert Gustave Eiffel in Parijs 

twee gewaagde projecten tot 

een goed einde te brengen: een 

metalen toren die de zwaartekracht 

tart en een geheime relatie met 

de mysterieuze Adrienne. ‘Eiffel’ 

toont de lichtstad van anderhalve 

eeuw geleden: grauw en elegant, 

passioneel maar ook verstrikt in de 

conventies van die tijd.

Een Franse film van Martin 

Bourboulon, met Romain 

Duris, Emma Mackey en Pierre 

Deladonchamps.
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Beste leden,

Het sociaal leven was deze zomer gelukkig al 

wat uitgebreider. Ik hoop dat jullie ervan konden 

genieten. Misschien hebben jullie zelfs wat kleine 

Gentse Feestjes meegemaakt…

Dit najaar zal SodiGent voor de ambiance zorgen! Onze 

jaarlijkse reünie steekt helemaal in een nieuw jasje en 

verwelkomt jullie samen met Film Fest. Je bent welkom voor 

een film uit het aanbod van het festival en daarna kan je 

eindelijk opnieuw bijpraten met oudcollega’s. Benieuwd naar 

het concept? Je leest er meer over op pagina 8.

Ook op ons programma: de zesdaagse, een filmavond en het 

Sinterklaasfeest. We duimen én hopen dat alles kan doorgaan 

zoals voorzien.

Ik wens jullie een goede start na deze vakantie. Of het nu om 

hobby’s, werk of school gaat… we vliegen er weer in!

 

Ik kijk ernaar uit om er jullie nog eens in ’t echt te mogen 

terugzien.

 

Veel groeten,

Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Hamerlinck, Malaïka Vandegehuchte, Sabine Van Durme, Amanda Buysse, Brigitte Geirnaert, Anneleen 
Schelstraete, Mario Vermeersch, Sandra De Clercq, Tonia Vanquickenborne, Jörg Van Bocxlaer, Sofie De 
Paermentier, Rita Trinquet en Arne Berwouts Coördinatie: Anneleen Schelstraete en Arne Berwouts 
Realisatie: www.f-twee.be

VZW SODIGENT  
Bezoekadres: De Stroom Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent  
Postadres en maatschappelijke zetel: Botermarkt 1 – 9000 Gent 
Ondernemingsnummer: 0413.873.759   Rechtspersonenregister Gent 
Website: www.sodigent.be 
Mail: sodigent@stad.gent  
Facebook: facebook.com/sodigent
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De Sint
Hij komt (toch)!

Wanneer
• Eiffel: dinsdag 16 en 

donderdag 18 november:

• Dealer: woensdag 17 en 

vrijdag 19 november

• Deuren 19u45, film 20u15

Waar
Sphinx Gent

Sint-Michielshelling 3

Wie kan deelnemen
• Lid

• Lid + 1 persoon 

• Maximum één film per lid 

Inschrijven  

• Vanaf 16 september (tot 

volzet)

• Online, per mail of  

telefonisch

Prijs 
5 euro per persoon

SodiGent draagt deel  

van de kosten

Opgelet! 
Na je inschrijving ontvang 

je een bevestigingsmail met 

praktische informatie.

Indien de filmavond niet 

kan doorgaan, word je tijdig 

op de hoogte gebracht van 

mogelijke alternatieven.



Hij komt (toch)
Sinterklaasfeest

We waren ongerust. Hoe zou het met de Sint zijn? De 

goedheilige man is niet meer van de jongste en Spanje 

staat al vele maanden dieprood ingekleurd. We kregen hem 

aan de lijn en alles is gelukkig pico bello. 

De Sint komt vier dagen naar 

Kinepolis, maar blijft wel op een 

veilige afstand. Eventjes op de 

schoot zitten, is er dit jaar niet 

bij. Lukt het niet om voor de 

film eventjes bij de Sint langs te 

gaan, dan is dit niet erg. De Sint 

komt in elke zaal de kinderen 

groeten. En in de mate van het 

mogelijke is hij ook aanwezig 

bij het verdelen van de ge

schenken. Alle kinderen krijgen 

dus de Sint te zien. Animatie in 

de foyer is niet voorzien, maar 

de pieten zijn wel aanwezig.

Twee films
Je kan kiezen uit twee Neder

landstalig gesproken films. 

De eerste is de splinternieuwe 

Sinterklaas en Koning Kabber-

das, een film van Stijn Coninx, 

naar het scenario van Hugo 

Matthysen over een gepest jon

getje dat alle andere kinderen 

wil straffen door het boek van 

Sinterklaas te stelen.

De tweede is een avant

première: de tekenfilm 

 Moonbound, over de magische 

reis naar de sterrenweide, het 

kasteel in de wolken en zelfs de 

maan. 

Geschenkje
Na de film ligt het geschenkje 

klaar. Alle kinderen gebo

ren tussen januari 2010 en 

 december 2020 en die deelne

men aan het event ontvangen 

een  geschenkje van de Sint.

  

Op het grote scherm
Sinterklaas is altijd blij met 

een brief, een tekening of een 

knutselwerkje. Je kan die vooraf 

afgeven bij SodiGent tot en met 

16 november. De tekeningen 

worden geprojecteerd op groot 

scherm in de filmzaal.

Ter plekke een kunst

werkje afgeven, kan 

natuurlijk ook. 

Brieven voor de 

Sint kunnen in 

een mand gelegd 

worden. Tutjes 

mogen daar ook 

in, maar dan wel 

in een plastic zakje. 

Alle tekeningen, 

brieven en fop spenen 

reizen nadien mee 

met de Sint 

naar 

Spanje!
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Schrijf je tijdig in
Je kan je inschrijven vanaf 8 september tot en met 15 oktober of tot volzet. Je 

stoel kan je niet op voorhand kiezen. De datum, het moment wanneer je komt, 

aantal personen en de film kan geef je door bij je inschrijving. Op basis van de 

inschrijving verdeelt SodiGent de stoelen, rekening houdend met een veilige 

afstand tussen de bubbels. en de maximale coronacapaciteit van de zaal.

Je begrijpt dat dit een hele organisatie is. Daarom is het belangrijk je tijdig in 

te schrijven. Wees bewust van je keuze want laattijdig inschrijven of wisselen 

van dag of film zal deze editie niet kunnen.Kinderen waarvan beide ouders lid zijn, kunnen 1 keer deelnemen.
 

Bevestigingmail
Na je inschrijving ontvang  je een bevestigingsmail. Omdat de veiligheids

regels kunnen veranderen ontvang je 2 weken voor aanvang van het Sintfeest 

thuis een brief met daarin jouw genummerde zitplaatsen, gekleurde pols

bandjes en praktisch info om het event op een veilig en plezante manier te 

kunnen laten verlopen. 

Met de fiets
• De Sint rijdt graag met de fiets. hij vindt dat ook heel belangrijk. hij vraagt 

aan de mama en papa's om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Een fiets 

is een coronaproof vervoer middel bij uitstek en nog eens goed voor het 

milieu.
• Hou rekening mee dat in Kinepolis geen lockers aanwezig zijn om helmen 

of accessoires om in op te bergen. je zult je spullen dus moeten meenemen 

in de zaal.
• Kinepolis Gent is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 Meerdere bussen van De Lijn bedienen een halte in de buurt.
• Kom je met de wagen? Die kan je achterlaten op de betalende parking van 

Kinepolis (zo lang er plaats is). 

Iedereen welkom
SodiGent zorgt er graag voor dat ook leden met een beperking in de best 

mogelijke omstandigheden kunnen deelnemen aan een activiteit. De  noden 

en behoeftes verschillen. Indien je wenst kan je altijd contact opnemen met 

de medewerkers van SodiGent om samen op zoek te gaan naar de beste 

 oplossing.
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Hoe inschrijven
• Bij voorkeur online op de website van SodiGent

- Heb je nog geen SodiGentprofiel? Op de website lees je hoe je er 

een kan maken.

- Staan niet alle kinderen in jouw profiel vermeld? Neem dan con-

tact op met SodiGent.

• Lukt dit niet? Mail dan naar sodigent@stad.gent.

- Vermeld je keuze en wie er komt (+ geboortedatum).

• Inschrijven kan ook via

- telefoon 09 266 53 80. Niet op donderdag 

- onthaal, check de nieuwe openingsuren achteraan magazine

Wanneer
• Zaterdag 27 november • Zaterdag 4 december

• Zondag 28 november • Zondag 5 december

• Beide films kan je rond 9u30 en 11 uur bekijken.

• Exact programma ontvang je 14 dagen voor het feest.

Programma
• Verwelkoming Sint en Pieten

• Film: Sinterklaas en koning Kabardas of Moonbound

• Afhalen geschenkje

Wie kan er deelnemen
• Leden met kinderen geboren tussen 1 jan 2010 en 31 dec 2020

• Kinderen met een mentale beperking tot 14 jaar (neem contact op 

met SodiGent)

• Kinderen uit nieuw samengesteld gezin (op voorwaarde dat ze op 

hetzelfde adres wonen).

• Maximaal 2 volwassenen per inschrijving.

• Oudere broers en zusters zijn ook welkom.

• Elk kind kan maar 1 keer deelnemen en een geschenk ontvangen. 

Iedereen van het gezin komt op dezelfde dag.

• Enkel kinderen die deelnemen aan het event ontvangen een 

geschenk, een geschenk reserveren kan niet.

Deelnameprijs
• € 4,00 per persoon (SodiGent draagt een deel van de kosten)

Belangrijk
• Indien het event niet kan doorgaan word je op de hoogte gebracht 

van mogelijke alternatieven.



Hospitalisatieverzekering 

Als gepensioneerd lid van SodiGent krijg 

je een deel van je hospitalisatieverzeke-

ring terugbetaald. De tussenkomst kan 

tot 105 euro bedragen.

Ben je met pensioen en al minstens vijf jaar lid 

van SodiGent? Dan betaalt SodiGent je een stuk 

terug van je bijdrage voor je hospitalisatie

verzekering. Het bedrag hangt af van je leeftijd 

(zie hiernaast). Hoe ouder je wordt, hoe meer je 

terugkrijgt. Het maakt niet uit bij welke verzeke

raar je een hospitalisatieverzekering hebt afge

sloten. 

De premie wordt enkel uitbetaald wanneer 

SodiGent jouw bewijsstukken heeft ontvangen. 

Betaal je de verzekering via een uitnodiging van 

de verzekeraar? Dan bezorg je SodiGent de 

uitnodiging en betalingsbewijzen voor minimaal 

2 kwartalen.

Betaal je via een domiciliëring? Dan bezorg je 

SodiGent enkel de betalingsbewijzen.

Neem contact op met SodiGent wanneer je de 

bewijsstukken niet kunt aanleveren.

Wanneer stuur je deze papieren in? Uiterlijk voor 

31 december. Maar je hoeft niet zo lang te 

wachten. Hoe sneller je de bewijzen instuurt, hoe 

sneller je de terugbetaling op je rekening ziet 

verschijnen. 

Opsturen naar  
SodiGent

	Via mail: 

sodigent@stad.gent

	Per post: SodiGent,

 Botermarkt 1, 9000 Gent

	Afgeven aan onthaal of 

brievenbus De Stroom, 

 F. Rooseveltlaan 1, Gent.

Vermeld steeds je naam en 

telefoonnummer.

Hoeveel bedraagt  
de tussenkomst?

Tot 135 euro 
terugbetaald

Nodige 
documenten

	Bewijs van aansluiting bij 

een hospitalisatie

verzekering of een

	Kopie van de uitnodiging tot 

betaling van verzekeraar en

	Bewijsstukken van betaling 

voor minstens 6 maanden

	Heb je het moeilijk om je 

bewijstukken aan te leveren? 

Neem contact op met 

SodiGent.
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• Tot en met 65 jaar ontvang je 

€ 35.

• Was je op 1 januari van het jaar 

van je aanvraag 

 • 66 jaar dan ontvang je  € 70.

 • 71 jaar dan ontvang je  € 105.
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Reünie op Film Fest Gent

Geluid aan, 
camera loopt en…   

actie!
Oudcollega’s terugzien in 

een leuke sfeer en nieuwe 

vriendschappen sluiten: daar 

draait de jaarlijkse SodiGent 

reünie om. Wegens corona 

hebben we een jaartje moeten 

overslaan, maar op maandag 

18 oktober vindt een corona

veilige editie van de reünie 

plaats. SodiGent nodigt je uit 

op de 48ste editie van het Film 

Fest Gent voor een vipmiddag 

waarop jij en je oudcollega’s in 

de schijnwerpers staan. 

De deuren van de reünie gaan 

om 10 uur open. Om 10.30 uur 

is er de avantpremière van 

de Duitse film ‘Ich bin dein 

Mensch’ van regisseur Maria 

Schrader. Hoe is het om drie 

weken samen te leven met een 

android die werd ontwikkeld 

Op maandag 18 oktober rolt SodiGent de rode 

loper uit voor jou. De jaarlijkse reünie voor 

gepensioneerde leden vindt dit keer plaats op 

Film Fest Gent. Voor het eerst is er één reünie 

voor iedereen, op dezelfde dag. 

Rosita Dumortier
• 8 jaar met pensioen
• houdt van dansen en muziek

“Voor ons wordt dit het eerste evenement 

in anderhalf jaar! Mijn man en ik blijven erg 

voorzichtig, maar we kijken er naar uit om 

de oud-collega’s terug te zien.” 
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om jou gelukkig te maken? 

Dat zoekt Alma uit, een Duitse 

vrouw die enkel met het 

vreemde experiment instemt 

om extra fondsen te kunnen 

werven voor haar eigen onder

zoek naar de poëtica van oude 

administratieve teksten. 

Na de film volgt van 12.30 tot 

14.30 uur in het vipdorp van 

het filmfestival een feestbanket 

met verschillende gerechten 

en een open bar, toevertrouwd 

aan Coeur Catering, recent 

verkozen tot 2de beste cateraar 

in België.

Met of zonder film
Je kan enkel naar het VIP feest

maal komen, of naar het VIP 

feestmaal én de film. Voor het 

feestmaal zijn er verschillende 

soorten zitplaatsen: hoge stoe

len aan partytafels, lage stoelen 

aan een tafel of zeteltjes. Ben 

je slecht te been en wil je graag 

een zitplaats reserveren? Neem 

contact op met SodiGent. 

De reünie vindt dit jaar voor 

het eerst plaats op dezelfde 

dag voor alle leden. Er is geen 

onderscheid meer tussen de 

partners van SodiGent. Je kan 

nog altijd met dezelfde men

sen afspreken als op vorige 

 edities. Het voordeel is dat er nu 

SodiGentleden als oudmede

werkers van Groep Gent naar 

dezelfde reünie komen.

Iedereen welkom
Kinepolis Gent is makkelijk 

bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Meerdere bussen van 

Martine Raes
• met pensioen sinds juni 2020
• sociaal dier

“Ik ben nog maar net met pensioen maar ik 

kijk er al naar uit om mensen uit mijn hele 

loopbaan terug te zien. Het diner klinkt 

uitgebreid en vooral lekker: ik proef graag 

van verschillende hapjes.”



Film Fest Gent is het grootste filmfestival van ons land, met jaarlijks meer dan 100.000 
bezoekers, ruim 120 avant-premières, een cinefiel maar ook breed publiek en veel (inter)
nationale gasten, zoals Viggo Mortensen, Matthias Schoenaerts en Geraldine Chaplin.
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Wanneer?
Maandag 18 oktober

Waar?
Film Fest Gent

Kinepolis Gent, Ter Platen 12

Programma
• Deuren 10 uur

• Film 10.30 uur

• Diner 12.30 uur

Wie kan deelnemen?
Lid + 1 persoon

Prijs
• Film en Feestmaal VIP  

30 euro p.p. of

• Feestmaal VIP 25 euro p.p.

• SodiGent draag een deel van 

de kosten.

Inschrijven
•  Online, via mail of  telefonisch

•  Vanaf woensdag 15 septem-

ber tot en met donderdag 23 

september (of tot het volzet is)

•  Als het event niet kan plaats 

vinden, word je tijdig op de 

hoogte gebracht van moge-

lijke alternatieven

•  In de bevestigingsmail -of 

brief vind je informatie over 

de coronamaatregelen 

De Lijn bedienen een halte in 

de buurt. Kom je met de wagen? 

Die kan je achterlaten in de 

ondergrondse parking op het 

SintPietersplein of op een 

Park & Ride van Stad Gent. Voor 

tweewielers zijn er 255 over

dekte en nietoverdekte fiets

plaatsen. Ben je minder mobiel 

en beschik je over een parkeer

Andrea Schouten 
• 7 jaar met pensioen
• helpt graag op uitstappen van SodiGent

“Nu de reünie op één dag plaatsvindt, 
kan ik ook mijn collega’s terugzien en 
vrienden die bij een andere partner van 
SodiGent hebben gewerkt.”

Chantal De Clerck
• 5 maand met pensioen
•  filmliefhebber

“Het afscheid bij mijn pensioen verliep via 

videocalls. De reünie geeft de kans om 

écht dag te zeggen tegen oud-collega’s. 

Als filmliefhebber ben ik ook heel enthou-

siast over het nieuwe concept.”

kaart voor personen met een 

handicap? Dan kan SodiGent 

voor jou een parkeerplaats op 

de festivalparking reserveren. 

We zorgen er ook graag voor 

dat mensen met een beperking 

in de best mogelijke omstan

digheden kunnen deelnemen 

aan onze activiteiten. 

Reünie op Film Fest Gent
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1  Salon des jeunes
Jong geweld in het MSK

Het MSK heeft jongeren van 16 tot 26 jaar 

geselecteerd die zich laten inspireren door 

oude meesters. Naast die tentoonstelling 

kan je de veertig nieuwe museumzalen 

ontdekken die de Gentse collectie laten 

schitteren. Bewonder tientallen nooit eerder 

getoonde werken langs een volledig nieuw 

parcours door het museum. 

• MSK Gent, Fernand Scribedreef 1

• Van 7 oktober tot en met 16 januari 2022

• Standaardtarief 10 euro ipv 12 euro

• Van 19 tot 25 jaar betaal je 2 euro

• Tot en met 18 jaar gratis

• Reserveer je ticket op  

www.mskgent.be/nl/koopjeticket 

• Reserveren kan ook telefonisch op 

 09 210 10 75, elke weekdag tussen 9u00 en 

12u30 en tussen 13u30 en 16u00

• Tickets kan je ook aan de balie kopen. Hou 

er rekening mee dat alle tijdsloten volzet 

kunnen zijn.

• Neem steeds je SodiGentlidkaart mee. 

2   Kleine Catalogus
Kinderen in S.M.A.K.

S.M.A.K. betrok 350 kinderen en jongeren bij 

het samenstellen van deze tentoonstelling. Ze 

werpen een frisse blik op de collectie van het 

museum en dagen je als bezoeker uit om mee 

te gaan in hun eigenzinnige visie en anders te 

kijken naar kunst. 

Opvallend is het doolhof dat ze ontwierpen zodat 

je als bezoeker kan verdwalen terwijl je verrast 

wordt door collectiewerken zoals je ze nog nooit 

eerder zag. 

• S.M.A.K., Jan Hoetplein 1

• Tot 6 maart

• Standaardtarief 10 euro ipv 12 euro

• Van 19 tot 25 jaar betaal je 2 euro

• Tot en met 18 jaar gratis 

• Reserveer je ticket op 

 www.smak.be/tickets

• Reserveren kan ook telefonisch op 

 09 210 10 75, elke weekdag tussen 9u00 en 

12u30 en tussen 13u30 en 16u00

• Tickets kan je ook aan de balie kopen. 

• Neem steeds je SodiGentlidkaart mee. 

2 x musea

Jong & geweldig

Neem steeds 
je SodiGent-
lidkaart mee
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Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes
Momin Chaudhry
14 april 2021
Kindje van Sheeba Chaudhry
OCMW Gent

Maxine Beeckman
28 april 2021
Kindje van Lynn Mils
Stad Gent

Bas Van Oostende
11 mei 2021
Kindje van Barbara Cottyn
OCMW Gent

Emiel Lejeune
13 mei 2021
Kindje van Marlies Van Ryssel
Stad Gent

Ella-Noor De Meester
18 mei 2021
Kindje van Eline De Meester
OCMW Gent

Jef Dils
9 juni 2021
Kindje van Jonathan Dils en Maité Heirman
Stad Gent

Violette Cansse
21 juni 2021
Kindje van Gwen Cansse
OCMW Gent

Mathéo De Rycke
27 juni 2021
Kindje van Charlotte Lenaerts
OCMW Gent

Veel kindjes. Is dat het resultaat van al dat binnen zitten? Het volledige overzicht van de  

familienieuwtjes van de afgelopen maanden lees je hieronder. 

Lars Vanhove
29 juni 2021
Kindje van Chrissie Polfliet
Stad Gent

Hanne De Coster
7 juli 2021
Kindje van Kristien Van Beversluys
Stad Gent

Lot Martens
9 juli 2021
Kindje van Christophe Martens en Tine 
Bevernage
District09 en Stad Gent

Siri Verheye
9 juli 2021
Kindje van Elisabeth Vandecasteele
Stad Gent

Tuur Sioen
9 juli 2021
Kindje van Hanne Degezelle
OCMW Gent

Rosalie De Pelsemaeker
12 juli 2021
Kindje van Timothy De Pelsemaeker
Brandweerzone Centrum

Erin De Roeck
12 juli 2021
Kindje van Tina De Lobel
OCMW Gent

Gustav Minnaert
12 juli 2021
Kindje van Tatjana Van Impe
OCMW Gent

Charlotte Schmitt
en Sam Baetslé
2 juni 2021
OCMW Gent

Nikïta Packet en  
Jornny Van den Bossche
17 juli 2021
Stad Gent

Jessie De Laender
en Gust Verheyen
17 mei 2021
Stad Gent

Caroline Vincent
en Lieven Desomviele
21 mei 2021
OCMW Gent

Kimberly Deschepper
en Niki Thierens
5 juni 2021
Stad Gent

Sophie Welvaert
en Mehmet Emin Koç
23 juni 2021
Stad Gent

    Wettelijk  
samenwonen

Jarne Van Goethem en  
Thomas De Wolf
15 juni 2021
OCMW Gent

Suze Verhaeghe
13 juli 2021
Kindje van Jonas Verhaeghe
Stad Gent

Noé Vermander
16 juli 2021
Kindje van Shanna Dieren
Stad Gent

Alice Claeys
19 juli 2021
Kindje van Tim Claeys
Stad Gent

Lyando Schamphelaere
23 juli 2021
Kindje van Frederique Schamphelaere
Brandweerzone Centrum

   Huwelijken
Quinten Schouppe 
en Matteo D'hulster
5 mei 2021
OCMW Gent en Stad Gent

Jan Tiels en  
Annelies Neyens
21 mei 2021
Brandweerzone Centrum en Stad Gent

Annelies Witgeers
en Art De Groote
10 juli 2021
OCMW 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. 

Bij het overlijden van een statutair per-
soneelslid, kunnen de nabestaanden de 
 begrafenisvergoeding aanvragen bij de 
organisatie die het pensioen uitbetaalde.

Tal van kortingen met 

Xtra Present
 Jouw lijst met voordelen is plots een heel stuk 

 langer geworden, want via het voordelenplatform 

Xtra Present genieten SodiGent-leden nu van voor-

delen bij diverse merken van Colruyt Group en 

externe partners.

Zo kan je genieten van korting op je nieuwe outfit, goedkopere 

tankbeurten bij DATS 24, meerdere keren per jaar unieke 

aanbiedingen en artikelen aan een topprijs. Hoe starten? Ga naar 

dit aanbod op de SodiGent-website, daar vind je informatie om 

je aan te melden op het platform. Van zodra je aangemeld bent 

op Xtra Present, kan je de voordelen bekijken voor de webshops 

en winkels. Bovendien kan je op de actiepagina van DreamLand 

en Dreambaby ook de Benefit-kaart downloaden, hiermee 

krijg je korting in de winkels van DreamLand en Dreambaby. 

Wil je op de hoogte blijven van kortingen en deals? Schrijf je in 

op de Xtra Present-nieuwsbrief, je ontvangt dan ook een fijn 

welkomstgeschenk. Meer informatie over het voordeel en het 

aanmelden op Xtra Present vind je op de website van SodiGent. 

Heb je vragen? Dan kan je terecht bij info@xtrapresent.be of 

02 363 51 51 (op weekdagen van 9 tot 17u, vermeld dat je 

SodiGent-lid bent).

Tori Depondt
en Jorik Apers
13 april 2021
Stad Gent

Eline De Maerteleire
en Kilian Oosterlinck
22 mei 2021
Stad Gent

Rony Maenhout
en Linda Dobbelaer
17 mei 2021
Stad Gent

Sibron Segers
en Ine Van Kempen
28 maart 2021
Stad Gent

   Overlijdens
Daniel Persan
20 juni 1947 - 23 april 2021
Stad Gent

Maurice De Bouvre
2 mei 1935 - 9 mei 2021
Stad Gent

Lucien Casteels
3 april 1930 - 15 mei 2021
Stad Gent

Franciscus Vanderhaeghen 
27 mei 1934 - 26 mei 2021 
Politie

Raymond De Grauwe
6 november 1946 - 8 juni 2021
AZ Jan Palfijn

Danielle Beckx
14 maart 1946 - 22 juni 2021
OCMW Gent

Marina Depauw
27 november 1953 - 23 juni 2021
Stad Gent

Joseph Masson
24 november 1954 - 10 juli 2021
OCMW Gent

Marcel Van Beneden
18 september 1926 - 11 juli 2021 
Stad Gent

Frida Soetaert
15 december 1959 - 14 juli 2021
Stad Gent

Harry Leroy 
24 november 1944 - 14 juli 2021
Stedelijk Onderwijs Gent

Eddy Symynck
20 juli 1947 - 23 juli 2021
Stad Gent

Jeanine De Mey
28 januari 1940 - 29 juli 2021
Stad Gent
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Voordelen

Koers in ’t Kuipke
Met SodiGent naar de Zesdaagse

Wil je naar de 80ste editie van de Lotto 

Zesdaagse VlaanderenGent? 

De tickets van de openingsavond 

(dinsdag 16 november, middenplein, 

16 euro, tot 4 tickets) kan je online of 

via mail of telefoon aankopen en direct 

betalen vanaf 15 september.

De overige tickets (woensdag 17 

november, zitplaatsen cat. 4, 21 euro; 

zaterdag 20 november, middenplein, 

16 euro of zondag 21 november, 

middenplein, 16 euro) kan je enkel 

reserveren van 15 september tot en 

met 27 september. Als de vraag groter 

is dan het aanbod, volgt een loting op 

donderdag 28 oktober. SodiGent brengt 

je op de hoogte of je de kaarten hebt en 

hoe je deze moet betalen.

Meer informatie op de website van 
SodiGent.

Jubileumeditie
Gratis naar de Jaarbeurs

Jaarbeurs Gent viert in oktober haar 

75ste verjaardag op de plek waar het 

allemaal begon: het Citadelpark en 

legt de focus op lokale handelaars 

en producenten die authenticiteit, 

vakmanschap en duurzaamheid hoog 

in het vaandel dragen. 

Een ticket kost 5 euro in voorverkoop 

en 8 euro aan de kassa. SodiGentleden 

krijgen maximaal twee gratis kaarten. 

Surf naar de website van SodiGent voor 

alle informatie en je promotiecode. 

Heb je geen computer? Geen probleem, 

je mag de tickets ook afhalen in De 

Stroom, F. Rooseveltlaan 1, Gent. 

Let op: medewerkers van Stad Gent 

kunnen kaarten krijgen via hun 

werkgever.  

Meer info op www.jaarbeursgent.be

Save the date
Kerstmarkt op 18 december

Als de bladeren vallen, beginnen 

winterfans te dromen van besneeuwde 

daken, winterkoninkjes in de tuin en 

een beker glühwein op de kerstmarkt… 

SodiGent doet er alles aan om z’n 

traditionele uitstap naar de kerstmarkt 

te laten doorgaan. 

Voor meer concrete info is het 

geduld oefenen tot het magazine van 

december, maar dit mag je alvast in 

je agenda zetten: op 18 december 

trekken we, onder voorbehoud van de 

maatregelen op dat moment, richting 

Luik. Terwijl SodiGent de uitstap zo 

goed mogelijk voorbereidt, mag jij 

alvast een shoppinglijstje samenstellen 

en kerstliedjes inoefenen.

Meer info in het magazine van december
Hou rekening met een korte 
inschrijvingsperiode.

G
ol

az
o 

Sp
or

ts
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Als het kriebelt, 
moet je feesten

Afterwork concert

Het was gepland voor juni... vorig jaar. Uitstel is geen afstel. 

Zoals elk Afterwork concert treedt middenin de week een 

muzikale collega op.

Hoewel… Vorig jaar werkte 

Johan Maekelberg nog bij het 

OCMW op de dienst Werk en 

Activering, sinds 1 juli is hij met 

pensioen. Maar hij heeft nog 

wat moeite met het ‘Pwoord’, 

zegt hij. “Ik slaag er niet in 

mezelf als ‘een gepensioneerde’ 

te zien. Alsof ik sinds juli met 

vakantie ben: zo zie ik het. Door 

corona was het laatste jaar van 

mijn loopbaan ook al vreemd, 

met dat vele thuiswerken. Soms 

heb ik het gevoel dat de wereld 

is blijven stilstaan. Afscheid ne

men was des te vreemder, maar 

mijn creatief team Nederlands 

Werkt en mijn collega's leiding

gevenden hebben mij, rekening 

houdend met alle coronamaat

regelen, toch wel verrast met 

een prachtig afscheidsfeestje."

Hoge nood
Ook op cultureel vlak bleef 

het oorverdovend stil. “Mijn 

beide zoons zijn professioneel 

met muziek bezig. Zij hebben 

de impact van corona zeker 

gevoeld. Maar ook voor mij was 

het een enorme domper toen 

vorig jaar bleek dat het Sodi

Gentconcert in juni niet kon 

doorgaan. Ik ben heel blij dat 

er weer meer kan. De mensen 

hebben er nood aan om elkaar 

te zien. Toch merk je dat de 

sfeer minder uitbundig is: we 

zijn wat afstandelijker gewor

den.”

Special guests
In augustus stond Johan weer 

op de planken, met het groepje 

Ver A Luz. “Deugd dat dat deed! 

Het heeft me nóg meer zin 

gegeven om verder te wer

ken aan de songs die we op 15 

december zullen spelen. Want 

we willen natuurlijk ook nieuwe 

liedjes brengen. In ander

half jaar krijg je veel muzikale 

ideeën, hoor (lacht). Voor het 

overige verandert er niks aan 

het concept: mijn zoons Jasper 

en Sasja staan naast me op het 

podium, achteraf spelen Billie 

en Olga Leyers een djset. Ik 

hoop met heel mijn hart dat we 

er een knaller van een fuif van 

kunnen maken.”
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Wanneer?
• Woensdag 15 december

• Deuren vanaf 19 uur

Waar?
•  De Centrale, Kraan

kinderstraat 2, Gent

Bijdrage?
• 3 euro per persoon

•  SodiGent draagt een deel 

van de kosten

Inschrijven?
•  Vanaf maandag  

29 november (tot volzet)

•  Online, via mail of 

 telefonisch

15 december
in

De Centrale
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Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Driemaandelijks magazine SodiGent vzw 

September - Oktober - November 2021 

Afgiftekantoor Gent X • P 915729  

BEZOEKADRESSEN
• Onthaal in De Stroom: Franklin 

Rooseveltlaan 1 te Gent
• Onthaal in Ziekenhuis Jan Palfijn: 

Watersportlaan 5 te Gent
 

NIEUWE OPENINGSUREN
• De Stroom

-  Woensdag en vrijdag  
van 10 tot 14 uur

-  Donderdag gesloten
-  Enkel op afspraak wanneer je niet 

tijdens de openingsuren kan komen
• Jan Palfijn

-  7/9, 5/10, 9/11 en 7/12  
van 10 tot 14 uur

 

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

Tentoonstelling  
Culturele collega’s
 

Op 17, 18 en 19 oktober 2021 kan je het artistieke werk 

bewonderen van (oud)medewerkers van de partners van 

SodiGent. De tentoonstelling in de zaal Cocteau (Jan Pal

fijnstraat 17, Gent) is open van 14 tot 16 uur of op afspraak. 

Ingang is gratis.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Culturele 

Collega’s, een vereniging die al meer dan 25 jaar artistieke 

collega’s de kans geeft om hun talent aan een grote publiek te 

tonen.

Meer info op facebook @deculturelecollega’s

GESLOTEN
• 1 en 2 november
• 11 en 12 november

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

Onthaal SodiGent terug open

Goed nieuws! Vanaf september ben je terug welkom aan 

het onthaal van SodiGent.

Om vlot te kunnen helpen blijft SodiGent  verder inzetten 

in digitale en telefonische dienstverlening. Heel veel 

informatie vind je terug op de website van SodiGent. 

Je kan online tickets kopen en inschrijven voor de 

activiteiten.

Heb je vragen of wil je een premie aanvragen? Stuur 

dan een mailtje of pak je telefoon, je bent vaak sneller 

geholpen. Documenten kan je steeds opsturen naar het 

postadres van SodiGent.

Zijn je digitale mogelijkheden beperkt? Dan ben je 

uiteraard altijd welkom aan het onthaal.


