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Afterworkconcert

We hebben er lang op moeten 

wachten, maar eindelijk is het 

zover! Op 15 december staan Johan 

Maekelberg en zijn zonen Jasper en 

Sasja op het podium van De Centrale.

Veilig luisteren

Dat het afterworkconcert vorig jaar 

niet kon doorgaan, was een domper. 

Niet het minst voor Johan zelf: “Na 

die periode van windstilte staan 

we te popelen om weer muziek te 

maken. We brengen een heleboel 

nieuwe eigen liedjes mee voor een 

intiem optreden. Sasja zal ook een 

kort voorprogramma spelen, met 

instrumentale muziek die tegelijk 

sferisch en dansbaar is."

Door de coronamaatregelen zal het 

optreden van Johan en zijn zonen 

er dus iets anders uitzien. Met 

zitplaatsen voor het publiek, zonder 

dj-sessie achteraf. Dat is veiliger voor 

iedereen. Als je je inschrijft, ontvang je 

een week voor het event een mail met 

de allerlaatste coronamaatregelen.   

Het afterworkconcert duurt een uur 

en vindt plaats in de Turbinezaal van 

De Centrale, de ontmoetingsplek voor 

cultuurvogels van diverse pluimage in 

de bruisende wijk Sluizeken-Tolhuis-

Ham.
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Beste leden,

We zijn er dan toch nog niet vanaf, van die 

corona. Al kunnen we gelukkig familie en 

vrienden blijven ontmoeten, en fijne activiteiten 

organiseren. Dat doet deugd! Ook de komende 

maanden kan je daarvoor op SodiGent rekenen. Op 15 

december brengen Johan Maekelberg en zijn zonen Jasper 

en Sasja hun mooiste songs tijdens een afterworkconcert 

in De Centrale (zie hiernaast). Een paar dagen later trekken 

we, shoppinglijstjes en kerstliederen in de aanslag, naar 

de kerstmarkt van Luik (zie pagina 15). Op pagina 7 en 8 

duiken we 2022 in. Daar presenteren we een bezoek aan 

het Lam Gods, een zotte lentequiz en een paar fijne familie-

uitstappen. Uiteraard organiseren we al onze activiteiten zo 

veilig mogelijk en volgens de geldende regels.

Ik wens iedereen een gezellige en warme decembermaand 

toe. En niet vergeten: SodiGent is er zeker ook voor wie 

zich in de eindejaarsperiode eenzaam voelt, voor wie het 

financieel wat moeilijk loopt, voor wie nood heeft aan een 

luisterend oor of een duwtje in de rug. Samen en solidair naar 

2022: zo doen we dat in Gent.

Veel leesgenot. 

Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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Nieuwe 
kortingen

Wanneer
•  Woensdag 15 december

•  Deuren open vanaf 19 uur

•  Start concert 20 uur

Waar
De Centrale,  

Kraankinderstraat 2, Gent 

Wie kan deelnemen
•  Lid

•  Lid + 1 persoon

Inschrijven
•  Vanaf nu tot volzet

•  Online, via mail of telefonisch

Coronamaatregelen
•  Zittend concert

•  Covid Safe Ticket en 

mondmasker verplicht

•  Een week voor het concert 

ontvang je een mail met 

praktische info

•  Kan het event niet plaats

vinden, dan word je tijdig op 

de hoogte gebracht

Bijdrage
•  3 euro per persoon

•  SodiGent draagt een deel  

van de kosten
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Twee keer klassiek
met Lyrica

Lyrica zet 2022 in met een concert in  

de Christus Koningkerk in Gent, op  

23 januari. Het sprankelende 

programma bevat fragmenten uit  

‘La Traviata’, ‘Attila’, ‘Manon’, ‘Guillaume 

Tell’, ‘Die Fledermaus’, ‘Wiener Blut’ en 

vele andere. Als SodiGent-lid betaal je 

35 in plaats van 50 euro (cat. 1), 28 in 

plaats van 40 euro (cat. 2) of 17,50 in 

plaats van 25 euro (cat. 3). Enkele weken 

later, op 13 maart, kan je naar een 

selectie uit ‘l’Opéra d’Aran’, van Gilbert 

Bécaud of Monsieur 100.000 Volts, gaan 

luisteren. Als SodiGent-lid betaal je  

28 in plaats van 40 euro (cat. 1), 24,50 

in plaats van 35 euro (cat. 2) of 17,50 in 

plaats van 25 euro (cat. 3).

Bestel je tickets telefonisch, per mail of 

online op de website van SodiGent

Vernieuw je Benefit-kaart 
van Xtra Present

In ons vorige magazine kon je 

kennismaken met het nieuwe voordeel 

Xtra Present. Via dat voordelenplatform 

krijg je korting bij diverse merken van 

Colruyt Group en externe partners. 

Op de Xtra Present-actiepagina van 

DreamLand en Dreambaby kan 

je daarbovenop een Benefit-kaart 

downloaden. Ben je al geregistreerd 

en heb je een Benefit-kaart, dan kan 

je die vernieuwen vanaf 16 december. 

Log in op het platform en print je 

nieuwe kaart. Zo kan je tot 31 december 

2022 van kortingen in de winkels van 

DreamLand en Dreambaby blijven 

genieten. Handig met de feestdagen en 

de bijbehorende cadeautjes in aantocht!

Vraag je kaart aan via de link op de website 

van SodiGent, bij kortingen handelaars

Musical Obaia
in de ZOO

Volgend voorjaar pakt de ZOO 

Antwerpen uit met een nieuwe musical 

in de Koningin Elisabethzaal.  

Op 5 maart kan je met 30 procent 

korting de zoo bezoeken én de 

voorstelling bekijken. ‘Obaia’ is 

een inspirerend verhaal waarin de 

natuurelementen centraal staan: 

Water, Aarde, Lucht en Vuur. En dan 

is er Obaia, het vijfde kind van Moeder 

Aarde. Als de hebzucht om de hoek 

komt loeren, zijn de dieren en de 

natuur in gevaar. Zal Obaia Moeder 

Natuur kunnen redden? Afhankelijk 

van de zitplaats betalen kinderen tot 

en met 17 jaar 25,90 tot 45,50 euro, en 

volwassenen 32,90 tot 52,50 euro.

Tickets kunnen enkel online besteld worden 

via de link op de website van SodiGent 
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Comfortabel thuiswerken  
met korting
Door corona is thuiswerken de normale gang van zaken geworden.  

Als lid van SodiGent kan je gebruikmaken van de Health2Work-

webshop voor ergonomisch thuiswerkmateriaal. 

Health2Work biedt via een 

online bestelplatform voordelige 

ergonomische hulpmiddelen 

voor je thuiskantoor aan.  

De artikelen waarop je als 

SodiGent-lid korting krijgt, 

zijn uitgezocht door de interne 

preventiedienst van Stad Gent. 

Om van de kortingen te 

genieten moet je op de website 

van SodiGent inloggen met je 

SodiGent-profiel.

Heb je nog geen SodiGent-

profiel? Volg deze stappen:

1   Ga naar de website van 

SodiGent en klik op 

‘Aanmelden als SodiGent-lid’.
2   Kies vervolgens voor 

‘Registreren’.

3   Maak een Mijn Gent-profiel 

aan met het e-mailadres dat je 

aan SodiGent hebt gegeven. 

Kies een sterk wachtwoord.
4   Je ontvangt een e-mail om je 

Mijn Gent-profiel te activeren.
5   Ga opnieuw naar de website 

van SodiGent en klik op 

‘Aanmelden als SodiGent-lid’
6   Vul opnieuw je e-mailadres 

en wachtwoord in en klik op 

‘Aanmelden’
7   Je kan nu gebruikmaken van 

de extra functionaliteiten op 

de website.

Als je een foutmelding krijgt, is 

jouw mailadres waarschijnlijk 

niet gekend bij SodiGent. Vul het 

contactformulier in en vermeld 

het e-mailadres van je Mijn Gent-

profiel. SodiGent helpt je verder.
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Evenementenkalender

Op stap  
in 2022
De activiteitenkalender van 2022 ziet er bijzonder 

boeiend en gevarieerd uit, met tal van gloednieuwe 

evenementen. Nieuwsgierig? Lees in dit handige 

 overzicht wat er allemaal te beleven valt.

Zolang corona zich niet gewonnen geeft, blijven we alle ac-

tiviteiten coronaproof organiseren. In ons magazine lees je 

alles over mogelijke wijzigingen. Als je je inschrijft voor een 

evenement, word je ook steeds op de hoogte gehouden van 

alle coronamaatregelen die nodig zijn om jouw gezondheid 

en die van je collega’s te beschermen. 

Het Lam Gods 
Februari

Het Lam Gods komt na een lange 
restauratie eindelijk terug ‘thuis’ in de 
Sint-Baafskathedraal. Het is te bezichtigen 
op de nieuwe plaats in de Sacraments-
kapel, door een realitybril die het werk en 
de kathedraal tot leven brengt.

Meer info op pagina 8

Bal Populair
8 maart

Gepensioneerde leden trekken hun 
dansschoenen aan, genieten van 
een koffietje, een stuk taart of een 
aperitief en maken er samen met hun 
partner, vrienden en oud-collega’s een 
supergezellige dans namiddag van. 

Meer info in het magazine van maart

One night Only
30 juli

Een pak musicalsterren, een straf orkest, 
een strak ensemble en de allergrootste 
musicalhits maken van Middelkerke voor 
één avond de musicalhoofdstad van 
Vlaanderen. Tijdens deze Deep Bridge-
productie dans je tot een gat in de nacht. 

Meer info in het magazine van maart

Reünie
Film Fest Gent, oktober

SodiGent en Film Fest rollen de rode loper 
uit. Voor de tweede keer al vindt onze 
jaarlijkse reünie voor gepensioneerde 
leden plaats op Film Fest Gent. Heerlijk 
genieten van een goede film, met hapjes en 
bijbabbelen met oude en nieuwe vrienden.

Meer info in het magazine van september
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Nausicaá
14 april & 7 mei

Bezoek het mooiste aquarium van 
Europa in het Franse Boulogne-sur-Mer. 
Vergaap je aan liefst 58.000 maritieme 
diersoorten waaronder haaien! Laat je 
onderdompelen in de rijkdom van de 
oceaan. Zonder nat te worden…

Meer info in het magazine van maart

Lentequiz
1 april

Neenee, het is geen grapje. We houden 
op mopjesdag een lentequiz met een 
hoek af. Geen gewone quiz dus, maar 
eentje doorspekt met plezier. We 
wisselen toegankelijke quizrondes af met 
comedy en theater. 

Meer info in het magazine van maart

Afterworktheater 
December

Een bijzondere editie, met een collega-
acteur! Het is anderhalf uur lachen 
geblazen met het Gents volkstheater 
van Compagnie van de Leute, het 
huisgezelschap van De Minard. Collega 
Wendy Antoine staat op het podium. 

Meer info in het magazine van september

SodiGent On Tour
Verschillende data

Onder de noemer On Tour verkoopt 
SodiGent tickets met een korting voor 
een brede waaier aan evenementen 
en voorstellingen. SodiGent betaalt de 
korting en werkt daarvoor samen met 
een aantal partners.

Meer info in alle magazines van SodiGent 

Sinterklaasfeest 
27 november, 3 & 4 december

De Sint is weer in het land en reserveert 
maar liefst drie dagen van zijn drukke 
agenda voor SodiGent. Natuurlijk zal de 
goede man, samen met zijn lieve pieten, 
heel wat cadeautjes uitdelen. Want er zijn 
alleen maar brave kinderen, toch?  

Meer info in het nummer van september

Kerstuitstap
17 december

In 2022 trekken we naar de übergezellige 
kerstmarkt in de stad Luxemburg. We 
gaan er genieten van de wintersfeer en 
de cadeautjestijd. Voor wie de drukte wil 
vermijden is er een natuurwandeling met 
een maaltijd.  

Meer info in het nummer van september

Afterworkconcert
9 juni

We gaan uit ons dak, want collega 
Gratiën Versijpt en zijn metalband 
Allöchtöön zetten De Centrale op 
stelten. Daarna is het de beurt aan 
de gemaskerde garagerockband Los 
Fantasmas van collega Glenn Delcaert.

Meer info in het magazine van maart

Plantentuin Meise
19, 21, 24, 26, 28 juni

Kom mee naar de Plantentuin van 
Meise. Met 92 hectare en 18.000 
soorten planten is dit één van grootste 
ter wereld. Geniet van de prachtige 
kleuren en ontdek het onderzoek naar de 
bescherming van de biodiversiteit.

Meer info in het magazine van juni



Waar het  
Lam thuis is

Bezoek aan Sint-Baafs

Weet je nog? Eén van de evenementen van SodiGent 

in 2020 was een bezoek aan de prachtige overzichts-

tentoonstelling over Van Eyck en de renovatie van het 

Lam Gods. Ondertussen hangt dat werk weer thuis, in 

de Sint-Baafskathedraal. In februari bezoeken we de 

vernieuwde thuisbasis van het meesterstuk.

SodiGent was nog bij de ge-

lukkigen die de tentoonstelling 

over Jan Van Eyck konden 

bezoeken met meer dan 1.250 

 leden! Daarna moest de  wereld 

op slot door corona. In het 

Museum voor Schone Kunsten 

ging men verder met het verwij-

deren van de oude verharde 

vernislagen en de overschil-

deringen op het Lam Gods. 

Daardoor is het meesterwerk 

nu weer in z’n volle glorie te be-

wonderen, in een nieuw bezoe-

kerscentrum dat speciaal voor 

de gelegenheid gebouwd werd 

en van de nieuwste  technieken 

gebruikmaakt. Zo kan je in de 

crypte van de kathedraal naar 

het verleden reizen met behulp 

van een augmented reality-bril. 

Je beleeft de bewogen geschie-

denis van het Lam Gods en de 

 kathedraal alsof je er zelf bij was. 

Naast de reality tour voor vol-

wassenen (vanaf 12 jaar) is er 

ook een tour met bril voor kin-

deren van 6 tot 11 jaar. Daarin 

maak je op ludieke wijze kennis 

met het Lam Gods en zijn ge-

schiedenis. De audiotours duren 

60 minuten en zijn beschikbaar 

in het Nederlands, Frans en 

Engels.

Wanneer
• Woensdag 16, vrijdag 18,  

zaterdag 19, zondag 20 ,  

dinsdag 22, zaterdag 26 en 

zondag 27 februari

• Elke dag bieden we verschillende 

tijdsloten aan

Waar
•  Bezoekerscentrum   

Sint-Baafskathedraal Gent

Inschrijven
• Vanaf 10 december tot volzet

• Online via de website, via mail, 

telefoon of aan de balie van 

SodiGent

Wie kan er deelnemen
• Lid 

• Lid + 1 persoon

• Lid + gezin (inwonend)

Prijs
• 5 euro per persoon vanaf 13 jaar

• 4 euro per persoon tot 12 jaar

• Augmented reality-bril 

inbegrepen

• SodiGent draagt een deel van de 

kosten

Coronamaatregelen
• Veertien dagen voor het event 

laten we weten hoe alles kan 

doorgaan

• Als het event niet kan plaats-

vinden, word je tijdig op de 

hoogte gebracht van mogelijke 

alternatieven of annulering

8



Een feest voor
ogen en oren 

Musical 

Ook de cultuur- en evenementensector herleeft na corona, met veel 

mooie concerten en voorstellingen. Dankzij SodiGent kan je daar voor een 

zacht prijsje van genieten. 
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Bestel je 
kaartjes op  

de site

Elke jaar brengt Deep Bridge 

voorstellingen die door een volledig 

Vlaamse cast gespeeld worden 

en doorspekt zijn met humor en 

meezingers. In juli gaan we samen naar 

'One Night Only' (zie pagina 6), maar als 

SodiGent-lid krijg je 15 procent korting 

op álle musicals van Deep Bridge. In 

Gent, maar ook in Antwerpen, Hasselt, 

Hoboken, Midddelkerke en de andere 

locaties op deepbridge.be.

De eerste voorstellingen die in de 

Capitole Gent gespeeld worden zijn 

'The Sound of Music', het overbekende 

en hartverwarmende verhaal van Maria, 

en 'Sneeuwwitje', dat in de Deep Bridge-

versie een feest voor jong én oud is.

Je kan je tickets enkel online bestellen, via 

een link met kortingscode op de website 

van SodiGent, nadat je hebt ingelogd met 

je SodiGent-profiel. Nog geen SodiGent-

profiel? Op pagina 5 lees je hoe je er één 

aanmaakt. 



Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes

Clara De Bruyn
12 april 2021
Kindje van Liena Valcke
OCMW Gent

Florence July
18 juni 2021
Kindje van Evelien Vervaet
Stad Gent

Elias Roman
4 juli 2021
Kindje van Nika Maes
OCMW Gent

Emiel Seconde Van 
Hoorde
20 juli 2021
Kindje van Björn Seconde
Stad Gent

Ikhlas Hamida
22 juli 2021
Kindje van Mohammed Hamida
AZ Jan Palfijn

Ercan Necati Sancak 
en Cihangir Ahmet 
Sancak
22 juli 2021
Kindjes van Sevinç Bicer
Stad Gent

Rosie Coddens
24 juli 2021
Kindje van Pieter Coddens
Stad Gent

Hermes Van de Vaerd
25 juli 2021
Kindje van Annelore Raman
Stad Gent

Oone Vermassen
2 augustus 2021
Kindje van Charlotte L'Ecluse
Stad Gent

Siebe Decorte
3 augustus 2021
Kindje van Nele De Vis
Stad Gent

Cilou Blancquaert
3 augustus 2021
Kindje van Anthony Blancquaert
AZ Jan Palfijn

Arthur Baetslé
4 augustus 2021
Kindje van Charlotte Schmitt
OCMW Gent

Insaf Elomari
6 augustus 2021
Kindje van Abdel-Ali Elomari
Stad Gent

Doua Jendoubi
8 augustus 2021
Kindje van Emilie Faingnaert
Stad Gent

Corneel Van Hoey
8 augustus 2021
Kindje van Gregory Van Hoey
Brandweer Gent

Lexi Wille
14 augustus 2021
Kindje van Amanda Buysse
Stad Gent

Ellie Belaen
24 augustus 2021
Kindje van Laura Kucinskaite
OCMW Gent

Dante Moriter
4 oktober 2021
Kindje van Lorenzo Mortier
AGB Erfgoed

Khadija Dibbasey
4 oktober 2021
Kindje van Lies Van Achte
Stad Gent

Lowie Van Deuren
7 oktober 2021
Kindje van Jolien Van Deuren
Stad Gent

Mira Marakhonina
11 oktober 2021
Kindje van Ilia Marakhonin
Stad Gent

Emma Everaert
14 oktober 2021
Kindje van Margot Van De 
Gehuchte
Z Jan Palfijn

   Huwelijken
Davy Van Den Heede
en Mira De Moor
7 juli 2021
Stad Gent

Gaëlle Sarens
en Dirk Depaepe
16 juli 2021
Stad Gent

Tijl De Witte
en Jakoba Laga
20 juli 2021
Stad Gent

Sven De Schampheleire
en Kathleen De Kerpel
14 augustus 2021
Stad Gent

Aline Naessens
en Geert Meuleman
20 augustus 2021
Stad Gent

Eveline Plasschaert
en Youri Van Hoe
27 augustus 2021
Stad Gent

Melina Van Lysebettens
en Yves Dupré
3 september 2021 
Brandweerzone Centrum

Kjell Vanmechelen
en Laurie-Ann Ampe
4 september 2021
District09

Toon Meuleman
en Ann Desmedt
25 september 2021
Brandweerzone Centrum

Evy Verbiest
en Steve Van de Velde
1 oktober 2021
Stad Gent

Rita Vaerewyck
en Albert Verroken
15 oktober 2021
Stad Gent

Inge Van Severen
en Steven Genbrugge
16 oktober 2021
Stad Gent

Fran Destoop
24 augustus 2021
Kindje van Karlien Delclef
Stad Gent

Flora Pieters
1 september 2021
Kindje van Bram Pieters
District 09

Simon Essuman
4 september 2021
Kindje van Eugenia Krapa
Stad Gent

Medard Blomme
6 september 2021
Kindje van Marlies Geirnaert
AZ Jan Palfijn

Milo van der Cruyssen
6 september 2021
Kindje van Alexandra Poelman
Stad Gent

Ferre De Lentdecker
7 september 2021
Kindje van Karen De Boeck
Stad Gent

Gus Demuynck
13 september 2021
Kindje van Esther Heeman
Stad Gent

Nasr El Boutaibe
26 september 2021
Kindje van Youssef El Boutaibe
Stad Gent

Arnoux Peleman
1 oktober 2021
Kindje van Dirk Peleman
North Sea Port
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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.

Een overlijden?
Bij het overlijden van een 
statutair personeelslid, 
kunnen de nabestaanden de 
begrafenisvergoeding aanvragen 
bij de organisatie die het 
pensioen uitbetaalde. Sta je in 
voor de begrafeniskosten van 
een overleden personeelslid? 
Neem dan contact op met 
de personeelsdienst van de 
organisatie waar het personeelslid 
tewerkgesteld was.

Roland Versluys
25 februari 1943 - 23 augustus 
2021
Stad Gent

Johan Sepelie
6 juni 1959 - 5 september 2021
Stad Gent

Hilda Vereecken
1 december 1939 - 24 september 
2021
OCMW Gent

Robert Lybaert
23 februari 1933 - 6 oktober 2021
Stad Gent

Robert De Neve
10 juli 1932 - 14 oktober 2021
Stad Gent

Gaston Rottiers
19 januari 1938 - 21 oktober 2021
Stad Gent

Voorwaarden
Ben je gepensioneerd en minstens vijf jaar lid van SodiGent? Dan 

betaalt SodiGent een deel van je hospitalisatieverzekering terug, 

ongeacht bij welke verzekeraar je bent aangesloten.

Wat moet je doen?
Bezorg ons voor 31 december 2021 een kopie van de uitnodiging tot 

betaling van de verzekeraar en de bewijsstukken van betaling voor 

minstens zes maanden. Heb je het moeilijk om de stukken aan te 

leveren? Neem dan contact op met SodiGent en we helpen jou met 

plezier verder.

Tegemoetkoming
• Tot en met 65 jaar ontvang je een premie van 35 euro.

• Was je op 1 januari 2021 66 jaar? Dan ontvang je 70 euro.

• Was je op 1 januari 2021 71 jaar? Dan ontvang je 105 euro.

Tegemoetkoming

Hospitalisatieverzekering 2021
Gepensioneerde leden van SodiGent krijgen een deel van hun 
hospitalisatieverzekering terugbetaald. Hoe en hoeveel? Dat 
lees je hieronder.

    Wettelijk  
samenwonen

Julie Lapeire
en Christophe Lecompte
23 juli 2021
Stad Gent

Ciel Brackenier
en Yves Coolsaet
11 augustus 2021
OCMW Gent

Filip Remmerie en Sil-
vie Van Rie
20 augustus 2021
North Sea Port Ghent en Stad 
Gent

Nika Maes
en Steven Roman
23 september 2021
OCMW Gent

Valerie Vermeiren
en Jeroen Deprez
2 oktober 2021
Stad Gent

Jessica Bottelberghe
en Jeffrey Boddou
15 oktober 2021
Stad Gent

   Overlijdens
Yvonne De Backer
30 augustus 1934 - 24 april 2021
Stad Gent

Jerome Verdonck
17 oktober 1942 - 22 juli 2021
Stad Gent

Yvonne Vandecasteele
19 april 1938 - 26 juli 2021
Stad Gent

Overstromingsramp afgelopen zomer

De extreme wateroverlast ligt nog vers in ons geheugen.  

Ben jij getroffen door de overstromingen op  

14, 15, 16 juli ? Wie schade heeft en gedomicilieerd is in het 

 getroffen gebied, mag contact opnemen met  SodiGent via  

09 266 53 80 of sodigent@stad.gent.
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Cadeautjes 
met korting
Wie zegt dat je diep in je portemonnee moet tasten om 

de feestdagen door te komen? Dankzij SodiGent kan je bij 

een heleboel handelaren mooie kortingen krijgen. Tijd om 

cadeautjes in te slaan!

De zachtste handdoeken en plaids
Zeker in de winter is het fijn om je 

na een bad of een douche in een 

zachte handdoek te wentelen en 

daarna met een gezellige plaid op 

de bank te kruipen. Als SodiGent-lid 

krijg je 48 procent korting op alle 

producten op de website van S3, 

waar ze de superkwalitatieve hand-

doeken en dikke plaids van Kó-Sý 

(IJslands voor ‘pure gezelligheid’) 

verkopen. Blik je liever vooruit naar de zomer? Dat kan, want S3 heeft 

ook leuke strandlakens met hippe prints (van het Zuid-Afrikaanse 

merk Granadilla) en comfortabele zwemshorts voor heren en jongens 

in de aanbieding.

Vanaf 29 euro worden je aankopen gratis aan huis geleverd. De 

prijzen op www.sodigent.gent zijn onder voorbehoud, zolang de 

voorraad strekt en volgens de voorwaarden van de leverancier.

Met korting naar Kinepolis

Wil je je iemand echt gelukkig maken?  

Geef dan een film cadeau. Want met een 

ticket voor de bioscoop schenk je spanning, 

romantiek of avontuur. SodiGent-leden 

betalen 9,55 euro in plaats van 11,95 euro. 

Voor 3D-films, films van lange duur of films 

in laser ultra betaal je een supplement.  

Je koopt je tickets bij voorkeur online via  

www.sodigent.gent. Lukt dat niet? Maak dan 

een afspraak om papieren tickets te kopen 

aan het onthaal. 

Heb je nog Kinepolis-tickets liggen die je via 

SodiGent hebt aangekocht? 

Daarvan werd de vervaldatum 

verlengd. Op de SodiGent- 

site vind je de precieze data.
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De Gentse Kookwinkel 
In de Gentse kookwinkel by  Maurice 

Rogge vind je alles wat je nodig 

hebt voor je keuken. Sinds vier 

generaties is de zaak toonaange-

vend op het vlak van potten en 

pannen,  keukenapparatuur, messen 

en  keukentextiel, van kwaliteits-

merken als Demeyere, KitchenAid, 

Silit, Rösle, le Creuset, enzovoort. 

Om na het koken gezellig te tafelen 

vind je er ook een uitgebreide collectie servies en bestek, glazen en karaffen, 

en tafel decoratie. Weet je niet wat te kiezen? De medewerkers staan klaar met 

 deskundig advies.

SodiGentleden krijgen op vertoon van hun lidkaart 20 procent korting op de 

verkoopprijzen van tafel- en keuken benodigdheden, en dat 

in de winkel op de Steendam  17 in Gent bij Sint- Jacobs.  

Er is geen korting op electro en op promoties.

Je kan niet kiezen? Met een geschenk-

cheque van Art & Craft kan je alle 

kanten uit, want de winkels en website 

hebben een zeer uitgebreid aanbod 

(fotografie, video, computer, telefonie, 

huishouden, beauty...) Als SodiGent-lid 

krijg je 5 procent korting.

Op avontuur met  
Ice Mountain en  
Jungle City

Ken je mensen die graag  skiën, snow-

boarden en snowtuben?  Die graag de 

supervrouw of -man in zichzelf ontdekken 

in één van de grootste skydivingtunnels 

ter wereld? Die graag paintballen, suppen, 

flyboarden of aan de slag gaan met pijl 

en boog? Doe ze een cadeaubon voor Ice 

Mountain Adventure Park Komen of Wevel-

gem cadeau. De jongsten doe je een plezier 

met een bezoek aan de binnenspeeltuin, de 

dieren, de kinderboerderij en de donkere (!) 

minigolf van Jungle City en Jungle Goolfy 

in Doornik.

SodiGent-leden betalen 12 euro 

voor een geschenkbon die 

de waarde heeft van 15 euro. 

Die geschenkbon kan je online 

aankopen via de SodiGent-website. Je kan 

meerdere geschenkbonnen per keer gebrui-

ken. Die kunnen  zowel online als daar aan 

de kassa ingeruild worden. 

Je vindt alle handelaren met 
SodiGent-korting terug op onze 
website. Bij een deel ervan (zoals 
Light Gallery en Art & Craft) kan 
je betalen met ecocheques
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Ga je mee naar 
de kerstmarkt? 

Wintersfeer in eigen land

Lichtjes branden in de boom, zeg me please dat ik 

niet droom. Kerstman maak me blij… Wat ik wil met 

kerstmis ben jij! Eén week voor het event ontvang je 

meer info over de coronamaatregelen.

Dit jaar kunnen we eindelijk weer samen naar de kerst-

markt. We blijven in eigen land, en trekken naar Luik. 

In zo’n tweehonderd houten chalets vind je alles wat je 

winterhartje begeert: lokale en buitenlandse culinaire 

specialiteiten, unieke cadeautjes…  Ook aan animatie is 

er geen gebrek: je kan je op de slee- of ijsbaan wagen, 

van muziek genieten en kennismaken met Waals en 

Frans ambachtswerk. De grootste en oudste kerstmarkt 

van Wallonië ontvangt ons met open armen! 

Ontdek Luik
Luik heeft tijdens de winterperiode heel wat te bieden. 

 Gelukkig heb je ook de tijd om de stad te ontdekken. 

Beklim de Buerenberg, een oplopende straat met 374 

treden richting Citadel; zoek de rust op in de kathedraal, 

maak een stadswandeling of bezoek één van de vele 

musea. 

Wanneer
• Zaterdag 18 december

Vervoer
• De bus vertrekt aan de P&R 

Antwerpsesteenweg (Carrefour 

Oostakker) of P&R Zuiderlaan 

(Topsporthal)

• Inchecken om 9.45 uur

• Vertrek om 10 uur 

• Aankomst Luik rond 12 uur

• Vertrek naar Gent om 20 uur

• Terug in Gent rond 23 uur

Inschrijven
• Vanaf nu tot volzet

• Online, via de site of via mail, 

telefonisch of aan de balie in  

De Stroom of Jan Palfijn

Wie kan deelnemen
• Lid

• Lid + 1 persoon

• Lid + gezin (inwonend)

• Lid + kleinkinderen

Prijs
• 6 euro per persoon

• SodiGent draagt een deel van de 

kosten

Coronamaatregelen
• Op de bus is het dragen van een 

mondmasker verplicht

• Een week voor het event ontvang je 

een mail met praktische info

• Kan het event niet plaatsvinden, dan 

word  je tijdig op de hoogte gebracht
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1  10 jaar Muller Van Severen
Design Museum Gent

Vanaf 7 maart blijven de deuren van het 

Design Museum Gent even dicht voor 

uitbreidingswerken. Wie daarvoor nog een 

keer naar de collectie wil komen kijken, 

doet dat door de ogen van het Gentse 

ontwerpersduo Muller Van Severen. 

Om hun 10-jarige jubileum te vieren, 

selecteerden Fien Muller en Hannes Van 

Severen een 100-tal collectiestukken.  

• Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5

• Tot 6 maart 2022

• Op vertoon van je SodiGent-lidkaart 

betaal je 8 euro in plaats van 10 euro

• Van 19 tot 25 jaar betaal je 2 euro

• Tot en met 18 jaar gratis 

• Reserveer je ticket op  

www.designmuseumgent.be/tickets 

2   Wonderlijke voyage
Sint-Pietersabdij

In 1721 vertrekt de Gentenaar Michael De 

Febure op handelsmissie naar Oost-Indië. De 

belevenistentoonstelling ‘Wonderlijke voyage’ 

is gebaseerd op zijn reisdagboek. Het avontuur 

wordt verteld door een schare topacteurs, onder 

wie Titus De Voogdt en Sebastien Dewaele. Aan 

de hand van historische zeekaarten, modellen 

en exotische dieren navigeer je naar een ver en 

fascinerend verleden. Voor reizigers vanaf 7 jaar.

• Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9

• Tot 6 maart 2022

• Op vertoon van je SodiGent-lidkaart betaal je  

7 euro in plaats van 12 euro

• Van 13 tot 18 jaar betaal je 2 euro

• Tot en met 12 jaar gratis 

• Reserveer je ticket op  

www.sintpietersabdijgent.be

Naar het museum

Twee porties 
cultuur, graag

Neem steeds 
je SodiGent-
lidkaart mee
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De grens tussen design en sculptuur verkennen? Je laten meeslepen door een 

audioverhaal over een exotische expeditie? Dankzij SodiGent doe je beide met korting.  
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Driemaandelijks magazine SodiGent vzw 

December 2021 - Januari - Februari 2022 

Afgiftekantoor Gent X • P 915729  

BEZOEKADRESSEN
• Onthaal in De Stroom: Franklin 

Rooseveltlaan 1 te Gent
• Onthaal in Ziekenhuis Jan Palfijn: 

Watersportlaan 5 te Gent
 
AANGEPASTE OPENINGSUREN
VANAF MAANDAG 3 JANUARI
• De Stroom

- Woensdag: van 9 tot 12.30 uur en  
14 tot 16 uur 

-  Vrijdag: van 9 tot 12.30 uur
-  Donderdag: gesloten
-  Alle andere dagen: enkel op afspraak

• Jan Palfijn
-  Dinsdag 7 december, 4 januari,  

1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 
7 juni, telkens van 10 tot 14 uur

 

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

Korting kinder- en  
jeugdkampen
 

Met de planning van de schoolvakanties 

kan je niet vroeg genoeg beginnen. Zeker 

als je kinderen op kamp willen gaan, ben 

je er maar beter snel bij. Als lid van SodiGent krijg je mooie 

kortingen op de sportkampen van BVLO en Sportievak, de 

taalkampen van Ruysschaert Language Academy, de taal- en 

skivakanties van CLIP, de ondernemerskampen van Junior 

Argonauts (ondernemerskampen), de kunstzinnige kampen 

van MiLa en de vakantiekampen van Free-Time en Heyo.  

Neem snel een kijkje op www.sodigent.gent voor meer info.

GESLOTEN
• Van 27 tot en met 31 december

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

Om vlot te kunnen helpen blijft SodiGent inzetten op 

digitale en telefonische dienstverlening. Heel veel info 

vind je op de website, en ook tickets kopen of inschrijven 

voor activiteiten kan online. Heb je vragen of wil je een 

premie aanvragen? Stuur dan een mailtje of pak de 

telefoon. Documenten kan je steeds via de post opsturen. 

Zijn je digitale mogelijkheden beperkt? Dan ben je 

uiteraard altijd welkom aan het onthaal.


