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Bal Populair
Samen naar Nausicaá
Doe mee met de Lentekolderquiz

Tickets Floraliën

Beste SodiGent-leden,

Geen grap!

Ja, je hebt het goed gezien: hiernaast staat een
nieuwe foto. Even voorstellen? Ik ben Hafsa
El-Bazioui: 34 jaar, mama van twee kinderen,
kersvers schepen én opvolgster van voorzitter
Bram Van Braeckevelt. Op pagina 8 en 9 kan je me
wat beter leren kennen.

Zet je schrap voor de

In hetzelfde interview nemen we afscheid van Bram.
In naam van alle leden en bestuursleden van SodiGent
en mezelf wil ik hem bedanken voor zijn bevlogen
voorzitterschap. Het was geen gemakkelijke periode,
maar SodiGent stónd er. Waar nodig ondersteunden we
de leden en gaven we hun een duwtje in de rug.
Met een renteloze lening, bijvoorbeeld (zie pagina 12).
Voor veel leden maakten we daarmee een groot verschil.

De gekste vragen, de beste ambtenarenmoppen en
vooral heel veel plezier: dat zijn de ingrediënten van
de eerste Lentekolderquiz van SodiGent. Niet toevallig
vindt die plaats op… 1 april.

Als het kon, brachten we mensen samen. Elkaar
ontmoeten vind ik belangrijk. Ik hoop dat we elkaar
snel en op een veilige manier kunnen zien. Tijdens de
Lentekolderquiz (zie hiernaast), op ons allereerste Bal
Populair (zie pagina 6) of op de Floraliën (zie pagina 7).

In Duitsland heet 1 april Narrentag. In de VS is het April Fool’s
Day. De Russen vieren Den Doeraka, de Dag van de Dommerik.
En in Frankrijk plakken ze een vis op je rug en ben je de
Poisson d’Avril. Bij de Britten mag je na 12 uur ‘s middags geen
grap meer uithalen, want dan ben je zelf de ‘fool’.
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Niks is zeker
Genoeg theorie, hoewel die je weleens van pas zou kunnen komen. Op 1 april legt SodiGent je namelijk in de luren
op de eerste Lentekolderquiz, een aprilvisquiz vol
toegankelijke vragen over… Tja, dat houden we nog
even geheim.
Of de beste ploeg op het einde wint? Zelfs daar ben je niet
zeker van. Eén ding staat wel vast: jij en je teamgenoten
zullen een vrolijke avond beleven. Inschrijven doe je met een
ploeg (maximaal zes personen, er is geen minimum), als
duo of individueel. Van de ‘losse’ deelnemers maakt
SodiGent zelf clubjes van vrolijke quizvrienden.

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

Lolbroeken
Special guests op de quiz zijn The Lunatics, al meer dan twintig
jaar een vaste waarde in Gentse impro- en comedyscene. Wedden dat ze je stoutste en meest onnozele verwachtingen zullen
overtreffen?

Veel (lees)plezier,
Voorzitter Hafsa El-Bazioui
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Lentekolderquiz

Wanneer
• Vrijdag 1 april
- 19 uur: deuren open
- 19.30 uur: start quiz
- 23 uur: einde
Waar
• Parnassuskerk
Oude Houtlei 122, Gent
Wie kan deelnemen
• Ploegjes van maximaal zes
personen
• Minstens de helft is lid
Inschrijven
• Vanaf woensdag 2 maart
• Online, via mail, telefonisch
of aan de balie

Overzicht
• Individueel of als duo (lid
+ 1 persoon)
• Heb je een ploeg? Kies
dan een naam voor je
team en vul die in bij de
opmerkingen
• Nog geen ploeg? Wij
matchen je met leuke
quizvrienden. Vul niks in bij
de opmerkingen.

04
07

Voordelen
voor fiets en auto

Bijdrage
• 3 euro per deelnemer
• Als het event niet kan
plaatsvinden, word je tijdig
op de hoogte gebracht van
de nieuwe datum.

Met korting
naar de Floraliën

08
13

Van voorzitter
tot voorzitter

Popart
in S.M.A.K.
15
Opening
Pretparken
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Rij rij rij

Er hoort een korting bij…
Fietsen Geirnaert
Eriks fietsateljee
Eriks fietsateljee heeft al meer dan twintig jaar
op de teller. En Erik zelf schoolt zich jaarlijks bij
om de laatste technologieën te doorgronden.
Op vertoon van je SodiGent-lidkaart krijg je
7% korting op de aankoop van een nieuwe fiets
in de winkel.
• Kolegemkouter 10, Mariakerke
• www.eriksfietsateljee.be

Plum
Plum is dé referentie in Gent! Met Annick
Houtsaeger is er een nieuwe uitbater, de
prima service en het uitgebreide aanbod
zijn gebleven.
Op vertoon van je SodiGent-lidkaart krijg
je 10% korting op fietsen, fietsonderdelen
en herstellingen.
• Nederkouter 141, Gent
• www.plum.gent
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Fietsen Asfra Flanders
Bij Fietsen Asfra Flanders, in het
centrum van Oudenaarde, krijg je
persoonlijk en deskundig advies, in
functie van jouw smaak en budget.
Op vertoon van je SodiGent-
lidkaart krijg je 10% korting op
fietsonderdelen, accessoires,
fietsen van het merk Flanders of
Giant, en 5% korting op fietsen van
het merk BH.
• Bergstraat 75, Oudenaarde
• www.asfra.be

Fietsen Geirnaert garandeert z’n klanten
uitstekende kwaliteit en degelijke service.
Je vindt er de perfecte fiets voor groot,
klein, jong of oud.
Op vertoon van je SodiGent-lidkaart
krijg je 10% korting op alle fietsen en alle
merken (uitgezonderd andere lopende
acties/kortingen).
• Franz Wittoucklaan 5, Zelzate
• www.fietsengeirnaert.be

Casa de Ciclistas
Bij de Brugse Poort in Gent, naast het
natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen,
vind je Casa de Ciclistas, de expert
in fietsaccessoires.
Op vertoon van je SodiGent-lidkaart
krijg je 5% korting bij de aankoop van
onderdelen en accessoires.
• Tortelduifstraat 79A, Gent
• www.casadeciclistas.be

Goedkoper tanken bij DATS 24

Autodelen met Cambio
Heb je af en toe kort of wat langer een auto nodig?
Dan helpt Cambio je in geen tijd op weg.
Als SodiGent-lid krijg je 15 euro korting als je bij
Cambio gaat autodelen. Je vraagt je Cambio-kaart
aan via de link op sodigent.gent, je reserveert
je auto via de Cambio-app, de website of de
telefoon, en weg ben je. Betalen doe je achteraf.
• Schrijf in via www.sodigent.gent

Tank voordelig bij Q8
Met een VAB-tankkaart krijg je
als SodiGent-lid 1,3 eurocent
korting per getankte liter.
De kaart is gratis, en je kunt
ze de klok rond gebruiken in
de 540 Belgische Q8-stations.
Dankzij de tweewekelijkse
domiciliëring van je tankbeurten krijg je betalingsuitstel.

Met je Xtra-kaart krijg je altijd en overal een korting van
1 eurocent op de pompprijs per getankte liter. Je betaalt ten
vroegste twee dagen na je tankbeurt per domiciliëring. Surf
naar dats24.be/mijn-xtra en vraag je Xtra-kaart aan met je
SodiGent-kortingscode.
• Ga naar www.sodigent.gent voor je kortingscode

Korting bij TotalEnergies
Bij TotalEnergies, de leverancier van tankkaarten bij Stad Gent, kun
je als SodiGent-lid nu ook een kaart voor persoonlijk gebruik krijgen.
Zo’n National Fleet-kaart levert je een korting van 0,145 euro per
getankte liter op, in de 586 Total-stations in België.
Als je ook nog een Total Club-getrouwheidskaart aanvraagt (gratis
te verkrijgen bij elke stationsuitbater), spaar je bij elke aankoop van
brandstof Total-punten. Die ruil je om voor cadeaus en/of cash. Met
de getrouwheidskaart heb je ook recht op gratis pechverhelping en
een vervangwagen (bij je thuis en in 35 Europese landen). Om daarvan te kunnen genieten moet je om de drie weken minstens 25 liter
op je kaart laten valideren.
• Meer info over de korting, voorwaarden en het aanmaken van een
tankkaart op de website van SodiGent.

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
JFB/MG

• Vraag je VAB-tankkaart aan via
de link op www.sodigent.gent

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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Bal Populair

Swingen en smullen
Wordt het niet eens tijd dat we elkaar terugzien?
Met een drankje, een stuk taart en een danspasje erbij?
Dat kan op ons allereerste Bal Populair voor gepensioneerden.

Op 24 maart ben je van harte welkom om
aan te schuiven aan ons dessertenbuffet.
Wie zin heeft om te dansen, mag zich
helemaal laten gaan. We gaan helemaal
oempalapapero. Een foxtrot, de tango
of liever de macarena? Geen probleem,
onze huis-dj draait plaatjes naar ieders
smaak. Dansschool Crazy Legs komt
langs voor een korte dansinitiatie.
Ideaal voor als je niet weet of je het nog
wel kan, na dat lange stilzitten. Geen
dansbenen? Dan neem je toch gewoon
nog een stukje taart....
In het groen
Voor het Bal Populair verwelkomen we
jullie in Salons Valkenbulcke. De feestzaal
is prachtig gelegen, in een groen gebied
naast Gent waar vroeger ijverig gejaagd
werd. Vandaar ook de naam, want in
deze hoeve werden valken op stok gezet.
Jagers kozen hun valk uit de bulk om
hen te helpen hun prooi te spotten.
Even de lucht van de natuur opsnuiven?
Dat kan, er is een buitenruimte. Of de
lentezon van de partij zal zijn, weten we
nog niet. We duimen!
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Wanneer
• Donderdag 24 maart,
van 14 uur tot 19 uur
Waar
• Salons Valckenbulcke
Biezestraat 8, Merendree
Inschrijven
• Vanaf woensdag 2 maart
• Online, via mail,
telefonisch of aan de balie
Wie kan deelnemen
• Gepensioneerd lid
+ 1 persoon
Bijdrage
• 10 euro
Vervoer
• Er is een ruime parking.
• Rij je liever mee met
de pendelbus? Die
vertrekt ter hoogte van
de busparking in de
Kasteellaan 363, dicht bij
de Dampoort.
• Inchecken: 13.15 uur
• Vertrek: 13.30 uur
• Terugritten: 17.30 uur,
18.15 uur en 19 uur
Praktisch
• Covid Safe Ticket
• Als het bal niet kan
plaatsvinden, verplaatsen
we het evenement naar
een latere datum.

Floraliën

Reis naar
het paradijs
Derde keer, goede keer: de 36ste editie van
de Floraliën werd twee keer uitgesteld wegens
corona, maar komt het Gentse ICC nu echt in
de bloemetjes zetten. SodiGent trakteert op
voordelige tickets.
Van 29 april tot en met 8 mei vormen de vertrouwde
gebouwen van het ICC, de Floraliënhal en het Kuipke het
decor voor de creaties van nationale en internationale
topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars.
Je ontdekt er meer dan 500.000 bloemen en planten, in
een binnentuin van 1,5 hectare en langs een ontdekkingsparcours van 1,5 kilometer.
Het thema van deze editie is ‘Het paradijs, mijn wereldse
tuin’. Want tuinen, of het nu perfecte pelouses of wilde
bloemenweides zijn, kunnen je zo gelukkig maken dat je je
in het paradijs waant.
Meer info: www.floralien.be

Wanneer
• Zaterdag 30 april en
woensdag 4 mei
• Tijdsloten om 14, 15 en
16 uur
• Een bezoek duurt
ongeveer twee uur
• Aanmelden vóór het
begin van het tijdslot
dat je hebt gekozen
Wie kan deelnemen
• Lid
• Lid + 1 persoon
• Lid + inwonende
gezinsleden
Prijs
• Vanaf 19 jaar: 12 in plaats
van 27 euro
• Personen met een EU
Disability Card: 12 in
plaats van 27 euro
+ begeleider gratis
• Kinderen 6 tot 18 jaar:
5 euro
• Kinderen jonger dan
6 jaar: 1 euro
Inschrijven
• Vanaf 9 maart tot volzet
• Online, via mail,
telefonisch of aan de balie
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Hafsa El-Bazioui neemt de fakkel over

Van voorzitter
tot voorzitter
“We hebben meer gemeen dan je zou denken,” zegt Bram
Van Braeckevelt als hij naast Hafsa El-Bazioui gaat zitten.
De uittredende SodiGent-voorzitter is tevreden. Omdat
corona SodiGent niet heeft kleingekregen, én omdat zijn
opvolger een gelijkgestemde ziel is.
Dat Hafsa als eerste bij vzw
Trafiek is gearriveerd, mag een
klein wonder heten. Het koffieen theehuis ligt in de Brugse
Poort, de plek waar de nieuwe
voorzitter is opgegroeid. “Ik
weet dat ik hier overal
aangesproken word: dat is
de charme van een volkse
wijk zoals deze. Wat vroeger
vertrekken is de boodschap.”
Nieuwjaarsbrief
Sinds 1 januari is Hafsa aan de
slag als schepen (van Personeel,
Facilitair Management en
Internationale Solidariteit) en
voorzitter van SodiGent. Maar
ze kent Sodigent al veel langer.
Toen ze personeelsverantwoordelijke was in het
Stedelijk Onderwijs Gent,
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maakte ze reclame voor het
aanbod. “SodiGent versterkt
het groepsgevoel, door de
activiteiten, maar ook door
de sociale dienstverlening.
Maatschappelijk werkers die
een luisterend oor bieden,
financiële steun waar nodig:
ik vind het belangrijk dat een
werkgever daar oog voor heeft.
Zelf heb ik ook maatschappelijk
werk gestudeerd. In avond
onderwijs, want ik had al een
job en twee kleine kinderen.”
Toen Hafsa in de politiek
stapte, liep ze Bram tegen het
lijf. “Hafsa was me al eerder
opgevallen”, vertelt die. “In 2018
won ze de prijs voor de mooiste
nieuwjaarsbrief op het zondagochtenddebat Speakers Corner.
Haar tekst riep op tot een jaar

met minder harde woorden."
“Wat ik meteen tof vond aan
Bram, was dat hij zo anders was
dan de politici die ik vroeger
op televisie zag. Je moet weten
dat mijn mama álle debatten
en nieuwsprogramma’s volgde.
Bram is toegankelijk, bevlogen
en blijft altijd en overal zichzelf.
Ook in zijn voorzitterschap van
SodiGent.”
Goede raad
Als uittredend voorzitter kan
Bram tevreden terugblikken.
“Mensen samenbrengen is
niet altijd gelukt, omdat het
niet meer mocht. Maar toch
hebben we dingen kunnen
organiseren: online concerten
of coronaproof evenementjes.
Hoe SodiGent dat heeft aangepakt, daar ben ik echt trots op.
Ook voor de mensen die het
moeilijk hadden, stonden we
klaar. En het is met een gerust
hart dat ik de fakkel doorgeef.
Je zíét het misschien niet,
maar Hafsa en ik hebben veel
gemeen. Onze leeftijd en onze
opleiding… Daarnaast zijn we
allebei opgegroeid in een context waarmee veel mensen misschien niet zo vertrouwd mee
zijn: Hafsa door haar Marokkaanse roots, ik door mijn dove
ouders.”
“Daarom zijn Bram en ik ook
zo gevoelig voor onrecht”,
zegt Hafsa. “Ongelijkheid, op

welk vlak dan ook, sijpelt door
in alle facetten van het leven:
onderwijs, werk, noem maar
op. Je belandt snel in een
vicieuze cirkel. Een organisatie
als SodiGent kan die helpen te
doorbreken.”
Bram knikt: “Ik kende SodiGent
niet op voorhand, zoals Hafsa.
Het eerste waar ik als voorzitter
mee in aanraking kwam, waren
de activiteiten. Ik herinner me
nog een heel toffe busrit naar
Dranouter. Maar daarna krijg
je ook te maken met concrete
dossiers van mensen die het
lastig hebben. Gelukkig kan ik
op mijn nieuwe schepenpost
(Netheid, Toerisme, Werk en
Feesten) mijn steentje blijven
bijdragen. Of ik Hafsa nog
goede raad kan geven? Blijf
authentiek en sta altijd open
voor dialoog. Maar eigenlijk
hoef ik dat allemaal niet te
zeggen: ze wéét dat al.”

Trafiek is een koffie- en
theehuis voor buurt
bewoners van de Brugse
Poort. Iedereen is er welkom voor een koffietje, om
letterlijk en figuurlijk wat
op te warmen of een eigen
activiteit te organiseren.
trafiek.blogspot.com
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Familienieuwtjes
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.

Eerste kreetjes
Cas Reybroeck
4 april 2021
Kindje van Stefanie Matthys
OCMW Gent

Marie Gervoyse
7 november 2021
Kindje van Charlotte Hyde
Stad Gent

Mordred Baetens
11 april 2021
Kindje van Jolien De Smet
OCMW Gent

Mette De Cloet
11 november 2021
Kindje van Benny De Cloet
Stad Gent

Elisa Mine
19 juni 2021
Kindje van Derya Aksoy
Stad Gent

Manon De Mol
16 november 2021
Kindje van Karen Mortier
Stad Gent

Dante Mortier
4 oktober 2021
Kindje van Lorenzo Mortier
AGB Erfgoed

Ellie De Maesschalck
18 november 2021
Kindje van Kimberley Morel
Stad Gent

Raf De Bruyne
23 oktober 2021
Kindje van Peter Clopterop &
Leonore De Bruyne
Stad Gent

Lima Coolsaet
19 november 2021
Kindje van Ciel Brackenier
OCMW Gent

Anaïs Stul
25 oktober 2021
Kindje van Sofie Sneppe
Stad Gent
Ferre De Coninck
28 oktober 2021
Kindje van Matthias De Coninck
Stad Gent
Khady Niane
31 oktober 2021
Kindje van Samba Saloume Niane
OCMW Gent
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Livia Bockstaele
21 november 2021
Kindje van Xana Lievens
Stad Gent
Tobe Cnudde
22 november 2021
Kindje van Emily Vandenberghe
AZ Jan Palfijn
Georges Rupus
23 november 2021
Kindje van Evelien
Vanderhaeghen
OCMW Gent

Anna Margo
Van Schelvergem
26 november 2021
Kindje van Céline Margo
OCMW Gent
Fien Thuy David
2 december 2021
kindje van Yannick Thuy
OCMW Gent
Maure Thierens
4 december 2021
Kindje van Kimberly Deschepper
Stad Gent

César Lecompte
3 januari 2022
Kindje van Julie Lapeire
Stad Gent

Carine Souwerck
en Hayes Jeffrey
13 november 2021
Stad Gent

Alice Vansteelant
12 januari 2022
Kindje van Bart Vansteelant
Stad Gent

Charina Sergeant
en Hussein Daley
27 november 2021
OCMW Gent

Huwelijken

Mona Vanhoutte
4 december 2021
Kindje van Roos Van Acker
Stedelijk onderwijs Gent

Patrick Veere
en Ingrid Allaerts
12 juni 2021
Stad Gent

Miel Dewelde
8 december 2021
Kindje van Elke De Meyer
Stad Gent

Stefanie Matthys
en Bert Reybroeck
27 augustus 2021
OCMW Gent

Cas Van den Abeele
16 december 2021
Kindje van Lien Perot
AZ Jan Palfijn

Zorea Daoud
en Wim De Moor
17 september 2021
OCMW Gent

Mohamed-Waïl
Boucheta
20 december 2021
Kindje van Dounya Boucheta
OCMW Gent

Tommy Heleu
en Carolien De Trèfle
29 oktober 2021
Stad Gent

Alice Bleyaert
3 januari 2022
Kindje van Aline De Cokere
Stad Gent

Lene Rutten
en Ine Pierreux
3 november 2021
OCMW Gent

Wettelijk

samenwonen
Sylvie Sergeant
en Cengiz Ozkalin
6 oktober 2021
Stad Gent
Karen Piro
en Sven Werbrouck
28 oktober 2021
OCMW Gent
Karen Mortier
en Matthias De Mol
8 november 2021
Stad Gent
Lennert De Pauw
en Emma De Smet
13 december 2021
Stad Gent
Glauke
Vanwonterghem
en Egied Maresceau
14 december 2021
Stad Gent

Linda Imandt
en Thomas Suykens
22 december 2021
OCMW Gent
Elenore De Pauw
en Peter De Valck
24 december 2021
Stad Gent

Overlijdens
Edith Celie
28 maart 1924 - 3 november 2021
OCMW Gent

Marie De Moor
6 juli 1932 - 5 december 2021
Stad Gent
Andre Baele
13 juni 1936 - 16 december 2021
Stad Gent
Yvonne Thomas
30 april 1933 - 18 december 2021
AZ Jan Palfijn
Roger Zenner
19 februari 1931 - 4 januari 2022
Stad Gent
Johan Fouache
25 april 1958 - 17 januari 2022
Stad Gent

Gilbert D'Hoore
17 november 1935 - 3 november
2021
Stad Gent
Stella Martens
18 januari 1930 - 4 november
2021
Stad Gent
Liliane Forre
19 september 1944 - 11 november 2021
Stad Gent
Lucien Van Deynze
30 juli 1935 - 15 november 2021
Politie
Jacqueline Waeytens
20 mei 1938 - 27 november 2021
Stad Gent
Magda Debbaut
5 oktober 1951 - 28 november
2021
OCMW Gent
Julien Reyntens
2 december 1953 - 28 november
2021
Stad Gent
Francois Malbrant
27 juli 1937 - 30 november 2021
Stad Gent

Rechtzetting
Dante Mortier
4 oktober 2021
Kindje van Lorenzo Mortier
AGB Erfgoed

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.

Culturele Collega’s

Talent gezocht
Op zondag 23, maandag 24 en dinsdag 25 oktober
tonen de Culturele Collega’s hun werk op een
expo in het Zilverhof (Zilverhof 34b, Gent).
Traditioneel tekenen ook de leden-kunstenaars
van SodiGent daar present.
Heb je talent? Zin om je werk te delen met de
collega’s? Ben je geen artiest, maar kan je goed
organiseren en wil je een handje helpen? Stuur
dan een mailtje naar Gerda.DeClercq@ocmw.gent.
Op de openingsreceptie op zondag 23 oktober is
iedereen welkom.
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Een duwtje in de rug nodig?

SodiGent helpt
Zit er onverwachts een rekening in de bus die té gepeperd is
voor je budget? Dan kan SodiGent misschien helpen.
Een terugvordering van de
personenbelasting of een huurwaarborg: het is even schrikken
als je plots met een grote kost
geconfronteerd wordt. Als het
bedrag je financiële draagkracht
te boven gaat, kan je bij SodiGent
aankloppen voor een renteloze
lening tot 2.500 euro. Op voorwaarde dat je aanvraag aan alle
criteria voldoet en je niet in een
collectieve schuldenregeling zit.
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Wanneer kan je een
renteloze lening krijgen?
 Als je financiële problemen hebt: je krijgt je facturen
niet meer betaald.
 Bij grote onverwachte kosten: personenbelasting,
huurwaarborg, extra schoolkosten...
 Aan een toekenning gaat altijd een financieel
onderzoek vooraf. Dat gebeurt tijdens een gesprek
met de maatschappelijk werker van SodiGent.
We stellen samen een afbetalingsplan op en je
betaalt de lening terug op maximaal 24 maanden.

Hoe gaan we te werk?
 Maak een afspraak met een maatschappelijk
assistent van SodiGent. Na een uitgebreid gesprek
en onderzoek krijg je een voorstel op maat.
 Bezorg SodiGent alle bewijstukken (facturen,
loonstrookje, andere belangrijke info…) voor je
dossier.
 Indien nodig nemen we contact op met de
schuldeisers om te bemiddelen over terugbetaling.
 Als je dossier goedgekeurd wordt, onderteken je
de leningsdocumenten.
 Schuldeisers worden rechtstreeks door SodiGent
betaald.

Overstromingsramp
afgelopen zomer
Het is al even geleden, maar
toch ligt de extreme wateroverlast van afgelopen zomer
nog vers in ons geheugen.
Ben jij getroffen door de overstromingen in Wallonië op
14, 15 en 16 juli? Wie schade
heeft en gedomicilieerd is
in het geteisterde gebied,
mag contact opnemen met
SodiGent via 09 266 53 80 of
sodigent@stad.gent.

Goed om weten
 Elke aanvraag wordt met de
grootste d
 iscretie behandeld.
 SodiGent probeert elke
aanvraag binnen de tien
werkdagen te behandelen.
De dossiers worden afgewerkt
binnen de 45 kalenderdagen.
Hoe sneller je langskomt, hoe
makkelijker we kunnen helpen.

Meer info
09 266 53 80: vraag naar
Sofie De Paermentier
Malaika Vandegehuchte
sodigent@stad.gent

2 x naar
het museum

Toppers van de popart
Een museum bezoeken is altijd een goed idee. Zeker nu er in S.M.A.K. werken uit
de unieke privécollectie van de familie Matthys-Colle getoond worden.
Voor een overzicht van de meest klinkende namen uit de popart moet je bij de
expo ‘POPART, van Warhol tot Panamarenko’ zijn. Daarin zet S.M.A.K. werken uit de
verzameling van Roger en Hilda Matthys-Colle, één van de belangrijkste privécollecties
van naoorlogse kunst in ons land, naast atypische, Europese kunstwerken uit de eigen
collectie.
Kleinzoon Bruno Matthys: “Toen mijn grootouders in 1946 trouwden, hadden ze al wat
gevoel voor kunst meegekregen van hun ouders. Maar het was de ontmoeting met
advocaat en kunstpromotor Karel Geirlandt, midden jaren 50, die de vlam aanwakkerde.
Ze trokken naar Parijs, New York, Venetië en Düsseldorf om kunst te ontdekken en te
kopen. Zo bouwden ze een indrukwekkende verzameling uit.”
De tentoonstelling in S.M.A.K. loopt tot mei 2022.
Als SodiGent-lid betaal je 10 euro in plaats van 15 euro.
Boek je ticket via smak.be/tickets en klik op ‘SODIGENT-ticket’

Museumnacht Light
Op donderdag 3 maart gooien elf Gentse musea gratis hun deuren open tussen 17 en
22 uur. Rep je zeker naar Design Museum Gent, want na het weekend van 4 en 5 maart gaat
dat museum voor twee jaar dicht. Andere highlights zijn de grote popartexpo in S.M.A.K.,
‘Kassa! Kassa!’ in het Industriemuseum, ‘De vierkante kilometer’ in STAM en ‘De straat op’ in
Huis van Alijn. Ook het MSK, GUM, Dr. Guislain en de Kunsthal Gent blijven ‘s avonds open.
De musea werken met tijdsloten en een beperkt aantal bezoekers.
Reserveer dus zeker je ticket(s) op degentsemusea.be/museumnacht
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Ontdek de zeven zeeën
met SodiGent

Ga je mee
aan boord?
De zeeën en de oceanen spreken tot de
verbeelding. Ook tot die van SodiGent.
Daarom trekken we naar Boulogne-sur-Mer.
Daar, aan de Opaalkust, bevindt zich het grootste
aquarium van Europa: Nausicaá.

De onderwaterwereld verkennen zonder een duikpak aan
te trekken? Net over de grens met Frankrijk kan het. Op
een oppervlakte van 10.000 m2 ontdek je 60.000 dieren.
In het grootste bassin alleen al zitten 40 verschillende
soorten. De sardientjes, de grijze haai, de mantarog en de
konijnvis (!) spelen de hoofdrol in dat onderwaterballet.
Voetjes in het zand
SodiGent plant twee uitstappen met de bus naar
die prachtige onderwaterwereld, telkens met twee
vertrekplaatsen en vertrektijden. Ter plaatse ben je vrij
om Nausicaá in je eigen tempo te bezoeken. Wil je graag
nog even met je voeten in het zand langs het strand
wandelen? Geen probleem, zolang je maar op tijd terug
aan de bus bent. De toegang tot het aquarium en het
vervoer zijn in de prijs inbegrepen, voor je maaltijd zorg
je zelf, door je picknick mee te brengen of ter plekke
iets te eten. Ten laatste één week voor vertrek ontvang
je meer praktische info over de uitstap. Als ze niet kan
plaatsvinden, brengen we je op de hoogte van mogelijke
alternatieven.
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Wanneer
• Donderdag 14 april of zaterdag 7 mei
Inschrijven
• Via mail, online, telefonisch of
aan de balie
• Vanaf woensdag 9 maart tot volzet
Wie kan deelnemen
• Lid
• Lid + 1 persoon
• Lid + gezin
• Lid + partner
• Lid + 1 persoon + kleinkinderen
Prijs per persoon
• Volwassenen: 20 euro
• 13 jaar tot en met 18 jaar: 15 euro
• 3 jaar tot en met 12 jaar: 12 euro
• 0 jaar tot en met 2 jaar: 3 euro
• SodiGent draagt een deel van de kosten
Vervoer
• Met de bus
• Vertrekplaats 1: P&R Driepikkelstraat Gent
(sporthal Bourgoyen) check-in 8.45 uur,
vertrek 9 uur, terug in Gent 20 uur
• Vertrekplaats 2: P&R Oostakker
(Antwerpsesteenweg 956, 9040 Gent)
check-in 9.45 uur, vertrek 10 uur, terug in
Gent 21 uur
Toegankelijkheid
• Toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Heb je specifieke behoeften? Geef het
door aan SodiGent.

Paasvakantie

Start pretparkseizoen
Rondjes draaien in het reuzenrad? Met een rotvaart over de kop gaan? Vliegen
als Superman? Nu de pretparken hun deuren opnieuw openen, koop je voordelig je tickets bij SodiGent.

In het themapark Walibi Belgium is er voor
alle leeftijden wel iets te beleven.
De hoogste vrije val en de mooiste darkride
van België: je vindt ze allemaal in Waver.

In Bellewaerde komt iedereen aan z’n
trekken. Adrenalinejunkies kunnen er
losgaan op de leukste attracties. Wie liever
met beide benen op de grond blijft,
bewondert de exotische dieren.

In de Efteling, dat 70 kaarsjes mag
uitblazen, maak je de mooiste
herinneringen. Al vliegend in een
achtbaan, of al zwevend tussen de elfjes.
In het speelbos Nest stomen kleine durfals
zich klaar voor hun eerste rollercoasterrit.

In dit gezellige familiepark in de Belgische
Kempen liggen meer dan 40 attracties in
originele themazones als Adventure Valley,
Cowboytown en Land of Legends op je te
wachten.

In Plopsa Indoor Hasselt worden de
allerkleinsten met open armen opgewacht
door Samson & Marie, K3 en Maya de Bij.
In De Panne en Coo krijgt de rest van het
gezin er tal van coole attracties bovenop.

Bij onze noorderburen, in
Kronenberg, ligt Toverland.
In het supergrote park met
zes verschillende themawerelden vinden jong en
oud hun gading.

Bij Ice Mountain draait het om kicks.
In Komen kun je skiën, snowboarden of
snowtuben. Koukleumen kiezen voor
indoor skydiven of een potje paintball.
Op het menu in Wevelgem: suppen,
een aquapark en nog veel meer.
Heb je geen
De allerkleinsten kunnen hun
computer? Kunnen
hart ophalen in Jungle City.

familie en vrienden
niet helpen? Aan de
balie mag je je tickets
ook aankopen.
Betalen met
Bancontact.

Zie www.sodigent.gent
voor het volledige overzicht
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Evenementenkalender
Niet te missen!

9 juni: afterworkconcert
Metalband Allöchtöön (met collega Gratiën
Versijpt) en de gemaskerde garagerockers Los
Fantasmas (met collega Glenn Delcaert) spelen de
pannen van het dak van De Centrale.
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BELGIE(N) - BELGIQUE

BEZOEKADRESSEN
• Onthaal in De Stroom: Franklin
Rooseveltlaan 1 te Gent
• Onthaal in Ziekenhuis Jan Palfijn:
Watersportlaan 5 te Gent
OPENINGSUREN
• 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 1 maart, 5 april, 3 mei en 7
juni, telkens van 10 tot 14 uur

19, 21, 24 en 28 juni: Plantentuin Meise
Met 92 hectare en 18.000 soorten planten is
de Plantentuin van Meise één van de grootste
botanische tuinen ter wereld. Wie komt die
groene oase mee verkennen?
30 juli: One Night Only
Een pak musicalsterren, een straf orkest, een
strak ensemble en de allergrootste musicalhits:
meer is er niet nodig om van Middelkerke voor
één avond dé musicalhoofdstad van Vlaanderen
te maken.

Stedelijk
Onderwijs
Gent

GESLOTEN
• Donderdag 13 mei en vrijdag 14 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

