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Samen naar de Plantentuin Meise

Leden in de bres voor Oekraïne

One Night Only



Wanneer
• Zaterdag 30 juli

Waar
•  Proximus Pop-Up Arena 

Middelkerke

•  De voorstelling start om  

20 uur en duurt ongeveer  

3 uur (inclusief pauze)

Wie kan deelnemen
•  Lid

•  Lid + 1 persoon

Inschrijven
•  Vanaf vrijdag 3 juni

•  Online, via mail, telefonisch 

of aan de balie

Vervoer
•  Met de bus

•  Vertrekplaats: P&R 

Oostakker (Carrefour)

•  Vertrek om 15 uur als je  

er een dagje van maakt

•  Vertrek om 17.30 uur als je 

alleen naar de show gaat

•  Terugrit: vertrek om 23.30 uur

•  Let op: we zijn pas na 

middernacht terug in Gent

Bijdrage
•  20 euro per persoon  

(tweede categorie)

•  SodiGent betaalt een deel 

van je ticket en verplaatsing

Deze uitstap is 
toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. 
Heb je specifieke 
behoeftes? Laat  
het ons weten.

One Night 
Only
Al vijf jaar lang maakt Deep Bridge musicals voor  

het grote publiek. Dat vraagt om een feestje!  

Eén met een pak sterren, een straf orkest en  

de allergrootste musicalhits.

Deep Bridge ken je van producties als ‘Sneeuwwitje’, ‘The Sound 

of Music’, ‘MAMMA MIA!’, ‘RENT’, ‘Robin Hood & ik’ en ‘Charlie and 

the Chocolate Factory’. Op 30 juli viert het productiehuis z’n vijfde 

verjaardag in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Wie is  

er allemaal uitgenodigd op dat grootste en zotste musicalfeest  

van Vlaanderen? Een rist musicalsterren (onder wie Helle  

Vanderheyden, Nordin De Moor, Ann Van den Broeck, Koen 

Crucke, Ruben van Keer, Lien Van den Bossche, Pieter-Jan de 

Paepe, Stany Crets) en… jullie.

Dagje zee
Wil je mee losgaan op ‘The Time Warp’, ‘La vie bohème’ leven of 

een gat in de nacht dansen op ‘Dancing Queen’? Stap dan met 

SodiGent op de bus. De voorstelling begint om 20 uur. Wie eerst 

nog wat van de zee wil genieten of voor de show een hapje wil 

gaan eten, kan om 15 uur vertrekken. Een restaurantje reserveren 

doe je zelf. Alleen voor de show naar Middelkerke rijden, kan ook. 

Die bus vertrekt om 17.30 uur. Na de show keert iedereen terug 

naar Gent. Je houdt er best rekening mee dat we daar pas na  

middernacht aankomen.

Musical ten top
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Beste SodiGent-leden,

Solidariteit hoort bij SodiGent zoals de zon 

bij de zomer. Een luisterend oor bieden, 

een handje helpen: het zit in het DNA van 

onze organisatie én in dat van onze leden. Niet 

verwonderlijk dat sommigen onder hen de handen uit 

de mouwen steken om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne 

of andere mensen bij te staan (pagina 4).

Een andere pijler van SodiGent zijn de evenementen. Ik ben heel  

blij dat we die als vanouds kunnen organiseren en dat jullie er ook 

massaal op afkomen: de uitstap naar Nausicaá was een succes 

en op de Floraliën hebben we meer leden ontvangen dan vóór 

corona. Op pagina 7 zien jullie hoe plezant het eraan toeging op 

de Lentekolderquiz en het Bal Populair. Met het musicalfeest One 

Night Only (zie hiernaast), een afterworkconcert (pagina 8) en 

een bezoek aan de Plantentuin van Meise (pagina 14) willen we 

op hetzelfde elan verder gaan. Hou ook alvast maandag  

17 oktober vrij voor de reünie. Tijdens Film Fest Gent rollen we  

de rode loper uit voor onze gepensioneerde leden.

Ik wens jullie een prettige vakantie – bekijk zeker de kortingen op 

pagina 11 als je nog niks geboekt hebt – en een deugddoende 

periode van rust. 

Veel (lees)plezier,

Voorzitter Hafsa El-Bazioui

Overzicht

Musea
met korting

Afterworkconcert
100% rock-'n-roll
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Voordelig
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Alle premies
netjes op een rij
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Uitstap
naar de Plantentuin 
van Meise
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Lid in de kijker

Helpende handen  
voor Oekraïne

SodiGent is een solidaire 

organisatie die helpt waar 

nodig. Dat onze leden het 

hart op de juiste plek  

hebben, is dus nogal  

wiedes.

De leden van SodiGent zijn 

warme en zorgzame mensen. 

Dat blijkt uit de verhalen die 

we elke dag te horen krijgen, 

en uit de manier waarop velen 

onder hen zich engageren 

voor de slachtoffers van de 

oorlog in Oekraïne. Op deze 

pagina’s zetten we een paar 

van die helpende handen in de 

kijker.

Matthias: “Ik denk dat mijn vrouw en 

ik – elk afzonderlijk – al een paar dagen 

met het idee speelden. Met het gevolg 

dat de knoop al bijna doorgehakt was 

op het moment dat we er 

voor het eerst tegen mekaar 

over begonnen: ‘Zouden 

we geen vluchteling bij 

ons laten wonen?’ Zo zijn 

we destijds ook getrouwd. 

(lacht) We hadden  eigenlijk 

maar één bedenking: we zouden  liever 

geen volslagen onbekende in huis 

nemen. Omdat we onze gast of gasten 

echt deel wilden laten uitmaken van ons 

gezin. Via een collega met Oekraïense 

roots hebben we Svitlana leren kennen. 

We hadden al contact met haar en haar 

man toen ze nog in Oekraïne zaten,  

dus toen zij hier aankwam  

met haar dochtertje van  

1 jaar, verliep alles heel  

natuurlijk. Afspraken maken 

bleek niet nodig. Wat de  

toekomst brengt? Geen idee: 

we nemen het zoals het komt. 

In het hoofd van Svitlana en haar man 

blijven ze maar een paar maanden, 

hebben we gemerkt, want winterkleren 

hebben ze niet meegebracht.”

Kader: “Tijdens de eerste lockdown  

door corona moesten ook de centra  

voor voedselbedeling dicht. Ik heb  

toen aan het bestuur gevraagd of we  

de ca  mionettes van de Stad niet konden 

inzetten om het eten rond 

te brengen. In het begin 

reed ik zelf met spullen 

rond, daarna ben ik de  

ritten gaan coördineren.  

Zo konden alle midden-

veld  organisaties een 

bestelwagen inschakelen wanneer ze  

er één nodig hadden. Sinds de oorlog  

in Oekraïne gebruiken we dezelfde 

auto’s om hulpgoederen bij mensen  

of bedrijven op te halen. We brengen 

alles naar verzamelplaatsen en van 

daaruit gaat het verder naar Polen met 

bestelwagens die door bedrijven ter 

beschikking gesteld worden. Solidariteit 

is me met de paplepel ingegoten. Mijn 

vader en ik hebben nog in  

de koolmijn gewerkt: daar 

hielp iedereen elkaar.  

Hoewel we het niet breed 

hadden, vingen we thuis 

mensen op. Pas gearriveerde 

ga s tarbeiders bleven zo’n  

drie weken bij ons terwijl mijn vader  

een onderkomen voor hen zocht. Zijn 

olielamp scheen voor iedereen, zei mijn 

moeder altijd, ook al zat hij zelf in het 

donker.”

'Svitlana en 
Katerine horen 

echt bij ons 
gezin’

'Solidariteit 
is me met 

de paplepel 
ingegoten'

•  Werkt in het team van de Stadsbouwmeester 
van Gent.

•  SodiGent-lid vanaf zijn aantreden bij Stad 
Gent, 4 jaar geleden.

•  Vangt met zijn vrouw thuis een Oekraïense 
mama en haar kindje op.

•  Onderhoudt als klusjesman mee de gebouwen 
van de scholen van Stad Gent.

•  SodiGent-lid vanaf zijn aantreden bij Stad Gent,  
13 jaar geleden.

•  Coördineert de ophaling van hulpgoederen met 
de camionettes van Stad Gent.

•  Werken als logistiek assistente en zorgkundige 
voor UZ Gent en Jan Palfijn.

•  SodiGent-lid sinds 2000 en sinds november  
vorig jaar.

•  Hebben familie uit Oekraïne naar België gehaald.

Sofie: “Mijn grootmoeder was een 

 Oekraïense en ik heb nog familie in 

Kiev en Charkov. Veel oudere neven en 

nichten wilden niet weg: ze zijn al zo 

vaak alles kwijtgeraakt. Ondertussen zijn 

de meesten op de dool. 

Soms zijn we al blij als we 

zien dat ze even online zijn 

geweest: dan weten we dat 

ze oké zijn. Yulia, de nicht 

van mijn vader, is wel 

onmiddellijk na de inval 

van de Russen gevlucht.”

Ives: “Ik ben met Sofies vader naar 

 Hongarije vertrokken om Yulia en haar 

zoon te gaan halen. Halsoverkop, het 

was nog onduidelijk waar ze de grens 

zouden oversteken. Op het thuisfront 

hield Sofie de hele tijd contact, zodat 

we elkaar konden vinden. Vrienden en 

kennissen zamelden ondertussen kledij 

en spullen in.”

Sofie: “Nu wonen Yulia en 

haar zoon bij mijn ouders. 

Ze staan ervan versteld hoe 

goed ze hier geholpen  

worden. Dat is niet in alle 

landen zo. Arseniy gaat naar 

school en Yulia neemt Nederlandse 

lessen. Ik denk dat ze zich erbij hebben 

neergelegd dat terugkeren niet voor 

meteen zal zijn.”

‘Ze zijn al zo 
vaak alles 

kwijtgeraakt’
Wil je ook een steentje  

bijdragen? Surf dan naar  

de website van je gemeente 

om te zien wat je kan  

betekenen.
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Matthias Blondia

Kader Zaouad

Sofie Devriese

Ives De La Riviere



De kop is eraf! Of het deugd deed, elkaar als vanouds 

ontmoeten op de evenementen van SodiGent? Daar 

laten de foto’s geen twijfel over bestaan.

Terugblik

Samen 
(na)genieten

Ann: “Mensen zeggen weleens dat je 

als individu geen verschil kunt maken. 

Iedereen die mij kent, weet dat ik van  

het tegendeel overtuigd ben. (lacht) 

Niemand keek er dus van op toen 

we zeiden dat we een 

 Oekraïens gezin wilden 

opvangen. In de praktijk 

wordt het een koppeltje: 

een meisje van 20 en 

haar vriend van 29, die de 

Nigeriaanse natio naliteit 

heeft. Omdat zoiets admini stratief wat 

 moeilijker ligt, had ik een stapje voor, 

zeiden ze, door mijn werk bij het  

OCMW. Sowieso waren we niet  

kieskeurig: geen allergieën voor katten 

en vlot de trap op kunnen waren de 

enige vereisten. We zijn niet beducht 

voor eventuele  problemen: hoe zouden 

die kunnen opwegen tegen de proble-

men in  Oekraïne? En omdat 

we al even op de wachtlijst 

staan, hebben we ons goed 

kunnen voorbereiden. Ook 

door de tips van mijn zoon, 

die aan cohousing doet. Ik 

heb een deel van de koelkast 

vrij gemaakt, er staat een aparte was-

mand klaar, maar vooral mentaal zijn 

we er helemaal klaar voor om het jonge 

koppel een warm plekje te bieden.”

‘Hoezo als 
individu kun 
je het verschil 
niet maken?’

•  Werkt als stafmedewerker bij de sociale dienst van 
het OCMW.

•  SodiGent-lid sinds 1992, toen ze bij het OCMW 
begon.

•  Staat op het punt een Oekraïens koppeltje in huis 
te nemen.

•  Werken bij de Gantoise Plantrekkers en  
in wzc De Vijvers.

•  SodiGent-lid sinds 1995 en sinds 2001.
•  Zijn naar de grens met Oekraïne gereden om 

hulpgoederen af te zetten en vluchtelingen  
op te pikken. 

Dirk: “Wij staan in the picture, maar 

eigenlijk is dit een werk van vele 

 mensen. Oké, wij zijn naar Medica en 

Przemyśl gereden, maar anderen hebben 

geholpen door pampers, babyspullen en 

medicijnen in te zamelen 

of onze trip mee te finan-

cieren. Toen de oorlog  

uitbrak, hebben wij vrij snel 

beslist om naar ginder te 

trekken. Ik ben al drie keer 

naar Afrika geweest en heb 

deze zomer in Wallonië  

geholpen, Ward heeft al om humanitaire 

redenen in Cuba gezeten: we zijn niet 

aan ons proefstuk toe.”

Ward: “Veel mensen noemden ons zot 

omdat we naar oorlogsgebied trokken, 

maar we hadden ons goed geïnformeerd: 

het was een beredeneerd impulsieve 

 beslissing. Pas achteraf hebben we de 

weerslag gevoeld: je moet 

toch een paar dagen  bekomen 

van wat je daar ziet. Op de 

terugrit hebben we vluchte-

lingen meegenomen: bij Dirk 

zaten een zwangere vrouw en 

twee oudere mannen, bij mij 

een moeder met haar zoontje en hun kat." 

Dirk: “Het moment waarop ik Lena bij 

haar zus in Nederland afzette: dáár doe je 

het voor.”

'Het was een 
beredeneerd 
impulsieve 
beslissing’ 

Lentekolderquiz
Wat was het een dolkomische avond in  

de Parnassuskerk:  flauwe moppen à volonté,  

een overload aan paaseitjes en sfeervolle ambiance 

dankzij de Lunatics. Ook de moeilijkste vraag – wat 

is de voornaam van E.T? – hield de winnaars Beauty 

Before Brains niet tegen. Drop of Dronder en  

Antananarivo behaalden een mooie tweede en  

derde plaats. Voor herhaling vatbaar!

Bal Populair
Het zonnetje, heerlijke taartjes 

en jullie beste dansbenen: 

meer hadden we niet nodig 

om er een stralende dag van 

te maken in Valckenbulcke. 

Ben jij er volgend jaar ook bij?

Ann Meerpoel
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Dirk De Ridder

Ward Van Nieuwenbergh



Glenn Delcart
•  Werkt bij 

Gravensteen IVA 

Historische Huizen.

•  Zanger/gitarist Los 

Fantasmas.

•  SodiGent-lid sinds 

2013, ‘want dat hoort 

erbij als je voor de 

Stad werkt.’

9

Wanneer
• Donderdag 9 juni

• Deuren open vanaf 

19 uur

• Start concert Los 

Fantasmas 19.30 uur

• Na het concert 

draaien dj’s Bart 

Rosseau en Jens  

De Waele plaatjes

• Einde: 24 uur

Waar
• Kelderzaal 

De Centrale, 

Kraankindersstraat 2, 

Gent

Wie kan deelnemen
• Lid

• Lid + 1 persoon

• Toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. 

Heb je specifieke 

behoeftes? Laat  

het ons weten.

Inschrijven
• Vanaf nu tot volzet

• Online, via mail, 

telefonisch of aan de 

balie

Bijdrage
• 3 euro per persoon

• SodiGent draagt de 

organisatiekosten 

Bart Rosseau
•  Werkt bij de 

Dienst Data en 

Informatiebeheer.

•  Drummer Fifty Foot 

Combo & dj.

•  SodiGent-lid sinds 

1996, ‘omdat het 

moest van de 

collega’s.’ (lacht)

8

Afterworkconcert

100% Gents, 100% rock-‘n-roll: dat is het afterwork concert van 9 juni. Zonder 

Allöchtöön, want die band neemt een pauze. Mét Los Fantasmas en de dj’s  

Bart Rosseau en Jens De Waele, van het legendarische Fifty Foot Combo.

Onversneden rock-‘n-roll

Het concert van Los Fantasmas, 

de gemaskerde band van  

collega Glenn Delcart, vindt 

plaats in de Kelderzaal van De 

Centrale. Een toepasselijke 

locatie, want de ghostabilly van 

El Pulpo, El Loco en El Spock zit 

vol monsters en vampiers.

Glenn (El Pulpo, zang en gitaar): 

“Wat kan ik zeggen? Ik hou van 

oude B-films, sciencefiction en 

horror.”

Hoelang zijn jullie bezig?

Glenn: “Zeven jaar. Ik wist al 

langer wat ik wilde doen, maar 

ik vond de juiste mensen niet. 

El Loco kende ik van vroeger, El 

Spock heeft op een annonceke 

gereageerd. In de Trollekelder – 

alweer een kelder! – heb ik hun 

mijn concept uit de doeken 

gedaan: een mengeling van 

surf en rockabilly, in het Gents.”

El Loco (drummer): “Maar dat 

we maskers zouden dragen, 

wisten we nog niet.”

Glenn: “Ik wel hoor. (lacht) 

Maar dat durfde ik niet meteen 

op tafel te gooien. Ik had al 

gemerkt dat mensen afhaak-

ten zodra ik daarover begon. 

Ik vond dat we ons moesten 

onderscheiden: er zijn zoveel 

goeie groepen. Ik ben fan van 

lucha libre, het Mexicaanse 

worstelen waar ze die kleurrijke 

maskers dragen.”

El Spock (bassist): “Maar mijn 

vrouw dacht dus dat ik bij een 

rare sm-bende zat.”

El Loco: “Ondertussen zijn we 

het zo gewend dat het raar 

aanvoelt om ongemaskerd te 

spelen. Maar repeteren doen  

we zonder.”

Dat is er niet zo vaak  

van gekomen tijdens de 

coronaperiode?

El Spock: “Nee. We hebben wel 

een cd uitgebracht, ‘Numero 

Uno’, geproducet door Erik Van 

Biesen, die vroeger bas speelde 

bij Gorki.”

Glenn: “Maar optreden blijft het 

plezantst. We spelen elk concert 

alsof het ons laatste is. En als 

wij ons amuseren, volgt het 

publiek automatisch.”

Niet te populair
Als drummer en bassist van 

Fifty Foot Combo droegen 

collega Bart Rosseau en Jens 

De Waele ook ooit maskers, nu 

komen ze plaatjes draaien.

Jullie draaien met vinyl. Wie 

heeft de grootste collectie?

Bart: “Ik heb 3.000 platen, Jens 

meer. En het rare is: hoewel 

onze verzamelingen voor de 

helft overlappen en we niks 

afspreken, hebben we toch niet 

vaak dezelfde dingen bij als we 

gaan draaien.”

Jens: “Onlangs legde Bart iets 

van Little Richard op dat ik niet 

kende. Dan neem ik daar een 

foto van voor als ik nog eens 

naar een rommelmarkt ga.” 

Wat brengen jullie mee naar  

De Centrale?

Bart: “Rock-’n-roll, garage, 

soul, reggae, rockabilly, blues, 

gospel…”

Jens: “Country. (lacht)”

Bart: “Het heeft heel lang 

geduurd eer ik country kon 

appreciëren. Als Jens mij wilde 

pesten, zette hij iets op met een 

steel guitar. Als jongere ben je 

heel ‘fundamentalistisch’ in je 

smaak, hè.” 

Jens: “Ik zou een hele avond  

binnen één genre kunnen 

blijven, maar het is leuker 

om te variëren en de 

mensen te verrassen. 

Ik begin altijd rede-

lijk extreem, zodat 

ze een beetje op hun 

ongemak zijn. En daarna 

wat soulhits om los te 

komen.”

Bart: “Maar dus niet de 

dingen die vandaag in de 

top 30 staan. Kom als-

jeblieft niet om Natalia 

vragen.”

Jens: “Schrijf maar op: 

geen verzoekjes!”



Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes

Jozefien Bruneel
10 december 2021
Kindje van Tom Bruneel
District09

Jade De Tollenaere
13 januari 2022
Kindje van Meggy Bauters
OCMW Gent

Nica Parmentier
16 januari 2022
Kindje van Kurt Parmentier &  
Mariska Frechier
OCMW Gent

Charles Vanderhaegen
20 januari 2022
Kindje van Delphine Jouret
OCMW Gent

Adrian Nyffels
31 januari 2022
Kindje van Greet Lannoy
OCMW Gent

Eva Coenen Poelman
2 februari 2022
Kindje van Pieter Coenen
OCMW Gent

Ramses Leyman
4 februari 2022
Kindje van Bart Leyman
Stad Gent

Ook de afgelopen maanden bewoog er van alles in de SodiGent-familie. Hier zetten  

we alle geboortes, adopties, overlijdens, samenwoners en trouwers op een rij. 

Ziggy Tielemans
13 februari 2022
Kindje van Matthias Tielemans
Brandweerzone Centrum

Rosie Dispersyn en  
Lucie Dispersyn
24 februari 2022
Kindjes van Gilles Dispersyn
Stad Gent

Nolan Tyncke
24 februari 2022
Kindje van Ellis De Mets
Stad Gent

Emir Göktepe
27 februari 2022
Kindje van Ayse Koyuncu
OCMW Gent

Seppe De Vleeschouwer
4 maart 2022
Kindje van Niels De Vleeschouwer
Brandweerzone Centrum

Jack Van Waes
13 maart 2022
Kindje van Evy Van Belle
Stad Gent

Louwis Van Damme
21 maart 2022
Kindje van Debby Van De Voorde
Stad Gent

Aubin Rondas
14 april 2022
Kindje van Xavier Rondas
Stedelijk onderwijs Gent 

Rechtzetting

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

   Huwelijken

Sylvie Vandeputte
en Annelies Decorte
18 februari 2022
Stad Gent

Debby Van De Voorde
en Kenny Van Damme
2 maart 2022
Stad Gent

Tatiana Aoultchenko en 
Johan D'Haeseleer
2 maart 2022
Stad Gent & District09

    Wettelijk  
samenwonen

Anneliese Lamot
en Maureen Poppe
13 januari 2022
Stad Gent

Diane De Cock
en Kenneth Van de Velde
13 januari 2022
OCMW Gent

Els Vandergucht
en Bart Van Haute
22 februari 2022
Stad Gent

Carmen Van Praet
en Stijn Gaudissabois
12 maart 2022
Stad Gent

Davy De Wulf en  
Elke Verhaeghe
11 april 2022
AZ Jan Palfijn

   Overlijdens

Roland Cappaert
27 augustus 1942 - 22 januari 2022
Stedelijk onderwijs Gent 

Rita Adams
1 november 1941 - 26 januari 2022
OCMW Gent

Francois Blom
29 januari 1927 - 1 februari 2022
Stad Gent

Eric Anthonis
10 september 1934 - 2 februari 2022
Stad Gent

Theophile Serie
11 juni 1928 - 5 februari 2022
Stad Gent

Robert Derycke
24 juli 1928 - 10 maart 2022
Stedelijk onderwijs Gent 

Wilfried De Scheirder
28 juni 1939 - 13 maart 2022
Stad Gent

Etienne Mertens
17 juli 1935 - 11 april 2022
Stad Gent

Hugo De Lathouwer
4 november 1942 - 11 april 2022
Politie

Reizen met korting

Zomer in zicht

Begonia Tours 
Van een citytrip in Parijs tot een roadtrip in 

Ierland: Begonia Tours begeleidt je bij al je 

Europese trips. Spring binnen in één van de 

kantoren in Gent en geniet van een korting  

van 10% op vertoon van je SodiGent-lidkaart. 

Omnia Travel
Omnia Travel staat garant voor zorgeloze 

droomvakanties, of het nu om een kasteel-

verblijf in Nederland of om een luxehotel in 

Senegal gaat. Ga langs op het kantoor aan de 

Nederkouter en ontvang met je SodiGent- 

lidkaart 5% korting.

Kilim Apart
Kilim Apart biedt een hotel, appartementen en 

villa’s aan in de prachtige Turkse stad Fethiye, 

vlak bij het strand. Als SodiGent-lid geniet je 

van 15% korting.

Ardennen Online
Zoek je het wat dichter bij huis? Ontdek de 

prachtige Ardennen vanuit een gezellige 

bungalow, een typische Ardense boerderij of 

een luxueuze villa. Als SodiGent-lid krijg je 10% 

korting, tot 75 euro.

Heb je familienieuws?
Stuur SodiGent een berichtje of 
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 nabe-
staanden 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.

Nu de zomer in zicht is, kriebelt het om eropuit te 

trekken. Of het nu in binnen- of buitenland is, als 

SodiGent-lid kan je reizen met korting. 

Center Parcs 
Center Parcs biedt een mix van  

(ont)spannende activiteiten aan, er valt altijd 

iets nieuws te beleven. SodiGent-leden  

genieten van kortingen van 35% en meer  

op een deel van het pakket. 

Landal Greenparks 
Kom volledig tot rust in de vakantieparken  

van Landal Greenparks. Vanuit je sfeervolle  

verblijf stap je rechtstreeks in de prachtige  

natuur. Boek je vakantie via de link op de  

SodiGent-website en ontvang tot 45 euro  

korting op een deel van het pakket. 

Sunparks 
Op zoek naar rust in de Kempense Meren of 

aan zee? Beleef een geweldige vakantie in één 

van de twee Belgische parken van Sunparks. 

Ontvang als SodiGent-lid een korting van 40% 

op een deel van het pakket.

Check de website van SodiGent voor de  

voorwaarden van elke reisorganisatie.
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Alle premies op een rij
Als lid van SodiGent heb je recht op premies en  

tegemoetkomingen bij een aantal levensgebeurtenissen. 

Een overzicht!

Eén van de taken van  SodiGent  

is: leden een financiële  

ondersteuning geven. Ben  

je binnen het jaar na je indienst-

treding lid van SodiGent 

geworden en heb je je lidgeld 

betaald, dan geniet je meteen 

van de  premies en tegemoet-

komingen. Ben je later  

toegetreden? Dan is er  

een wachttijd van één jaar.  

Ook als je binnen kort met  

pensioen gaat, kan je nog  

van de SodiGent- premies  

blijven genieten. In dat geval 

moet je minstens vijf jaar lid 

zijn en je lidmaatschap  

ononder broken verderzetten. 

Let wel, de premies en 

tegemoet komingen worden 

nooit automatisch betaald: je 

bezorgt SodiGent de nodige 

bewijsstukken. Als je partner ook 

lid is, moet je dat vermelden: je 

ontvangt dan twee premies.

Voordelen

Geboorte of adoptiepremie
• Wanneer? Bij de geboorte of 

de adoptie van een kind. 

• Hoeveel? 100 euro.

• Hoe aanvragen? Binnen de zes 

maanden na de geboorte of 

de adoptie bezorg je SodiGent 

een kopie van één van de 

volgende documenten: de 

geboorte- of adoptieakte, 

de inschrijving van je kind 

in het huwelijksboekje, een 

bewijs van kinderbijslag 

van het kinderbijslagfonds, 

een uittreksel uit het 

bevolkingsregister.  

Tegemoetkoming in de 
persoonlijke remgeldteller
• Wat? Als je naar de dokter gaat 

of medicijnen op voorschrift 

koopt, betaalt het ziekenfonds 

een deel. Het deel dat je zelf 

moet betalen, is het remgeld. 

• Wanneer? Als je persoonlijke 

remgeldteller in 2021 

minstens 140 euro bedraagt 

en je in dienst was in 2021. 

• Hoeveel? 35 euro.

• Hoe aanvragen? Je vraagt bij 

je mutualiteit je persoonlijke 

remgeldteller met het 

totaalbedrag voor 2021 aan.

Voor 31 augustus 2022 bezorg 

je die aan SodiGent.

•  Niet voor gepensioneerde 

leden.

Huwelijk of wettelijk  
samenwonen
• Wanneer? Als je gaat trouwen 

of wettelijk samenwonen. 

• Hoeveel? 100 euro. 

• Hoe aanvragen? Binnen 

de zes maanden bezorg je 

SodiGent een uittreksel uit 

de huwelijksakte of een attest 

van wettelijke samenwoning. 

Tegemoetkoming voor kinderen met 
beperking – 21 jaar
• Wanneer? Als je kind een beperking heeft.  

• Hoeveel? 150 euro per jaar. 

• Hoe aanvragen voor een kind dat je thuis 

opvoedt? Bezorg SodiGent een attest waaruit 

blijkt dat je kind minstens zes punten behaalt 

in de drie pijlers van het evaluatiesysteem 

voor bijkomende kinderbijslag of minstens 

vier punten haalt in de eerste pijler. Een attest 

waaruit blijkt dat je kind een beperking heeft 

van +66% of minstens 10 punten scoort op 

de BEL-schaal komt ook in aanmerking. 

Bezorg daarnaast ook een bewijs van 

gezinssamenstelling. 

• Hoe aanvragen voor een kind dat in een 

instelling verblijft? Bezorg SodiGent een 

attest waaruit blijkt dat je kind minstens 

zes punten behaalt in de drie pijlers van 

het evaluatiesysteem voor bijkomende 

kinderbijslag of minstens vier punten haalt 

in de eerste pijler. Een attest waaruit blijkt dat 

je kind minstens 10 punten op de BEL-schaal 

scoort, volstaat ook. Bezorg daarnaast ook een 

attest van de instelling waaruit blijkt dat je je 

kind minstens 30 dagen per jaar thuis opvangt. 

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

familielid (+21j) met een beperking. 

• Hoeveel? 150 euro per jaar. 

• Hoe aanvragen? Bezorg SodiGent één van  

de volgende documenten: een attest van  

de FOD Sociale Zekerheid (minstens  

12 punten verminderde zelfredzaamheid) of 

van de mutualiteit (minstens 30 punten op 

de BEL-schaal), een brief van de zorgkas of 

een attest van de BelRAI Screener gescoord 

door een erkend indicatorsteller in het kader 

van een aanvraag van het zorgbudget voor 

zwaar zorgbehoevenden. Ook nodig: een 

bewijs van de gezinssamenstelling of een 

attest van de instelling dat aantoont dat je de 

zorgbehoevende minstens 30 dagen per jaar 

thuis opvangt. 

Tegemoetkoming 
hospitalisatie
• Wanneer? Enkel als 

je gepensioneerd en 

minstens 5 jaar lid van 

SodiGent bent. 

• Hoeveel? 35 euro t.e.m. je 65ste , 70 euro t.e.m. 

je 70ste en 105 euro als je ouder bent (leeftijd op 

1 januari van het jaar van je aanvraag). 

• Hoe aanvragen? Bezorg SodiGent vóór  

31 december een kopie van de uitnodiging tot 

betaling van de verzekeraar (behalve als je je 

verzekering betaalt via domiciliëring) en de 

bewijsstukken van betaling voor minstens zes 

maanden. Een bewijs van aansluiting bij een 

hospitalisatieverzekering met vermelding van 

de geldigheidsperiode volstaat ook.

Premie 12 jaar
• Wanneer? Als je kind 12 jaar 

wordt.  

• Hoeveel? 100 euro.

• Hoe aanvragen? Binnen de 

zes maanden na de verjaardag 

van je kind bezorg je SodiGent 

een attest van het ziekenfonds 

waaruit blijkt dat het kind 

ten laste is, een attest van 

gezinssamenstelling waaruit 

blijkt dat het kind bij jou 

woont, of een overeenkomst 

waaruit het co-ouderschap 

blijkt.

Stuur de bewijsstukken via mail of  

per post, of geef ze af aan de balie  

in De Stroom of Jan Palfijn.

Meer info over de premies: surf naar 

www.sodigent.gent of spreek één  

van onze medewerkers aan. 
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Samen naar de Plantentuin in Meise

Zot van groen
De Plantentuin in Meise is altijd een lust voor het oog, maar zeker 

in de zomer is het domein, met 18.000 soorten planten van over de 

hele wereld, een bezoekje waard.

SMAK: 'Splendid Isolation'
Deze expo onderzoekt hoe  

22 kunstenaars hebben gewerkt in 

omstandigheden van isolement. 

Sommigen kozen daar bewust 

voor, anderen werden op brute 

wijze van hun omgeving  

afgesneden.

•  De tentoonstelling loopt nog tot  

18 september 2022

•  SodiGent-leden betalen 10 euro

•  Koop je ticket via smak.be/tickets 

en klik op ‘SODIGENT-ticket’

•  Breng je SodiGent-lidkaart mee 

op de dag van je bezoek

•  Voordeel enkel voor het lid

Huis van Alijn: 
‘Licht uit. Pop op’
In de tentoonstelling ‘Licht uit. Pop 

op’ toont het Huis van Alijn zijn 

bijzondere collectie theaterpoppen 

van het Gentse Theater Taptoe, 

Pierke van Alijn en voorlopers, en 

de Mechelse familie Contryn. 

• De tentoonstelling loopt van  

25 juni tot en met 26 maart 2023

• SodiGent-leden betalen 7 euro

• Ticket via huisvanalijn.be/nl/tickets 

(‘Leden SodiGent’) of 09 210 10 75

• Breng je SodiGent-lidkaart mee 

op de dag van je bezoek

•  Voordeel enkel voor het lid

Plantentuin Meise voor kinderen

Wanneer
• Zaterdag 25 juni

• Zondag 26 juni

Wie kan deelnemen
•  Lid (+ 1 persoon) + inwonende kinderen

•  Lid (+ 1 persoon) + kleinkinderen

Inschrijven
•  Vanaf vrijdag 3 juni

•  Online, mail, telefonisch of aan de balie  

van SodiGent

•  Je kiest één van de drie verhalen  

(zie pagina 14 of op de site van SodiGent)

Catering
•  Pannenkoeken of wafel + drankje

Vervoer
•  Bus

•  Vertrekplaats P&R Oostakker (Carrefour)

•  Inchecken: 12 uur

•  Vertrek: 12.15 uur

•  Terug in Gent: 19u15 uur

Plantentuin Meise en Brouwerij Boon

Wanneer
• Vrijdag  17 juni

• Donderdag 23 juni

• Vrijdag 24 juni

• Donderdag 30 juni

Wie kan deelnemen
• Lid

• Lid + 1 persoon

Inschrijven
• Vanaf vrijdag 3 juni

• Online, mail, telefonisch of aan de balie  

van SodiGent

Catering
• Huisbereid rundstoofvlees met abdijbier, 

frietjes en sla

• Huisbereid koninginnenhapje, frietjes en sla

• Vegetarische pasta

• Eén drankje inbegrepen

Vervoer
• Bus

• Vertrekplaats P&R Oostakker (Carrefour)

• Inchecken 9.15 uur

• Vertrek 9.30 uur

• Terug in Gent 19.15 uur

Bijdrage 
• 22 euro

• SodiGent betaalt je bezoek, 

degustatie, een deel van je 

tickets, catering en  

vervoer

Musea
Twee keer  
korting

Bijdrage 
•  Kinderen: 5 euro

•  Volwassen: 10 euro

•  SodiGent betaalt een 

deel van je tickets, 

verplaatsing, 

catering en 

animatie
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SodiGent organiseert twee verschillende 

uitstappen naar de Plantentuin, ééntje  

op maat van gezinnen met kinderen op  

25 en 26 juni, en een andere in 

combinatie met een bezoek aan 

Brouwerij Boon op 17, 23, 24 en 30 juni.

Plantentuin Meise voor kinderen
Het programma bestaat uit drie delen. 

Eerst worden er op verschillende 

locaties in de Plantentuin verhalen 

over de natuur verteld waarvan de 

deelnemers er één kunnen kiezen. 

'Plantenelfen en bloemengeesten' gaat 

over een elfenkoningin (door Katelijne 

Billet), 'Broer & zus & champignonsoep' 

Plantentuin Meise en  
Brouwerij Boon
Brouwerij Boon in Lembeek is vooral 

bekend om zijn kriek en geuze. Tijdens 

een rondleiding en in het vernieuwde 

bezoekerscentrum leer je alles over 

het ‘steken’ van geuze. Na de theorie 

volgt de praktijk en degusteren we drie 

bieren. Begint de maag te knorren? In 

de Oranjerie van de Plantentuin eten we 

huisbereid rundstoofvlees met abdijbier, 

vol-au-vent, beide met frietjes en sla, 

of een vegetarische pasta. Na de lunch 

wandelen we door de Plantentuin, 

met een gids die de allermooiste 

plekjes kent. Er zijn twee opties: de 

seizoensrondleiding, met als hoogtepunt 

de rozentuin. Bij slecht weer wordt 

die  wandeling aangepast. De andere 

rondleiding is een wereldreis doorheen 

de kassen en serres van het Plantenpaleis. 

De Plantentuin is toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers, sommige delen van de 

brouwerij zijn dat niet.

over twee kinderen die moeten 

overleven in het bos (door Hilde Rogge). 

Tine Vandenbussche en haar accordeon, 

ten slotte, nemen je mee naar de 

wondere wereld van krakende takken en 

piepende muizen.

Na het verhaal volgt een vrij moment 

waarin je op speurtocht kan gaan met  

Koning Amaryllo of het blotenvoetenpad 

kan uitproberen. Voor jongeren vanaf  

13 jaar is er een een GPS-zoektocht.

Eindigen doen we samen in de 

Oranjerie, met een pannenkoek of  

een wafel, drankje inbegrepen. 

Deze uitstap is toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.
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Rolstoelgebruiker 
of specifieke 

behoeftes? Laat  
het ons weten.
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Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Driemaandelijks magazine SodiGent vzw 

Juni - Juli - Augustus 2022 

Afgiftekantoor Gent X • P 915729  

BEZOEKADRESSEN
• Onthaal in De Stroom: Franklin 

Rooseveltlaan 1 te Gent
• Onthaal (loket 1) in Ziekenhuis  

Jan Palfijn: Watersportlaan 5 te Gent
 
OPENINGSUREN
• De Stroom

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

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

• Jan Palfijn
-  Elke eerste dinsdag van de maand:  

7 juni, 6 september, 4 oktober,  
8 november en 6 december, telkens 
van 10 tot 14 uur

-  Gesloten in juli en augustus
 

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

GESLOTEN
• 6 juni: pinkstermaandag
• 11 juli: Vlaamse feestdag
• 18-22 juli: Gentse Feesten
• 15 augustus: OLV Hemelvaart

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

Met korting naar de film

Sphinx 
Niets leukers dan genieten van een steengoede film 

in het hartje van Gent. Je betaalt slechts 8 euro voor 

een ticket. Kaartjes voor Sphinx zijn vanaf nu ook 

online te verkrijgen. Toch liever papieren tickets? 

Die koop je nog steeds via het onthaal. Opgelet: 

online tickets kan je niet gebruiken voor specials  

en vertoningen tijdens festivals.

Studio Skoop
Hou je van artistieke en onafhankelijke films 

met net dat tikkeltje meer? Ga dan tegen een 

voordeeltarief naar Studio Skoop. Je kan via het 

onthaal van SodiGent tickets kopen voor 8 euro in 

plaats van 10 euro. 

Kinepolis
De ultieme cinema-ervaring beleef je bij Kinepolis. 

Als SodiGent-lid betaal je 9,55 euro in plaats van 

12,35 euro voor een standaardticket. Koop je kaartjes 

bij voorkeur op de website van SodiGent. Papieren 

tickets zijn ook nog verkrijgbaar bij het onthaal.


