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Theater voor en door collega’s
Komt de Sint?
Reünie

Lotto Zesdaagse

Zesdaagse
Beste SodiGent-leden,
De zomer zit er bijna op. Hopelijk heeft die
deugd gedaan en sta je te popelen om er
opnieuw in te vliegen – op het werk, thuis, of
met SodiGent. Want onze activiteitenkalender
voor het najaar is er één om in te kaderen.
In oktober staat de reünie voor gepensioneerde leden op het
menu – mijn eerste als voorzitter! Wielerliefhebbers kunnen
weer met korting naar de Zesdaagse. En op 9 december staat
SodiGent-lid Wendy Antoine met de Compagnie van de Leute
op de planken van de Minard, in een stuk dat geregisseerd
werd door Wim de Puydt, nóg zo’n getalenteerd lid. Met de
feestdagen komen ook het Sintevenement en de uitstap naar
de Kerstmarkt eraan.
Met zoveel moois in het vooruitzicht zou een mens haast
vergeten dat sommigen in een lastig parket zitten. Door de
stijgende energieprijzen, de dure feestmaanden, noem maar
op. Weet dat je steeds bij SodiGent mag aankloppen als je het
moeilijk hebt. En dat je van onze kortingen op yogalessen kunt
gebruikmaken om even het hoofd leeg te maken.
Veel (lees)plezier,
voorzitter Hafsa El-Bazioui
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Koers in
‘t Kuipke
De 81ste Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent wordt er
eentje om te o
 nthouden, want publiekslieveling Iljo
Keisse rijdt er z’n laatste rondjes.
Toen de eerste editie van de Zesdaagse in 1922 in het Feestpaleis van het Citadelpark werd gereden, was dat nog op een
demonteerbare piste. De vaste baan kwam er pas in 1927. De
huidige piste – met z’n helling van 52% één van de snelste in
Europa – dateert van 1965. In 1962 werd het Kuipke namelijk in
de as gelegd nadat een onvoorzichtige toeschouwer een sigaret
had laten vallen vlak bij enkele butaangasflessen.
Voordelige tickets
Ben je benieuwd welk duo Kenny De Ketele en Robbe Ghys
opvolgt en welke sportieve verrassingsacts er op het programma
staan? De 81ste editie van de Zesdaagse vindt plaats van dinsdag
15 tot en met zondag 20 november. Naar goede gewoonte biedt
SodiGent voordelige tickets aan, voor de openingsdag d
 insdag
15 november en voor zaterdag 19 november. Hou je er wel
rekening mee dat je maar twee kaartjes per dag mag bestellen?

Wist je dat?

 Zes rondjes overeenkomen met 1 kilometer?
 Het baanrecord van 8,43 seconden op naam van
Moreno De Pauw staat?
 Een renner per avond ongeveer 750 rondjes aflegt?

Overzicht
05
06

Kerstmarkt
in Luxemburg

Yoga
met korting
11

Wie
• Maximaal 2 tickets per lid en
per dag
Prijs
• 16 euro per ticket
• SodiGent betaalt een deel van
de tickets
Bestellen
• Van 16 september tot
13 oktober of tot volzet
• Mail naar sodigent@stad.gent,
bel 09 266 53 80 of kom langs
aan het onthaal (niet online)
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Op = op
• SodiGent beschikt over een
beperkt aantal tickets
• Alle aanvragen worden via
datum en uur verzameld,
dus het kan even duren voor
je een bevestigingsmail
ontvangt
• In de bevestigingsmail vind
je de betaalinfo
• Na betaling is de reservatie
definitief

Tentoonstelling
Culturele Collega's

Filmpret
met de Sint

14

Afhalen
• Van 4 tot 10 november
• Onthaal SodiGent in de
Stroom
• Tijdens de openingsuren (zie
pagina 16) of op afspraak

Musical
met Willy Wonka
© Golazo Sports

Wanneer
• Dinsdag 15 november middenplein
• Zaterdag 19 november middenplein
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Reünie op Film Fest Gent

Kom dat zien!
Op maandag 17 oktober nodigt SodiGent alle g
 epensioneerde leden uit
op Film Fest Gent. Het internationale filmfestival, dat jaarlijks zo'n 100.000
bezoekers trekt, is aan z'n 49ste editie toe. Die focust op Zuid-Korea, een
land met een een heel diverse filmcultuur. Het is de tweede keer op rij dat
de jaarlijkse reünie op deze unieke plek doorgaat. Na de film kan iedereen
genieten van een hapje en een drankje op een exclusief feest in de viptent
van Film Fest Gent.
Niets leukers dan oud-collega’s
weerzien en nieuwe mensen
leren kennen in een gezellige
en ontspannende sfeer. Dat
is het doel van onze jaarlijkse
reünie voor gepensioneerde
leden. Het programma is voor
iedereen hetzelfde: we kijken
samen naar de film 'Alcarràs'
en praten daarna bij op het
vipfeest.
Samen genieten
Regisseur Carla Simón neemt
je in haar film mee naar het
Catalaans dorpje Alcarràs. De
familie Solé komt er jaarlijks
samen in de zomerperiode
om de oogst van hun
perzikboomgaard te plukken.
Er liggen echter plannen op
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tafel om de boomgaard om te
kappen en zonnepanelen te
plaatsen. Wat zijn de gevolgen
voor de hechte familieleden?
Na de film staan jij en je oudcollega’s in de schijnwerpers.
Op een exclusieve vipreceptie
geniet je van heerlijke warme
en koude hapjes en lekkere
drankjes. Staand of zittend,
want er zullen voldoende hoge
stoelen aan partytafels en lage
stoelen aan tafels aanwezig zijn.
Iedereen welkom
Kinepolis is makkelijk
bereikbaar met het openbaar
vervoer. Meerdere bussen van
De Lijn bedienen een halte in
de buurt. Kom je toch met de
wagen? Die kun je achterlaten

in de ondergrondse parking op
het Sint-Pietersplein of op een
Park & Ride van Stad Gent. Voor
tweewielers zijn er 255 overdekte
en niet-overdekte fietsplaatsen.
Ben je minder mobiel en beschik
je over een parkeerkaart voor
personen met een handicap?
Geef ons een seintje: zo kunnen
we een plek op de festivalparking
voor je reserveren. We zorgen
er ook graag voor dat mensen
met een beperking ook kunnen
deelnemen aan onze activiteiten.
Wil je er graag bijzijn?
Inschrijven kan van 7 tot en met
29 september. Wees er snel bij,
want de plaatsen zijn beperkt.
Hopelijk tot binnenkort!

Naar de kerstmarkt

Wanneer?
• Maandag 17 oktober
Waar?
• Film Fest Gent
• Kinepolis Gent,
Ter Platen 12
Programma
• Deuren open om 10 uur
• Start film om 10.30 uur
• Exclusief vipfeest
om 12.30 uur
• Einde om 15 uur
Wie kan deelnemen?
• Enkel gepensioneerde
leden
• Lid
• Lid + 1 persoon
Prijs
• Film + vipfeest: 27 euro
• SodiGent draagt een
deel van de kosten
Inschrijven
• Online, via mail,
telefonisch of aan het
onthaal
• Vanaf 7 september tot
en met 29 september of
tot volzet

Lekker
Luxemburg
Elk jaar gaat SodiGent de sfeer opsnuiven op een kerstmarkt.
Dit jaar trekken we met z’n allen naar de stad Luxemburg en kun je je
bezoek aan de kerstmarkt combineren met een wandeling in de natuur.
Met SodiGent een kerstmarkt bezoeken: het
is een jaarlijkse traditie. Nieuw is dat we op
twee dagen gaan. Hou je van een gezellige
drukte, dan kom je op zaterdag 17 december.
Heb je het liever rustiger? Schrijf je dan in
voor dinsdag 20 december.
De kerstmarkt strekt zich uit over de Place
d'Armes en de Place de la Constitution, in
het hartje van de stad. 800 m verderop ligt
nog een kleinere Sint-Niklaasmarkt op de
Place de Paris. Ook shopliefhebbers kunnen
Wanneer
• Zaterdag 17 december (wandeling +
bezoek kerstmarkt of enkel bezoek aan de
kerstmarkt)
• Dinsdag 20 december (enkel bezoek aan de
kerstmarkt)
Vervoer
• P&R Antwerpsesteenweg (Carrefour
Oostakker): enkel bezoek aan de
kerstmarkt
• P&R Zuiderlaan (Topsporthal): wandeling +
bezoek kerstmarkt of enkel bezoek aan de
kerstmarkt
• Inchecken om 9 uur
• Vertrek om 9.15 uur
• Aankomst in Luxemburg om 12.30 uur
• Vertrek in Luxemburg om 19.30 uur
• Aankomst in Gent om 22.15 uur

hun hart ophalen in deze winkelstad.
Liever genieten van een natuurwandeling in
de streek Gutland? De tocht gaat van start in
het mooie dorpje Septfontaines. Het traject
van 10 kilometer loopt over veldwegen en
bospaden en is niet geschikt voor kinder
wagens of mensen die slecht ter been zijn.
Hou er ook rekening mee dat de wandeling
op en neer gaat en dat goede wandel
schoenen noodzakelijk zijn. Zin in deze
winterpret? Schrijf je dan nu in!
Inschrijven
• Vanaf 16 september tot volzet
• Online, via mail, telefonisch of aan
het onthaal
Wie kan deelnemen
• Lid
• Lid + 1 persoon
• Lid + inwonende familieleden
• Lid + kleinkinderen
• Lid + 1 persoon + kleinkinderen
Prijs
• 13 euro per persoon
• SodiGent draagt een deel van de
kosten
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Voordeel

Yoga
met korting
Een gezonde geest in een gezond lichaam! Gooi alle
stress van je af tijdens een actieve of net rustige yogasessie. Als SodiGent-lid krijg je korting bij verschillende
yogastudio’s.

In de gloednieuwe yogastudio The Future House
2.0 in Wondelgem vind je een gevarieerd aanbod
voor volwassenen, maar ook yoga voor kinderen
en kleuters. Niet zeker of het iets voor jou is?
Iedereen kan een gratis proefles volgen. Als je de
lessen liever vanuit je living bijwoont, schrijf je je
gewoon in op de livestream!
Via de online reservatie-app Eversports kun je
een les boeken of een beurtenkaart kopen. Als je
je lidnummer van SodiGent doorgeeft, krijg je
10 procent korting op een tienbeurtenkaart.

Yogaloft Gent

Yoga on call

Niet ver van het station Gent Sint-Pieters ligt de
gezellige studio van Yogaloft. Een ideale ligging
voor zowel mensen die in Gent wonen als
erbuiten. De lessen vinden plaats op verschillende
tijdstippen: in de vroege uurtjes, tijdens de
middagpauze of na je werk. In het diverse
lesaanbod vind je zowel rustige als actieve yoga,
voor beginners of meer gevorderde yogi’s. Je kunt
er zelfs mindfulness of yoga met je kind(eren)
volgen.

De studio van Yoga on Call ligt in hartje Gent,
vlak bij het Zuid. Je kunt er terecht voor actieve
yoga waarbij je werkt aan kracht, souplesse en
uithouding, en voor zachtere vormen waarbij
loslaten en ontspanning centraal staan. Nog
geen idee welke yoga het best bij je past? Dan doe
je de yogatest op yoga-on-call.be. De studio is
laagdrempelig en wil vooral dat je van yoga kunt
genieten wanneer het jou uitkomt.

SodiGent-leden betalen 120 in plaats van 130
euro voor een tienbeurtenkaart. Je kunt de kaart
online aanvragen.
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Nectar of Life

Een flexkaart koop je ter plaatse, op vertoon
van je lidkaart betaal je het studententarief.
Voor een digitale beurtenkaart stuur je
een mailtje (met foto van je lidkaart) naar
info@yoga-on-call.be. Je ontvangt dan
een kortingscode waarmee je 10 procent
korting hebt.

Financieel voordeel

Pluk je premie
Maak je je zorgen over je financiële situatie? Als
SodiGent-lid kun je een aantal voordelen aanvragen,
mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Grote onverwachte kosten, zoals een hoge schoolrekening, huurwaarborg, enzovoort kunnen zwaar wegen op je budget. In dat
geval kom je misschien in aanmerking voor een renteloze lening
tot 2.500 euro. De maatschappelijk assistenten van SodiGent
zullen je aanvraag met de grootste discretie behandelen. Maak
een afspraak via mail of telefoon. Meer info kun je vinden op de
website van SodiGent.
SodiGent komt ook tegemoet in de kosten van je hospitalisatie
verzekering, op voorwaarde dat je gepensioneerd bent en al
minstens vijf jaar lid van SodiGent. Hoe vraag je deze premie aan?
Bezorg ons voor 31 december een kopie van de uitnodiging
tot betaling van de verzekeraar (niet nodig als je betaalt via
domiciliëring) en een bewijs van betaling van minstens 6 maanden
(ook als je een domiciliëring hebt). Betaal je per kwartaal, dan
kun je de premie al aanvragen na twee kwartalen. Een bewijs van
aansluiting bij een hospitalisatieverzekering met vermelding van de
geldigheidsperiode volstaat ook. Kun je ons de documenten niet
bezorgen? Neem dan contact
op met SodiGent.
Hoeveel bedraagt de
tussenkomst? T.e.m. 65 jaar
ontvang je 35 euro. Was je
op 1 januari van het jaar van
je aanvraag 66, dan ontvang
je 70 euro. Was je op 1 januari
van het jaar van je aanvraag
71 jaar, dan ontvang je 105 euro.

Meer info via 09 266 53 80 of
sodigent@stad.gent
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Afterworktheater voor alle leden

Blend getrèwd
Zin in een avondje Gents amusement? Geen beter gezelschap
dan de Compagnie van de Leute. Op 9 december brengen
actrice/collega en SodiGent-lid Wendy Antoine en regisseur/
gepensioneerd SodiGent-lid Wim De Puydt met ‘Blend getreiwd’
een sterk staaltje Gents volkstoneel op ons allereerste afterworktheater.
Ooit de thuishaven van Romain
De Coninck, nu het vaste
podium van Compagnie van
de Leute. Naar jaarlijkse traditie speelt het toneelgezelschap
op het einde van het jaar een
dertigtal voorstellingen in z’n
geliefde Minardschouwburg. Op
9 december is de zaal exclusief
voor alle SodiGent-leden.
Hoelang staan jullie
in het vak?
Wim: “Op mijn 14de kreeg ik
mijn eerste rol. En dankzij de
toneelacademie stond ik al
snel met grote kleppers als Pat
Remue en Frank Van Laecke op
het podium. Ik regisseer ondertussen al 26 jaar producties voor
de Minard, en Compagnie van
de Leute is daar al 10 jaar zowat
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het huisgezelschap.”
Wendy: “Ik speel eigenlijk ook
al lang – door mijn mama,
Marguerite Bruggeman, die
onder andere bij Moereloere
zat. Toen stichter en producent
Jan De Raedt me vroeg voor de
Compagnie, ging ik akkoord op
voorwaarde dat ik alleen kleine
rollen zou moeten spelen.
Ondertussen zijn we zeven jaar
verder…” (lacht veelbetekenend)
Repeteren jullie dan nog veel,
als ervaren rotten?
Wim: “De mensen denken
dat wij alleen maar lachen op
repetities, maar het is vaak hard
werken.”
Wendy: “Hij is echt een goede
regisseur. Als ik niet weet wat hij
bedoelt, toont hij hoe het moet.”

Wendy Antoine
• Werkt in de Stadswinkel
(dienst Publiekszaken).
• Actrice Compagnie van
de Leute.
• SodiGent-lid sinds 1997,
‘omdat het moest van
mijn moeder’. (lacht)

Wim: “Ik heb dus al veel
vrouwen gespeeld.” (lacht)
Loopt er soms nog iets mis?
Wendy: “In het stuk ‘’t Es in de
valieze’ kwamen drie valiesjes
voor: met drugs, geld en
boterhammen. Tijdens één
voorstelling wist niemand nog
in welke valies wat zat. We zeiden telkens opnieuw ‘Kgoa een
beetje kaffee goan moake’ om
in de coulissen snel even in de

Bovenaan: Vanessa Chauvin,
Jan De Raedt, Wim De Puydt en
Christian Bellecoste
Onderaan: Wendy Antoine, Betty
Bouckaert en Sam Neirynck

Wim De Puydt
• Gepensioneerd
SodiGent-lid.
• Regisseur Compagnie
van de Leute.
• SodiGent-lid sinds
1983, ‘omdat het een
evidentie was’.

koffer te kunnen gaan kijken.”
(lacht)
Wim: “Achteraf zijn die
momenten grappig, maar op
het moment zélf is het soms
toch even zweten. Gelukkig
merkt het publiek het maar
zelden als er iets misgaat.”
Wat brengen jullie in
december?
Wim: “‘Blend getrèwd’, een
komisch stuk van Jeroen Maes,
in plat Gents. Geen parodie op
het gelijknamige programma,
maar wel een verhaal over
conservatieve ouders met een
rebelse dochter. Die dochter,
vertolkt door Wendy, komt op
een dag thuis met een advocaat
die… blind is. Om te weten of de
liefde overwint, goade allemol
tuupe tegoare moete koome
kaake.”

Wanneer
• Vrijdag 9 december
• Deuren open vanaf 19 uur
• Start voorstelling om 20 uur
Waar
• Minardschouwburg, Romain
Deconinckplein, Gent
Wie kan deelnemen?
• Lid
• Lid + 1 persoon

Inschrijven
• Vanaf 14 september tot
volzet
• Online, via mail, telefonisch
of aan het onthaal
• Heb je een beperking? Geef
een seintje en dan gaan
we op zoek naar de beste
oplossing
Bijdrage
• 3 euro per persoon (toegang
en één consumptie)

Lyrica

Operaconcerten
met korting

In de Minardschouwburg kun je als
SodiGent-lid twee wondermooie
operaconcerten bijwonen, en dat
met 30% korting.
Op zondag 2 oktober nemen de Belgische
Anne-Sophie Sevens, een jonge beloftevolle
sopraan, en de bekende Italiaanse tenor Ivan
Defabiani je – onder leiding van Virgil Van
Essche – mee op een wonderbaarlijke reis
door de wereld van de opera.
Het nieuwjaarsconcert met de Belgisch
Italiaanse tenor Michael Spadaccini vindt
dan weer plaats op 8 januari. Spadaccini
brengt, samen met drie sopranen, een mix
van bekende en minder bekende aria’s en
duetten, onder leiding van François Lefevre.
Tickets aankopen: online, via mail naar
sodigent@stad.gent of telefonisch via
09 266 53 80. Dat kan tot 10 dagen voor het
concert. Zie onze website voor de prijzen.
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Familienieuwtjes
Veel heuglijk, maar helaas ook triest nieuws uit de SodiGent-familie.
Hieronder zetten we alle geboortes, huwelijken, samenwoners en
overlijdens op een rij.

Eerste kreetjes
Feline Van Rentergem
27 maart 2022
Kindje van Lisa Lauwers
OCMW Gent

Elise Van Miegem
20 mei 2022
Kindje van Ann-Sofie De Gucht
North Sea Port Ghent

Lili Lagacie
17 juni 2022
Kindje van Loes Glorieux
OCMW Gent

Linus De Mil
9 april 2022
Kindje van Bieke Verhelst
Stad Gent

Ferre Turkelboom
27 mei 2022
Kindje van Gregory Turkelboom
Stad Gent

Hugo De Schampheleire
21 juni 2022
Kindje van Sven De Schampheleire
Stad Gent

Juno Detailleur Rumbaut
22 april 2022
Kindje van Veronika Rumbaut &
Michiel Detailleur
Stad Gent & District09

Jules Lanssens
28 mei 2022
Kindje van Alison Hemberg
Stad Gent

Jack De Backer Tieberghien
22 juni 2022
Kindje van Stefanie Tieberghien
OCMW Gent

Clément Deschamps
3 juni 2022
Kindje van Jasper Deschamps
Brandweerzone Centrum

Loes Ghijs
24 juni 2022
Kindje van Laurent Ghijs
Brandweerzone Centrum

Aurelie De Raes
6 juni 2022
Kindje van Emilie Lutin
AZ Jan Palfijn

Leon Hubau
1 juli 2022
Kindje van Brecht Hubau &
Stephanie Garcia
OCMW Gent & Stad Gent

Sverre Bracke
23 april 2022
Kindje van Stefanie Coppenolle
Stedelijk onderwijs Gent
Sue Vermeert
6 mei 2022
Kindje van Jonas Verneert &
Lieze De Neve
OCMW Gent
Alba Gaudissabois
15 mei 2022
Kindje van Carmen Van Praet
Stad Gent
Falke en Lasse Bostoen
Vanden Broeck
15 mei 2022
Kindjes van Kaija Vanden Broeck
Stad Gent
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Lowie Matthys
8 juni 2022
Kindje van Bart Matthys
Stad Gent
Elias D'Hondt
10 juni 2022
Kindje van Nicoline Lutin
AZ Jan Palfijn
Tygo Van Damme
11 juni 2022
Kindje van Kenneth Van Damme
Brandweerzone Centrum

Alicia-Marie Vanmechelen
23 juli 2022
Kindje van Kjell Vanmechelen
District09
Vic De Ryck
24 juli 2022
Kindje van Joni De Ryck
Stad Gent

Huwelijken
Frederik Jocqué
en Caroline Duym
20 mei 2022
Stad Gent
Jurgen Cnudde
en Linda Ameels
27 mei 2022
Stedelijk onderwijs Gent
Patrick Suy
en Veerle Wille
28 mei 2022
Stedelijk onderwijs Gent
Gaëlla Labarque
en Jeroen Vanbelle
11 juni 2022
Brandweerzone Centrum
Frédéric Lemeyn
en Jennifer D'hont
25 juni 2022
Brandweerzone Centrum

 ettelijk
W
samenwonen
Dieter Dhaeze
en Liesbeth De Meulenaere
28 januari 2022
Stad Gent
Jente Verbeeck
en Stefanie Kint
2 mei 2022
Stad Gent
Kelly Vetsuypens
en Joni De Ryck
14 juni 2022
Stad Gent

Tentoonstelling

Culturele
Collega’s
Overlijdens
Jeanine De Winne
8 april 1938 - 7 april 2022
AZ Jan Palfijn

Albert Berth
31 december 1942 - 1 juni 2022
Politie

Gilbert Francois
15 augustus 1948 - 24 april 2022
Stad Gent

Cyriel Roegies
31 juli 1950 - 2 juni 2022
Stad Gent

Jacques Janssens
18 december 1948 - 25 april 2022
Stad Gent

Cesar Droesbeke
5 mei 1939- 19 juni 2022
Stad Gent

Sonia De Clerck
16 oktober 1943 - 28 april 2022
Stad Gent

Paulus Beckers
20 april 1942 - 19 juni 2022
Stedelijk onderwijs Gent

Mariette Nicaes
3 augustus 1933 - 23 mei 2022
Stad Gent

Cesar Dujardin
6 november 1938 - 1 juli 2022
Stad Gent

Agnes Bosch
12 april 1929 - 25 mei 2022
Stad Gent

Adrienne Haeck
1 januari 1932 - 7 juli 2022
Stad Gent

Raphaël Vileirs
24 maart 1944 - 27 mei 2022
Stad Gent

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.

Wil je kennismaken met het
artistieke talent van je (oud-)
collega’s? Dat kan op de jaarlijkse
expo van de C
 ulturele Collega’s.
Van 23 tot 25 oktober, telkens
van 14 tot 16 uur, stellen Carine
Beernaert, Anja Candaele, Carina
De Cleer, Evelyn De Coster, Veerle
Dierickx, Mark Flerick, Hilde De
Kuyper, Robert De Moyer, Ingrid
De Pourcq, Johan Jacobs, Katrien
Remmerie, Denis Verstichel, Mark
Flerick, Koenraad Vlerick, Danny
Willems en Yossam hun werk
tentoon in de tentoonstellingszaal
Zilverhof van het buurthuis in het
Prinsenhof. Je bereikt het buurthuis
via de Brug der Keizerlijke Geneugten van de Gentse beeldhouder en
kleinkunstenaar Walter De Buck.
De gratis openingsreceptie van de
tentoonstelling, met een toespraak
door schepen Hafsa El-Bazioui,

vindt plaats op zondag 23 oktober
vanaf 14 uur en wordt opgeluisterd
door oud-collega Johan
Maekelberg, die samen met
Ver A Luz Nederlandstalige
nummers van eigen maekelij zal
brengen. Op maandag 24 oktober,
om 14 uur, is er dan weer een verrassingsconcert van UMMAGUMMA.
Marc Rosso, Ramsy Irani en Tony
Gyselinck spelen eigen werk, jazz
standards en een paar klassiekers
van eigen bodem.
Buurtcentrum Prinsenhof:
Zilverhof 34b, Gent
De zaal is toegankelijk voor wie
minder mobiel is

Organiseer zelf een project
De Culturele Collega’s krijgen jaarlijks een financiële ondersteuning van SodiGent. Wil
jij ook een sportieve, culturele of maatschappelijke activiteit organiseren met andere
SodiGent-leden? Surf naar de website van SodiGent (bij 'Financiële voordelen: premies
en tegemoetkomingen'), lees de voorwaarden, vul het aanvraagformulier in en mail het
naar sodigent@stad.gent.
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Derde keer, goede keer?

Eindelijk tijd
voor cadeautjes!
In 2020 en 2021 vierde je het Sintfeest thuis, maar dat wil niet
zeggen dat Sinterklaas jou vergeten is. Integendeel! Hij kijkt er zo
naar uit om de SodiGent-kinderen terug te zien dat hij Wekpiet al
heeft gevraagd jou en hem zeker op tijd wakker te maken.

Terwijl de Sint de beste pakjes
aan het uitkiezen is, zijn de
medewerkers van SodiGent
volop in de weer om hem en je
kroost op een warme manier te
ontvangen in Kinepolis Gent.
Het Sintfeest vindt plaats op
drie dagen: zondag 27 november, zaterdag 3 en zondag
4 december, telkens in de
voormiddag. Er is een vroege
en een late film (zie kader).
Eerst mogen de kinderen een
bezoekje aan de Sint brengen
en krijgen ze de gelegenheid
om hun tutje of tekening af te
geven, dan is het tijd voor film.
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Een cadeautje afhalen doe je
daarna.
Filmpret
Op elke dag worden twee
keer twee Nederlands
gesproken films vertoond. Je geeft je
keuze door bij
inschrijving.
In de nieuwe,
muzikale film
‘De club van
Sinterklaas en
de race tegen de
klok’ is de weg
naar 6 december

Gezocht:
kunstenaars!
Tekeningen die SodiGent vóór
12 november in De Stroom of via mail
ontvangt, worden geprojecteerd op het
grote scherm in de zaal. Vergeet niet jouw
naam en die van je kind te vermelden.
Op de dag zelf kun je je kunstwerkjes
persoonlijk aan de Sint geven.

er eentje vol obstakels. Het
begint allemaal als het jonge
Pietje F
 ernando de klok van
Sinterklaas laat vallen. Een
ware ramp, want zolang die
blijft stilstaan, is de Sintmagie
verdwenen. Ondertussen
gedraagt het paard van Sinterklaas zich vreemd.
‘Strange World’ is een nieuwe
animatiefilm uit de Disney-
studio’s, waarin de makers van
‘Frozen’ het verhaal vertellen
van de Clades, een familie van
ontdekkingsreizigers. Samen
zijn ze op zoek naar een verraderlijk land, maar die gevaar-

lijke missie dreigt in de soep te
lopen door hun gekibbel.
Inschrijven
Inschrijven (zie kader) kan van
vrijdag 9 september tot donder
dag 15 oktober of tot de zaal
volzet is. Wacht niet te lang:
als je laat inschrijft, bestaat de
kans dat je niet meer kunt deel
nemen. Na je inschrijving krijg
je een bevestigingsmail. Als er
coronamaatregelingen gelden,
krijg je veertien dagen voor het
event nog een mail met extra
informatie.

Wanneer
• Zondag 27
november, zaterdag
3 december of
zondag 4 december
Inschrijven
• Online, via mail,
telefonisch of aan
het onthaal
• Vanaf 9 september
tot 15 oktober of tot
volzet
• Laattijdig
inschrijven = geen
zekerheid van
deelname
Kies je film
• De club van
Sinterklaas en de
race tegen de klok
• Strange World
Kies je moment
• Vroege film: bezoek
Sint van 8.15 tot
9.30 uur, film om
9.35 uur en afhalen
geschenk na de
film
• Late film: bezoek
Sint van 10 tot
11 uur, film om
11.05 uur en afhalen
geschenk na de
film
• De vermelde
tijdstippen zijn een
benadering

Wie kan deelnemen?
• Kinderen geboren
tussen 1 januari
2011 en 31
december 2021
• Enkel kinderen die
deelnemen krijgen
een geschenk
• Geef door wie naar
het feest komt:
- oudere broers
en zussen zijn
welkom
- kinderen uit een
samengesteld
gezin en
pleegkinderen
zijn welkom
- maximaal
2 volwassenen
• Een gezin kan
maar één keer
deelnemen en alle
gezinsleden komen
op dezelfde dag
Schrijf je online in
• Duid de kinderen
aan die meekomen
en zet het aantal
volwassenen
naast jouw naam
(maximaal 2, jezelf
inbegrepen). Kun
je je kinderen niet
aanduiden? Stuur
dan een mail met
hun namen en
geboortedata
• Na inschrijving
ontvang je een
bevestigingsmail
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Charlie and the Chocolate Factory

Musical om
duimen en vingers
af te likken
In januari tovert productiehuis Deep Bridge de Capitole
om tot een chocoladefabriek. Met SodiGent kun je
voordelig naar deze – letterlijk – heerlijke musical.
Als Willy Wonka de poorten van zijn mysterieuze
fabriek voor enkele gelukkigen opent, gaan de jonge
Charlie Bucket en vier andere gouden ticketwinnaars
op een onvergetelijke reis. Iedereen kent het verhaal
van ‘Charlie and the Chocolate Factory’, maar dat
neemt niet weg dat je de Vlaamse musicalversie – met
een c
 hocoladetuin, een leger van eekhoorns en de
eigenaardige Oempa Loempa’s op het podium
van de Gentse Capitole – gezien móét hebben.
'Charlie and the Chocolate Factory’ is een
spectaculaire nieuwe musical boordevol
Een Oempa Loempa of een gouden
zoete traktaties. Nordin De Moor kruipt in
ticket knutselen? Je eigen Wonka
de huid van Willy Wonka. Astrid Stockman
Wonderland tekenen? Wie zijn kunstwerk
mag zich opmaken voor haar musical
tussen 1 december en 9 januari aan
debuut als Mrs. Teavee, mama van Mike
het onthaal in de Stroom of Jan Palfijn
Teavee.Nog een onverwachte musical
afgeeft, of ons een foto mailt, verdient
debutant is Yemi Oduwale. Dries uit ‘Thuis’
misschien een meet & greet met de
of Elias uit ‘Dertigers’ mag zich uitleven als
acteurs.
Mr. Beauregarde. Sali Haidara of Maria uit
Beperkt aantal plaatsen:
de populaire Ketnet-serie ‘#LikeMe’ speelt zijn
wie eerst indient, wint
dochter.
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Gezocht:
creatievelingen

Twee keer naar het museum

Wanneer
• Zondag 15 januari
om 15 uur

Van de natuur
en de stad

Geen beter moment om een expo mee te pikken dan de herfst. Natuurliefhebbers en
stadsmussen: ze komen allemaal – voordelig – aan hun trekken dankzij SodiGent.

Wie kan deelnemen
• Lid + 1 persoon
• Lid + gezin (inwonend)
• Lid + kleinkinderen
• Lid + 1 persoon +
kleinkinderen
Bijdrage
• 25 euro per persoon
(ticket tweede categorie)
• SodiGent betaalt een
deel van je ticket
Dresscode
• Wie verkleed komt, krijgt
iets suikerzoets van Willy
Wonka

© Royal Museums of Fine Arts of Belgium

Waar
• Capitole Gent, Graaf Van
Vlaanderenplein 5, Gent
Inschrijven
• Vanaf 30 september tot
15 november of tot
volzet
• Online, via mail,
telefonisch of aan de
balie

Neem steeds
je SodiGentlidkaart mee

1 Wilde Bijen Parade

2 Albert Baertsoen

De wereld van Kina (de tuin)

MSK

Naast de honingbij, spelen ook veel wilde
bijensoorten een belangrijke rol in de natuur.
Het boek ‘Wilde Bijen Parade’ vraagt meer
aandacht voor wilde bijen en biodiversiteit.
De illustraties van het boek zijn nu in Gent te
bewonderen.
• De tentoonstelling loopt nog tot
25 september 2022
• Op vertoon van je SodiGent-lidkaart
betaal je 1,60 euro in plaats van 2,10 euro
(Gentenaren) of 3,70 euro in plaats van
5,25 euro (niet-Gentenaren)
• Van 19 tot 25 jaar betaal je 1,60 euro
(Gentenaren) of 3,70 euro (nietGentenaren)
• Tot en met 18 jaar gratis toegang
• Korting enkel geldig voor het SodiGent-lid
dewereldvankina.stad.gent

Het Museum voor Schone Kunsten Gent
bestaat 225 jaar. In de eerste expo van het
feestjaar staat de schilder, tekenaar en
graficus Albert Baertsoen centraal, telg
uit een Gentse fabrieksfamilie en één van
de opmerkelijkste kunstenaars van het
fin de siècle. ‘Le peintre de Gand’ genoot
internationale bekendheid door zijn
melancholische impressies van Gent.
• De tentoonstelling loopt nog tot
27 november 2022
• Op vertoon van je SodiGent-lidkaart
betaal je 8 euro in plaats van 15 euro
(Gentenaren) of 12 euro in plaats van 15
euro (niet-Gentenaren)
• Van 19 tot 25 jaar betaal je 3 euro
(Gentenaren en niet-Gentenaren)
www.mskgent.be
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Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent
Driemaandelijks magazine SodiGent vzw
September - Oktober - November 2022
Afgiftekantoor Gent X • P 915729

Shopdagen bij ZEB
Tijdens de ZEB-shopdagen in het
weekend van 23 tot en met 25 september
en 21 tot en met 23 oktober krijgen
SodiGent-leden 20% korting op de nieuwe
collectie bij ZEB, The Fashion Store, Ziffiks
en PointCarré.
Je krijgt je kortingskaart op de website
van SodiGent of aan het onthaal. Een code
voor de webshop vind je op onze website
wanneer je inlogt met je SodiGent-profiel.
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BELGIE(N) - BELGIQUE

BEZOEKADRESSEN
• Onthaal in De Stroom: Franklin
Rooseveltlaan 1 te Gent
• Onthaal (loket 1) in Ziekenhuis
Jan Palfijn: Watersportlaan 5 te Gent

GESLOTEN
• Dinsdag 1 en woensdag 2 november
• Vrijdag 11 november
• Maandag 26 december tot en met
maandag 2 januari.

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

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

Iedereen welkom
Heb je een beperking? Geef de medewerkers
van SodiGent een seintje en we gaan samen op
zoek naar de beste oplossing.

Stedelijk
Onderwijs
Gent

