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Kampjes met korting

Samen naar de foor

Beste wensen voor 2023



Samen naar de Halfvastenfoor

Alle leden van SodiGent genieten heel wat voordelen. 

Specifiek voor gezinnen is er: de geboortepremie, 

het Sintfeest en de premie voor 12-jarigen. Dit jaar 

willen we ook onze 13-plussers verwennen. Ga je 

mee 'overkop' op de Halfvastenfoor? 

De Halfvastenfoor op en rond het Gentse Sint-Pietersplein, 

dat is kermisplezier voor jong, oud en alles daartussenin. Ze 

bestaat al sinds 1497 en biedt elk jaar een wervelwind van 

kleurrijke attracties, waar zowel waaghalzen, scherpschutters 

als stille genieters aan hun trekken komen. Op woensdag  

22 maart en zaterdag 25 maart legt SodiGent onze jongeren 

in de watten met een mooie korting.

Altijd prijs, altijd gewonnen
Voor elk kind van 13 tot en met 18 jaar uit je gezin mag je  

één enveloppe met jetons aankopen via SodiGent. Die 

hebben een waarde van 20 euro, maar jij betaalt slechts  

10 euro. Op de dag van je reservatie haal je je enveloppe en 

een lijst met de attracties waar je ze kunt gebruiken, af aan 

de SodiGent-stand aan Café De Kroon. Daarna ben je vrij om 

helemaal los te gaan tot de foor sluit. 

Allez, allez, 
rouleeeeez!
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Beste SodiGent-leden,

We zijn weer aan het laatste nummer van 

het jaar toe. Daarin wil ik jullie eerst en vooral 

het allerbeste toewensen voor 2023. Hopelijk 

wordt het een jaar vol warmte en plezier. Als het 

van SodiGent afhangt alvast wel: in onze nieuwe 

eventkalender vindt iedereen zeker iets naar z'n zin.

De eerste evenementen voor volgend jaar kleuren Gents, met 

een bezoek aan het Industriemuseum en een filmavond in 

Studio Skoop. Het volledige overzicht met alle activiteiten vind 

je op pagina 8.

Ben je op zoek naar een leuke activiteit voor jou of je gezin, 

zoals een leuk kinderkamp of een museumbezoek, dan vind je 

inspiratie in dit magazine. En omdat we het belangrijk vinden 

dat iedereen kan participeren, voorzien we ook in een heel 

aantal kortingen.

Graag wil ik hier ook nog iedereen bedanken die zich 

professioneel of vrijwillig inzet om anderen te helpen. Wie het 

moeilijk heeft, kan altijd aankloppen bij SodiGent, maar het zijn 

vooral jullie sterke schouders die mee het verschil maken.

Feestelijke groeten & veel (lees)plezier,

voorzitter Hafsa El-Bazioui

SODIGENT Verantwoordelijke uitgever: Hafsa El-Bazioui (voorzitter) Redactieraad: Malaïka 
Vandegehuchte, Sabine Van Durme, Amanda Buysse, Brigitte Geirnaert, Anneleen Schelstraete,  
Mario Vermeersch, Tonia Vanquickenborne, Sofie De Paermentier en Arne Berwouts  
Coördinatie: Anneleen Schelstraete en Arne Berwouts Fotografie: Bart Cloet, Delphine Lebon  
Realisatie: www.f-twee.be

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



Wanneer
• Woensdag 22 maart, vanaf 14 uur

•  Zaterdag 25 maart, vanaf 16 uur

Wie kan deelnemen
•  Voor elke jongere van  

13 tot en met 18 jaar

•  Eén enveloppe per jongere

Jetons reserveren
•  Van 4 januari tot volzet

•  Online, via mail telefonisch  

of aan de balie

•  Neem contact op met SodiGent 

als je bij het online inschrijven 

merkt dat je kinderen niet 

vermeld staan

Jetons afhalen
•  Aan de SodiGent-stand  

bij Café De Kroon,  

Sint-Pietersplein 51, Gent

• Op de dag waarvoor je 

gereserveerd hebt 

• Woensdag 22 maart,  

van 14 tot 18 uur, en  

zaterdag 25 maart,  

van 16 tot 20 uur

•  Je jetons zijn geldig de dag zelf 

tot de foor sluit

Prijs
• 10 euro voor jetons ter waarde 

van 20 euro

• SodiGent draagt een deel  

van de kosten 

Allez, allez, 
rouleeeeez!
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Expo Industriemuseum

Van brandgevaar  
tot burn-out
Hoe comfortabel waren de bureaustoelen van weleer? 

Hoe klonk de dag van een mijnwerker? Hoe zat het met 

de koffiepauze? Op de expo ‘Burn. Van brandgevaar tot 

burn-out’ ervaar je het aan den lijve.

Met ‘Burn’ pakt het Industrie-

museum uit met een expo over 

veiligheid en gezondheid op 

de werkvloer tussen 1800 en 

vandaag. Van brand gevaar tot 

burn-out, van arbeidsongeval 

tot ergonomie, van prikklok 

tot preventie: je ontdekt de 

werkomstandig heden van  

weleer door inter  actieve  

opstellingen en beklijvende 

getuigenissen.

Volg de gids
Op zondag 29 januari en  

donderdagavond 2 februari kun 

je de expo (en de rest van het 

Industriemuseum) bezoeken in 

het gezelschap van SodiGent. 

Met drie gidsen die uitleg  

geven over de drie thema’s,  

en een extraatje erbovenop.  

Speciaal voor de SodiGent- 

leden worden er namelijk  

drukdemo’s gegeven. Zo ga je, 

nadat je nog van een drankje 

hebt genoten, met je eigen, vers 

gedrukte poster naar huis. 

Wanneer
• Zondag 29 januari,  

van 14 tot 17 uur

• Donderdag 2 februari  

(nocturne), van 18 tot 21 uur  

• Je kiest je tijdslot bij  

inschrijving

• Je komt aan in het eerste 

halfuur van je gereserveerde 

tijdslot

Waar
• Industriemuseum,  

Minnemeers 10, Gent

Inschrijven
• Vanaf 4 januari tot volzet 

• Bij SodiGent, online, via mail, 

telefonisch of aan de balie

Wie kan deelnemen
• Lid

• Lid + 1 persoon

• Lid + 1 persoon +  

inwonende kinderen 

Prijs 
• Tot en met 17 jaar: 3 euro

• Vanaf 18 jaar: 5 euro

• Drankje, gidsen en demo 

inbegrepen

• Sodigent draagt een deel  

van de kosten
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Is het buiten kil en koud? Waarom zou je de winter trotseren? Als SodiGent-lid 

kun je - op vertoon van je lidkaart - voor een vriendenprijs naar het museum.

Drie musea, drie kleine prijsjes 
Voordeel

Veel arbeiders namen de poeders 
van Het Wit Kruis, een pijnstiller 
met koortswerende en opbeurende 
eigenschappen, als opkikker. Pas 
later ontdekte men dat het middel 
verslavend was en de nieren 
beschadigde.

1  SMAK: Philippe Van Snick en Rose Wylie
Deze winter pakt het SMAK uit met twee expo’s. De eerste is  gewijd 

aan Philippe Van Snick (tot 5 maart 2023), die het begrensde 

 onbegrensd maakte. Van Snick combineerde tien kleuren en tien 

cijfers telkens op een andere manier. Dat leidde tot indrukwekkende 

sculpturen, schilderijen en tekeningen. Hou je meer van figuratief 

werk? Dan is het werk van Rose Wylie (tot 30 april 2023) iets voor jou. 

Zij verbeeldt onderwerpen uit onder meer literatuur, cinema, mytho-

logie en de celebritycultuur in speelse, cartooneske schilderijen.

SodiGent-leden betalen 10 euro in plaats van 12 euro 

www.smak.be

2  SintPietersabdij:  
‘Grote mensen die ik kende toen ik klein was’ 
Waarom wilde Wouter Deprez de duivenmelker vergiftigen?  

Hoe deed Mariaatje een stampvolle kerk de slappe lach krijgen? 

Nog tot 26 februari 2023 duik je in de curieuze herinneringen 

van de comedian, in de refter van de Sint-Pietersabdij die voor 

de gelegenheid is omgetoverd tot zijn geboortedorp.

SodiGent-leden betalen 7 euro in plaats van 12 euro

www.sintpietersabdijgent.be

3  STAM: SkYline
Deze expo (tot 21 mei 2023) met doe-elementen voor  

kinderen en speelvogels onderzoekt hoe de skyline van een stad 

méér is dan een optelsom van gebouwen en torens. Daarvoor 

neemt ze je mee door de geschiedenis van de Europese  

hoogbouw. Daarbij ligt de focus op Gent en Rotterdam.

SodiGent-leden betalen 10 euro in plaats van 12 euro

www.stam.be
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De kortingen gelden alleen voor  
het SodiGent-lid. Hou er rekening 
mee dat de toegangsprijzen  
kunnen wijzigen na 1 januari.
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XtraPresent
Met de Benefit-kaart geniet je 

altijd van 10% korting in de  

winkels van Dreambaby en 7% 

(school- en kantoorartikelen) of 

5% (speelgoed) bij DreamLand.  

Om je Benefit-kaart af te drukken 

of op je smartphone te zetten 

surf je naar het Xtra Present- 

platform via www.sodigent.gent. 

Heb je al een Benefit-kaart? Die 

is geldig tot 31 december.  

Vergeet dus niet een nieuwe 

kaart te downloaden.

Rogge 
De Gentse kookwinkel by  

Maurice Rogge geeft al vier 

generaties lang de toon aan op 

het vlak van van keuken- en 

tafelgerei. Potten en pannen, 

keuken apparatuur, messen en 

keukentextiel, servies en bestek, 

glazen en karaffen, tafel decoratie: 

je vindt het hier allemaal. 

SodiGent-leden krijgen op 

vertoon van hun lidkaart 20% 

korting in de winkel op de 

Steendam, 17 in Gent.

Art & Craft
Art & Craft, dat is 

fotografie, video, computer, 

telefonie, navigatie, keuken, 

wonen, beauty, outdoor & vrije 

tijd. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of ze hebben het. Als 

SodiGent-lid krijg je 5% korting 

op het hele assortiment (excl. 

Apple-producten), online met 

je SodiGent-kortingscode en  

in de winkels op vertoon  

van je lidkaart. De code vind je 

op de website van SodiGent als 

je inlogt met je SodiGent-profiel. 

Naar de bioscoop
In de Gentse bioscopen krijgen 

SodiGent-leden altijd korting. 

Bij Kinepolis betaal je 10,10 euro 

in plaats van 12,5 euro, voor 

digitale (www.sodigent.gent) 

of papieren (onthaal SodiGent) 

tickets. De kaartjes zijn  

geldig tot 30 september 2023. 

Voor Studio Skoop, de  

onafhankelijke cinema die  

resoluut de kaart van de  

auteursfilm trekt, kun je enkel 

papieren tickets kopen, aan het 

onthaal van SodiGent. Je betaalt 

9 euro in plaats van 11 euro.  

Ga je liever pal in het centrum  

naar de cinema? Voor Sphinx- 

tickets betalen SodiGent-leden 

8 euro in plaats van 10 euro. 

Papieren kaartjes kom je aan 

het onthaal halen, digitale  

koop je via de website.

Ice Mountain
Geef je graag een portie  

avontuur cadeau? Als 

 SodiGent-lid krijg je mooie 

kortingen op bonnen waar-

mee je kan gaan skiën of 

snowboarden. De bonnen zijn 

verkrijgbaar via de website 

van SodiGent. Daar vind je ook 

meer info over hoe je je plekje 

op de piste reserveert. Ook op 

de gewone kortings bonnen van 

Ice Mountain (voor skilessen 

of andere activiteiten) krijgen 

SodiGent-leden korting.

Hier betaal  je met  ecocheques
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Geschenken met korting

Met de feestdagen voor de deur is het cadeautjes shoppen geblazen. Gelukkig krijg je 

dankzij SodiGent mooie kortingen bij een aantal handelaren. Bij sommige kun je zelfs 

met ecocheques betalen.

Pakjestijd!



Fiets je fit

Je vindt alle handelaren  

en voorwaarden terug op  

www.sodigent.gent

Wil je jezelf – of iemand anders – 

een fit lijf cadeau doen? Dan moet je 

bij Jenny Spinning zijn. Daar fiets je 

de feestdagen van je af in een uniek 

historisch kader, op de tonen van 

opzwepende dj-sets.   

Jenny Spinning Gent biedt spinninglessen 

aan in een 13de-eeuwse kelder. De sessies 

worden telkens begeleid door een instructeur 

en muziek die speciaal door een dj gemaakt 

is. Zo wordt conditietraining pure fun!

SodiGent-leden krijgen 10% korting op een 

tienbeurtenkaart. Na negen sessies krijg je er 

dus eentje gratis. De kaart koop je online bij 

Jenny Spinning met een kortingcode die je 

vindt op de website van SodiGent. Je kaart 

kan door je gezinsleden gebruikt worden, 

maar door één persoon tegelijk. Kom je 

dus spinnen met je partner of je tiener? 

Dan heb je elk een kaart nodig. Inwonende 

gezinsleden kunnen die ook met korting 

aankopen.
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Evenementenkalender 2023

Bij SodiGent staat 2023 weer volledig in het teken van gezellig samenzijn. 

Waar en wanneer we dat doen, lees je hieronder. Pak je agenda er alvast bij.

MUSICAL
Sjakie en de  
chocoladefabriek
ZONDAG 15 JANUARI

Deze activiteit hebben we 

gepubliceerd in het magazine 

van september en is volzet. Je 

kan nog mailen voor een plekje 

op de wachtlijst of gaan kijken 

met de SodiGent-korting die 

je altijd krijgt bij Deep Bridge. 

Meer info vind je op onze 

website.

Meer op www.sodigent.gent 

EXPO 
Industriemuseum

ZONDAG 29 JANUARI EN  

DONDERDAG 2 FEBRUARI

Van brandgevaar tot burn-out,  

van arbeidsongeval tot  

ergo nomie, van prikklok tot  

preventie. Op de interactieve 

expo ‘Burn’, over de werk-

omstandigheden tussen 1800 

en vandaag, ervaar je aan den 

lijve hoe er vroeger met veilig-

heid, gezondheid en welzijn 

werd omgesprongen.

Meer op pagina 4

CINEMA
Filmavond  
Studio Skoop
MAANDAG 13, DINSDAG 14,  

WOENSDAG 15 EN  

DONDERDAG 16 FEBRUARI

De filmavond is een vaste 

waarde in het programma 

van SodiGent. Naar goede 

gewoonte met een film naar 

keuze: 'The Banshees of 

 Inisherin' of 'Aftersun'. Om in 

stijl af te sluiten, praat je na de 

film bij met een drankje in het 

café van Studio Skoop. 

Meer op pagina 14 & 15

DIERENTUIN
Pairi Daiza
DONDERDAG 13 EN ZONDAG 30 APRIL

Pairi Daiza bezoeken is als op reis 

vertrekken. In de dierentuin in 

Cambron-Casteau, die meermaals 

werd uitgeroepen tot ‘Beste Zoo 

van Europa’ en drie sterren kreeg 

in de Groene Michelin-gids,  

ontdek je vijf continenten met 

meer dan 7.000 dieren in 

unieke leefgebieden.

Meer in het magazine 

van maart

MUZIEK  
Afterworkconcert
MEI

Op onze afterworkconcerten  

geven we talent uit eigen huis de 

kans om zich voor de collega’s te 

tonen. Zo leren jullie elkaar eens 

van een andere, verrassende 

kant kennen.

Meer in het magazine  

van maart

Met rood omcirkeld in de agenda
©
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FAMILIE
Verhalentocht  
ZONDAG 4 JUNI

Zot van de natuur? 

Dan mag je deze verhalentocht 

niet missen. Het is de ideale 

gelegenheid om met de familie  

de natuur te (her)ontdekken!

Meer in het magazine  
van maart

WANDELEN
Beverwandeling  
Marcourt
VRIJDAG 22, ZATERDAG 23, 

ZONDAG 24 EN MAANDAG  

25 SEPTEMBER

In september trekken we naar 

de provincie Luxemburg. 

Marcourt ligt langs de Ourthe 

en is het decor voor één van 

de mooiste beverwandelingen 

in België, met dammen van 

1,5 meter hoog. Een gids geeft 

tekst en uitleg, achteraf geniet 

je van een barbecue met lokale 

producten en bieren.

Meer in het magazine  

van juni

SAMENZIJN
Reünie
IN OKTOBER

Misschien wel de mooiste  

SodiGent-traditie! Onze jaar-

lijkse reünie is dé gelegenheid 

om de ex-collega’s terug te zien 

en gezellig (bij) te praten met 

oude én nieuwe vrienden. Op 

een mooie plek en onder het 

genot van een hapje en drankje.

Meer in het magazine  
van september

FAMILIE-EVENT
Sinterklaasfeest
ZONDAG 26 NOVEMBER  

EN ZONDAG 3 DECEMBER

De Sint is nog maar net terug 

naar Spanje vertrokken, of 

hij heeft de data voor het 

Sinterklaas feest van volgend 

jaar al vastgelegd. Het bewijs 

dat hij z’n SodiGent-feestje  

voor geen goud wil missen.  

Schrijf zeker op tijd in. Zo kan 

de Sint op z'n gemak de juiste 

cadeautjes uitkiezen.

Meer in het magazine  
van september

EINDEJAARSUITSTAP
Kerstmarkt

ZATERDAG 16 EN  

DINSDAG 19 DECEMBER

In 2023 bezoeken we de 

kerstmarkt van Arras. Van eind 

november tot eind december  

verandert de Grand’Place 

– bijna 18.000 m²! – in een 

magisch kerstdorp, een  

heerlijke plek om met het hele 

gezin te smullen en te shoppen.  

In de buurt een winter-

wandeling maken, kan ook.

Meer in het magazine  
van september

ALLERLEI
SodiGent On Tour
HET HELE JAAR DOOR

Voor een zacht prijsje genieten 

van cultuur of sport? Dat kan! 

Onder de noemer SodiGent On 

Tour bieden we voor een  

heleboel evenementen kaartjes  

met een flinke korting aan. 

Daarvoor werken we samen met 

partners zoals de Zesdaagse of 

Red Star Line. SodiGent betaalt 

telkens een deel van je ticket.

Meer in alle magazines  
van 2023
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Iedereen mee op kamp
Met leeftijdgenoten sporten, spelen, leren of op ontdekking gaan: log met je SodiGent-profiel 

in op onze website, boek voordelig een kinder- of jeugdkamp en je kroost gaat een vree wijze 

vakantie tegemoet.

Kinder- en jongerenkampen met korting 

CLIP
CLIP heeft meer dan 30 jaar ervaring in taal- en 

wintersport vakanties voor kinderen en jongeren 

van 6 tot 20 jaar. Het recept? Een unieke 

combinatie van taal en vakantie, van taal en spel.

 SodiGent-leden krijgen 30 euro korting op 

taalvakanties in internaat.

Sportievak
Bij Sportievak, een door Sport Vlaanderen 

erkende sportfederatie, kunnen kinderen en  

jongeren van 3 tot 19 jaar terecht voor  

sportkampen en sportieve vakanties.

  SodiGent-leden krijgen 5 euro korting op 

een sportkamp zonder overnachtingen en  

20 euro korting op een sportkamp  

met overnachtingen.

Ruysschaert  
Language Academy
Een taal moet je leren. En dat doe je het best door 

een taalbad te nemen. Bij Ruysschaert spreekt 

iedereen – leraars en leerlingen van 12 tot 18 jaar 

– altijd en overal de doeltaal.

 SodiGent-leden krijgen een korting van  

50 euro per taalcursus.

BVLO Sportkampen
De Bond voor Lichamelijke Opvoeding 

organiseert sportkampen voor spring-in-‘t-velds  

tot 12 jaar. Enthousiaste en gediplomeerde 

lesgevers bezorgen je zoon of dochter een 

sportieve én plezierige kampweek.

 SodiGent-leden krijgen een éénmalige 

korting van 10 euro op de factuur.
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1. Heb je een Mijn Gentprofiel?

  

• Surf naar www.sodigent.gent.

• Klik op Aanmelden en daarna op Registeren.

• Maak je Mijn Gent-profiel aan met het mailadres dat 

je hebt doorgegeven op je aansluitingsformulier.

• Je ontvangt een e-mail: klik op de link in de  

mail om je profiel te activeren.

Heb je al een  
SodiGent-profiel?

Voordelen

Om gebruik te maken van onze kortingen of vlot  

en veilig te betalen op onze website, heb je een  

SodiGent-profiel nodig. Hoe je dat maakt, lees je hier.

2. Een SodiGentprofiel aanmaken
• Surf naar www.sodigent.gent  

en klik op Aanmelden als SodiGent-lid.

• Vul je e-mailadres en wachtwoord in  

en klik op Aanmelden

• Herkent de website jou als SodiGent-lid,  

dan zie je de extra functies op de homepagina. 

• Krijg je de fout melding ‘Je SodiGent profiel-

gegevens konden niet worden gevonden’? Dan  

is het e-mailadres van je Mijn Gent-profiel niet  

bekend bij SodiGent. Neem contact op met  

SodiGent en vermeld het e-mailadres van je  

Mijn Gent-profiel. 

Bij andere foutmeldingen:

• leden van Stad Gent / OCMW, Brandweer,  

sogent, De Centrale, en de AGB’s nemen  

contact op met Digipolis 

• gepensioneerde leden, medewerkers van  

Ziekenhuis Jan Palfijn en North Sea Port  

nemen contact op via sodigent@stad.gent 
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FreeTime
Met een breed aanbod aan kampen  

met of zonder overnachting, wil  

Free-Time kinderen en jongeren  

van 3 tot 18 jaar aanmoedigen om 

hun eigen talenten en interesses te 

ontdekken en ontplooien.

 SodiGent-leden krijgen 10 euro 

korting op elke inschrijving voor 

een internaats- en externaatskamp.

MiLa
MiLa-kampen, dat zijn kunstzinnige 

kampen voor kinderen van 4 tot  

14 jaar. Dansen, acteren, musiceren 

of zingen? MiLa stimuleert kinderen 

om hun creativiteit en fantasie te 

gebruiken.

 SodiGent-leden krijgen 10 euro 

korting op een kunstkamp.

Heyo
Op meer dan 100 locaties rond een 

thema op ontdekking gaan? Dat kan 

bij Heyo, waar kinderen tussen 3 en 

12 jaar elke dag iets opsteken aan 

de hand van diverse spel-, crea- en 

bewegingsactiviteiten.

 SodiGent-leden krijgen 10 euro  

korting per kind per ontdekkings -

kamp (zonder overnachting).

Het overzicht en  

alle voorwaarden 

vind je terug op  

www.sodigent.gent

JA Ga meteen naar stap 2 NEE



Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes

Renée De Keukeleire
6 mei 2022
Kindje van Stefaan De Keukeleire
North Sea Port Ghent

Julia Van Vlaenderen
25 mei 2022
Kindje van Reinout Van Vlaenderen
District09

Jeroom Vanhoutte
25 mei 2022
Kindje van Thomas Vanhoutte
OCMW Gent

Rinus De Schryver
13 juni 2022
Kindje van Eva Everaert
OCMW Gent

Maxime François
1 juli 2022
Kindje van Dana François
Stad Gent

Elle De Waele
12 juli 2022
Kindje van Hanna Tielemans
Stad Gent

Anna Van De Keere
3 augustus 2022
Kindje van Brendy François
Stad Gent

Marie Anna Van De Keere
3 augustus 2022
Kindje van Brendy François
Stad Gent

Ook in de laatste maanden van het jaar kwamen er in de SodiGent-familie nieuwe 

gezinnen bij, en werden andere groter of – helaas – kleiner. Een overzicht.

Sara Payandakhel
4 augustus 2022
Kindje van Abed Payandakhel
Stad Gent

Ellie Dhaeze
14 augustus 2022
Kindje van Liesbeth De Meulenaere
Stad Gent

Noélie Vandecapelle
24 augustus 2022
Kindje van Sara Thomas
OCMW Gent

Bryan Verbauwen
27 augustus 2022
Kindje van Kim Van Quickelberghe & Marc 
Verbauwen
OCMW Gent

Maxime Ost
28 augustus 2022
Kindje van Liesbeth Pollet
AZ Jan Palfijn

Lily Van den Hove
1 september 2022
Kindje van Vanessa De Vriendt
Stad Gent

Malek Abusharekh
6 september 2022
Kindje van Yousef Salim Abusharekh
OCMW Gent

Rio De Cock
16 september 2022
Kindje van Vanessa De Cock
Stedelijk onderwijs Gent 

Morris Lagast
21 september 2022
Kindje van Lisa Moerman
Stad Gent

Mila Van den Branden
5 oktober 2022
Kindje van Eva Degryse
Stad Gent

Liv Vermeersch
7 oktober 2022
Kindje van Aline Ceulemans
Stad Gent

Nomi Nottebaert (†)
19 oktober 2022
kindje van Jessie Wauters
Stad Gent

Levi Beullens
21 oktober 2022
Kindje van Marita De Saeger
Stad Gent

   Huwelijken

Egbert Blancquaert
en Nadine Boerjan
14 mei 2022
Stad Gent

Kenny De Vrieze
en Tine De Weerdt
2 september 2022
Stad Gent

Sonia Toora
en Robin Greuel
2 september 2022
OCMW Gent

Sandy Wulteputte
en Tom Haemelinck
3 september 2022
OCMW Gent

Sophie Keijzer
en Wim Albers
3 september 2022
Stad Gent

Barbara Thys
en Joren Six
9 september 2022
Stad Gent

Kim Verstockt
en Pieter Buytaert
10 september 2022
Stad Gent

Inge Willemsen
en Walter Dewancker
30 september 2022
Stad Gent

Lynn Mils
en Glenn Beeckman
30 september 2022
Stad Gent

Julie Langen
en Sebastiaan Ryckewaert
12 oktober 2022
Stad Gent

Dirk Becqué
en Katleen De Saedeleer
22 oktober 2022
Stad Gent

    Wettelijk  
samenwonen

Reinout Van Vlaenderen
en Paulina Harasiuk
5 april 2022
District09

Cynthia Vanderschueren
en Nelis De Meyer
22 juli 2022
Stad Gent

Nathalie Schouters
en Isabelle Janssens
22 augustus 2022
Stad Gent
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Rachel Verstraeten
19 juni 1936 - 21 augustus 2022
Stedelijk onderwijs Gent

Simonne De Bruyne
8 maart 1924 - 22 augustus 2022
Stad Gent

Georges Van Der Meirsch
20 maart 1933 - 22 september 2022
Politie

Hubert Verhoene
6 december 1945 - 23 september 2022
Stad Gent

Andrea Sempels
1 januari 1931 - 29 september 2022
AZ Jan Palfijn

Leon De Wilde
12 maart 1929 - 6 oktober 2022
Stad Gent

Gerard Caboot
14 oktober 1938 - 12 oktober 2022
Stad Gent

Louis Bogaert
5 september 1933 - 14 oktober 2022
Stad Gent

Gilbert Van De Veere
19 augustus 1946 - 16 november 2022  
Stad Gent  

Vragen over je Belfius- 
hospitalisatieverzekering?
Sinds vorig jaar werkt Belfius samen met MedExel voor z’n hospitalisatie-

verzekeringen. Ben je gepensioneerd en aangesloten bij de collectieve 

hospitalisatieverzekering van Belfius? Heb je vragen over een opname, 

een schadeaangifte, de terugbetaling van kosten, waarborgen  

enzovoort? Dan neem je contact op met MedExel:

• 02 44 44 020 (Belfius Gent en Brussel hebben hetzelfde nummer)

• belfius@medexel.be

• Belfius Insurance-kantoor, MG Business Center Gent, Esplanade 

Oscar Van De Voorde 1 (nabij het Sint-Pieters station) op dinsdag 

van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

SodiGent geeft jaarlijks een 

premie voor gepensioneerde 

leden met een hospitalisatie-

verzekering, ongeacht bij  

welke maatschappij ze die 

hebben afgesloten. Vragen 

over de inhoud van de  

verzekering kan SodiGent  

niet beantwoorden.

Voor wie?
•  Als je gepensioneerd en 

minstens vijf jaar lid van 

SodiGent bent. 

Hoeveel?
•  Tot en met 65 jaar ontvang je 

35 euro.

•  Was je op 1 januari van het 

jaar van je aanvraag 66 jaar, 

dan ontvang je 70 euro. Dat 

bedrag krijg je tot je 70ste.

•  Was je op 1 januari van het 

jaar van je aanvraag 71 jaar, 

dan ontvang je 105 euro.

Aanvraag voor 2022 nog 
niet gedaan?
•  Laat SodiGent voor  

31 december weten bij 

welke verzekeraar je een 

hospitalisatieverzekering 

hebt (met een kopie van de 

betalingsuitnodiging...) en 

bezorg ons de bewijsstukken 

van betaling voor minstens 

zes maanden. Een bewijs 

van aansluiting bij een 

hospitalisatieverzekering 

met vermelding van de 

geldigheidsperiode mag ook.

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.

13

Yoika Troch
en Djorven De Feyter
26 september 2022
Stad Gent

Bianca Delcart
en Vincent Rombaut
28 september 2022
Stad Gent

Josfien Braeckman
en Christoph Van Steelandt
19 oktober 2022
Stad Gent

   Overlijdens

Andre Buysse
18 april 1931 - 6 juli 2022
Politie

Josiane Vandendriessche
27 juni 1938 - 13 juli 2022
Stad Gent

Raoul Volkaert
1 september 1932 - 18 juli 2022
Stad Gent

Gustaaf De Laere
13 mei 1948 - 19 juli 2022
AZ Jan Palfijn

Anna Van De Keere
3 augustus 2022 - 3 augustus 2022
Kindje van Brendy François
Stad Gent

Gilberte Van Der Meersch
14 augustus 1939 - 6 augustus 2022
Stad Gent

Martine Vandepitte
4 februari 1960 - 10 augustus 2022
OCMW Gent

Gerard Dhondt
17 maart 1941 - 15 augustus 2022
Stad Gent

Patrick Delasorte
18 februari 1953 - 20 augustus 2022
Stad Gent



Filmavond

Aftersun
van Charlotte Wells, met 
Paul Mescal en Frankie Corio

In dit veelgelauwerde speelfilm debuut 

van Charlotte Wells haalt Sophie her-

inneringen op aan de vakantie die ze 

twintig jaar eerder met haar vader in 

Turkije doorbracht. Voor haar ging er 

toen een wereld open, terwijl Calum 

buiten haar zicht met de zwaarte van 

het leven worstelde. Hoogzomer versus 

sluimerend onheil: 'Aftersun' is een 

krachtig en hartverscheurend portret 

van een complexe vader-dochterrelatie.

Grote prijs (Deauville 2022)  

& juryprijs (Filmfestival Cannes 2022)

The Banshees of Inisherin
van Martin McDonagh, met  
Brendan Gleeson en Colin Farrell

In deze tragikomische karakterstudie 

herenigt BAFTA- en Oscar-winnaar 

McDonagh de hoofdrolspelers uit 

zijn langspeeldebuut 'In Bruges'. We 

schrijven 1923. Op het fictieve eiland 

Inisherin zet brompot Colm abrupt 

een punt achter zijn langdurige vriend-

schap met Pádraic. Naar eigen zeggen 

omdat hij hem niet meer mag. Tegen 

de achter grond van de Ierse Burgeroor-

log drijft de spanning tussen de twee 

mannen een wig in de besloten eiland-

gemeenschap. 

Beste scenario & Beste acteur  

(Filmfestival Venetië 2022)

Uit liefde voor de film... 
Met je lief, buur, partner, vriend(in) 

of collega naar de cinema: het is het 

ideale avondje uit. Met SodiGent kun 

je voor een prikje naar de film op  

13, 14, 15 of 16 februari. Studio Skoop 

zet met 'The Banshees of Inisherin' en 

'Aftersun' twee toppers op de affiche.

Wil je valentijn vieren – of er net aan ont-

snappen? Dat kan op de jaarlijkse filmavond 

van SodiGent. Dit voorjaar vindt die plaats 

in Studio Skoop, een begrip bij filmliefheb-

bers. De onafhankelijke Gentse bioscoop 

kiest resoluut voor kwaliteitsfilms uit alle 

hoeken van de wereld. En dat al meer dan 

50 jaar lang. Na de film trakteert SodiGent 

op een drankje en kan er nagepraat worden 

in het gezellige filmcafé.

Speciaal voor leden van SodiGent program-

meert Studio Skoop met 'The Banshees of 

Inisherin' en 'Aftersun' twee topfilms. Aan 

jou de keuze! 
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Uit liefde voor de film... Wanneer
•  'The Banshees of Inisherin': 

dinsdag 14 en donderdag  

16 februari 

•  'Aftersun': maandag 13 en 

donderdag 15 februari

Programma
•  Deuren open om 19.15 uur

•  Start film op 19.45 uur

Waar
•  Studio Skoop, Sint-Annaplein 63, 

Gent

Wie kan deelnemen
•  Lid

•  Lid + 1 persoon

•  Eén film per lid

Inschrijven
•  Van 4 januari tot 10 april

•  Online, via mail, telefonisch of 

aan de balie van SodiGent

Prijs
•  5 euro per persoon 

•  Toegang en een drankje zijn 

inbegrepen

•  SodiGent draagt een deel van de 

kosten

Opgelet
•  Schrijf tijdig in

•  Na de inschrijving ontvang je een 

bevestigingsmail

Voordeel

Op zondag 23 april brengt Lyrica 

een ode aan de Franse opéra-

comique en operette. Een echte 

aanrader voor de kenners, en een 

zeldzame kans voor anderen om 

met het genre kennis te maken. 

In de Minard-schouwburg 

staan een heleboel onbekende, 

maar schitterende fragmenten 

op het programma, door de 

sopraan Emma Posman (foto), de 

mezzosopraan Annelyn Gevaert, 

de tenor Kenny Ferreira en de 

bariton Nicolas Bercet. Virgil Van 

Essche houdt het dirigeerstokje 

vast. SodiGent-leden betalen  

29 euro, 25 euro of 16 euro.

Zondag 23 april, 15 uur, 

Minardschouwburg, Gent

Reserveren kan online, via mail, 

telefonisch of aan de balie,  

van 4 januari tot 10 april

Lenteconcert  
Lyrica  
In april hangt er niet alleen lente in de 

lucht, maar ook muziek. SodiGent-leden 

krijgen 30 procent korting op het  

voorjaarsconcert van Lyrica.

15



Afz. SodiGent VZW, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Driemaandelijks magazine SodiGent vzw 

December 2022 - Januari - Februari 2023 

Afgiftekantoor Antwerpen X • P 915729  

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

Ontvang je meerdere SodiGent- 
magazines op jouw adres?

Sommige koppels, samenwonenden en/of 

kinderen zijn allemaal apart lid van SodiGent en 

ontvangen dus elk een magazine op hetzelfde 

adres. Stuur ons een berichtje als je liever één 

magazine ontvangt, en vermeld daarin de 

naam of namen van de personen naar wie we 

geen magazine meer hoeven te sturen.

PB-PP   B-00703
BELGIE(N) - BELGIQUE

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: 

10 januari, 7 februari, 7 maart,  
4 april, 2 mei en 6 juni, telkens van 
10 tot 14 uur

GESLOTEN
• Maandag 26 december tot en met  

maandag 2 januari

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.

Lotto Zesdaagse

EDITIE SEPTEMBER 2022

Komt de Sint?
Theater voor en door collega’s

Reünie
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