WONDELGEM
ACTIVITEITENKALENDER
NOVEMBER - DECEMBER 2020
NOVEMBER
03/11 • Wandelclub • OKRA Wondelgem/Meulestede
Startuur: 13. 30 uur Einduur: 17 uur
START OP DINSDAG 3 NOVEMBER, voortaan wekelijks.
Ook op 10, 17, 24 november en op 1,8,15,22 en 29 december
Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat Botestraat Wondelgem
Volgens de corona- voorschriften! Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Contactpersoon: Paul Van de Vyver Telefoon: 0486 07 58 16 E-mail: vandevijverpaul@telenet.be

11/11 • Creatieve avond • Wondelgem Creatief
Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. Meer info
op www.wondelgem-creatief.be E-mail: info@wondelgem-creatief of isabelle@wondelgem-creatief.be

11/11 • 11 november viering 2020 • VOS Wondelgem
Startuur: 10:00 Einduur: 12:00 Locatie: Vroonstalledries : kerk en Monument der Gesneuvelden
1) Mis in de Sint-Catharinakerk te Wondelgem
2) Hulde aan het Monument
Om 10u mis voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld in de Sint-Catharinakerk en vervolgens bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden Vroonstalledries. Iedereen is welkom met bloemen en vaandel. Aurelie Segers speelt terug op trompet. De jaarlijkse aanwezigheid van de jeugd is een vaste waarde
zoals het schoolkoor en de gedichten die de kinderen voorlezen.
Info : Dirk Buys, Frans Louwersstraat 13 - 9032 Wondelgem tel. 09 253 64 36

12/11 • Cafetaria met wafelbak • OKRA Wondelgem/Meulestede
n.a.v. het stopzetten van de werking van onze Creaclub. Enkel voor Okra- leden.
Locatie: In de benedenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Volgens de corona- voorschriften! Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Contactpersoon: Cecile Raman Telefoon: 09 258 28 82 E-mail: debaere.raman@gmail.com

12/11 • Bingo met uitzonderlijke prijzen • VL@S
Startuur: 14uur ocatie: Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem:
Ontmoetingsnamiddag onder voorbehoud (covid 19) en inschrijven verplicht :
Janvier Praet tel.227 75 18
Contactpersoon: Bogaert Diane Telefoon: 09 253 56 00 E-mail: dianebogaert@telenet.be
In samenwerking met de Stad Gent - Wijk aan Zet

OOG IN OOG MET STIJL

WWW.COOLOPTIEK.BE

Sint-Markoenstraat 33
9032 Wondelgem
T 09 227 27 56
info@cooloptiek.be
GRATIS PRIVÉ PARKING

OPENINGSUREN:
Maandag		
Dinsdag		
		
Woensdag
		
Donderdag
		
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag		

Gesloten
09u30 - 12u30
13u30 - 18u30
09u30 - 12u30
13u30 - 18u30
09u30 - 12u30
13u30 - 18u30
09u30 - 18u30
09u30 - 17u00		
Gesloten

Hoorcentrum op afspraak
Centraal nummer: Tel. 03 434 83 87
		

11 november viering 2020 • VOS Wondelgem
Startuur: 10:00 Einduur: 12:00 Locatie: Vroonstalledries : kerk en Monument der Gesneuvelden
1) Mis in de Sint-Catharinakerk te Wondelgem
2) Hulde aan het Monument
Om 10u mis voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld in de Sint-Catharinakerk en vervolgens
bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden Vroonstalledries.
Iedereen is welkom met bloemen en vaandel. Aurelie Segers speelt terug op trompet.
De jaarlijkse aanwezigheid van de jeugd is een vaste waarde zoals het schoolkoor en de gedichten die de
kinderen voorlezen. Info : Dirk Buys, Frans Louwersstraat 13 - 9032 Wondelgem tel. 09 253 64 36

NOVEMBER
18/11 • Planning • LDC Waterspiegel Stad Gent
Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent
NIEUW: Initiatie SAMBA
Is een beweegles gebaseerd op de Braziliaanse dansstijl. Je leert er de basispassen van de Samba.
Het is een groepdans. 9.30 u. – 10.30 u.
De initiatie is gratis, indien voldoende interesse start de lesgever een lessenreeks vanaf januari 2021.
Aanmelden aan ons onthaal vóór de les aanvangt
Begeleider: Jair Pinto Santana
NIEUW: Initiatie Capoeira – Braziliaanse gevechtskunst
Je leert er de verschillende zelfverdedingingstechnieken. De training is geschikt voor alle niveaus.
10.45 u. – 11.45 u. inschrijven aan ons onthaal vóór de les aanvangt
De initiatie is gratis, indien voldoende interesse start de lesgever een lessenreeks vanaf januari 2021
Begeleider: Jair Pinto Santana
Contact Heidi Huben. Tijdens de coronacrisis ben ik uitzonderlijk bereikbaar op 0494 70 11 93
of op 09 249 22 93

19/11 • Gespreksnamiddag • OKRA Wondelgem/Meulestede
Startuur: 14 uur Einduur: 17 uur Locatie: Bovenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Gespreksnamiddag "Zin geven aan het ouder worden". Max. 12 deelnemers
Contactpersoon: Veronique Vermeulen Telefoon: 09 227 25 04 E-mail: vermeulen.veronique@skynet.be

20/11 • Verenigingenquiz • Cultuurplatform Wondelgem
Startuur: 19u30 Locatie: De Zulle Botestraat 98 Wondelgem Meer info www.cpwondelgem.be

21/11 • Bezoek Kasteel van Ooidonk • Davidsfonds

Startuur Vertrek Dries Parking Delhaize doorsteek Vroonstallestraatof om 13u15 of om 14u Kasteel van
Ooidonk Ooidonkdreef 9 DEINZE Einduur: 16u30 - Locatie: / Locatie: Kasteel van Ooidonk
Het kasteel van Ooidonk is altijd in privébezit geweest en is dat nu nog. Ooit behoorde het tot de
middeleeuwse verdedigingslinie rond Gent, zoals bv. de kastelen van Laarne en Poecke.
Het is eigendom geweest beroemde historische figuren zoals de graaf van Hoorn.
Van het middeleeuwse slot blijven alleen de funderingen over. In 1595 koopt een rijke koopman, della
Faille, die het volledig verbouwt in Renaissancestijl, waardoor het vandaag de allures heeft van een
Loire kasteel. Het interieur is echter volledig aangepast in de 19de eeuw wanneer het in handen komt
van de huidige eigenaars, de graven t’Kindt de Roodenbeke. Graaf Henri nam een Franse architect
onder de arm. Die breidde het kasteel achteraan uit in dezelfde Renaissancestijl en vernieuwde
het hele interieur, dat tot vandaag is bewaard gebleven en bovendien een rijke collectie meubelen
bevat. De rondleiding door een groot deel van het interieur (op enkele privévertrekken na)
duurt ongeveer een uur. Deelnameprijs: € 15 (leden: € 10,00). Contactpersoon: Nadine Lenssens
Telefoon: +32485717595 E-mail: nadine.lenssens@telenet.be

Tessa & Mylène

heten u welkom bij

My.Beauty & More
Professionele Schoonheidsspecialistes

JANUARI

2021

2020

DECEMBER

Straal verder in 2021
en boek onze

+ gratis duo van lifting concentrate
twv 12€

FEBRUARI

MAART

Beleef een complete
relaxatiebehandeling van gelaat
en lichaam met onze exclusieve
schelpenmassage.
Nu voor maar 80€ ipv 105€

"Glow Gelaatsverzorging"

2021

2021

Boek in december
een wimper lifting
mét kleuring
aan 49€ ipv 56€

Boek deze maand
een mani- & pedicure gelish
en ontvang
gratis een body peeling
voor thuis twv 33€

Boek je een actie als duo behandeling,
dan krijg je nog eens 5% korting! Waar wacht je op?

My.Beauty & More • Evergemsesteenweg 176 • 9032 Wondelgem
Tessa De Craene 0499/717097 • Mylène Van Calenberge 0477/803001
Online boeken kan op www.mybeautyandmore.be

OOK DE HERFST
ZIT VOL LEKKERE
GERECHTEN....

VLAEMINCK, keurslager
Evergemsesteenweg 116 • 9032 Wondelgem
www.vlaeminckathome.be • www.keurslagerij-vlaeminck.be
Doorlopend open van 07.00 tot 19.00 uur • Gesloten op maandag. T. 09 253 83 03

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoofvlees				
Vol au vent				
Halve kip				
Balletjes in de tomatensaus		
Goulash				
Vegetarisch				
Visfilet met verse tartaar		
Préparé				
Calamares Fritti met verse tartaar
Kipfilet pepersaus/champignonsaus
Trio van kroket (kaas /garnaal/Ganda ham)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
13.00
13.00

‘t

Friet huisje

Schotels worden geserveerd met verse groentjes,
verse frietjes of kroketjes en sausje naar keuze.

OOK OM MEE TE NEMEN!
‘T Friethuisje • Molenstraat 218 te Wondelgem • Tel. 09 335 02 81
info@tfriethuisje.be • www.tfriethuisje.be
Woensdag tot zaterdag : 11u30 tot 13u30 - 17u tot 21u • Zondag : 17u tot 21u
Maandag en dinsdag gesloten

Uitvaart Waeyenberghe bvba
Algemene begrafenisonderneming

NOVEMBER
25/11 • Creatieve avond • Wondelgem Creatief
Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. Meer
info op www.wondelgem-creatief.be E-mail: info@wondelgem-creatief of isabelle@wondelgem-creatief.be

Wondelgem Creatief
Creativiteit uit zich in veel vormen.
Poëzie, fotografie, schilderen, beeldhouwen, keramiek, muziek en dans, kalligrafie,
tekenen, naaien, vilten, etsen, boetseren, houtbewerking, toneel, literatuur, voeding,
kantklossen en noem maar op. De filosofie van Wondelgem Creatief is dat iedereen
die op een of andere wijze creatief bezig is of wil zijn welkom is. Onze bedoeling is
dat we door verschillende activiteiten te organiseren elkaars creativiteit kunnen delen en zo andere vormen om zich te uiten leren kennen. Dit kan gaan om gewoon
samen bezig zijn, bij te leren via workshops, inspiratie op te doen op tentoonstellingen en die eventueel te organiseren, nieuwe technieken te leren kennen door mensen uit te nodigen die ons hierin kunnen steunen, onze buren te ontmoeten.Wens je
op de hoogte te blijven van onze activiteiten: mail dan naar
info@wondelgem-creatief.be en/of kijk eens
op onze facebookpagina: Wondelgem Creatief
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BEWONERSPLATFORM IN DEZE CORONA TIJDEN

Moet het nog gezegd? De corona perikelen kwamen ook bij ons flink wat roet in het eten gooien.
Wat niet betekent dat we de voorbije maanden stil hebben gezeten...
WAT IS ER ZOAL (niet) GEBEURD?
De lockdown in het voorjaar en het mooie weer zorgden er voor dat onze Wondelgemse
wandelkaart flink werd gebruikt. Inmiddels zijn we al aan een tweede druk toe van 5.000
exemplaren! Je hebt er nog geen? Aan De Zulle kan je er nog altijd eentje op de kop tikken.
Het geplande repair café op 9 mei is niet kunnen doorgaan. Door de coronacrisis kunnen deze
cafés ook nu nog altijd niet doorgaan. We houden het in de gaten. Van zodra het kan prikken we
een nieuwe datum. Tot zolang zullen jullie kapotte stukken nog wat geduld moeten oefenen...
Ook ons project Van Eyck in de wijk op 6 juni werd afgelast. Het zou jammer zijn dit mooie programma te laten verloren gaan. We kijken momenteel uit met alle betrokken actoren
(gastspreker, muziekoptreden, dansgroep, wandelzoektocht, receptie, cultuurdienst stad Gent)
of een alternatieve datum mogelijk is. Het Van Eyckjaar is verlengd tot midden 2021,
dus misschien ergens in juni volgend jaar? We houden jullie op de hoogte!
In maart-april vonden infosessies plaats (fysiek en later online) in verband met de verwachtingen van bewoners/gebruikers en de voorstelling van de plannen voor de Neptunus site.
Als jullie deze regels lezen, is het oude zwembad normaal gezien al afgebroken. Het nieuwe
overdekte zwembad komt tegenover De Zulle en zal ook een jeugdhuis en ruime cafetaria
bevatten.
We planden een ludiek afscheidsmoment van het oude zwembad, maar ook hier stak het virus
een stokje voor. Alle pancartes en het infomateriaal over de historiek uit de inkomhal zijn wel
weggenomen en bewaard. In de beelddatabank van stad Gent zitten heel wat foto's over onze
Neptune.
De Sportdienst wil dit materiaal gebruiken om bij de opening van het nieuwe zwembad – voorzien voorjaar 2024 – een mooie terugblik te kunnen organiseren.
In het kader van het Raconteursproject is stad Gent ook nog altijd op zoek naar zowel verhalen
(vertellers dus) en registreerders (= mensen die kunnen neerschrijven, filmen...).
OPROEP : Heb jij thuis nog foto's of filmmateriaal liggen over het Neptunus zwembad? Of wil je
meewerken aan het Raconeursproject? Neem dan zeker contact op met ons !
We bekijken ook nog of het stilaan traditionele Kerstfeest op 24 december in De Zulle
coronaveilig kan plaats vinden. Van zodra meer nieuws, vernemen jullie het meteen.

PROJECT BURGERPARTICIPATIE

Onze deelgemeente is samen met Oostakker geselecteerd voor het pilootproject "Burgerparticipatie" van de Politiezone Gent. Het is vergelijkbaar met een BIN - Buurtinformatienetwerk, maar met een iets informeler kader. PZ Gent werkt hiervoor samen met een aantal
sleutelfiguren in Wondelgem, die zich engageren om berichten van de PZ Gent te ontvangen, en deze op hun beurt door te sturen naar de “Wondelgem Waakt Mee” Facebookpagina.
Welke berichten? Dringende berichten worden verstuurd door de dispatching (bvb misdrijven
die zich op dit ogenblik voordoen in de buurt, zware brand, verkeersongeval met grote hinder).
Met niet-dringende berichten wil men de burger vooral informeren over relevante zaken zoals
bvb vatten van daders, preventie... Tevens zal twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief worden
overgemaakt aan de sleutelfiguren met alle mogelijke informatie voor wat de buurt betreft.
Kunt u na zo’n oproep meer informatie verschaffen over het geposte item, dan is het niet de bedoeling om als inwoner zelf als politieagent op te treden, maar belt u best 101. Voor Gent stuurt
101 (Communicatie en Informatie Centrum) dit door naar het Transmissielokaal van Politie Zone
Gent (PZ Gent). Die stuurt dan een ploeg naar de beller. Als u naar Wijk Wondelgem belt, kan u
heel veel tijd verliezen want deze bevindt zich niet in het circuit van “dringende” oproepen. Dus
... altijd 101! Beter een keer teveel dan niet.
Nog geen lid van de “Wondelgem Waakt Mee” Facebookgroep?
Meld je dan snel aan en blijf op de hoogte!

GEïnteresseerd in het BewonersplatfoRM?
zelf vragen, ideeën of suggesties?

Op ons tweemaandelijks overleg wisselen we samen van gedachten over (beleids)kwesties
die Wondelgemnaren aanbelangen zoals leefomgeving, jeugd, groen, veiligheid en mobiliteit.
Bewoners, buurt- en straatcomités, ... iedereen is welkom! Onze volgende overlegmomenten vinden plaats op dinsdagen 17 november 2020 en 19 januari 2021, telkens om 19.00u in De Zulle.

www.bewonersplatformwondelgem.be

DECEMBER
09/12 • Creatieve avond • Wondelgem Creatief

Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. Meer info op
www.wondelgem-creatief.be E-mail: info@wondelgem-creatief of isabelle@wondelgem-creatief.be

10/12 • Ontmoetingsnamiddag • VL@S Wondelgem

Startuur: 14.00 Locatie: Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem
Eindejaarssamenkomst gezellig samenzijn onder voorbehoud (covid 19) en inschrijven verplicht :
Janvier Praet 09 227 75 18

11/12 • Geschiedenis van de koffie • Davidsfonds

Startuur: 20 uur - Einduur: 22.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem.
Geschiedenis van de koffie en de invloed ervan in Europa (met proeverij door ons eigen bestuurslid Omer Faruk :
ontdekking van koffie, verspreiding van consumptie, ntroductie in Europa en invloeden. Een tal van gebeurtenis
sen in een historische perspectief. Deelnameprijs: € 10,00 (leden: € 6,00) Contactpersoon: Nadine Lenssens
Telefoon: +32485717595 E-mail: nadine.lenssens@telenet.be

17/12 • Kerstviering • OKRA Wondelgem/Meulestede

Een stemmige Kerstviering met muzikaal programma met Nederlandstalig repertoire "Binnenskamers" door
HUGOKEE met koffie en kerstbuche. Deelnameprijs € 7 Contactpersoon: Cecile Raman
Telefoon: 09 258 28 82 E-mail: debaere.raman@gmail.com

23/12 • Creatieve avond • Wondelgem Creatief

Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem.
Meer info op www.wondelgem-creatief.be E-mail: info@wondelgem-creatief of isabelle@wondelgem-creatief.be

myncke decor
al jaren jouw partner in stijl en kleur

Pantserschipstraat 181/10 | 9000 Gent
09 226 16 55 | info@mynckedecor.be

www.mynckedecor.be

DIVERSEN
Wondelgem Leeft activiteitenkalender
De Wondelgem Leeft activiteitenkalender is een platform om jullie activiteiten kenbaar te
maken over heel Wondelgem. De bedeling van de kalenders rust op de schouders van vele
vrijwilligers, zowel van de verenigingen als van mensen die ons zeer genegen zijn en een ronde
voor hun rekening nemen. Om de Wondelgem Leeft kalender verder te kunnen laten bestaan
zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die driemaandelijks een ronde willen doen.
We zien ons daarom genoodzaakt volgende afspraak te maken:
verenigingen die in de Wondelgem Leeft kalender staan vragen wij om ook een ronde te
bedelen. Vele handen maken licht werk! Weet je iemand die vrijwilliger wil worden, wil je zelf
de handen uit de mouwen steken, laat het ons dan weten via info@wondelgemleeft.be of op
telnr. 0486 234 754

KLUBHUIS SENIOREN WONDELGEM
Openhuis Wondelgem : ontmoetingsplaats van en door 55+ Openingsuren Maandag tem
Vrijdag van 13u tot 19u. Op zondag van 9u tot 13u. Tijdens de openingsuren kan er gebruik gemaakt woorden van een DTP. Buddy’s voor computerlessen zijn aanwezig op donderdag van
13u30 tot 16u30. Alle dagen mogelijkheid tot kaarten. Openhuis Wondelgem, St. Markoenstr 10,
09/253.72.45 Contact : geert.meiresonne@skynet.be - 0475/461.392

HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING WONDELGEM
Heemkunde houdt voor de v.z.w. in dat de gebruiksvoorwerpen die onze ouders en onze voorouders nodig hadden in het dagelijkse leven, zowel huishoudelijk als ambachtelijk in goede staat te
bewaren. Zodoende kunnen deze voorwerpen netjes onderhouden, aan de scholen en aan de
bezoekers met de nodige uitleg te kijk gesteld worden.
Historisch verzamelen wij alle documenten, foto’s, dia’s en films die op Wondelgem betrekking
hebben. Deze worden in ons archief bewaard en ook digitaal opgeslagen. Desgevallend worden
ze ook gebruikt om de thematentoonstellingen van de meikermis te spijzen.
Het museum ”Vroonstalle” is iedere eerste zondag van de maand open voor het publiek, van
10u00 tot 13u00 behalve de maanden januari, juli, augustus en september.
Dat dit heel wat werk vergt en tijd in beslag neemt hoeft geen betoog. Vandaar een warme oproep aan
de Wondelgemse gemeenschap naar medewerkers, hetzij als bestuurslid, hetzij als oproepbare vrijwilliger.
Contact : Bert Herreman Sint-Markoenstraat 19, Wondelgem - bertmieke.hercla@telenet.be
Janvier Praet, Molenwalstraat 156, 9032 Wondelgem; 0498 13 78 65

De Covid-19 pandemie kwam vrij onverwacht en heeft het leven, ook in
Residentie Vroonstalle, grondig beïnvloed. Dank aan de bewoners,
familie, medewerkers en vrijwilligers voor zoveel geduld en inzet bij het
omgaan met deze ongewone situatie.
Voorspellingen maken is moeilijk maar toch…

Jullie zijn de Top !

Wensen wij u een hartverwarmend jaareinde toe met het licht , de
warmte en de gezelligheid van Kerstmis en Nieuwjaar. Mag het nieuwe
jaar voor iedereen vooral een goede gezondheid meebrengen.
U van harte toegewenst door Residentie Vroonstalle.
Voor alle contacten: tel. 09/250.90.90. – email info@vroonstalle.be

DIVERSEN
OCMW Gent Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel - Meulestede

Voor verdere info kan je terecht op: Tel.: 09 266 30 50 of GSM: 0476 96 86 79
jolien.cosaert@ocmw.gent of ldc.dewaterspiegel@ocmw.gent • www.ocmwgent.be

FOTOCLUB FODIFI Wondelgem

Interesse voor fotografie? Wil je meer halen uit je digitale camera ?
Zoek je een fotoclub die open staat voor nieuwe trends en een club met 50j clubervaring?
Kom dan vrijblijvend naar een van onze wekelijkse ledenvergaderingen op donderdagavond
van 20u tot 22u in de Regenboog, St.-Sebastiaanstraat 8 Wondelgem. (niet in juli en augustus)
Contact: Ulric Demeter - 09 227 33 93 - ulric.demeter@fodifi.be - www.fodifi.be

SAMANA Wondelgem ST-CATHERINA
Wij organiseren ziekenbezoek bij chronisch zieke personen en komen maandelijks samen elke
2de vrijdag van de maand om 14u in basisschool De Regenboog
Sint-Sebastiaanstraat 8 Wondelgem. Voorzitter Mevr. Chris Sergeant: tel 0487/53.82.78

SCHAAKKLUB DE WITTE KAPROEN

Wij spelen een onderling schaak kampioenschap. Belangstellenden zijn altijd welkom in de
cafetaria van de Neptunes sporthal elke donderdagavond uitgezonderd op feestdagen en
als de sporthal gesloten is. Contact: Freddy Buysse 0475 53 22 91 - freddychess14@gmail.com
of Gerard Helbers 09 253 13 50 - 0473 40 53 87 - gehel@skynet.be

BEST COPIE bvb
NIEUW IN WONDELGEM !

Print- & kopieerwerk voor bedrijven, scholen en verenigingen.

Cursussen of handleidingen printen?
Zuidstationstraat
11 Uitnodigingen afdrukken?
Boekjes printen, nieten en vouwen?
9000
GENTis groot, maar om tot een mooi resultaat te
Jouw creativiteit
komen, heeft u onze vakkennis nodig.
Tel: 09/233.83.38
Dankzij
de investering in professionele toestellen kunnen we
Fax:
09/324.58.09
uw print- en kopiewerk snel, kwalitatief en goedkoop uitvoeren
E-mail:
best.copie@telenet.be
zowel in zwart-wit
als in kleur.
Ons
digitaal
printwerk
evenaart de kwaliteit van offset.
Www.bestcopie.be
Gekleurd papier, verschillende grammages, nieten, vouwen,
schoonsnijden,…
het behoort
allemaal 10.00u
tot de afwerkingsmoMa
- vrij: 09.00u - 18.30u
/ Zaterdag:
- 17.00u
gelijkheden.
(Wij
zijn doorlopend open.)

Molenstraat 126A - 9032 Wondelgem
0479 45 61 99 • info@bestcopie.be

www.bestcopie.be

Plek & Pedaal

VERWARMING • SANITAIR

ZONNEBOILERS • VLOERVERWARMING • ERKEND GASTECHNIEKER

Gasabsorptiewarmtepompen voor woningrenovaties

VROONSTALLEDRIES 50
9032 WONDELGEM

0496 100 952
BOONE.MARTIN@TELENET.BE

Waar zitten de warmteverliezen in uw woning?

TE VEEL GERIEF IN HUIS?

Boone Martin - Vroonstalledries 50 - 9032 Wondelgem
0496 100 952 - boone.martin@telenet.be

Breng herbruikbare spullen naar het magazijn van
DE KRINGWINKEL OPEN PLAATS - Sloepstr. 19

ma-di-wo-do-vr 8:30-17:00 za 9:00-13:00 - Gratis ophaling: 09 227 25 64
openplaats.be/wat-is-herbruikbaar

Uw schoenmaker in Wondelgem

STEFAN
Dinsdag t.e.m. zaterdag
van 9u30 tot 14u en van 14u30 tot 18u

Vierweegsestraat 22 - 9032 Wondelgem

09/227 35 65

openplaats

kringwinkelopenplaats

SCHOENHERSTELLING
SLEUTELSERVICE
AUTOPLATEN
HORLOGEBATTERIJEN
SLIJPEN VAN SCHAREN
EN MESSEN
LEDER ACCESSOIRES

DIGIT OUT

Uw reclamepartner in de gemeente !

GRAFISCHE VORMGEVING • DRUKWERK
WEBDESIGN • BELETTERING
Liefkensstraat 12 • 9032 Wondelgem
09 328 62 45 • 0486 23 47 54 • info@digitout.be
WWW.DIGITOUT.BE

DIGIT OUT

Meer dan 35 jaar ervaring !

ONTWERP LOGO EN HUISSTIJL • FLYERS • AFFICHES • SPANDOEKEN
RECLAMEPANELEN • WERFBORDEN • VLAGGEN • STICKERS
MAILINGS • FOTOBEWERKINGEN • ROLL-UPS • STOEPBORDEN
ADVERTENTIES TEXTIELBEDRUKKING • BELETTERING WAGENS EN RAMEN
BROCHURES • KALENDERS • SOCIALE MEDIA • STEMPELS
Liefkensstraat 12 • 9032 Wondelgem
09 328 62 45 • 0486 23 47 54 • info@digitout.be
WWW.DIGITOUT.BE
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Maison 25
e
Bezoek nu onze website www.maison25.b
voor meer info en beschikbaarheid

VOLGENDE DEADLINE ARTIKELS WONDELGEM LEEFT KALENDER
20 november 2020
Met veel dank aan adverteerders en bussers.
Wij geven ook graag mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten in dit krantje

WWW.WONDELGEMLEEFT.BE
info@wondelgemleeft.be

Sluit u zich ook aan bij onze Wondelgem Leeft Facebookpagina ?

Met financiële steun van de Stad Gent

V.U. : Wouter Maes • Liefkensstraat,12 • 9032 Wondelgem • 0486/234754

