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WONDELGEM

SEPTEMBER

 01/09  Creatieve avond • Wondelgem Creatief
Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be

  04 en 05/09 • Proeflessen • Muziekschool Ars Musica
Telkens van 10u00  Muziekschool Ars Musica, Industrieweg 10/12, Wondelgem. Word lid van de tofste muziek-
school! Bij Ars Musica krijg je bovenop een kwaliteitsvolle muziekopleiding ook nog eens de liefde voor muziek 
mee! Van kleuter tot volwassene, van beginner tot gevorderde. Iedereen kan bij Ars Musica de wondere wereld 
van de muziek ontdekken of er zich verder in verdiepen. Muziekinitiatie (vanaf 4 jr), algemene muziekleer (kind/
jongere/volwassene), individuele instrumentlessen, muziektheater, unieke jazz- popopleiding, samenspel, ka-
mermuziek, ensembles,...Surf naar www.muziekschoolarsmusica.be en ontdek er ons aanbod en werkwijze. In-
schrijven kan via https://www.muziekschoolarsmusica.be/info-en-inschrijvingen. Op 4 en 5 september voorzien 
we proeflessen en fysieke infomomenten. Info:Lieve Willems, info@muziekschoolarsmusica.be, 0486 57 69 04

   07/09 •  Fietsclub • Okra
Start: 13u30- Einde 17u. Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat 
Info: Paul Van de Vyver 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

  09/09 •  Superbingo • Vl@s
Superbingo met tal van mooie prijzen. Inschrijven verplicht. Coronaregels worden gevolgd. 
Start: 14u in Kring St. Godelieve - St-Godelievestraat 59 Wondelgem
Contactpersoon: Diane Bogaert - Telefoon: 092535600 - E-mail: dianebogaert@telenet.be

  11/09 • Living in 't Park Light(s) • Wondelgem Swingt
Vanaf 12 u. in de Vroonstalledries – Wondelgem. Omarm zaterdag 11 september voor een ‘light’ 
editie van het feeërieke festival Living in ’t Park. Wondelgem Swingt licht den Dries terug op! 
In deze Light(s) versie zetten we onze bosbar open voor een warm wederzien, met muziekoptredens, 
cocktails & foodmarket.Wondelgem Swingt is volop bezig om de mogelijkheden en beperkingen van 
het festival te onderzoeken. Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van al het nieuws rond Living 
in ’t Park.

In samenwerking met de Stad Gent  - Wijk aan Zet



GRATIS PRIVÉ PARKING

Sint-Markoenstraat 33 
9032 Wondelgem

T 09 227 27 56
info@cooloptiek.be

OPENINGSUREN:

Maandag  Gesloten
Dinsdag  09u30 - 12u30
  13u30 - 18u30
Woensdag 09u30 - 12u30
  13u30 - 18u30
Donderdag   09u30 - 12u30
  13u30 - 18u30
Vrijdag  09u30 - 18u30
Zaterdag  09u30 - 17u00  
Zondag  Gesloten

Hoorcentrum op afspraak
    

OOG IN OOG MET STIJL

WWW.COOLOPTIEK.BE

ZEISS viert zijn 175jaar samen met U.
Bij aankoop van Smartlife brilglazen geeft ZEISS

u één paar DRIVESAFE brilglazen KADO
Voorwaarden in de winkel

Actie geldig van 21/9/21 tot 31/12/21



  12/09 • COVID affects Nature, our Nature • Yanina Verplanken
Start 11.00 Einde: 21.30 Hoeve Lootens Sint Markoenstraat 66 Wondelgem. 
 In het artistiek project 'Covid Affects Nature' komen dans, fotografie, zang en toneelkunst samen die een 
visualisatie van onder andere emoties, ervaringen en eenzaamheid brengen. Dit project wordt ondersteund 
door Danspunt in het kader van Code Dans. Met dansers van Danswijzer en getalenteerde artiesten uit Gent en 
omstreken. Door Covid-19 nam de druk op de natuur toe. We hebben veel water en mondmaskers gebruikt. 
Tegelijkertijd herontdekten mensen hun ontspanning in deze natuur.
Alle artiesten, met ieder zijn eigenheid, hebben één ding gemeen: hun enthousiasme en daarnaast hun inle-
vingsvermogen in wat COVID teweegbrengt bij zowel mens als natuur. 
Het project wordt afgesloten op zondag 12 september 2021 in Wondelgem met live optredens in de verschillen-
de kunstvormen en dansstijlen.
Foto's rond het thema van het project zullen hierbij tentoongesteld worden. 
Meer informatie rond schema en ticketverkoop volgt! 
Blijf op de hoogte: https://codedans.be/voorstellingen/yanina-verplanke-karlien-lox-kelly-de-clerq-marina-papa-
dakis-covid-affects-nature-our-nature/      
Contactpersoon: Yanina Verplanke  0479 09 13 13  verplankeyanina@gmail.com 

  15/09  Creatieve avond • Wondelgem Creatief
Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be
 
  21/09 •  Fietsclub • Okra
Wekelijkse fietstochtjes op dinsdag Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur 
Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat.  
Contact: Paul Van de Vyver 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

  23/09 •  Quiznamiddag • Okra
Startuur: 14 uur Einduur: 17 uur in De Zulle Botestraat 98B Wondelgem
Spannende namiddag met GENT als thema. Er wordt in groepjes van 6 personen gespeeld.
Deelname leden € 5; niet- leden € 7; koffie en gebak inbegrepen.
Contactpersoon: Veronique Vermeulen  09 227 25 04 - vermeulen.veronique@skynet.be

  28/09 •  Fietsclub • Okra
Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- 
Vroonstallestraat. Contactpersoon: Paul Van de Vyver 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

  29/09  Creatieve avond • Wondelgem Creatief
Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be
    

SEPTEMBER 



   05/10 • Fietsclub • Okra
Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur

  Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat
  Contactpersoon: Paul Van de Vyver 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

   12/10 • Fietsclub • Okra
Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur

  Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat
  Contactpersoon: Paul Van de Vyver 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

   13/10 Creati eve avond • Wondelgem Creati ef
Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locati e: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 

  Meer info info@wondelgem-creati ef.be  of op onze website www.wondelgem-creati ef.be 

     14/10 • Verrassingsquiz • Vl@s
  Plezante  traditi onele quiz- inschrijven verplicht. Coronaregels worden gevolgd. 
  Start: 14u in Kring St. Godelieve - St-Godelievestraat 59 Wondelgem
  Deelnameprijs leden €6 • niet-leden €8  
  Contactpersoon: Diane Bogaert - Telefoon: 092535600 - E-mail: dianebogaert@telenet.be

   17/10 • Vers Geperst • Davidsfonds Wondelgem
Startuur: 10:00  Einduur: 12:30 Polyvalente zaal "De Zulle", Botestraat 98 B Wondelgem

  Jaarlijkse boekenbeurs met recepti e, iedereen welkom !
  Hernieuwing lidmaatschap, alle leden krijgen dit werkingsjaar 4 lezingen grati s aangeboden.
  Contact:Nadine Lenssens +32 485 71 75 95 - nadine.lenssens@telenet.be

OKTOBER

Uitvaart Waeyenberghe bvba

Algemene begrafenisonderneming



   19/10 •  Fietsclub • Okra
 Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
  Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat
  Contactpersoon: Paul Van de Vyver 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

   21/10 •  Komisch theater • Okra
  Startuur: 14 uur Einduur: 17 uur in De Zulle, Botestraat 98B Wondelgem
  Het komisch duo JEANPETTER brengt de show: SE.xpo. Met uitgebreid dessertbuffet. Inkom leden € 9;
  niet- leden € 10  Contact: Nicole De Tollenaere 09 253 05 59 - nicole.de.tollenaere@telenet.be

   27/10  Creatieve avond • Wondelgem Creatief
  Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
  Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be

OKTOBER 



Coöperatieve buren - Samen verbouwen met je buren
Denk jij soms na over de toekomst van je woning? Zijn de ramen aan vervanging 
toe? Wil je besparen op de stookkosten en genieten van een comfortabel 
binnenklimaat het hele jaar door? Of misschien sta je wel al eens stil bij je oude 
dag? Wil je zo lang mogelijk in je huis blijven wonen?  Omdat het aangenaam wonen 
is in een wijk met veel groen, vlakbij het buurtpark en alle vertrouwde winkels en 
noodzakelijke diensten.  

Als je in Wondelgem woont en je herkent jezelf in dit scenario, neem dan contact op 
met  LabLand vzw via merijn@labland.be. Met Coöperatieve Buren introduceert 
LabLand een renovatiemodel dat verouderende vrijstaande woningen wil 
klaarstomen voor de toekomst. Het model vertrekt van minimaal twee buren die 
samen nadenken om te renoveren. Dat betekent het energieverbruik maximaal 
beperken, de woning aanpassen aan toekomstige zorgnoden, maar ook 
onderzoeken of de beschikbare ruimte beter kan benut worden. In onderstaand 
voorbeeld groeiden de buren letterlijk naar elkaar toe en creëerde de renovatie 
bijkomende betaalbare woningen voor een aantal familieleden, met behoud van 
woonkwaliteit en een opwaardering van de groene buitenruimte. Zo zijn er tal van 
creatieve ontwerpen te bedenken.     

LabLand begeleidt buren met vrijstaande woningen in hun zoektocht om samen te 
renoveren en het vertalen van hun woonwensen in een architecturaal voorontwerp. 
Dankzij de samenwerking en met de financiële ondersteuning van de provincie 
Oost-Vlaanderen kan LabLand gratis een architecturale voorstudie aanbieden
voor een gemeenschappelijke renovatie.

LabLand vzw begeleidt experimentele projecten in de gebouwde ruimte. Samen 
met bewoners en bouwexperten ontwikkelen we vernieuwende woonoplossingen. 
(labland.be)

                                                                                                        



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

DIGIT OUT
Meer dan 35 jaar ervaring !

GRAFISCHE VORMGEVING • DRUKWERK • WEBDESIGN • BELETTERING



Vroonstalle, een levendig en

gezellig woon- en zorghuis

Vroonstalle is een mooi voorbeeld van een eigentijdse en moderne

leefgemeenschap waar wonen voorop staat.

Wanneer u in min of meerdere mate zorg nodig heeft en toch zo veel mogelijk

zelfstandig wilt wonen, dan kiest u voor Vroonstalle met haar

gevarieerd aanbod van zorg en beleving.

Wij focussen ons, samen met u, op hoe u hier wilt wonen en leven.

Rust wanneer u wenst en met alle mogelijkheden tot sociaal contact.

Dit weerspiegelt zich in een waaier aan activiteiten,

een dagverse keuken en uw wensen kennen en respecteren.

Wenst u meer informatie?

Evergemsesteenweg 151

9032 Wondelgem

tel: 092509090

mail: info@vroonstalle.be

www.vulpia.be



www.bewonersplatformwondelgem.be

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 vin-
den plaats op dinsdagen 21 september 2021 en 16 november  2021, telkens om 19.00u in De Zulle.

GEÏNTERESSEERD IN HET BEWONERSPLATFORM?
ZELF VRAGEN, IDEEËN OF SUGGESTIES?

Onze deelgemeente is samen met Oostakker geselecteerd voor het pilootproject "Burger-
participatie" van de Politiezone Gent. Het is vergelijkbaar met een BIN - Buurtinformatie-
netwerk, maar met een iets informeler kader. PZ Gent werkt hiervoor samen met een aantal 
sleutelfi guren in Wondelgem, die zich engageren om berichten van de PZ Gent te ontvan-
gen, 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 sleutelfi guren met alle mogelijke informatie voor wat de buurt betreft.

Kunt u na zo’n oproep meer informatie verschaff en over het geposte item, dan is het niet de be-
doeling 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! 

PROJECT BURGERPARTICIPATIE



  Op het moment van het verschijnen van dit boekje staan de werken al veel verder...  Er zal reeds 
veel meer goudsnijwerk te zien zijn aan onze “gouden wielewaal”, en ook het grootste deel van de 
pijpen (ongeveer 1600) zullen gestemd en geïntoneerd zijn... Ons unieke barokke Conti usorgel dat 
met  27 registers prachti g zal klinken,  is een minuti euze kopie van het orgel in Riga (Letland), daar in 
1763 door Heinrich Andreas Conti us gebouwd.  Het zal een unicum betekenen in het Vlaamse orgel-
landschap, er  zijn immers maar twee orgels van deze toen zeer bekende bouwer overgebleven. Het 
andere staat in Leuven in de Sint-Michielskerk (de Vredeskerk), en werd er onlangs ingespeeld, dit een 
kopie van het orgel in Liepaja (Letland).  In het Gentse en verre omgeving vindt men zo’n barokorgel 
als het onze  dus niet! Hierop concerteren wordt een feest! 

Meer dan drie jaar duurde de opbouw van  ons orgel  in Tollembeek, in het atelier van orgelbouwer  
Joris Potvlieghe, dan werd het weer stuk voor stuk afgebroken, en nu opnieuw bij ons op het lege 
doksaal heropgebouwd.   Er werd voor het bouwen alleen gebruik gemaakt van de oude technieken 
uit die ti jd, geen nagels of vijzen gebruikt, wel zwaluwstaarten en houten verbindingen, geen lijm TEC 
7 maar beenderlijm, geitenleder, pijpwerk op doek gegoten, geplooid, prachti g en diep snijwerk dat 
met goud wordt bedekt... Het duurt lang, maar het kan niet anders...  Zo’n vakmanschap wordt niet in 
ti jd uitgedrukt.... Geen machine, maar handwerk...

Een ambacht en vakmanschap van de hoogste plank...  Wanneer we het zullen kunnen inspelen 
weten we  nu nog niet, het is nog niet klaar, nog maanden te gaan.  De beelden van onze patroon-
heiligen werden ingescand,  worden in 3D geprint, en krijgen een plaats bovenop het orgel aan 
weerszijden. Via de media zal iedereen over het eerste concert ti jdig geïnformeerd worden, en onze 
sponsors en sympathisanten van de laatste  jaren worden beslist uitgenodigd ...  We hopen u daar te 
mogen ontmoeten op het eerste of op de volgende concerten, want onze kerk zal beslist te klein zijn 
voor iedereen voor dit eerste concert...  Er zullen dus beslist nog vele concerten volgen...  Met heel 
veel dank aan de Kerkfabriek Sint-Catharina, en de leden van de werkgroep “De Vrienden van het 
Orgel” en alle sponsors, die de verwezenlijking van dit mooie grootste instrument van Wondelgem
mogelijk hebben gemaakt...    

F. De Croock voorzitt er werkgroep De Vrienden van het Orgel, en secretaris Kerkfabriek 



Inscannen van patroonheilige H. Catharina voor 3D-print Zoals het er zal uitzien als het helemaal 
klaar is, foto van Riga, aangepast met 

onze patroonheiligen bovenaan 
(foto door Mevr. Van Overschelde)

Zijzicht vanop het doksaal, 
nu al meer goudsnijwerk...

Het dubbel manuaal, eik onderhout, 
en zwart ebbenhout bedekt met stukjes wit 

koebeen...

Binnenzicht onderaan in orgel, 
bakken met nog te plaatsen pijpwerk...

Zicht op eerste verdiep, klein stuk maar, er staan veel meer pijpen,
 alle gaatjes moeten nog met pijpen of pijpjes opgevuld worden



 11 november viering 2021  •  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 

    02/11 •  Wandelclub • Okra
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 
 

     04/11 •  Ledensamenkomst • Vl@s
  Ledensamenkomst activiteit nog nader te bepalen. Inschrijven verplicht. Coronaregels worden gevolgd. 
  Start: 14u - Einde 18u in Kring St. Godelieve - St-Godelievestraat 59 Wondelgem
  Deelnameprijs leden €6 • niet-leden €8  
  Contactpersoon: Diane Bogaert - Telefoon: 092535600 - E-mail: dianebogaert@telenet.be
 

    09/11 •  Wandelclub • Okra 
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

    10/11 • Creatieve avond • Wondelgem Creatief
   Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
   Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be

    11/11 • 11 novemberviering • VOS Wondelgem
  Van 10.00 uur - 12.00 uur - In De Zulle Botestraat 98 Wondelgem.  
   Meer info: zie linker pagina.

    23/11 •  Wandelclub • Okra
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

    21/11 • Creabeurs • Wondelgem Creatief
  Van 8.30 uur - 18 uur - In De Zulle Botestraat 98 Wondelgem.  
   Meer info: zie volle pagina in dit boekje.

     24/11 •  Creatieve avond • Wondelgem Creatief
   Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
   Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be



NOVEMBER 
  

     25/11 •  Terug in de tijd • Okra
   Startuur: 14 uur  Einduur: 17 uur De Zulle Botestraat 98B Wondelgem
   Een nostalgische namiddag " Wondelgemse gazettenklap" door Robert Hemelsoet. 
   Koffie en gebak inbegrepen. Deelname leden en niet- leden € 5 
   Contactpersoon: Veronique Vermeulen    09 227 25 04    vermeulen.veronique@skynet.be

     26/11 •  Lezing George Minne, An Hernalsteen • Davidsfonds Wondelgem
   Startuur: 20:00  Einduur: 22:00 P olyvalente zaal "De Zulle" - Botestraat 98 B Wondelgem 
   George Minne, zoon van Frederic Minne, een landmeter-bouwmeester en Emma van Kakerken, volgde    
    lessen tekenen bij oa Jean Delvin aan de Gentse Academie voor Schone Kunsten van 1879 tot 1884. 
    Vanaf 1886 kwam hij in contact met een aantal Gentse symbolistische schrijvers zoals Maurice Maeterlinck
    en illustreerde hun dichtbundels. Ondertussen boetseerde hij, in 1890 nam hij deel aan het salon van de 
    kunstenaarsgroep Les XX in Brussel, dit betekende de start van zijn carrière als beeldhouwer. 
    In 1899 vestigde hij zich in St.-Martens-Latem.  Samen met de schrijver-dichter Karel van de Woestijne vorm
   de hij de kern van de eerste, symbolistische groep van Latem. Tijdens WO I vluchtte hij met zijn gezin naar   
    het Verenigd Koningrijk. Na een boeiende kunstenaarsloopbaan overleed hij in Latem op 18 februari 1941. 
    Twee dagen later werd hij bijgezet op het intieme dorpskerkhof.
   Contact: Nadine Lenssens +32485717595 - nadine.lenssens@telenet.be

     30/11 •  Wandelclub • Okra 
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

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

VROONSTALLEDRIES 50
9032 WONDELGEM

0496 100 952
BOONE.MARTIN@TELENET.BE

VERWARMING • SANITAIR
 ZONNEBOILERS • VLOERVERWARMING • ERKEND GASTECHNIEKER
Gasabsorptiewarmtepompen voor woningrenovaties

Waar zitten de warmteverliezen in uw woning?



Creabeurs
op zondag 21 november 2021 van 10u tot 18u

In 'De Zulle' Botestraat 98 te Wondelgem

GRATIS TOEGANG !

Met de fi nanciële steun van                      

CreabeursCreabeursCreabeursCreabeursCreabeursCreabeursCreabeursCreabeursCreabeursCreabeurs
      Wondelgem Creatief

     organiseert haar tweede

CreabeursCreabeurs
      Wondelgem Creatief

     
Nog op 

zoek naar een 
origineel 

 geschenk?

Proef onze heerlijke hapjes en drankjes in onze cafetaria!
 Info via info@wondelgem-creatief.be of op 0486 45 22 33

www.wondelgem-creatief.be



     07/12 •  Wandelclub • Okra 
  Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be
  
    08/12 • Creatieve avond • Wondelgem Creatief
   Startuur: 18.30 uur - Einduur: 21.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
   Meer info info@wondelgem-creatief.be  of op onze website www.wondelgem-creatief.be
 
     09/12 •  Ledensamenkomst - Eindejaarsfeest • Vl@s
   Gezellig eindejaarsfeest. Inschrijven verplicht. Coronaregels worden gevolgd. 
   Start: 14u - Einde 18u in Kring St. Godelieve - St-Godelievestraat 59 Wondelgem
   Deelnameprijs leden €6 • niet-leden €8  
   Contactpersoon: Diane Bogaert - Telefoon: 092535600 - E-mail: dianebogaert@telenet.be
 
    10/12 • Geschiedenis van de koffie • Davidsfonds Wondelgem
   Startuur: 20:00  Einduur: 22:00 Polyvalente zaal "De Zulle" Botestraat 98 B Wondelgem
   Geschiedenis van de koffie en de invloed ervan in Europa met proeverij door ons eigen bestuurslid Omer 
   Faruk : ontdekking van de koffie, verspreiding van consumptie, introductie in Europa en invloeden.
   Een tal van gebeurtenissen in een historisch perspectief. Leden gratis, niet-leden :  € 10,00
   Contactpersoon: Nadine Lenssens  +32485717595 - nadine.lenssens@telenet.be

     14/12 •  Wandelclub • Okra 
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be
  
    16/12 •  Kerstviering  • Okra 
   Startuur: 14 uur Einduur: 17 uur De Zulle Botestraat 98B
   Optreden van het stemmig muzikaal ensemble HUGOKEE, met kerstgebak. 
   Inkom leden € 6; niet- leden € 8
   Contactpersoon: Nicole De Tollenaere  09 253 05 59  nicole.de.tollenaere@telenet.be

    21/12 •  Wandelclub • Okra 
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

    22/12 • 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  of op onze fb-pagina wondelgem Creatief 
 
    26/12 •  Poppenkast  • Orde der 3 Wijzen 
  De poppenkast van poppentheater Pedrolino 
   Startuur: 14u30  in Mariavreugde  Contact: Annemie Versprille 09 258 88 35 alboort@hotmail.com

    28/12 •  Wandelclub • Okra 
   Startuur: 13. 30 uur - Einduur: 17 uur
   Afspraak op parking Delhaize, aan doorsteek Botestraat- Vroonstallestraat  Wondelgem
   Carpooling - Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be  

DECEMBER 



Wondelgem Creatief

Creativiteit uit zich in veel vormen.
Poëzie, fotografi e, schilderen, beeldhouwen, keramiek, muziek en dans, kalligrafi e, 
tekenen, naaien, vilten, etsen, boetseren, houtbewerking, toneel, literatuur, voeding, 
kantklossen en noem maar op. De fi losofi e van Wondelgem Creatief is dat ieder-
een die op een of andere wijze creatief bezig is. Door verschillende activiteiten te 
organiseren, willen we elkaars creativiteit delen. 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 of op onze website: www.wondelgem-creatief.be

STEFAN
Uw schoenmaker in Wondelgem SCHOENHERSTELLING 

SLEUTELSERVICE
AUTOPLATEN 

HORLOGEBATTERIJEN
SLIJPEN VAN SCHAREN

EN MESSEN
LEDER ACCESSOIRES

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

Vierweegsestraat 22  - 9032 Wondelgem  

09/227 35 65

STEFANSTEFANSTEFAN



Plek & Pedaal



DIVERSEN

FOTOCLUB FODIFI Wondelgem
Wekelijkse vergadering /foto-digi
Iedere donderdagavond uitgezonderd de schoolvakanties. Startuur 20u stipt • Einduur 22u
Locatie Basisschool De Regenboog St Sebastiaanstraat 8 Wondelgem 

Zoek jij een nieuwe uitdaging na al de corona beperkingen? Heb je interesse in Fotografie?
Wij bieden onze nieuwe leden 12 maanden gratis lidmaatschap.
Onze website: www.Fodifi.be

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 Won-
delgem 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

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

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 compu-
terlessen 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 voorou-
ders 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

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
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EST 1993

Maison 25

Bezoek nu onze website www.maison25.be
voor meer info en beschikbaarheid

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

WWW.WONDELGEMLEEFT.BE
info@wondelgemleeft.be

Sluit u zich ook aan bij onze Wondelgem Leeft Facebookpagina ?

Met veel dank aan adverteerders en bussers.
Wij geven ook graag mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten in dit krantje

Met financiële steun van de Stad Gent

VOLGENDE DEADLINE ARTIKELS WONDELGEM LEEFT KALENDER
20 november 2021




