
ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI - FEBRUARI - MAART 2022

WONDELGEM

JANUARI

13/01 •  NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie • Vl@s
Startuur: 12.00 u - Einduur: 17.00u Locatie: Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem.
Nieuwjaarsreceptie met warme en koude hapjes , nieuwjaarsredes en animatie
voor leden en geïnteresseerde 55plussers (leden in spe)  Inschrijven verplicht. 
kostprijs 15€ per overschrijving op rekening Vl@s  
Contactpersoon: Diane Bogaert - 
Telefoon: 09 253 56 00 - E-mail: dianebogaert@telenet.be
  
  16/01  Nieuwjaarsdrink • WW Vereniging voor weduwen en weduwnaars
Nieuwjaarsdrink en Broodjes . De WW - Vereniging voor weduwen, weduwnaars, en door sterfgeval 
alleen gevallen samenwonenden. 
Van 12 u tot rond 17.30 u, in bovenzaal De Zulle, Botestraat 98 Wondelgem.
Gezellig samenzijn met twee cava's, koffie + sandwiches met beleg, muziek, kaarten, rummicub. 
Leden gratis, aspirantleden 10 € (inb. 1 jaar lidmaatschap t.w.v. 5 €). Wel inschrijven. 
Contact : Marcel Claeys, Wondelgem, 09 258 14 60,  marcel.claeys.wwg@outlook.com.
  
  19/01  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    

   22/01 • TOAST LITERAIR • DAVIDSFONDS WONDELGEM 
Startuur: 10.00 uur - Einduur: 12.30 uur - Locatie: Bovenzaal van De Zulle Botestraat 98 Wondelgem. 
TOAST LITERAIR 100 JAAR GEZINNEN IN VLAANDEREN. Lezing door Dirk Musschoot
In samenwerking met de GEZINSBOND WONDELGEM. Leden DF gratis, niet-leden : € 10,00 (leden 
Gezinsbond € 6,00)  Contact: Nadine Lenssens +32 485 71 75 95 - nadine.lenssens@telenet.be

In samenwerking met de Stad Gent  - Samen aan Zet

   Alle activiteiten zijn door corona onder voorbehoud. 
   Als u zeker wil zijn kan u eventueel contact opnemen met de organisator

   van de betreffende activiteiten.

Breng uw UITPAS mee naar de activiteiten ter plaatse. Punten sparen voor iedereen
  Kortingsgerechtigden betalen 20% van niet-leden prijs.

  Nog geen UITPAS of meer uitleg over voordelen? www.uitingent.be



 

Iedereen verdient warme zorg en gezelligheid. 

Nieuwe vriendschappen groeien ...

Vertrouwensbanden ontstaan...

Zorgen en helpen is het mooiste wat er is!

Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding of

een sollicitatiegesprek.

 

 

 

De Residenten, personeelsleden, vrijwilligers 

en directie van Residentie Vroonstalle

wensen u een Goed en Gezond 2022 toe! 

Laat ons

klinken op een

hart-

verwarmend

jaar! 

Residentie Vroonstalle

Evergemsesteenweg 151 -9032 Wondelgem

09/250.90.90 

info@vroonstalle.be

www.vulpia.be





WONDELGEM ONDERNEEMT vzw
organiseert het 5e COMEDY - APERITIEF

met stand-up comedian

HANS COOLS
op ZONDAG 6 februari 2022

van 11u00 tot 15u00
in zaal DE ZULLE,

Botestraat te Wondelgem

Hans Cools,
Nog vrij onbekend, 

maar nu al erg bemind.



FEBRUARI 

   02/02 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 

   10/02 •  Kloaver viereKloaver viere • Vl@s
  
  Startuur: 14.00 - Einduur: 18.00u - Kring St. Godelieve Sint Godelievestraat, 59 Wondelgem.
  Gents amusement met het Cabaretgezelschap  " Kloaver viere"
  Inschrijven verplicht : Janvier Praet 092277518 of Diane Bogaert 092535600
 
   11/02 • CAUSERIE MET VALENTIJN • Davidsfonds Wondelgem
  Startuur: 20:00  Einduur: 22:00 Polyvalente zaal "De Zulle", Botestraat 98 B Wondelgem
  Carine Caljon brengt pikante taalkronkels in het kader van Valentijn.
  Leden DF gratis (niet-leden : € 10,00)
  Contact:Nadine Lenssens +32 485 71 75 95 - nadine.lenssens@telenet.be 

   16/02 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 
 
   20/02  Rummicub • WW Vereniging voor weduwen en weduwnaars
  
  Van 14 u tot rond 17.30 u, in bovenzaal De Zulle, Botestraat 98 Wondelgem.
  Gezellig samenzijn, rummicubwedstrijd, koffie met versnapering, kaarten. 
  Deelname, mits 'n paar consumpties, gratis voor leden / 2 € voor aspirantleden. 
  Wel inschrijven. Contact : Marcel Claeys, Wondelgem, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.

Breng uw UITPAS mee naar de activiteiten ter plaatse. Punten sparen voor iedereen
  Kortingsgerechtigden betalen 20% van niet-leden prijs.

  Nog geen UITPAS of meer uitleg over voordelen? www.uitingent.be

JANUARI VERVOLG

  30/01  KWIS • WW Vereniging voor weduwen en weduwnaars
Kwis Van 14 u tot rond 17.30 u, in bovenzaal De Zulle, Botestraat 98 Wondelgem.
Gezellig samenzijn, kwis met prijsjes, koffie + versnapering, rummicub, kaarten. 
Deelname, mits 'n paar consumpties, gratis voor leden / 2 € voor aspirantleden, wel inschrijven.
Contact : Marcel Claeys, Wondelgem, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com



Grensstraat 269 - 9032 Wondelgem 
info@primitivo.be | www.primitivo.be
Winkel open op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

ZUIDERSE WIJNEN
ANDERE FEESTRIJKE DRANKEN
GESCHENKEN

Ontdek hier onze webshop

Adv Primitivo 280x124 WO.indd   1Adv Primitivo 280x124 WO.indd   1 24/10/2021   21:4124/10/2021   21:41

Uitvaart Waeyenberghe bv
Begrafenissen & crematies

Toonzaal en bureel:
Evergemsesteenweg 19
9032 Gent - Wondelgem

Tel.: 09 253 74 77
marcel.waeyenberghe@telenet.be

www.uitvaartwaeyenberghe.be

Uitvaart Waeyenberghe is een familiebedrijf van de derde generatie. 
Door onze jarenlange ervaring staan wij garant voor een waardige uitvaart 
met respect voor elk geloof en elke levensovertuiging.



My. Beauty & More
Uw schoonheidsinstituut

Mylène & Tessa
Evergemsesteenweg 176 

9032 Wondelgem
0477/803 001 • 0499/717 097

Ontdek ons volledig aanbod
www.mybeautyandmore.be

             Hou alvast onze sociale media in het oog

• Anti-Aging
• Laserontharing
• Huidverbetering
• Huidanalyse
• ...

Beste wensen voor 2022



Zaterdag
26 maart

2022

REPAIR CAFE
WONDELGEM

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 
vinden plaats op dinsdag 18 januari 2022 en 15 maart 2022, telkens om 19.00u in De Zulle.

GEïntErEssEErd in hEt BEwonErsplatforM?
zElf vraGEn, idEEën of suGGEstiEs?

Iets om naar uit te kijken : noteer alvast zaterdag 26 maart 2022 in uw agenda!

Die dag vindt in De Zulle en op initiatief van het Bewonersplatform 
een tweede Repair Café plaats in Wondelgem !

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst, waarop vrijwillige reparateurs helpen 
bij het herstellen van allerlei voorwerpen.

Wat? Kledij, elektrische apparaten, PC en multimedia, kleinmeubelen.
Wanneer ?  Van 13u tot 17u.

Dus, heb je nog dergelijke bruikbare en herstelbare spullen liggen? Kom dan zeker eens af! 



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



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

Waar zitten de warmteverliezen in uw woning?

Onze deelgemeente is samen met Oostakker geselecteerd voor het pilootproject "Burgerpar-
ticipatie" 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 sleutelfig-
uren 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 misdri-
jven 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 nieu-
wsbrief 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 Wondel-
gem belt, kan u heel veel tijd verliezen want deze bevindt zich niet in het circuit van “dringen-
de” 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



MAART 

      02/03 • 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

     07/03 • LEZING DOOR RUDI VRANCKX • DAVIDSFONDS WONDELGEM
  Startuur: 20.00 uur - Einduur: 22.30 uur - Locatie: Polyvalente zaal De Zulle - Botestraat 98 Wondelgem. 
   Lezing door Rudi Vranckx georganiseerd door het Davidsfonds-Wondelgem in samenwerking met het
   Cultuurplatform Wondelgem. Toegangsprijs : € 6,00. Contactpersoon: Nadine Lenssens
   Telefoon: +32 485 71 75 95  E-mail: nadine.lenssens@telenet.be

      10/03 •  Ledensamenkomst • VL@S 
   Startuur: 14.00 - Einduur: 18.00u - Kring St. Godelieve Sint Godelievestraat, 59 Wondelgem.
   Jacques Lesage Woordkunstenaar, duikt de geschiedenis en vertelt ons over "De bende van Bakelandt"
   de beruchte roversbende omstreeks 1800. De verteller wordt Franse gendarme ...en wurmt zich in elk
   personage dat voorbij komt,  6€ / 8€ niet leden  Inschrijven verplicht, Janvier Praet 09 227 75 18
   of Diane Bogaert 09 253 56 00 

    16/03 • 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

    20/03  Bingo • WW Vereniging voor weduwen en weduwnaars
   Van 14 u tot rond 17.30 u, in bovenzaal De Zulle, Botestraat 98 Wondelgem.
   Gezellig samenzijn, koffie + versnapering, bingo met prijsjes, rummicub, kaarten. 
   Deelname, mits 'n paar consumpties, gratis voor leden / 2 € voor aspirantleden. 
   Wel inschrijven. Contact : Marcel Claeys, Wondelgem, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.
 
    30/03 • 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

Breng uw UITPAS mee naar de activiteiten ter plaatse. Punten sparen voor iedereen
  Kortingsgerechtigden betalen 20% van niet-leden prijs.

  Nog geen UITPAS of meer uitleg over voordelen? www.uitingent.be



HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING WONDELGEM

De Heemkundige en Historische Kring Wondelgem (afgekort HHKW) is een vzw met als doel de 
heemkundige en historische studie van Wondelgem en omstreken te bevorderen, te beoefe-
nen en de verworven kennis te verspreiden enerzijds, en actief te streven naar het behoud, de 
bescherming en de vrijwaring van het cultureel en natuurlijk erfgoed van Wondelgem en omgeving 
anderzijds.

Het beheer van de collectie en de uitbating van het heemkundig museum “Vroonstalle” te
Wondelgem behoren in dit kader tot het doel van de vereniging.
Het Vroonstallemuseum bevindt zich in de Woestijnegoedlaan, 20 te Wondelgem en is iedere 
eerste zondag van de maand (met uitzondering van de maanden juli, augustus en
september) open en vrij toegankelijk voor het publiek van 10u tot 13u.
Ter gelegenheid van de Wondelgemse meikermis organiseert de HHKW een tweedaagse
thematentoonstelling.

Het museum staat ook na afspraak open voor bezoeken door scholen en verenigingen.
In de toekomst denken we eraan het museum minstens één avond in de maand extra open
te stellen, waar het archief en de bibliotheek kunnen geraadpleegd worden.
Momenteel zijn al deze activiteiten wegens de coronapandemie helaas opgeschort.
Mits een jaarlijkse bijdrage kan je lid worden van de HHKW en ontvang je gratis het Vroonstalle 
Jaarboek dat telkens in januari verschijnt en waarin tal van interessante infomatie en artikels over 
het Wondelgem van vroeger en nu te vinden zijn.

De werking van de HHKW bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. En omdat vele handen het werk 
lichter maken, doen wij bij deze een warme, vrijblijvende oproep om onze ploeg van enthousiaste 
medewerkers te versterken.

De meest actuele mededelingen omtrent onze werking en activiteiten kan je terugvinden op
onze website www.hhkw.be en op onze Facebookpagina.
Je kan de HHKW contacteren via e-mail op info@hhkw.be of telefonisch op 0475/276285.

DIVERSEN

Boek “De Lieve” 
Te bekomen bij Nadine Lenssens via nadine.lenssens@telenet.be of 
0485 717 595 dit voor de prijs van € 28
De Middeleeuwse kaart  “Vlaenderen Exactissing Flandriae Descripto" 
(gedrukt 1700) is ook verkrijgbaar tegen de prijs van € 12.
Deze kaart is gemaakt naar de kaart van Mercator (1512-1594) met een 
schaal in Vlaamse mijlen. Het toont een indeling van de kasselrijen.
Ook de opvolging van de graven van Vlaanderen en de wapenschilden 
van de voornaamste steden zijn hierop aangeduid.



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 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



Plek & Pedaal



DIVERSEN

 FOTOCLUB FODIFI Wondelgem
Vergadering 2x per maand op donderdag avond. Zie kalender op website: Fodifi.be
Startuur: 20u stipt - Einduur: 22u
Locatie: Basisschool " De Regenboog" St Sebastiaanstraat 8 Wondelgem
Interesse in fotografie?
Wil je meer halen uit je digitale camera ?
Wil je deel uitmaken van een toffe vriendengroep ?
Contactpersoon: Ulric Demeter voorzitter
Telefoon: 09 227 33 93
E-mail: ulric.demeter@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 reke-
ning 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

  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 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 

LAAT LOS, MAAK BLIJ   
Breng herbruikbare spullen naar GEEFPUNT SLOEPSTRAAT. 
Je steunt sociale tewerkstelling én het voedselpunt van Open Plaats.
  
 
 

ma-di-wo-do-vr 8:30-17:00  za 9:00-13:00 - wintersluiting: vr 24/12-di 3/1
openplaats.be/wat-is-herbruikbaar            openplaats           kringwinkelopenplaats
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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 februari 2022


