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WONDELGEM

JULI

01/07  • Boomgaardcafé • Hoeve Lootens vzw - Landelijke Gilde
Hoeve Lootens Vroonstalledries 66 WONDELGEM Van 18:00 tot 23:00 welkom tijdens het 
Boomgaardcafé voor een drankje en een hapje op 08-07, 15-07, 29-07. De Landelijke Gilde 
en andere verenigingen van Wondelgem slaan de handen in elkaar en organiseren een hele 
zomer lang op vrijdag een boomgaardcafé.
Een ideaal moment om het weekend te starten en te ont-stressen van een drukke werkweek. 
Meer info via Instagram, Facebook en www.hoevelootens.be - E-mail: activiteiten@hoeveloo-
tens.be en LG: Contact: Marleen De Roo - 0474261855 - marleenderoo61@gmail.com

01/07  • Krulbollen • Bolbaan de Zandstuivers
Verder ook op 05/07, 08/07, 12/07, 15/07, 19/07,  22/07,  26/07,  29/07.
Wij zijn een krulbalclub of dat ook stekbollen genoemd wordt.
Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en een drankje. Alle dranken en versnaperin-
gen zijn daar aan 1 € te koop, dus een democratische prijs.
Ook binnenin is veel vernieuwd, o.a vloer, bar, wc’s, muren en alles geschilderd. Vanaf 
13u30 tot … sluiten - Bolbaan de Zandstuivers, Zandstraat 100 Wondelgem  
Info: NICK FONTEYNE 0476 984 923

01/07  • Wondelgem door de ogen van een archeoloog aan de Co-
Gent-box aan het WZC De Liberteyt Van 14u tot 16u. 
Hier vind je alle info: https://www.collectie.gent/kalender/geleide-wandeling-wondel-
gem-door-de-ogen-van-een-archeoloog

05/07 • Fietsclub • Okra Wondelgem
En ook op 12/ 19 juli Start: 13.30 Einde:17u -  Vroonstalledries Monument voor de gesneu-
velden Wondelgem Wekelijks op dinsdag een 35 km. 
Contact: Paul Van de Vyver -0486 07 58 16 - E-mail: vandevijverpaul@telenet.be

07/07 • Dagreis in de regio Oudenaarde  • Okra Wondelgem
Startuur: 8.30 Einduur: 19 Start bus aan de St. Godelievekerk St. Godelievestraat Wondel-
gem VM. geleid bezoek aan de erfgoedsite, archeopark en kerk in Ename; lekkere lunch in 
Eine NM. gidsbeurt en proeverij in brouwerij Roman in Mater; stop kapel O.L.V. van Kersela-
re Deelname leden € 50; niet- leden € 55 Contactpersoon: Marc Herreman
Telefoon: 0468 19 44 46 E-mail: bigtime@telenet.be

wijk aan zetSamen
aan zet!

met de steun van



Op zoek naar een tuinman? 

Uw tuin is mijn zorg. 
Hierbij staat kwaliteit voorop 

en geniet u ieder seizoen van een mooie tuin. 
Vraag nu een gratis vrijblijvende offerte aan.

www.rutgerstuinen.be



FOTOWEDSTRIJD
WONDELGEM ONDERNEEMT

WONDELGEM SWINGT
ZOMER/HERFST 2022

Hoe zou jij ons dorp graag in de kijker zetten ?

De vereniging “Wondelgem Onderneemt” schrijft een wedstrijd uit, een 
fotowedstrijd met als thema “Wondelgem 2022”

Uw foto vertelt sowieso iets over ons dorp. Haar mensen, haar feestelijkheden, 
haar geschiedenis,… je zoekt het maar uit.

De eerste 5 genomineerden krijgen een 50€ aankoopbon bij één van onze 
ondernemers die lid zijn van de vzw “Wondelgem Onderneemt”, zie de 
website www.wondelgemonderneemt.be (rubriek "leden" - "overzicht").

De winnaar van de prijs van de jury krijgt er 100 € bovenop als aankoopbon. 
En als waardering wordt je foto de voorpagina van “Wondelgem Magazine 2023”. 
De maker ervan krijgt een extra vermelding in het magazine.

“Wondelgem Swingt” die haar “Living in ’t park” brengt op 25 en 26 juni 
schrijft tevens een fotowedstrijd uit en schenkt 100 € aan aankoopbonnen 
van hun sponsors voor de mooiste foto van haar activiteit. Dit is dus een 
gelegenheid om 2 x in de prijzen te vallen.

En op de Kerstmarkt in de Zulle op 10 december zal een fotoprojectie 
gegeven worden van de mooiste Wondelgemse foto’s.

Vergeet niet dat als je meedoet met de wedstrijd je de eigendomsrechten 
van je foto’s afstaat aan “Wondelgem Onderneemt” en “Wondelgem swingt”.

Uw gedigitaliseerde foto stuur je ten laatste op 13 november 2022 op naar 
volgend mailadres: info@wondelgemonderneemt.be



WZC De Liberteyt, 
Vroonstalledries 22, 
9032 Wondelgem

www.collectie.gent

 Woe van 14u tot 18u
 Vrij van  16u tot 19u
 Zat van 10u tot 18u

09 210 10 10

CoGent-box in Wondelgem nog tot 31 juli

CoGent-box nog 
even in Wondelgem!
Duik in ons Gents erfgoed en maak
deel uit van de boeiende verhalen in
de CoGent-box. Een experimentele
belevingsruimte op reis door Gent.

Dit project wordt mee gefi nancierd door het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
via het initiatief Urban Innovative Actions (UIA)

In Watersportbaan-Ekkergem, 8 augustus tot 6 november 2022
In Tolhuis-Sluizeken-Ham, 14 november 2022 tot 12 februari 2023



De traditionele jaarlijkse Ommegang van de Drie Wijzen, heeft reeds twee winters 
niet meer kunnen plaats vinden. 

Melchior (goud), Balthasar (Mirre) en Caspar (Wierook) hebben wegens corona 
reeds twee jaar hun gaven niet kunnen schenken: 3X2= 6   

Alle zes zijn te winnen op 27, 29 en 30 juli.  
Wondelgem Onderneemt, Gentse musea e.a. schenken je deze zomer de kans:

WIN ÉÉN VAN DE ZES PRIJZENPOTTEN
.

EERSTE KANS VIA JE GROEP VANDAAG (6/6 - 30/7)
Je kan drie prijzenpotten winnen als jij nu je groep/vereniging laat 

inschrijven voor een groepsprijzenpot. 
Binnen de winnende groep wordt één lid een prijzenpot rijker.  

TWEEDE KANS MET HET VOORWERP VAN DE DAG
Naar analogie van de VRT-wedstrijd “De stoel”, 

krijg je als Wondelgemenaar de wedstrijd
 ONDER DE DRIE KRONEN 

Woensdag   27 juli om 19u30
Vrijdag         29 juli om 19u30
Zaterdag      30 juli om 19u30

PLACE TO BE
COLLECTIE VAN DE GENTENAAR

CoGent-box in de voortuin van W.Z.C. De Liberteyt

ALLE VERDERE INFO en inschrijven voor de groepspot 
kan online (document downloaden) en in de Oxfam Werelswinkel
Facebookgroepen Wondelgem Leeft en Wondelgem Onderneemt

Webpagina: www.wondelgemonderneemt.be/nl/onderdedriekronen.html



is op zoek naar gemotiveerde collega's !

Residentie Vroonstalle

Werken bij
Vulpia is meer
dan gewoon
werken in de zorg.
We dragen actief
bij aan de
levenskwaliteit van
onze bewoners en
inspireren  hen zo 
 elke dag om te
genieten van het
leven.

Heb je zin om ons team te vervolledigen en
heb je een hart voor  mensen met
levenservaring ... contacteer ons!

 
    09/250.90.90

    info@vroonstalle.be
www.vulpia.be



JULI VERVOLG

08/07 • Boomgaardcafé • Hoeve Lootens vzw - Landelijke Gilde
Start: 18u Einduur: 23:00 Hoeve Lootens Vroonstalledries 66 Wondelgem
Ook op 15-07, 29-07. De Landelijke Gilde en andere verenigingen van Wondelgem slaan de 
handen in elkaar en organiseren een hele zomer lang op vrijdag een boomgaardcafé.
Een ideaal moment om het weekend te starten en te ont-stressen van een drukke werk-
week. Contact: Marleen De Roo - 0474261855 - marleenderoo61@gmail.com
Meer info via Instagram, Facebook en www.hoevelootens.be - E-mail: activiteiten@hoeve-
lootens.be en LG: Contact: Marleen De Roo - 0474261855 - marleenderoo61@gmail.com

13/07 • Op de koffie met het Huis van Alijn aan de CoGent-box 
Van 13u30 tot 18u30. Hier vind je alle info: https://www.collectie.gent/kalender/op-de-kof-
fie-met-het-huis-van-alijn 

17/07 • Gentse Buitenband  • Landelijke Gilde
Start 08:00 Einde 22:00 Hoeve Lootens Vroonstalledries 66 Wondelgem
Gentse Buitenband. De ideale manier om al fietsend de rand van Gent te (her)ontdekken.
25 km: Langerdonkroute - 45 km: Veerpontroute - 80 km: Gentse Buitenband (voor wieler-
toeristen) Maaltijd (12u-14u en 17u-19u): stoverij of vol au vent met frietjes
Hoeve Polfliet,  Lindestraat 42, 9042 Desteldonk
8 km: Koppelwandeling - 25 km: Langerdonkroute - 45 km: Veerpontroute
80 km: Gentse Buitenband (voor wielertoeristen) Maaltijd (12u-14u): Beenhesp met frietjes
Info Marleen De Roo - Telefoon: 0474261855 - E-mail: marleenderoo61@gmail.com

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.



Afgelopen evenementen voorjaar 2022

Maandag 21-03-2022

Lezing ‘Moderne Oorlogen door Inge Vrancken i.s.m. het Davidsfonds Wondelgem

Zaterdag 30 -04-2022 en zondag 01-05-2022

Tentoonstelling met 7 lokale kunstenaars in basisschool De Regenboog.

Creatief dorp in de tuin van WZC De Liberteyt met verenigingen en creatievelingen uit
Wondelgem en omliggende gemeenten.

Optredens, onze eigenste burgemeester, volksdansen, workshops, CoGent box …

Inspelen van het schaakbord (schenking van het Cultuurplatform Wondelgem aan VZW
Hoeve Lootens).

Bekijk alle beelden en filmpjes van onze evenementen, evenals alle toekomstige activiteiten
op de website www.cpwondelgem.be



AUGUSTUS

02/08 • Fietsclub  • Okra Wondelgem
De ziekte van Parkinson is een ziekte met vele gezichten. Zowel personen die de diagnose 
kregen als hun mantelzorgers zitten vaak met veel vragen. Om tegemoet te komen aan de vraag 
naar informatie organiseren verschillende verenigingen de ‘Parkinson beurs’. Op de beurs krijg 
je een ruim aanbod aan informatie en kan je kennis maken met hun dienstverlening en hulp-
middelen.  Naast verschillende standjes is er ook de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten 
en worden enkele interactieve workshops voorzien.
Start : 14.00 u. – einde: 19.00 u. Toegang Gratis. Zaal De Zulle, Botestraat 98, 9032 Wondelgem. 
Vragen? Jolien.cosaert@stad.gent of 09 266 30 50 

02/08 • Krulbollen • Bolbaan de Zandstuivers
Verder ook op 05/08, 09/08, 12/08, 16/08, 19/08, 23/08, 26/08 en 30/08. Wij zijn een krulbal-
club of dat ook stekbollen genoemd wordt. Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en 
een drankje. Alle dranken en versnaperingen zijn daar aan €1 te koop, dus een democratische 
prijs. Ook binnenin is veel vernieuwd, o.a vloer, bar, wc’s, muren en alles geschilderd. 
Vanaf 13u30 tot … sluiten - Bolbaan de Zandstuivers, Zandstraat 100 Wondelgem  
Info: NICK FONTEYNE 0476 984 923

05/08 • Boomgaardcafé • Hoeve Lootens vzw - Landelijke Gilde
Vroonstalledries 66 Wondelgem Van 18:00 tot 23:00 welkom tijdens het Boomgaardcafé voor 
een drankje en een hapje, ook op 12-08 en 19-08. De Landelijke Gilde en andere verenigingen 
van Wondelgem slaan de handen in elkaar en organiseren een hele zomer lang op vrijdag een 
boomgaardcafé.Een ideaal moment om het weekend te starten en te ont-stressen van een 
drukke werkweek. 
Meer info via Instagram, Facebook en www.hoevelootens.be - E-mail: activiteiten@hoevelootens.be 
en LG: Contact: Marleen De Roo - 0474261855 - marleenderoo61@gmail.com

14/08 • Boke in/uit de hoeve • Landelijke Gilde
Startuur: 09:00 Hoeve Lootens Vroonstalledries 66 Wondelgem Wat is er leuker om op een zon-
dagmorgen te genieten van een heerlijke boerenbrunch tussen de bomen op de hoeve Lootens. 
Wil je liever thuis brunchen? Dit kan ook. 
Contact: Marleen De Roo Telefoon: 0474261855 - E-mail: marleenderoo61@gmail.com

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





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 20 september 2022 en 15 november 2022, telkens om 19.00u in De Zulle.

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

Ons Repair Café op 26 maart was een succes!

Liefst 39 bezoekers brachten in totaal 47 stukken binnen om te laten herstellen.

Niet verwonderlijk kwam het merendeel van de bezoekers uit Wondelgem (48,7%) maar ook 
Mariakerke en de Gentse binnenstad waren goed vertegenwoordigd (met elk 15,4%).

De meesten (37,5%) hadden het initiatief vernomen via de website www.gentrepareert.be. 
Maar ook mond-aan-mond reclame (20,8%) en flyer (16,7%) scoorden goed.

De grote helft van de te repareren artikels bestond uit kleine elektro (57,4%), gevolgd door 
textiel (23,4%) en multi media (17%).

Bijna de helft van de aangeboden zaken kon hersteld worden (47,8%). In 19,6% van de 
gevallen lukte het niet. Opmerkelijk ook dat tijdsgebrek (30,4%) een mogelijke reparatie be-
moeilijkte. We bekijken dan ook of we in het najaar een nieuw Repair Café kunnen inrichten.
We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Repair Café was een succes!



SAMEN ZORG DRAGEN VOOR ONS DORP!

De stad Gent wil een woonblok met 24 appartementen bouwen in de 
voortuin van het WoonZorgCentrum (WZC) De Liberteyt. Ja, de nood aan 
sociale woningen is groot, daar zijn we het mee eens. Maar moet dat 
daarom juist op die plaats, en op die manier? Midden in ons dorp, 
hoogbouw met 4 verdiepingen aan de Vroonstalledries?

De stad Gent heeft ondanks talrijke bezwaren haar eigen plannen reeds 
goedgekeurd. Daarom dat we nu opnieuw in actie schieten en een ad-
vocatenbureau onder de arm nemen om samen met dorpsbewoners, 
bewoners, familie en vrijwilligers van het WZC beroep aan te tekenen. 
Een ervaren advocatenbureau is noodzakelijk en daarvoor is er geld nodig. 
Daarom zetten we een crowdfunding op om dat te bekostigen. Het is dus 
aan jullie die hier wonen, die deel uitmaken van dit mooie dorp, om te 
beslissen of dit project er komt of niet. Vergeet niet: éénmaal dat het 
gebouw er staat is er geen weg terug en moet niemand het nog spijtig vinden.

Draag uw steentje bij voor de toekomst van ons dorp, uw dorp, voor de 
toekomst van onze WZC-bewoners, maar ook voor uw toekomst. 
Elke financiële steun, hoe klein ook, maakt samen een gezonde grote pot. 
En bij overschot zal het geld gaan naar activiteiten voor de WZC-bewoners.

Het is echt NU of NOOIT. Help ons en stort op de rekening. 
Je geld zal goed besteed worden. Je kunt op ons rekenen.

Crowdfundingfonds:
GEEN WOONBLOK IN ONZE TUIN

BE71 9734 3119 7669



AUGUSTUS VERVOLG

52ste Wondelgem Wandelt - 23ste Wondelgem Fietst

ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022
Startplaats: polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98, 9032 Wondelgem.

Deelname: € 2,00 
(€ 1,50 op spontaan vertoon van een geldige lidkaart 
van Gezinssport Vlaanderen of Davidsfonds).

Start: Vanaf 8u30 tot 15 u. 

Wandelingen:
Afstanden 4,8 km - 7 km - 12 km - 15 km.  
Duidelijke wegbeschrijving aan de hand van foto’s.
Fietsen:  Afstanden 30 km en 50 km
Aan de hand van duidelijke bewegwijzering.

Nadine Lenssens 09 253 64 36 nadine.lenssens@telenet.be
facebook :https://www.facebook.com/davidsfondswondelgem 

‘Wondelgem Wandelt en Fietst’ is een organisatie van het Davidsfonds Wondelgem 
en de Wondelgemse Wandelvogels (aangesloten bij Gezinssport Vlaanderen)
Met steun van Samen aan Zet.

Zondag 
21 AUG. 

2022

Z a a l  D E  Z U L L E
B o t e s t r a at  9 8
9032 Wondelgem

                            I N F O :  N A D I N E  L E N S S E N S                  F R A N S  L O U W E R S S T R A A T  1 3  -  9 0 3 2  W O N D E L G E M           0 9  2 5 3  6 4  3 6

WANDELT     FIETST

       52ste             23ste

W O N D E L G E M wijk aan zetSamen
aan zet!

met de steun van de Stad Gent



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
• ...

SEPTEMBER

02/09 • Krulbollen • Bolbaan de Zandstuivers
Verder ook op 06/09, 09/09, 13/09, 16/09, 20/09, 23/09, 27/09, 30/09. Wij zijn een krulbalclub of 
dat ook stekbollen genoemd wordt. Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en een drankje. 
Alle dranken en versnaperingen zijn daar aan €1 te koop, dus een democratische prijs. Ook bin-
nenin is veel vernieuwd, o.a vloer, bar, wc’s, muren en alles geschilderd. Vanaf 13u30 tot … sluiten.
Bolbaan de Zandstuivers, Zandstraat 100 Wondelgem  Info: NICK FONTEYNE 0476 984 923
06/09 • Fietsclub  • Okra Wondelgem
En ook op 13/ 20/ 27 september Startuur: 13.30 Einde: 17 Vroonstalledries Monument voor de 
gesneuvelden Wondelgem Wekelijks op dinsdag een 35 km. 
Contact: Paul Van de Vyver -0486 07 58 16 - E-mail: vandevijverpaul@telenet.be
08/09 • Quiz • Okra Wondelgem
Startuur: 14 Einduur: 17 Benedenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Een jaarlijkse traditie! We spelen in groepjes van 6 personen. Met koffie en gebak.
Inkom leden: € 5; ook niet- leden welkom! 
Contactpersoon: Cecile Raman - Telefoon: 09 258 28 82 - E-mail: debaere.raman@gmail.com
08/09 • Quiz • Vl@s
Startuur: 14.00 Einduur: 17.00u Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem
Jaarlijkse quiz ivm Gent en Gents dialect samengesteld door Chris en Janvier, het gaat er niet om 
veel te kennen maar om onze kennis van het Gents dialect bij te sturen.
Gebruikelijke pauze met koffie en gebak     inkom: leden €6 - niet leden €8
ContactDiane Bogaert - Telefoon: +3292535600 - E-mail: dianebogaert@telenet.be



SEPTEMBER VERVOLG

10/09 tot 11/09 • Dolle Dekenijfeesten 
                              • Koninklijke Dekenij Nieuwe Wijk Wondelgem vzw
Van 08.00 - 24.00 - Sint-Godelievekring - Sint-Godelievestraat 56 Wondelgem
Op Zaterdag een rommelmarkt in de Sint-Godelievestraat, koffietafel, live optredens, grime,.....en 
op Zondag brunch, live optredens, .....
Info: Willy De Decker - 0496 05 03 26 - willy.dedecker470@gmail.com

15/09 • Dagreis naar Brugse Ommeland   • Okra Wondelgem
Startuur: 8.30 Einduur: 19 Vertrek bus aan St. Godelievekerk St. Godelievestraat Wondelgem 
VM. Plechtige misviering voor Okra regio Gent in Assebroek; lekkere lunch.
NM. Bezoek aan de sterrenwacht Cozmix in St. Andries. Deelname leden € 50; niet- leden € 55 
Contactpersoon: Marc Herreman - 0468 19 44 46 - bigtime@telenet.be

18/09 • Garageverkoop • Buurtbewoners
Gezellige garageverkoop in Wondelgem van 9u tot 16u. Deze gaat door in de volgende straten: 
Gaverbulk , Helmkruidstraat, Langeveld, Lindestuk, Lindemeers, Isala Van Dieststraat, Françoise 
Jeanne Ridderboschstraat, Marthe Boëlstraat, Elza Darcielstraat, Yvonne Desirantstraat, Voor-
meers, Loekie Zvonikstraat en Jeanne Pipynstraat.
Vlot bereikbaar met tram1. Info:garageverkooplangevelden@hotmail.com

20/09 • OPEN DINSDAG 
            • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem VZW
Startuur: 19:00 Einduur: 21:00 Vroonstallemuseum Woestijnegoedlaan 20 Wondelgem
Iedere derde dinsdag van de maand is het mogelijk om tussen 19:00u en 21:00u het archief en 
de bibliotheek te raadplegen en kan u terecht met vragen rond heemkunde en familiekunde. 
Patrick DEKEYSER - Telefoon: 0475/276285 - E-mail: info@hhkw.be

24/09 • Groepsbezoek aan het GUM • Davidsfonds
Gezellige garageverkoop in Wondelgem van 9u tot 16u. Deze gaat door in de volgende straten: 
Gaverbulk , Helmkruids 
Info: Nadine Lenssens 09 253 64 36 nadine.lenssens@telenet.be
facebook :https://www.facebook.com/davidsfondswondelgem

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?



HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING WONDELGEM
De Heemkundige en Historische Kring Wondelgem (afgekort HHKW) is een vzw met als doel de heem-
kundige en historische studie van Wondelgem en omstreken te bevorderen, te beoefenen 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



ZUIDERSE WIJNEN
ANDERE FEESTRIJKE DRANKEN

GESCHENKEN

WIJNWINKEL

Ontdek hier  
onze webshop

Grensstraat 269 

9032 Wondelgem 

info@primitivo.be

www.primitivo.be

Winkel open op zaterdag  
van 10.00 tot 18.00 uur
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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



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

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 com-
puterlessen 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 

WONDELGEM CREATIEF 
Creativiteit uit zich in veel vormen.
Poëzie, fotografie, schilderen, beeldhouwen, keramiek, muziek en dans, kalligrafie, teke-
nen, naaien, vilten, etsen, boetseren, houtbewerking, toneel, literatuur, voeding, kant-
klossen en noem maar op. De filosofie van Wondelgem Creatief is dat iedereen 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 work-
shops, 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
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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

VOLGENDE DEADLINE ARTIKELS WONDELGEM LEEFT KALENDER
20 augustus2022

wijk aan zetSamen
aan zet!

met de steun van


