
ACTIVITEITENKALENDER
OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2022

WONDELGEM

OKTOBER

28/09 + OKT • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 
Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Bij Zumba 
worden fitnessoefeningen op muziek gedaan, dit is te vergelijken met Aerobics
Wij organiseren een reeks van 10 lessen op woensdagavond van 19u30-20u30 op 28/9, 
05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11, 16/11, 23/11, 30/11 en 07/12
Inschrijven kan via mail naar activiteiten.wondelgem@gmail.com
Leden = 40 euro + verzekering inbegrepen
Niet Leden = 50 euro + verzekering inbegrepen

OKT • BOLBAAN de Zandstuivers 
“Bolbaan de Zandstuivers” is gelegen in de Zandstraat 100 te Wondelgem. 
Het bruin gebouw aan het speelplein en fiets- en wandelpad.
Wij zijn open vanaf 13u30 - ... Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en een drankje 
aan 1 € te koop. Dinsdagen: 4de, 11ste, 18de en 25ste. Vrijdagen:  7ste, 14de, 21ste en 
28ste. Info - M FONTEYNE NICK - 0476/984.923

02/10 • OPEN MUSEUM • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
Ook op 06/11/2022 - 04/12/2022
Startuur: 10:00 Einduur: 13:00 Vroonstallemuseum Woestijnegoedlaan 20 Wondelgem
Maandelijkse open museumdag eerste zondag van de maand
Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

02/10 • RUMMICUBWEDSTRIJD • De WW - Vereniging van weduwen,
weduwnaars,en door sterfgeval alleen gevallen samenwonenden.
Deelname 2 €, WW-leden gratis. Van 14 uur tot halfzes in De Zulle, bovenzaal, Botestraat 98 
Wondelgem. Welkom ! Rummicubwedstrijd, koffie, vrij kaarten en rummicubben, het gezel-
lig samenzijn. Contact : Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.

04/10 • FIETSCLUB • OKRA Wondelgem
Startuur: 13.30 Einde: 17.00 Vroonstalledries Monument voor de gesneuvelden Wondelgem
Wekelijkse fietstocht. Info: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be 

05/10 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie bovenaan.
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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



OKTOBER VERVOLG

11/10 • FIETSCLUB • OKRA Wondelgem
Startuur: 13.30 Einde: 17.00 Vroonstalledries Monument voor de gesneuvelden Wondelgem
Wekelijkse fietstocht. Info: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

12/10 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

12/10 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal de Zulle Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Bovendien Workshop in samenwerking met Daisy Madsen van krea2art.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be + Facebookpagina

13/10 • ALGEMENE LEDENVERGADERING • OKRA Wondelgem
Startuur: 14u Einduur: 17u Benedenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Terugblik in beeld op voorbije activiteiten; planning programmatie 2023. 
Met dessert- buffet. Inkom € 6 voor leden en niet- leden. 
Contact: Cecile Raman - 09 258 28 82 - debaere.raman@gmail.com

13/10 • LEZING MET POWERPOINT • VL@S (Vlaamse actieve senioren)
Startuur: 14.30 Kring St. Godelieve, St. Godelievestraat, 59 Professor De Cleene neemt ons 
mee op zijn wandeling door het vernuft van moeder natuur doorspekt met nodige humor 
en grapjes. Contact: Diane Bogaert - 09/2535600 -dianebogaert@telenet.be

16/10 • BOEKENBEURS • Davidsfonds
Van 10:00 u tot 12:30 u in "De Zulle" Botestraat 198 B
Boekenbeurs met de nieuwste selecties van het Davidsfonds. Breng uw UITPAS mee!
Het moment om uw lidmaatschap te vernieuwen of lid te worden (nieuwe lidmaatschapsformule 
slechts € 29,00 voor het hele gezin). Bij een drankje geven wij alle uitleg over de nieuwe formule.
Info: Nadine Lenssens - Tel.: +32485717595 - E-mail: nadine.lenssens@telenet.be

18/10 • FIETSCLUB • OKRA Wondelgem
Startuur: 13.30 Einde: 17.00 Vroonstalledries Monument voor de gesneuvelden Wondelgem
Wekelijkse fietstocht. Info: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

18/10 • OPEN DINSDAG • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
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 familie-
kunde. Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

19/10 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

21/10 • 2°DE BOLLING ANTOINE BOONE • Landelijke Gilde Wondelgem
Startuur: 19:00 Einde: 22.30 Locatie: bolbanen in de Zandstraat 100
Een leuke activiteit voor jong en oud, amateur of ...Wil je een gezellige avond maar met 
toch wat uitdaging dan ben je welkom op deze avond. Te noteren met stip.
Contactpersoon: Erik Stobbeleir - 0476305311 - erik.stobbeleir@gmail.com



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 dan !
 

    09/250.90.90
    info@vroonstalle.be



23/10 • PROJECTIES • De WW - Vereniging van weduwen,
weduwnaars,en door sterfgeval alleen gevallen samenwonenden.
Deelname 2 €, WW-leden gratis. Van 14 uur tot halfzes in De Zulle, bovenzaal, Botestraat 98 
Wondelgem. Welkom ! Een uur leuke en wijze PPS-projecties, koffie, rummicubben, kaarten, 
het samenzijn. Contact : Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.

26/10 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal de Zulle Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be

26/10 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

27/10 • INFONAMIDDAG • OKRA Wondelgem
Startuur: 14u Einduur: 17u De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Claudia De Groot, juriste uit Wondelgem, schreef het boek "Zonder zorgen ouder worden" 
en komt tal van tips geven. Inkom € 5 voor leden en niet- leden. Met koffie en gebak.
Contact: Veronique Vermeulen - 09 227 25 04 - vermeulen.veronique@skynet.be

OKTOBER VERVOLG

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

Adv A Primitivo 190x136 2022.indd   1Adv A Primitivo 190x136 2022.indd   1 20/02/2022   17:0720/02/2022   17:07

NAJAARSDEGUSTATIE WIJNWINKEL PRIMITIVO 
op vrijdag 18/11 (18 - 22 uur) - zaterdag 19/11 (10 - 18 uur) - zondag 20/11 (10 - 18 uur)

Meer dan 60 wijnen te proeven in aanloop naar de feestdagen. Iedereen van harte welkom. 



 11 november viering 2022  •  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  bloemen-
hulde aan het Monument van de Gesneuvelden Vroonstalledries. 
Iedereen is welkom met bloemen en vaandel. 
Een solist van het Harmonieorkest Wondelgem luistert de plechtigheid op.
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 



NOV • BOLBAAN De Zandstuivers 
“Bolbaan de Zandstuivers” is gelegen in de Zandstraat 100 te Wondelgem. Het bruin ge-
bouw aan het speelplein en fiets- en wandelpad.
Wij zijn open vanaf 13u30 - ... Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en een drankje 
aan 1 € te koop.Dinsdagen : 8ste, 15de, 22ste en 29ste. Vrijdagen   : 4de, 18ste en 25ste.
Gesloten op 1 en 11 november. Info - M FONTEYNE NICK - 0476/984.923

Ergens in november • LICHTWANDELING • Landelijke Gilde Wondelgem
Startuur: 18:30 Einde: 19.00 Locatie: Tuin Lyberteyt
Nood aan wat warmte tijdens de donkerste dagen? Wij hebben het licht gezien wat wil 
zeggen dat jullie voor licht moeten zorgen om op ontdekkingstocht te gaan in Wondelgem. 
Dit langs gekende en ongekende wegen.
Contactpersoon: Marleen De Roo • Tel.: 0474 261 855 • marleenderoo61@gmail.com

02/11 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

06/11 • OPEN MUSEUM • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
Startuur: 10:00 Einduur: 13:00 Vroonstallemuseum Woestijnegoedlaan 20 Wondelgem
Maandelijkse open museumdag eerste zondag van de maand
Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

06/11 • WIEZEN • De WW - Vereniging van weduwen,
weduwnaars,en door sterfgeval alleen gevallen samenwonenden.
Deelname gratis, ook voor Okra-leden. Van 14 uur tot halfzes in De Zulle, bovenzaal, Botestraat 
98 Wondelgem. Welkom ! Wedstrijd wiezen met Okra, koffietafel, rummicubben, kaarten, gezel-
lig samenzijn. Schrijf in bij Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com. 

 08/11• WANDELCLUB • OKRA Wondelgem
Startuur: 13.30 Einduur: 17 Afspraak: parking Delhaize kant Vroonstallestraat
Start wandelseizoen. In november en december wordt wekelijks gewandeld op dinsdag
Contactpersoon: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

09/11 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal de Zulle Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30.Vrij atelier.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be

10/11 • BINGO • VL@S (Vlaamse actieve senioren)
Startuur: 14.00 Einduur: 18.00 Kring St. Godelieve, St. Godelievestraat, 59 Bingo met tal van 
mooie prijzen. Contact: Diane Bogaert - 09/25 35 60 - dianebogaert@telenet.be

11/11 • 11 NOVEMBERVIERING • VOS Wondelgem
Van 10.00 uur - 12.00 uur - Locatie: Vroonstalledries : kerk en Monument der Gesneuvelden 
 Meer info: zie linker pagina.

15/11 • OPEN DINSDAG • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
Ook op: 20/12/2022
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 familie-
kunde. Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

NOVEMBER
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16/11 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

17/11 • MOEDERS IN AFRIKA • OKRA Wondelgem
Startuur: 14u Einduur: 17u Benedenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Sabine Van de Vyver, vroedvrouw, schreef het boek en komt vertellen over haar project in 
Afrika. We spelen ook bingo voor het goede doel. Met Afrikaanse versnaperingen.
Inkom € 5 voor leden en niet- leden
Contact: Cecile Raman - 09 258 28 82 - debaere.raman@gmail.com

18/11• AVONDWANDELING ALS PROTEST • Landelijke Gilde Wondelgem
Startuur: 19:00 • Locatie start: Nog nader te bepalen.
Avondwandeling in onze sociale wijk Vledermuisstraat als protest tegen de leegstand. 
Contactpersoon: Marleen De Roo • Tel.: 0474 261 855 • marleenderoo61@gmail.com

18/11 • GEZELLIG SAMENZIJN • Samana St Catharina
Startuur: 14.00 Einduur: 17.00 HHKW Woestijnegoedlaan, 20 Wondelgem
Gezellig samenzijn met koffie en taart. Kerstfeest met tombola
Contact: Sergeant Chris - 09/253.69.03 - rk_sergeant_chris@hotmail.com

20/11 • CREA- EN GESCHENKENBEURS • Wondelgem Creatief
Derde crea- en geschenkenbeurs. Zulle Botestraat 98 van 10 u tot 17 u.
Voor iedereen die op zoek is naar creatieve ideeën en leuke eindejaarsgeschenken.
Gratis inkom - doorlopend cafetaria. Grime en workshops voor kinderen (in samenwerking 
met de Gezinsbond & Cultuurplatform Wondelgem).
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be

23/11 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal de Zulle Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30.Vrij atelier.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be

23/11 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

25/11 • Humor volgens Prof. Jean-Paul Van Bendegem • Davidsfonds
Van 20:00 u tot 22:00 u in "De Zulle" Botestraat 198 B
Bij het grote publiek gekend door Iedereen beroemd, filosofeert hij over HUMOR. Wat, waar-
om en hoe valt er te lachten? Gratis voor leden - Niet leden € 10. Breng uw UITPAS mee!
Contactpersoon: Nadine Lenssens -  +32485717595 - nadine.lenssens@telenet.be

27/11 • RUMMICUBWEDSTRIJD • De WW - Vereniging van weduwen,
weduwnaars,en door sterfgeval alleen gevallen samenwonenden.
Deelname 2 €, WW-leden gratis. Van 14 uur tot halfzes in De Zulle, bovenzaal, Botestraat 98 
Wondelgem. Welkom ! Rummicubwedstrijd, koffie, vrij kaarten en rummicubben, het gezel-
lig samenzijn. Contact : Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.

30/11 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

NOVEMBER VERVOLG





Zaterdag
5 november

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 15 november 2022 en 17 januari 2023, 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 5 november 2022 in uw agenda!

Die dag vindt in De Zulle en op initiatief van het Bewonersplatform 
een derde 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, fietsen.
Om iedereen aan bod te laten komen, vragen we maximaal één stuk mee te brengen voor herstelling.

Wanneer ?  Van 13u tot 17u.
Dus, heb je nog dergelijke bruikbare en herstelbare spullen liggen? Kom dan zeker eens af! 



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

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
• ...



DEC • BOLBAAN DE ZANDSTUIVERS
“Bolbaan de Zandstuivers” is gelegen in de Zandstraat 100 te 
Wondelgem. Het bruin gebouw aan het speelplein en fiets- en wandelpad.
Wij zijn open vanaf 13u30 - ... Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en een drankje 
aan 1 € te koop. Dinsdagen : 6de, 13de, 20ste en 27ste.
Vrijdagen   : 2de, 9de, 16ste, 23ste en 30ste. Info - M FONTEYNE NICK - 0476/984.923 

04/12 • OPEN MUSEUM • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
Startuur: 10:00 Einduur: 13:00 Vroonstallemuseum Woestijnegoedlaan 20 Wondelgem
Maandelijkse open museumdag eerste zondag van de maand
Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

07/12 • ZUMBA • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 19:30 Einduur: 20:30 in De Zulle Botestraat 98 - Extra info, zie cover WL boekje

07/12 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Bovendien workshop “vilt" door een van onze leden, Nadine Buyle. 
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be + Facebook

08/12 • GESCHIEDKUNDIGE LEZING DOOR PAULUS KNOOP • 
                                                                   Markant Mariakerke-Wondelgem
Startuur: 20:00 Einde: 22:30 Kollekasteel Groenstaakstraat 68
1585...Val van Antwerpen, de Verenigde Oostindische Compagnie, overzeese handel, ...
ContactVersprille Annemie - 0486862734 - annemie.versprille@gmail.com

09/12 • GEZELLIG SAMENZIJN • Samana St Catharina
Startuur: 14.00 Einduur: 17.00 HHKW Woestijnegoedlaan, 20 Wondelgem
Gezellig samenzijn met koffie en taart. Kerstfeest met tombola
Contact: Sergeant Chris - 09/253.69.03 - rk_sergeant_chris@hotmail.com

10/12 • GROTE KERSTMARKT • Wondelgem Onderneemt vzw
Startuur: 14.00 Einduur: 22.00 ...zie affiche!

12/12• KERSTVIERING • OKRA Wondelgem
Startuur: 14u Einde: 17u Benedenzaal De Zulle Botestraat 98
Stemmig muzikaal programma door het trio Hugokee; met kerstbuche. Inkom € 7 leden; 
niet- leden € 10 Contact: Cecile Raman 09 258 28 82 - debaere.raman@gmail.com

16/12 • BOEKVOORSTELLING door Dirk Musschoot • Davidsfonds
Van 20:00u tot 22:00u in "De Zulle" Botestraat 198 B
Alweer een boeiend boek : "Toen Geluk nog heel gewoon was".  Hoe het Vlaamse gezin in 
100 jaar helemaal veranderde. Een ideetje voor onder de kerstboom ?
Leden gratis, niet- leden : € 10,00 - Breng uw UITPAS mee!
Contactpersoon: Nadine Lenssens -  +32485717595 - nadine.lenssens@telenet.be

18/12 • KERSTFEEST • De WW - Vereniging van weduwen,
weduwnaars,en door sterfgeval alleen gevallen samenwonenden.
Deelname 5 € , WW-leden gratis. Start om 14 u in De Zulle, bovenzaal, Botestraat 98 met 
taart + koffie, dan leuke en wijze PPS-projecties, rummicubben, kaarten, het samenzijn, tot 
18 u. Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com. Welkom !

DECEMBER



Op  Zaterdag 10 december 2022 van 15u00 tot 22u00 
organiseert  Wondelgem Onderneemt 

een sfeervolle kerstmarkt in en rond De Zulle.
Je kan er kuieren langs de gezellige kraampjes 

van de Wondelgemse ondernemers en verenigingen 
en genieten van de optredens.

 DJ “Santa” zorgt voor passende muziek 
en de animator tovert een glimlach op je gezicht.

 De dranktentjes en eetkraampjes versterken de innerlijke mens.
 Kom zeker eens langs!



18/12 • KERSTFEEST • Vlaamse Actieve Senioren (VL@S)
Startuur: 14.30u Einduur: 18.00u Kring St. Godelieve ,St. Godelievestraat, 59
Verrassend en gezellig kerstfeest met koffie en gebak. Alle aanwezigen krijgen een kerstgeschenkje.  
Leden: 6€   niet leden; 8€ Contact: Diane Bogaert - 092535600 - dianebogaert@telenet.be

20/12 • OPEN DINSDAG • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
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 familie-
kunde. Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

21/12 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal de Zulle Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30.Vrij atelier.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - herwig@wondelgem-creatief.be

27/12 • RUMMICUBWEDSTRIJD • De WW - Vereniging van weduwen,
weduwnaars,en door sterfgeval alleen gevallen samenwonenden.
Deelname 2 €, WW-leden gratis. Van 14 uur tot halfzes in De Zulle, bovenzaal, Botestraat 98 
Wondelgem. Welkom ! Rummicubwedstrijd, koffie, vrij kaarten en rummicubben, het gezel-
lig samenzijn. Contact : Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.

30/12 • POPPENKAST • Orde der 3 wijzen
Open om 14h - Start poppenkast 14h30  - Einduur: 16h - De Zulle Botestraat 98
Poppenkast met verkiezing koningskinderen.
Contactpersoon: Annemie Versprille - 0486862734 - alboort@hotmail.com

DECEMBER VERVOLG

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



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 eer-
ste 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.
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



Plek & Pedaal

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.



DIVERSEN VERVOLG

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 ?
Info: 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

SAMANA ST CATHARINA
Samana staat voor  "Samen Sterk". 
Onze doelgroep zijn de chronische zieke mensen en ook de eenzame mensen; 
Heb je nood aan een babbel, zou je graag eens buitenkomen en met andere mensen con-
tact hebben dan is Samana de geschikte partner voor jou. 
Elke tweede vrijdag van de maand komen we samen om bij te babbelen bij een potje 
koffie en een stukje taart. Soms staat er een activiteit op het programma zoals bingo, 
tombola, spreker, volksspelen enz... Allemaal op maat van onze leden. 
Heb je zelf nog wat tijd over en luister je graag naar mensen dan hebben we voor jou de 
ideale vrijwilligersjob !! 
Vlug een belletje naar Chris op 09/253.69.03 of een mailtje naar 
rk_sergeant_chris@hotmail.com en we kijken wat we voor jou kunnen betekenen. 
Tot binnenkort !!

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 ande-
re 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 technie-
ken 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

BOLBAAN DE ZANDSTUIVERS 
Wij zijn een krulbalclub of dat ook stekbollen genoemd wordt.
“Bolbaan de Zandstuivers” is gelegen in de Zandstraat 100 te 
Wondelgem. Het bruin gebouw aan het speelplein en fiets- en wandelpad.
Wij zijn open elke dinsdag-  en vrijdagmiddag vanaf 13u30 , we sluiten wanneer de leden 
naar huis zijn. De vrijdag kan dit natuurlijk wat later op de avond worden. 
Ook niet spelers zijn welkom voor een babbel en een drankje. Alle dranken en versnape-
ringen 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.



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.

0498 62 30 75 
info@rutgerstuinen.be

WWW.RUTGERSTUINEN.BE

DIVERSEN VERVOLG
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 

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?
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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 november 2022

wijk aan zetSamen
aan zet!

met de steun van


