
ACTIVITEITENKALENDER
JANUARI - FEBRUARI - MAART 2023

WONDELGEM

JANUARI

03/01 + REST JAN, FEB en MAART • WANDELCLUB • OKRA Wondelgem
Datums: 3/10/17/24/ 31 januari. + 7/14/21/28 februari + 7/14/21/28 maart
Startuur: 13.30 - Einduur: 17u Parking Delhaize kant Vroonstallestraat Wondelgem
Wekelijkse een 5 km. wandelen. Verplaatsing in onderlinge afspraak.
Contact: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

04/01 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief 
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal De Zulle, Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Bezoek onze website www.wondelgemcreatief.be & facebookpagina voor verdere info.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - info@wondelgemcreatief.be 

07/01 • DRIEKONINGEN OMMEGANG EN FEEST OP DEN DRIES  Orde der 3 Wijzen
Startuur: 16u30 - Einduur: 22u00 - Wondelgem dienstencentrum en Dries Vroonstalledries
Start deelstoet Ommegang om 16:30u aan Hoeve Lootens en in De Lange Velden. 
Start 'grote' ommegang aan Dienstencentrum om 17:15u
Aankomst Ommegang aan Dries om 18:00u. 
Festiviteiten aan Vroonstalledries vanaf 17:30u met optreden van Kurt Burgelman (Bieze-
beize) om 19:30u.     Contact: Versprille Annemie - 0486862734 - alboort@hotmail.com

07/01 • OMMEGANG DER 3 WIJZEN • Landelijke Gilde Wondelgem
Startuur: 16:30 - Einduur: 22:00 - Locatie: Vroonstalledries • Wondelgem
Traditiegetrouw zetten wij samen met andere verenigingen in met de Ommegang van de 3 
Wijzen. Hèt moment om elkaar een voorspoedig 2023 toe te wensen.
Contactpersoon: Marleen De Roo - 0474261855 - landelijkegilde.wondelgem@gmail.com

08/01 • 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 

08/01 • VOORMIDDAGWANDELING • Wondelgemse Wandelvogels
Startuur: 8u30 - Einduur: 12u30 Een groepswandeling van max. 15 km. Afspraak aan de 
Vroonstalledries (rechtover KBC) om 8.30 u. Voor extra informatie of last-minute wijzigin-
gen: zie de website https://wondelgemsewandelvogels.weebly.com.
Contact: Hilde Moens - 09 334 63 57 - hilde.moens@live.be

wijk aan zetSamen
aan zet!

met de steun van



 
Iedereen verdient warme zorg en gezelligheid.

Nieuwe vriendschappen groeien...
Vertrouwensbanden ontstaan...

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 2023 toe! 

Residentie Vroonstalle
Evergemsesteenweg 151 -9032 Wondelgem
09/250.90.90 
info@vroonstalle.be
www.vulpia.be



JANUARI VERVOLG

12/01 • NIEUWJAARDINER • Vlaams actieve senioren (Vl@s)
Startuur: 11u30 - Einduur: 24u00 Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem
Nieuwjaardiner aperitief-voorgerecht-hoofdgerecht- taart-koffie . Met muzikale omlijsting 
Inschrijven en betalen voor 5 januari 2023  op rekening V@s Wondelgem (IBAN)BE20 4471 
5948 1156 (BIC) met vermelding naam en aantal personen .
Betalingsbewijs = inschrijving. Leden: 38€  / niet leden: 43€
Contact: Diane Bogaert - 09 253 56 00 - dianebogaert@telenet.be

13/01 • GEZELLIG SAMENZIJN • Samana St Catharina
Startuur: 14.00 - Einduur: 17.00 - HHKW Woestijnegoedlaan, 20 Wondelgem
Gezellig samenzijn met taartenbuffet.
Contact: Sergeant Chris09/253.69.03 - rk_sergeant_chris@hotmail.com

17/01 • 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. Contact: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

18/01 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bovenzaal De Zulle, Botestraat 98.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Bezoek onze website www.wondelgemcreatief.be & facebookpagina voor verdere info.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - info@wondelgemcreatief.be

20/01 • PETANQUE • OKRA Wondelgem
Startuur: 13u45 - Einduur: 17u00 - LDC De Waterspiegel Meulesteedse stw. 510
Inschrijven verplicht.  Contact: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

21/01 • NIEUWJAARSRECEPTIE • Cultuurplatform Wondelgem
Startuur: 19.30 - Einduur: 21.30 - WZC De Liberteyt - Vroonstalledries 22 te Wondelgem
Samen klinken op het nieuwe jaar met anekdotes en wist-je-datjes van diverse verenigingen 
en een vleugje achtergrond muziek van plaatselijk jong talent. Jij komt toch ook? Gratis 
Contact: Martine DE WOLF - 0473 50 40 66 - martinedewolf63@gmail.com

21/01 • TOAST LITERAIR MET HARRY DE PAEPE • Davidsfonds Wondelgem
Startuur: 10:00 - Einduur: 13:00 - Benedenzaal De Zulle - Botestraat 98 B Wondelgem. 
Harry De Paepe spreekt over zijn boek "Sausage", een boeiende kijk op Queen Elisabeth II, 
daarna klinken we op het nieuwe jaar. Leden: gratis - Niet-leden: € 10
Contact: Nadine Lenssens - 0485717595 - nadine.lenssens@telenet.be

22/01 • NAMIDDAGWANDELING • Wondelgemse Wandelvogels
Startuur: 14u00 Een groepswandeling van max. 12 km. Afspraak aan de Vroonstalledries 
(rechtover KBC) om 14 u. Voor extra informatie of last-minute wijzigingen: zie de website 
https://wondelgemsewandelvogels.weebly.com.
Contact: Hilde Moens - 09 334 63 57 - hilde.moens@live.be



JANUARI VERVOLG

22/01 • REEKS 8 SESSIES ROTS & WATER TRAINING  • Gezinsbond Wondelgem
Startuur: 09u00 - Einduur: 11u15 - Sporthal Neptunus - Botestraat 98 Wondelgem
Rots en water is een erkende psychofysieke weerbaarheidstraining voor meisjes en jongens 
van het lager onderwijs waarbij volgende elementen centraal staan: weerbaarheid, samen-
werken, sociale vaardigheden, zelfrespect, zelfcontrole, zelfvertrouwen. Leren stevig in onze 
schoenen staan, opkomen voor onszelf, onze eigen grenzen aangeven en die van anderen 
respecteren zijn vaardigheden die op een speelse manier worden aangeboden tijdens de ver-
schillende sessies. Door middel van beweging en spel kunnen de kinderen ervaringen opdoen, 
over zichzelf reflecteren, leren samenwerken en functioneren in groep. Dit zorgt voor een 
onvergetelijke ervaring en een positieve manier van kijken naar zichzelf. 
In 2023 worden terug 8 trainingen voorzien op zondagvoormiddag: 22/01, 12/02, 26/02, 
05/03, 26/03, 23/04, 07/05 en 21/05. 
Groep 1 = 1ste, 2de en 3de leerjaar van 9u00 tot 10u00 en  groep 2 = 4de, 5de en 6de leerjaar 
van 10u15 tot 11u15.
Contact: Géraldine Meert - 0474/379974 - activiteiten.wondelgem@gmail.com

23/01 • NIEUWJAARSFEEST • OKRA Wondelgem
Startuur: 11u30 - Einduur: 17u00 Benedenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Aperitief. Warm buffet. Koffie met gebak. Muzikale ambiance met Martin Dewinter.
Deelname leden € 39; niet- leden € 42
Contact: Marc Herreman - 0468 19 44 46 - bigtime@telenet.be

Wondelgem OnderneemtWondelgem Onderneemt  

wenst u wenst u een gezond nieuwjaar !een gezond nieuwjaar !
Koop lokaal !Koop lokaal !



WONDELGEM ONDERNEEMT vzw
organiseert in samenwerking met het Cultuurplatform Wondelgem 

het 6e COMEDY - APERITIEF
met stand-up comedian

HAN SOLO
op ZONDAG 29 januari 2023

vanaf 10u open (start voorstelling om 11u) tot 15u (bar)
in zaal DE ZULLE,

Botestraat 98B te Wondelgem

info@wondelgemonderneemt.be
0486 23 47 54

INKOM €10



FEBRUARI

01/02  • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bovenzaal De Zulle, Botestraat 98. Bovendien workshop in samenwerking met Daisy Madsen 
van krea2art. Van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - info@wondelgemcreatief.be 

04/02 • Lichtmis Pannenkoekenbak • Landelijke Gilde Wondelgem
Startuur: 10u - Einduur: 16u - Hoeve Lootens Vroonstalledries Wondelgem
Het is traditie dat er op 2 februari, Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Licht in 
de duisternis en er zijn opnieuw genoeg eieren genoeg om het beslag te maken. Als Lande-
lijke Gilde houden we deze traditie in ere. Wij willen jullie verwennen met pannenkoeken 
naar een recept op grootmoeders wijze. Yummie.
Kom gerust langs op de hoeve Lootens. Je hoeft niet te reserveren.
Contact: Marleen De Roo - 0474261855 - landelijkegilde.wondelgem@gmail.com

05/02 • 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

05/02 • BINGO • Bij WW - Vereniging van weduwen en Weduwnaars.
Van 14 u tot rond halfzes, in bovenzaal De Zulle, Botestraat 98 Wondelgem.
Gezellig samenzijn, koffie + versnapering, bingo met prijsjes, kaarten, rummicub, uno.
Deelname, mits 'n paar consumpties, gratis voor leden / 2 € voor aspirantleden. 
Welkom ! Contact : Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com.

07/02 • WANDELCLUB • OKRA Wondelgem
7 - 14 - 21 en 28 FEBRUARI. 
Startuur: 13.30 - Einduur: 17u Parking Delhaize kant Vroonstallestraat Wondelgem
Wekelijkse een 5 km. wandelen. Verplaatsing in onderlinge afspraak.
Contact: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

09/02 • VOORDRACHT POLITIE STAD GENT  • Vlaams actieve senioren (Vl@s)
Startuur: 14u00 - Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem
Start om 14u30 stipt!!! Uiteenzetting door de politie stad Gent  "veiligheid thuis en op 
straat”. Leden: 6€  /  niet leden:8€
Contact: Diane Bogaert - 092535600 - dianebogaert@telenet.be

10/02 • GEZELLIG SAMENZIJN • Samana St Catharina
Startuur: 14.00 - Einduur: 17.00 - Locatie: HHKW Woestijnegoedlaan, 20 Wondelgem
Gezellig samenzijn met pannenkoeken bak !
Contact: Sergeant Chris - 09/253.69.03 - rk_sergeant_chris@hotmail.com

12/02 • VOORMIDDAGWANDELING • Wondelgemse Wandelvogels
Startuur: 8u30 Einduur: 12u30 Een groepswandeling van max. 15 km. Afspraak aan de 
Vroonstalledries (rechtover KBC) om 8.30 u. Voor extra informatie of last-minute wijzigin-
gen: zie de website https://wondelgemsewandelvogels.weebly.com.
Contact: Hilde Moens - hilde.moens@live.be





FEBRUARI VERVOLG

15/02  • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Bovenzaal De Zulle, Botestraat 98. 
Vrij atelier. Bezoek onze website www.wondelgemcreatief.be & facebookpagina voor verde-
re info. Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - info@wondelgemcreatief.be

17/02  • PETANQUE • OKRA Wondelgem
Startuur: 13u45 - Einduur: 17u00 - LDC De Waterspiegel Meulesteedse stw. 510
Inschrijven is verplicht. Contact: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

21/02 • 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. Contact: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

23/02 • FILM • OKRA Wondelgem
Startuur: 14u00 - Einduur: 17u00 - Benedenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Bobby Setter himself komt zijn film voorstellen "My best friend Fats Domino".
In de pauze koffie met gebak. Inkom leden € 5; niet- leden € 7.
Contact: Veronique Vermeulen - 09  227 25 04 - vermeulen.veronique@skynet.be

24/02 • GORIK GORIS "MACHTIGE MINNAARS" • Davidsfonds Wondelgem
Startuur: 20:00- Einduur: 22:00 - Benedenzaal De Zulle - Botestraat 98B Wondelgem.
Gorik Goris "Machtige minnaars", vertelt over de avontuurtjes van historische figuren. 
En ja, er waren ook vrouwen bij. Leden: gratis - Niet-leden: € 10
Contact: Nadine Lenssens - 0485717595 - nadine.lenssens@telenet.be

26/02 • RUMMICUBWEDSTRIJD • Bij 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, kaarten, uno en rummicubben, gezellig samenzijn. 
Schrijf in bij Marcel Claeys, 09 258 14 60, marcel.claeys.wwg@outlook.com. 

26/02 • NAMIDDAGWANDELING  • Wondelgemse Wandelvogels
Startuur: 14u00 Een groepswandeling van max. 12 km. Afspraak aan de Vroonstalledries 
(rechtover KBC) om 14 u. Voor extra informatie of last-minute wijzigingen: zie de website 
https://wondelgemsewandelvogels.weebly.com
Contact: Hilde Moens - hilde.moens@live.be



Print- en kopieerwerk
voor bedrijven, scholen en verenigingen

www.bestcopie.be
Molenstraat 126A, 9032 Wondelgem

0479/45 61 99

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



MAART

Rommelmarkt  ‘mee pateetses en nen kaffeeklets’

Zondag 5 maar t 2023
tussen 11u en 17u

in polyvalente zaal ‘De Zulle’
te Wondelgem

GELIJKVLOERS EN 1STE VERDIEP 

GRATIS TOEGANG

Dit is een organisatie van buurtcomité
info: www.tupetegoare.be - 09 258 01 25

wijk aan zetSamen
aan zet!

Met de financiële steun van de Stad Gent

??/03 • GROTE WILLY VANDERSLUYS BOLLING • Landelijke Gilde Wondelgem
Datum nog niet bekend. Startuur: 18:30 - Einduur: 22:00 Locatie: Bolbanen in de Zandstraat 100
Krulbollen is een oude Vlaamse volkssport. Het wordt in (Zeeuws-)Vlaanderen, vooral in de 
buurt van Gent en het Meetjesland gespeeld. Wil je dit spel eens uit proberen? Hou de datum 
(nog nader te bepalen) in de gaten en schrijf je dan in. We zorgen voor een leuk avondje 
sportief amusement.     
Contact: Erik Stobbeleir - 0476305311 landelijkegilde.wondelgem@gmail.com

01/03 • 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

03/03 • “VOADER WAAROM KOERSEN WIJ" • Recrea Wondelgem vzw
Startuur: 20u00 - Einduur: 22u00 - De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Ex-topkeeper Wim De Coninck pakt samen met actrice Mie De Neve uit met zijn 2de 
humorvoorstelling. Claudine en Eddy bezoeken tijdens een wielerwedstrijd van hun zoon 
Kevin het plaatselijk café.Tijdens een hilarische dialoog in het "Flandriens" maken we kennis 
met deze twee volkse figuren. Deze keer is wielrennen de rode draad, maar man/vrouw-
relaties, Tupperware-avonden, voetbalvedetten, dokters en verpleegsters worden even 
kleurrijk onder de loep genomen. De grote herkenbaarheid zorgt voor hilarische situaties 
en reacties. Reservatie via www.recreawondelgem.be
Contact: Recrea Wondelgem vzw • 0498/84.59.60 • info@recreawondelgem.be



MAART VERVOLG

05/03 • OPEN MUSEUM • Heemkundige en Historische Kring Wondelgem
Startuur: 10:00 - Einduur: 13:00 - Vroonstallemuseum Woestijnegoedlaan 20 Wondelgem
Contactpersoon: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

07/03 • WANDELCLUB • OKRA Wondelgem
7 - 14 - 21 en 28 MAART
Startuur: 13.30 - Einduur: 17u Parking Delhaize kant Vroonstallestraat Wondelgem
Wekelijkse een 5 km. wandelen. Verplaatsing in onderlinge afspraak.
Contact: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

09/03 • FILMVOORSTELLING  • Vlaams actieve senioren (Vl@s)
Startuur: 14u30 - Kring St. Godelieve St. Godelievestraat, 59 Wondelgem
Filmvoorstelling door Denise Van Uytfanghe en Wilfried Claeys
" Japan "  met al zijn aspecten. Mooie reisreportage. Tijdens pauze koffie en gebak
Leden 6€ /niet leden: 8€ • Contact: Diane Bogaert - 09 253 56 00 - dianebogaert@telenet.be

10/03 • GEZELLIG SAMENZIJN • Samana St Catharina
Startuur: 14.00 - Einduur: 17.00 - Locatie: HHKW Woestijnegoedlaan, 20 Wondelgem
Contact: Sergeant Chris - 09/253.69.03 - rk_sergeant_chris@hotmail.com

11 en 12 MAART 2023 
DUBBELCONCERT

15 JAAR HAPPY TEAM
ZIE VOLGENDE TWEE PAGINA'S

11/03 • ORGELCONCERT • Catharina-orgel
Startuur: 20.00u Sint-Catharinakerk Wondelgem Vroonstalledries
Het eerste grote concert voor alle inwoners van Wondelgem, Gent en bij uitbreiding gans 
Vlaanderen.Ons Catharina-orgel zal deze avond klinken als nooit tevoren. En misschien is er 
wel een speciale verrassing. Alle info op www.catharina-orgel.be

12/03 • VOORMIDDAGWANDELING • Wondelgemse Wandelvogels
Startuur: 8u30 Einduur: 12u30 Een groepswandeling van max. 15 km. Afspraak aan de 
Vroonstalledries (rechtover KBC) om 8.30 u. Voor extra informatie of last-minute wijzigin-
gen: zie de website https://wondelgemsewandelvogels.weebly.com.
Contact: Hilde Moens - hilde.moens@live.be

15/03 • 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



HAPPY-TEAM
FEEST

15 JAAR

Locatie: De Zulle
Botestraat 98 - Wondelgem

ZATERDAG

11 MAART 
2023

Tickets: info@happy-team.be - 0477 72 00 60
Uitbureau Gent: 09 233 77 88

Deuren: 19.00
Aanvang: 20.00



Tickets : 28 €

 

zzoonnddaagg  
1122  mmaaaarrtt

22002233

HHaappppyy--TTeeaamm  ffeeeesstt  

TThhee  FFaannccyy  SSiisstteerrss
JJaacckkyy  LLaaffoonn

JJoohhaann  VVeeuuggeelleerrss  
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MAART VERVOLG

16/03 • LUNCH EN BEZOEK • OKRA Wondelgem
Startuur: 11u30 - Einduur: 17u00 Hotelschool Lange Violettestraat Gent
Max. 25 deelnemers. Afspraak aan de hotelschool voor 3- gangen lunch, dranken inclusief + 
Bezoek met gids aan het klein begijnhof. Deelname € 39
Contact: Marc Herreman - 0468 19 44 46 - bigtime@telenet.be

17/03 • PETANQUE • OKRA Wondelgem
Startuur: 13u45 - Einduur: 17u00 - LDC De Waterspiegel Meulesteedse stw. 510
Inschrijven verplicht.  Contact: Paul Van de Vyver - 0486 07 58 16 - vandevijverpaul@telenet.be

19/03 • PROJECTIES • Bij 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.

20/03 • INFONAMIDDAG • OKRA Wondelgem
Startuur: 14u00 - Einduur: 17u00 Bovenzaal De Zulle Botestraat 98 Wondelgem
Info 'Gezond op weg met diabetes'. Koffie met versnaperingen.
Inkom leden en niet- leden € 5
Contact: Cecile Raman - 09 258 28 82 - debaere.raman@gmail.com

21/03 • 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. Contact: Patrick Dekeyser - 0475/276285 - communicatie@hhkw.be

26/03 •NAMIDDAGWANDELING  • Wondelgemse Wandelvogels
Startuur: 14u00 Een groepswandeling van max. 12 km. Afspraak aan de Vroonstalledries 
(rechtover KBC) om 14 u. Voor extra informatie of last-minute wijzigingen: zie de website 
https://wondelgemsewandelvogels.weebly.com
Contact: Hilde Moens - hilde.moens@live.be

29/03 • BIJEENKOMST CREATIEVELINGEN • Wondelgem Creatief
Bijeenkomst creatievelingen. Bovenzaal De Zulle, Botestraat 98.
Bovendien workshop in samenwerking met Steve De Clercq.
Gezellig samen creatief bezig zijn van 18u30 tot 21u30. Vrij atelier.
Bezoek onze website www.wondelgemcreatief.be & facebookpagina voor verdere info.
Info: Herwig Van Damme 09/329 04 25 - info@wondelgemcreatief.be 

31/03 • MUZIKALE TOPPER • 
Davidsfonds Wondelgem i.s.m. Cultuurplatform Wondelgem.
Startuur: 20:00 - Bovenzaal De Zulle - Botestraat 98B Wondelgem
Joris De Cock en de New Orleans Night Owls, een zeskoppig jazzorkest (met heimwee naar 
de legendarische jazzavonden van Davidsfonds Wondelgem van weleer).
Contact: Nadine Lenssens - 0485717595 - nadine.lenssens@telenet.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 
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
• ...

Beste wensen voor 2023



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 17 januari 2023 en 21 maart 2023, telkens om 19.00u in De Zulle.

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

De repair cafés die we als Bewonersplatform nu al enkele keren hebben ingericht, 
lijken stilaan meer en meer ingeburgerd te raken. 

Ze worden zowaar een vaste traditie in Wondelgem!

5 november 2022 werd dan ook alweer een geslaagde editie. 
We kregen liefst 55 aanmeldingen voor het herstellen van klein elektro, 

10 voor naaien en 4 voor fietsen.
Kwam iedereen meteen aan de beurt? Nee, wat geduld was soms nodig. 

Maar de wachttijd kon prettig ingevuld worden: praatje met de buren, 
genieten van een koffietje of (fris)drankje, wat lezen...

Op naar een volgend repair café in het voorjaar van 2023? 
We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Repair café alweer groot succes! 



HEEMKUNDIGE EN HISTORISCHE KRING WONDELGEM
De Heemkundige en Historische Kring Wondelgem (afgekort HHKW) is een vzw met als doel:enerzijds 
de heemkundige en historische studie van Wondelgem en omstreken te bevorderen, te beoefenen 
en de verworven kennis te verspreiden, anderzijds actief te streven naar het behoud, de bescherming 
en de vrijwaring van het cultureel en natuurlijk erfgoed van Wondelgem en omgeving.
Het beheer van de collectie en de uitbating van het heemkundig museum “Vroonstalle” te Wondel-
gem 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 thematen-
toonstelling.
Het museum is ook na afspraak open voor bezoeken door scholen en verenigingen.
Heb je een vraag over hoe jouw straat of wijk er vroeger uitzagen?
Wil je graag je stamboom opmaken?
Wil je meer te weten komen over het lezen en ontcijferen van oude handschriften?
Vanaf nu kan je hiervoor terecht iedere derde dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) 
van 19u tot 21u in het Vroonstallemuseum, 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 informatie 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 medewer-
kers te versterken.
De meest actuele mededelingen omtrent onze werking en activiteiten kan je terugvinden op onze 
website www.hhkw.be en op onze Facebookpagina: facebook.com/hhkwvzw
Je kan de HHKW contacteren via e-mail op info@hhkw.be of telefonisch op 0475/276285.

DIVERSEN

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.

Dins- en vrijdagen
DECEMBER. 2-6-9-13-16-20-23-27 en 30 ste
JANUARI  3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 en 31 ste
FEBRUARI. 3-7-10-14-17-21-24 en 28 ste
MAART. 3-7-10-14-17-21-24-28 en 31 ste
Info NICK 0476/984 923



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 te 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: 0495 53 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



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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G ARDENNEN TOT 6 PERS.

EST 1993

Maison 25

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





	

PVS Chemicals Belgium steekt de hand uit naar haar buurtbewoners 

Voor	 PVS	 Chemicals	 Belgium,	 gelegen	 in	 de	 Pantserschipstraat	 te	 Gent,	 is	 maatschappelijk	 verantwoord	
ondernemen	 geen	 holle	 slogan.	 Zo	 willen	 wij	 onder	 meer	 werk	 maken	 van	 een	 samenwerking	 met	 de	
buurtbewoners	 en	 meer	 met	 jullie	 communiceren.	 	 Met	 een	 regelmaAge	 bijdrage	 in	 het	 boekje	
“Wondelgem	 LeeE!”	 wensen	 we	 de	 kennis	 over	 ons	 bedrijf	 te	 vergroten	 en	 zo	 bepaalde	 zorgen	 weg	 te	
nemen,	mochten	die	er	al	zijn.	

PVS	Chemicals	Belgium	bestaat	dit	jaar	25	jaar!	
Dit	hebben	we	gevierd	met	een	familiedag	in	Pairi	Daiza	op	zondag	2	oktober	jl.	

Wisten	jullie	dat	er	op	deze	plek	reeds	zwavelzuurproducAe	was	in	1895?		

De	 toenmalige	 zwavelzuurproducent	 was	 een	 toeleverancier	 van	 texAelverwerkende	 bedrijven	 zoals	
blekerijen,	 ververijen	 en	 drukkerijen.	 Men	 had	 in	 de	 achRende	 eeuw	 namelijk	 ontdekt	 dat	 indigo	 door	
zwavelzuur	een	 intens	blauwe	kleur	kreeg	 (“Saksisch	Blauw”)	en	dat	het	bleekproces	er	veel	 sneller	mee	
verliep	dan	bij	het	tradiAonele	gebruik	van	zure	melk	of	karnemelk	...	

Sinds	het	ontstaan	van	die	zwavelzuurproducAe	eind	negenAende	eeuw	 is	er	een	 lange	weg	afgelegd.	De	
lokale	zwavelzuurproducent	fuseerde	samen	met	andere	chemische	fabrieken	na	de	oprichAng	van	Union	
Chimique	Belge	 in	1928.	UCB	bleef	eigenaar	van	deze	 site	 totdat	het	 in	de	 jaren	 ’90	van	de	vorige	eeuw	
besliste	 om	 haar	 chemische	 industrie	 af	 te	 stoten	 en	 zich	 te	 focussen	 op	 de	 farma.	 Dit	 was	 een	
opportuniteit	 voor	 het	 Amerikaanse	 PVS	 Chemicals	 Inc.,	 die	 toen	 haar	 acAviteiten	 in	 Europa	 wilde	
uitbreiden.	Zo	nam	PVS	Chemicals	Inc.	in	1997	de	zuur-	en	zoutafdeling	van	UCB	over,	het	gedeelte	tussen	
de	Pantserschipstraat	en	het	Kanaal	Gent-Terneuzen.	

PVS	Chemicals	Belgium	is	producent	van	verschillende	chemische	stoffen,	maar	de	meest	gekende	daarvan	
is	zwavelzuur.	Wisten	jullie	dat	zwavelzuur	de	meest	gebruikte	en	geproduceerde	chemische	stof	ter	wereld	
is?			

Onder	ons	logo	staat	dan	ook	niet	voor	niets	de	slogan	“Chemistry	for	Daily	Life”	of	vertaald	“Chemie	voor	
het	dagelijkse	leven”.	Zwavelzuur	wordt	namelijk	in	vele	dagdagelijkse	toepassingen	gebruikt,	onder	andere	
in	de	producAe	van	kunstmest,	voor	het	verwerken	(raffineren)	van	aardolie,	de	behandeling	van	afvalwater	
(om	de	zuurgraad	van	het	water	te	neutraliseren),	in	de	producAe	van	baderijen	en	loodaccu’s,	de	producAe	
van	 verschillende	 soorten	 verf	 en	 inkt,	 als	 ingrediënt	 in	 gootsteenontstoppers	 of	 toiletontstoppers,	 als	
toevoeging	aan	voedingsmiddelen	 (E-nummer	E513	 -	om	de	 zuurgraad	van	het	voedsel	 te	 reguleren),	 als	
toevoeging	 aan	 zwembadwater	 (om	 de	 zuurgraad	 van	 zwembadwater	 te	 verlagen),	 als	 etsmiddel	 van	
microchips	en	nog	zoveel	meer.	

Meer	info	over	PVS	Chemicals	Belgium	vind	je	op	onze	website	www.pvschemicals.be		



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 februari 2023

wijk aan zetSamen
aan zet!

met de steun van

PLANNEN OM IETS TE VERANDEREN IN JE TUIN?
Een goed voornemen hebben om in 2023 een mooie tuin te hebben? 

Denkt u daarbij om iets te veranderen aan de tuin qua sfeer of met meer planten die 
groen blijven tijdens de winter of dergelijke meer, dan kan het verstandig zijn om al 
een afspraak te maken met ons. Naast een bespreking kan er ook eventueel een plan 

opgemaakt worden om dergelijke verbeteringswerken in uw tuin uit te voeren. 

Enthousiast geworden? 
Neem dan vrijblijvend contact op met Rutgers Tuinen 

via info@rutgerstuinen.be 
of geef een belletje naar 0498 62 30 75

VOORVOOR

NANA


