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INTRO

Nieuwjaarswensen
burgemeester
Beste inwoners,
Dit is weer de gezelligste tijd van het jaar. De tijd van lichtjes en cadeautjes, van wensen en van voornemens. Mijn wensen voor jullie
zijn eenvoudig: een goede gezondheid, familie en vrienden die van
je houden, het plezier om elke morgen met frisse moed te beginnen aan een nieuwe dag.
2018 was voor mij een bijzonder jaar. Het was eerst en vooral het
jaar waarin ons vernieuwde gemeentehuis de deuren opende.
Voortaan vind je alle diensten van gemeente en van het vroegere
OCMW op één adres. Een nieuw logo, een nieuwe aanpak van de
dienstverlening, nieuwe loketten … Dit alles met slechts één doel
voor ogen: onze bevolking nog beter ten dienste staan.
Ik hoop dat jullie tevreden zijn over de veranderingen. Ik kan jullie
verzekeren dat ons personeel zich elke dag inzet om uw vragen,
problemen en dossiers te behartigen.

De uittredende raadsleden en schepenen wil ik danken voor hun
politiek engagement en voor hun inzet voor groot-Zedelgem.

Maar 2018 was natuurlijk ook een verkiezingsjaar. Eens om de zes
jaar mag de burger zich uitspreken over zijn gemeentebestuur. Op

Nu starten we een nieuw jaar, 2019 is een wit blad, een verhaal dat

dat moment delen jullie de rapporten uit. Voor elke kandidaat zijn

we nog moeten schrijven. Ik wens elke inwoner inspiratie en crea-

verkiezingen een spannend moment met sterke emoties. Soms is

tiviteit om er een sterk en mooi verhaal van te maken met geluk en

het vreugde, soms is het verdriet. De kiezer heeft gesproken en nu

vreugde als hoofdingrediënt.

is het aan de verkozenen van alle partijen om het waar te maken.
Veel nieuwe mensen nemen vanaf januari een mandaat op in de

Op zondag 6 januari zullen we in elk geval samen klinken op dat

gemeenteraad. Anderen kunnen hun mandaat verderzetten. De

‘onbeschreven’ 2019. Jullie zijn allen welkom op de nieuwjaarsre-

gemeenteraad is een mooie mix van ervaring en nieuw talent.

ceptie in De Groene Meersen. Hopelijk zien we elkaar daar!

Samen met alle raadsleden en schepenen wil ik als burgemeester

Annick Vermeulen

verder werken om van onze gemeente een aangename plek te ma-

Burgemeester

ken, waar je gelukkig kan wonen, werken en leven.

Nieuwjaarsreceptie voor de inwoners

Zondag 6 januari 2019 - 11.00 tot 14.00 u. - De Groene Meersen
11.00 u.: ontvangst met glaasje cava
12.00 u.: nieuwjaarsgroet door burgemeester Annick Vermeulen
en voorstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen
Doorlopend hapjes, drankjes, een streepje muziek en animatie voor de allerkleinsten

Op de receptie worden foto's genomen die
gepubliceerd kunnen worden. Ga je hiermee
niet akkoord, dan kan je dat ter plaatse aan
de fotograaf melden.
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C U LT U U R

Fidelio Strijkkwartet &
Kurt Van Eeghem
'De vriendschap tussen Haydn en Mozart'
In het kader van Uniek Klassiek, een samenwerking binnen onze
intergemeentelijke samenwerking Ginter, brengt het Fidelio
Strijkkwartet haar repertoire dat puur klassiek, maar ook jazz,
ragtime, filmmuziek, tango, Oosterse of Caribische muziek omvat. Het is een unicum in het Belgische landschap der strijkkwartetten en dankzij eigen muziekarrangementen heeft het een zeer
groot en uniek repertoire opgebouwd.
In Aartrijke zal Fidelio zich focussen op de vriendschap tussen
Haydn en Mozart. Joseph Haydn is de vader van het strijkkwartet. Jaren deed de 24 jaar jongere Wolfgang Amadeus Mozart erover om zijn muzikale antwoord op het opus 33 van Haydn neer te
schrijven en te presenteren aan de oudere meester. Mozart wilde
maar al te graag de klasse van Haydn evenaren en zo mogelijk
zelfs overtreffen.
In dit concert worden delen uit het opus 33 geplaatst naast delen
uit Mozarts ‘Haydn’-kwartetten. Geen integrale kwartetten dus,
maar een pittig en vrolijk gefladder tussen de fijnbesnaarde, van
zelfvertrouwen blakende composities van Joseph en Wolfgang.
Kurt Van Eeghem gidst je vlekkeloos en fascinerend langs het parcours.

Wanneer: 25 januari 2019 - 20.00 u.
Waar: kapel OC Cirkant, Aartrijke
Prijs: 15 EUR, 13,50 EUR (65+), 10 EUR (-26) of 7,50 EUR
(-26 last minute)
Tickets: www.zedelgem.be/tickets - 050 288 330 tickets@zedelgem.be - aan het onthaal in het gemeentehuis
(afspraak maken is niet nodig)
Na het concert biedt Ginter een glaasje aan.
Wie een Haasje-over-bon heeft, kan die gebruiken voor deze voorstelling. De korting wordt toegekend op de standaardprijs. Helaas
kan dit niet via de onlinemodule. Reserveer dan via mail of telefonisch met vermelding van jouw korting.

Ginter zoekt 'Jonge Makers'
Ben jij een startende regisseur, theatermaker, geluids- of audiovisueel kunstenaar, fotograaf, acteur, danser, choreograaf, illustrator, tekenaar, ontwerper, beeldend kunstenaar, schrijver, dichter,
muzikant, comedian …? Dan is Ginter op zoek naar jou!
In eerste instantie willen we met de intergemeentelijke culturele
samenwerking in kaart brengen welke jonge makers afkomstig
zijn uit de regio (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem). Onder ‘jong’ verstaan we kunstenaars tot en met 35 jaar. Het gaat zowel over ‘starters’, of mensen
die nog in opleiding zijn, als over makers met een reeds opgebouwde staat van dienst.
Ook willen we peilen naar de noden die er bij jullie leven. Wat zijn
de belangrijkste stimulansen die jullie nodig hebben (of missen)
bij het opbouwen van ervaring of het creëren van kansen? Op basis van deze bevraging zal Ginter dan nagaan op welke manier zij
de ontwikkeling van jonge makers en kunstenaars in de regio kan
ondersteunen.

Wanneer: 16 februari 2019 - 14 tot 17 u.
Waar: Club de B, CC de Brouckere,

Herken je je in één van de bovenstaande categorieën of wil je

Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout.

graag met ons dit traject helpen opzetten? Kom dan zeker naar

Inschrijven: www.zedelgem.be/ginter

ons praatcafé in de Brouckere in Torhout.
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IN DE KIJKER

Jubilarissen gevierd
Op zaterdag 1 december 2018 vierde de gemeente de gouden, diamanten en briljanten huwelijksverjaardag
van 51 Zedelgemse koppels. Het feest vond plaats in dienstencentrum De Braambeier.
37 koppels vierden hun 50ste huwelijksverjaardag (goud), 7 koppels hun 60ste verjaardag (diamant) en nog

© Henk Rogiers

eens 7 koppels hun 65 huwelijksjaren samen (briljant). Hartelijk proficiat!

Dienstencentrum De Pasterelle weer open
“We zijn heel blij dat alle herstellings- en vernieuwingswerken afgerond zijn en we De Pasterelle opnieuw kunnen openstellen voor
onze dienstverlening aan de burger” zegt OCMW-voorzitter Ann
Devriendt. “Tijdens de maand december kreeg elke bezoeker een
gratis tas koffie aangeboden om deze heropening te vieren!”
In De Pasterelle, in de Ieperweg 11, kan je iedere middag terecht
voor een warme maaltijd (een dag op voorhand voor 16 u. te reserveren). Ook de cafetaria is terug open en de lokalen kunnen
gehuurd worden. Het wassalon is terug in gebruik en je kan er ook
terug terecht om een douche te nemen.
Sinds 3 december is het lokaal dienstencentrum De Pasterelle in

De Pasterelle is elke weekdag open van 11.00 tot 16.00 u., op vrij-

Loppem terug open en operationeel.

dag tot 14.00 u.

Op zondag 27 mei 2018 werd het lokaal dienstencentrum in
Loppem getroffen door een zware blikseminslag. Het gebouw liep

Contact: 050 25 01 37 - de.pasterelle@zedelgem.be

veel schade op waardoor de accommodatie gedurende verschillende maanden onbruikbaar was en de gemeente het diensten-

Op de foto: centrumleider Charlotte Vrancken en logistiek mede-

centrum moest sluiten voor het publiek.

werker Gina De Busscher.

Het dak van werd volledig vernieuwd, maar ook de elektriciteitsvoorzieningen en het dakglas van de veranda moesten volledig
hersteld worden. Op de eerste verdieping zijn overal nieuwe vloeren en plafonds geplaatst.
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WELZIJN

Projecten in het Zuiden
J

aarlijks erkent en ondersteunt gemeente Zedelgem een aantal projecten van Zedelgemnaars in het Zuiden.
De ondersteuning is gericht op projecten die proberen structurele veranderingen door te voeren met het oog
op een duurzame ontwikkeling in de landen zelf.

Capoeïra (Brazilië)
Het project ‘Sinal Arte Capoeira’ in de stad Natal wil kansarme
kinderen uit de wijk Felipe Camarao ondersteunen en begeleiden.
Dankzij de capoeïraschool zwerven de kinderen niet doelloos rond
op straat en verzeilen ze niet in de criminaliteit maar worden ze
zelfredzaam. Een stimulans om te geloven in zichzelf en een mooie
toekomst.
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© Ronald Kegong

© Alexandre Lino Sylva Torres

Nog tot 13 januari loopt er in het gemeentehuis een tentoonstelling over de erkende projecten van 2019 die je
gratis kan bezoeken tijdens de openingsuren.

One Child, One Book (Kameroen)
Het project ‘One Child, One Book’ geeft steun aan de kinderen van Zilly (een dorp in Oost-Kameroen) om schoolmateriaal en basisbehoeften zoals toilet, zeep en proper water aan te
bieden. Voor 2005 was er geen gemeenschappelijk schoolgebouw. De inwoners hebben het initiatief genomen om een gebouw op te richten. Nadien kwamen er jeugdbewegingen (zoals ‘Happy Zilly’) die het lokale gebouw hielpen moderniseren.

Contact: Alexandre Lino Sylva Torres,

Contact: Roland Kegong-Desmedt, Eernegemsestr. 63, Aartrijke

Guido Gezellelaan 82, Loppem

0493 32 35 04 - rolkero@yahoo.com

© Frans Delepierre

© Liliane Devooght

WELZIJN

Community Relief and Development (Rwanda)

Mikumi Kids (Tanzania)

De bedoeling van dit project is kansen bieden aan wees- en straat-

Mikumi Kids Association wil weeskinderen opvang geven en hen

kinderen en gehandicapte jongeren in Butare (Rwanda) om hen te

de kans bieden om goed onderwijs te kunnen volgen.

laten studeren, te voorzien van het nodige schoolmateriaal, unifor-

Veel kinderen verloren hun ouders aan AIDS, anderen worden ver-

men, kledij (schoenen), boekentassen en vanaf het secundair ook

waarloosd door hun ouders en hebben geen thuis.

het betalen van de studies en medische verzorging.

Mikumi Kids Association biedt hen onderdak in het dorp Msimba
bij Mikumi. De kinderen krijgen zo een thuis waar ze opgevoed

‘Community Relief and Education Development’ (CRD) onder-

worden in goede omstandigheden.

steunt de jongeren naar beroepsopleidingen. Ze krijgen de kans
om met korte trainingen van 1 jaar coöperatieven op te starten in

Momenteel verblijven er 32 jonge kinderen en 7 tieners. Een team

groep of individueel, zodat ze een winstgevende activiteit hebben.

van 3 mensen is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding.

CRD heeft ook een minimumfonds om een startbedrag uit te keren

Daarnaast is er ook een kookploeg van 3 mensen die zorgt voor

voor zij die een zaak willen opstarten. Daarnaast krijgen arme ge-

gevarieerde voeding.

zinnen financiële steun om voeding te geven aan hun kinderen en

Om de kinderen goed te huisvesten, zijn nieuwe gebouwen opge-

hen aan te sporen om ook naar school te gaan.

trokken en nieuwe bedden gemaakt. Er werd een nieuwe waterput
geboord zodat de kinderen op korte afstand van hun verblijfplaats

Deze humanitaire activiteiten zorgen ervoor dat kinderen kansen

drinkbaar water hebben. Bij de woonst is een sanitair blok ge-

krijgen en beschermd worden tegen extreme armoede en crimina-

bouwd. Met deze infrastructuur zijn de randvoorwaarden vervuld

liteit.

voor een goede opvang.

Contact: lilianedevooght@yahoo.com

Contact: 050 20 01 15 - frans.delepierre@telenet.be

BIBLIOTHEEK

Familiefilm: 'Early Man'
Early Man speelt zich af in het begin der tijden. Holbewoner Dug en zijn
stamgenoten rocken de steentijd, maar dan wordt hun vallei aangevallen door de machtige Lord Nooth en zijn stam uit de bronstijd. Samen
met zijn vriend Zwijnkop bedenkt Dug een plan om zijn thuis te redden.
Een prehistorische voetbalmatch tussen de twee stammen zal bepalen wie de
vallei zal veroveren.
Voor kinderen vanaf 6 jaar, (groot)ouders zijn ook welkom.
Wanneer: 3 januari 2019 - 14.00 u.
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50
Prijs: 3 EUR
Inschrijven: 050 20 80 08 of bibliotheek@zedelgem.be
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Sportaanbod volwassenen in het voorjaar 2019
Vanaf maandag 7 januari organiseert de sportdienst weer verschil-

Prijs

lende cursussen voor volwassenen, telkens onder begeleiding

• Dagsporten: 10 EUR voor 10 lessen

van ervaren lesgevers. Van figuurtraining en dance mix tot seni-

• Avondsporten:

orensport en aquarobics. De lessen vinden plaats in De Groene

-- 45 EUR voor het eerste trimester

Meersen, tenzij anders vermeld. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom!

-- 30 EUR voor het tweede trimester

Tijdens vakantieperiodes en op officiële feestdagen is er geen les.

-- 30 EUR voor het derde trimester
• Aquasporten:

Dagsporten

-- 5 EUR per les
-- 38 EUR voor 10 lessen

MAANDAG

Conditiegym

09.30 - 10.30 u.

DINSDAG

Fitnastiek
Fitheidsturnen 55+ (Jonkhove)
Fitheidsturnen 55+ (De Bosserij)

09.30 - 10.30 u.
14.00 - 15.00 u.
16.00 - 17.00 u.

Inschrijven

DONDERDAG

Fitheidsturnen 55+

14.15 - 15.15 u.

• Dagsporten:

(10 beurtenkaart verkrijgbaar bij de redder in het zwembad)

Je koopt een 10 beurtenkaart bij de sportdienst of voor de les
Avondsporten

waarmee je kan deelnemen aan alle dagsporten.
• Avondsporten:

MAANDAG

Dance mix
Figuurtraining

19.15 - 20.15 u.
20.15 - 21.15 u.

WOENSDAG

Stretching voor dames

20.00 - 21.00 u.

Maak een account aan en logt in. Kies je activiteit en schrijf je in.

DONDERDAG

Aquajogging
Aquarobics

19.00 - 20.00 u.
20.00 - 21.00 u.

Je ontvangt een factuur via e-mail.

Hiervoor schrijf je online in via inschrijvingen.zedelgem.be.

Cursus 'Leren veilig zwemmen'
In 2016 werd een nieuwe leerlijn zwemmen ontwikkeld waarbij de klemtoon niet meer
louter op zwemtechnieken ligt, maar op het aanleren van zwemtechnieken in combinatie met belangrijke vaardigheden om zich veilig in het water te bewegen. Dit is een
meer natuurlijke aanpak tegenover de (vroegere) meer technisch-analytische aanpak.
Vanaf januari kan je, naast de traditionele cursus voor beginners, nu ook kennismaken met de nieuwe leerlijn. Schrijf je zoon of dochter in via inschrijvingen.zedelgem.be.
De lessen vinden plaats op donderdag van 16.45 tot 17.30 u. (10/01 t.e.m. 27/06/2019).
De kostprijs bedraagt 50 EUR.
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SPORT

Wij(k)lopen
Vorig jaar introduceerde de sportddienst het recreatief loopcriterium 'Wij(k)lopen, een bundeling van loopwedstrijden van verschillende organisatoren op Zedelgems grondgebied. Nieuw is dat we
in 2019 ook op zoek gaan naar de sportiefste Zedelgemse school
en club/vereniging. De laureaat ontvangt een waardebon voor de
aankoop van sportmateriaal. Steun alvast jouw school, club of vereniging waarin jij actief bent door deze bij inschrijving te vermelden.
De eerste wedstijd in 2019 in het kader van Wij(k)lopen is de
Kasteelloop in Loppem op 20 januari (zie agenda, pagina 14).

Zedelgemse Wandeltoer

Een overzicht van de wedstrijden in het voorjaar:
• 21/01: Kasteelloop - Loppem
• 28/04: Natuurloop Vloethemveld -

Ook in 2019 laten de sportdienst en de sportraad je al wandelend

Zedelgem

de gemeente verkennen met de Zedelgemse Wandeltoer. Dat is

• 05/06: Veldloop - Loppem

een maandelijkse geleide groepswandeling van ongeveer 10 km

• 22/06: Pierla Run - Zedelgem

langs mooie, rustige en begaanbare wegen. Jaarlijks verkennen

• 10/08: Batjesloop - Zedelgem

we enkele nieuwe wandelwegen.

• 21/09: Corneliusrun - Veldegem
• 29/09: Dwars door Aartrijke

Vanaf dit jaar starten we een kwartiertje vroeger, om 13.30 u. Er
zijn geen wandelingen in juli en augustus. Als afsluiter na de laat-

Neem je deel aan minstens 4 wedstrijden, dan krijg je een goodie

ste wandeltocht in december krijgen alle deelnemers een koffie en

bag. De deelnemers van 2018 kunnen die in ontvangst nemen op

stuk taart aangeboden.

de uitreiking van de Zedelgemse Sportprijzen op 3 februari 2019 in

We verwelkomen ook graag trouwe viervoeters op onze wande-

De Groene Meersen (18.00 u.).

lingen. We rekenen er uiteraard op dat ze steeds aan de leiband
worden vastgemaakt

Alle details over de loopwedstrijden vind je op
www.zedelgem.be/wijklopen.

Deelname is gratis. Alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB sportverzekering. Hieronder een overzicht van alle wandeltochten en
de startplaatsen (telkens op maandag; verzamelen vanaf 13.15 u.,
vertrek stipt om 13.30 u., terug omstreeks 16.00 u.):

Info: sportdienst

• 28 januari:

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
050 28 83 30 - sport@zedelgem.be

hondenclub 'Hond en Gezel', Oude Ieperweg 28, Loppem
• 25 februari:
tearoom Den Heirweg, Snellegemsestraat 117, Zedelgem
• 25 maart: abdij Zevenkerken, parking abdij
• 29 april: sportterrein Vloethemveld,
parking Diksmuidse Heirweg, Zedelgem
• 27 mei: marktplein, Dorp 1, Loppem
• 24 juni: jeugdverblijf Hopper Merkemveld,
Merkemveldweg 15, Zedelgem
• 30 september: hondenclub De Ware Vrienden,
Aartrijksestraat 9, Aartrijke
• 21 oktober: sportcentrum De Bosserij, Acaciastr. 31, Veldegem
• 25 november: dienstencentrum Jonkhove,
Aartrijksestraat 9, Aartrijke
• 16 december: sportcentrum De Groene Meersen,

Dansplatoo vzw:
instapmomenten nieuwe dansers
Op maandag 7 en vrijdag 11 januari 2019 organiseert Dansplatoo vzw instapmomenten voor nieuwe dansers (voor de lessen
prédans, jazz kids, jazz junior en hip hop) in De Groene Meersen.
Info: 050 3501305 - info@kavvvfedes.be.
Schrijf je in via
http://inschrijven. fedes .be/inschrijven/dansplatoo

Stadionlaan 48, Zedelgem
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JEUGD

SWAP op woensdag
Alle 12 tot 15-jarigen kunnen deelnemen aan
de toffe uitstappen/activiteiten van ‘SWAP op
Woensdag’, een organisatie van de jeugd- en
sportdienst. Vertrekplaats voor de uitstappen is telkens De Groene Meersen (ingang
zwembad of jeugdcentrum).
Een overzicht van de activiteiten in het voorjaar:
• 30/01: Escape Room (Cube Zero, Gent)
• 27/02: Scherminitiatie
(De Groene Meersen, Zedelgem)
• 03/04: Zwemmen
(Sunparks, Oostduinkerke)
• 08/05: Human Football & Wackitball
(De Groene Meersen, Zedelgem)
• 29/05: Karten (Eurokarts, Poperinge)

Inschrijven
• Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je een gezinsaccount aan en voer je de inschrijving in.
Je ontvangt daarna een e-mail met de factuur die je via overschrijving kan betalen.
• Inschrijven kan vanaf 09/01/2019 (13.30 u.)
• Annulatie: terugbetaling is enkel mogelijk mits attest van dokter of school.

• 26/06: Paintball
(The Outsider Travel, Poperinge)

Alle details over de activiteiten vind je op www.zedelgem.be/jeugd.

Junior techniekacademie
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Schrijf je dan snel in voor de
Junior Techniekacademie. In groep maak je onder begeleiding van 2 techniekmentoren
5 technische projecten: een project rond 'hout', een toverstaf met LED, een kermismolen
met LEGO, een project rond ‘bouw’ en mag je robot Milo programmeren.
Inschrijven kan vanaf 19 januari 2019 en kost 60 EUR (50 EUR voor een tweede kind uit eenzelfde gezin). Er is UiTPAS-korting mogelijk. Aan het eind van de reeks workshops wordt
er een fiscaal attest kinderopvang bezorgd, waarmee 45% van het inschrijvingsgeld kan
gerecupereerd worden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 kinderen per groep.
De eerste workshop start op woensdag 13 februari 2019 in het Spes Nostra Instituut in
Zedelgem. Schrijf je in via via www.techniekacademie-zedelgem.be/junior.
Info: 050 28 83 30 - alexander.vandaele@zedelgem.be
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MILIEU

ARCHIEF & ERFGOED / MILIEU

Gemeente ondertekent charter Vredesboom
Op 11 november jl. werd naar aanleiding van de herdenking van

krachtige boom en dat het toekomstig beheer zich richt op een

de Eerste Wereldoorlog op het Brivibaplein een vredesboom aan-

maximaal behoud van natuurlijke groeivorm en standplaats.

geplant. Deze vredesboom is een levend monument dat ook de

“Zo is de locatie van de boom, die nooit plaats zal moeten rui-

komende decennia zichtbaar moet blijven. De aanplant van de

men voor bouw of infrastructuurwerken, ook een engagement

vredesboom is een symbool dat de herdenking van de eerste we-

van duurzaamheid. De vredesboom heeft zijn vaste en definitieve

reldoorlog kracht bijzet, het is een levend monument.

plaats op ons grondgebied in een zonezachte doorsteek voor fietsers“ zegt schepen van milieu Arnold Naessens.

De gemeente ondertekende op 20 november - als een van de 231
partners - een charter met het blijvend engagement om ervoor te

Op de foto: burgemeester Annick Vermeulen en schepen van erfoed

zorgen dat de boom kan uitgroeien tot een volwaardige en levens-

Patrick Arnou, net na de aanplant van de boom.

Help tuinvogels de winter door / Vogeltelweekend
Tijdens de korte koude winterdagen kunnen je tuinvogels best wat

• Voeder niet te veel tegelijk en bij voorkeur ’s morgens zodat het

hulp gebruiken. Natuurlijk voedsel wordt schaars en veel water-

voeder vlot kan opgenomen worden en geen kans heeft om te

voorraden zijn bevroren. Probeer wel steeds goed doordacht de

beschimmelen of 's nachts ongewenste gasten aan te trekken.

vogels bij te voederen:

• Plaats de voedselvoorzieningen in de buurt van schuilplaatsen
(struiken, bomen …) zodat de vogeltjes bij gevaar zich makkelijk

• Voorzie gelijktijdig meerdere voeder- en drinkgelegenheden, die
je af en toe van plaats wisselt. Dit zorgt ervoor dat meerdere vo-

kunnen verstoppen.
Meer info op www.natuurpunt.be.

gels tegelijk kunnen eten en drinken en de vogeltjes niet te dicht
op elkaar zitten, wat de kans op ziekteoverdracht vermindert.

Op 26 en 27 januari is er het jaarlijkse Vogeltelweekend van Na-

• Zorg voor een goede hygiëne van je voeder- en drinkplaatsen.

tuurpunt. Help mee met het spotten van vogels op de voederplaat-

Houd hierbij je voedertafels en drinkbakjes vrij van uitwerpse-

sen in je tuin. Elke informatie over de vogeltjes is welkom, zo kan

len. Verwijder de uitwerpselen en reinig de schaaltjes regelmatig

Natuurmunt in kaart brengen hoe het gesteld is met de vogeltjes in

(gebruik geen desinfecterende middelen en draag handschoe-

onze tuinen. Aarzel daarom niet en tel mee!

nen die je enkel voor deze gelegenheid gebruikt).
• Ververs dagelijks het water.
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MILIEU

Het belang van stookadvies
Bij slechte luchtkwaliteit op koude dagen doet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een oproep aan de bevolking om die dagen
geen hout te stoken in haarden of kachels. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal
namelijk erg hoog oplopen.
Wanneer de gemiddelde, gemeten fijnstofconcentratie in Vlaanderen tijdens de laatste 24 uur hoger is dan 50 µg/m³ en er geen
verbetering voorspeld wordt, geeft de VMM het stookadvies om
geen of zo weinig mogelijk hout te verbranden. Als de voorspellingen daarna aangeven dat de kans klein is dat de concentraties
nog 24 uur lang boven de grens van 50 µg/m³ blijven, zal het advies ingetrokken worden. Op www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/

• Installaties die warmte opwekken zonder verbranding van een

stookadvies kan je op elk moment de actuele fijnstofconcentraties

brandstof stoten het minste luchtvervuiling uit. Bijvoorbeeld

in Vlaanderen raadplegen.

een warmtepomp (op aardwarmte en groene stroom), heeft een
lage ecologische voetafdruk en uitstoot.

De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen. Bij de verbranding van

• Voor sanitair warm water kan je ook een zonneboiler overwegen.

hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en
PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen die zorgen voor

Zelfs een moderne hout- of pelletkachel stoot meer fijn stof uit dan

DNA-schade en kankerverwekkend zijn). Deze stoffen hebben aan-

een hoogrendementsketel op aardgas. Een moderne kachel heeft

zienlijke gezondheidseffecten. Zowel haarden als kachels dragen

wel al een veel lagere uitstoot dan oudere, minder efficiënte mo-

bij tot deze schadelijke uitstoot.

dellen. Een oude kachel vervangen zal je uitstoot dus zeker ook
doen dalen.

Wat zijn goede alternatieven?

Een fout gebruikte houtkachel heeft ook nog eens een veel hogere

Verwarmen kost hoe dan ook energie. In de eerste plaats is het dus

uitstoot dan een correct gebruikte houtkachel.

belangrijk om je nood aan verwarming zo laag mogelijk te houden.
Dit kan je bereiken door je woning zo goed mogelijk te isoleren.

Stooktips

Je kan hiervoor inspelen op de isolatiewaarde van zowel je dak,

• www.stookslim.be.

muren, vloer of kelder als je ramen.

• www.lne.be/15-tips-om-binnen-te-stoken

De energie die je nog nodig hebt, maak je het best aan met een
zo milieuvriendelijk mogelijke verwarmingsinstallatie. Op het vlak
van de uitstoot van luchtvervuiling geven we je het volgende mee:

Plogging: al joggend de omgeving proper houden
Het is al een tijdje een trend: of je nu naar buiten gaat om de

Zwerfvuil is overal en het ergste is: het blijft ook overal. Zo heeft

hond uit te laten of een eind te gaan lopen… je kan dat 'blokje

een sigarettenpeuk een afbraaktijd van 2 tot 12 jaar en een

om' gemakkelijk omvormen tot een gezonde, sportieve eco-

plastic flesje doet er zelfs oneindig lang over. Het opruimen

activiteit: plogging. Zo wordt zwerfvuil rapen extra leuk.

van al dat zwerfvuil kost ons heel veel geld, maar het is vooral
rampzalig voor onze natuur ...

In Zweden is plogging al een tijdje een populaire fitnesstrend.
De term komt van het Zweedse “plogga”, wat een samentrekking is van ‘jogging’ (joggen) en ‘plocka’ (verzamelen). Met andere woorden, afval rapen tijdens het lopen. Deze workout is
niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor het milieu.
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OPENBARE WERKEN

Werken NMBS en Infrabel aan perrons en stationsomgeving Zedelgem
Voor meer veiligheid en reizigerscomfort starten NMBS en Infrabel

• De werkzaamheden voor de vernieuwing van de perrons worden

in februari 2019 met de verhoging, vernieuwing en schranking van

gefaseerd uitgevoerd en zullen starten ter hoogte van het nieuw

de perrons in het station Zedelgem. De werkzaamheden zullen
midden 2020 klaar zijn.

te bouwen perron.
• De hinder voor de reizigers blijft beperkt. Voor het plaatsen van
de nieuwe perronboorden zal er in de weekends van 18-19 mei,

Perrons 1 en 2 in het station worden verhoogd en volledig ver-

14-15 september en 12-13 oktober 2019 geen treinverkeer mo-

nieuwd. Op de vernieuwde perrons komen nieuwe schuilhuisjes,

gelijk zijn. NMBS legt tijdens deze weekends vervangbussen in.

zitbanken, energiezuinige ledverlichting, luidsprekers en blinden-

Meer info hierover op www.nmbs.be.

geleidetegels. De verhoogde perrons worden via toegangshellin-

• Er zal voornamelijk overdag worden gewerkt met uitzondering

gen integraal toegankelijk gemaakt voor minder mobiele reizigers,

van bovenstaande weekends waarin zowel overdag als ’s nachts

reizigers met bagage, kinderwagens...

zal worden gewerkt.

De vernieuwde perrons 1 en 2 zullen enkele tientallen meters verder van de overweg worden gebouwd zodat de overweg aan het
station Zedelgem minder lang voor het autoverkeer gesloten blijft.

Ben je buurtbewoner en heb je vragen over deze werken?

Het schranken van de perrons zal zorgen voor een belangrijke mo-

Surf/mail naar www.infrabel.be - info.projecten@infrabel.be.

biliteitsverbetering op deze drukke verkeersas. Perron 2 verhuist

Of kom naar de BEWONERSVERGADERING:

omwille van de veiligheid naar de andere kant van de overweg

Wanneer: dinsdag 22 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 u.
Waar: café Breughelhof, Ruddervoordsestraat 44, Zedelgem

kant Brugge. Op het huidige perron 2 wordt een voet- en fietspad
aangelegd met een afsluiting aan de kant van de sporen.

Op- en afrittencomplex E40 in Loppem wordt veiliger gemaakt
Maatregelen voor een veiligere verkeerssituatie

Fasering rotonde en omleidingen:

Op korte termijn gaat Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de op-

• De rotonde wordt in 2 fases aangelegd: eerst de westkant, daar-

en afrit (kant Brugge) aan de zijde van het dubbelrichtingsfietspad

na de oostkant. De fasewissel is voorzien in mei 2019.

afsluiten. Om het verkeer uit Loppem toe te laten om toch de E40

• Het verkeer Brugge > Loppem zal steeds door kunnen.

richting Oostende op te rijden, wordt op die locatie een nieuwe ro-

• Het verkeer Loppem > Brugge wordt omgeleid via oprit Loppem

tonde aangelegd. Deze zal ook gebruikt worden voor het verkeer

richting Brussel, via knooppunt E403/E40 naar de N31 en de

komende van Brussel, richting Brugge. Door deze maatregel wordt

N397 (Koning Albert I-laan). Om het verkeer toe te laten om

het dubbelrichtingsfietspad niet meer gekruist door verkeer van of

vlot en veilig de oprit Loppem te nemen, wordt de autosnelweg

naar de autosnelweg E40.

versmald naar twee rijstroken, zodat de rechterrijstrook kan ge-

Er wordt een 'rotonde doseerinstallatie' voorzien met als doel

bruikt worden om in te voegen vanop de oprit.

ervoor te zorgen dat het verkeer komende uit de richting Oos-

• Het verkeer komende van de E40 (vanuit Brussel) zal steeds kun-

tende dat afrijdt in Loppem vlotter op de bestaande rotonde kan

nen afrijden richting Loppem (in de eerste fase via afrit 7a, in de

invoegen, zodat de filevorming op de afrit beperkt blijft. Hiertoe

tweede fase via afrit 7b). Wie vanaf de E40 richting Brugge wil,

worden verkeerslichten geplaatst net voor de in- en uitrit van de

zal via het knooppunt E40/E403 (afrit 8) omgeleid worden.

carpoolparking om indien er zich een file vormt op de afrit tijdelijk

• De fietsers zullen steeds door kunnen, in beide richtingen.

het verkeer komende van Brugge op te houden, zodat het verkeer
van de afrit ongehinderd de rotonde kan oprijden. De verkeerslich-

Tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde zal ook de toplaag op de

ten worden gestuurd door een detectielus op de afrit die aangeeft

bestaande rotonde en op het wegvak tussen nieuwe en bestaande

wanneer de file op de afrit te groot wordt.

rotonde vernieuwd worden. Voor het uitvoeren van deze werken

Ook in deze werken wordt een fietsoversteekplaats aangelegd tus-

wordt de N397 volledig afgesloten. Deze werken duren 1 nacht. De

sen het dubbelrichtingsfietspad en de bestaande carpoolparking.

precieze datum zal nog vastgelegd worden, afhankelijk van de vor-

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) zal onderzoeken of er op lan-

dering van de werken en de weersvoorspellingen.

gere termijn nog bijkomende maatregelen kunnen genomen worden.

De nodige omleidingen tijdens deze nacht worden voorzien via de
N309 en Rijselstraat. Ook de afrit Loppem (richting Brussel) wordt

De nieuwe rotonde (kant Brugge): start werken en fasering

tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer van en naar de auto-

De werken voor de aanleg van de nieuwe rotonde (kant Brugge)

snelwegen dient de oprit aan de Chartreuseweg in Brugge te ne-

starten op 21 januari 2019. De werken zullen (mits goede weersom-

men. De nodige signalisatie zal hiervoor geplaatst worden.

standigheden) afgewerkt zijn tegen augustus 2019.
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AGENDA

Agenda

20/01

03/02

04/02

Wij(k)lopen:
Kasteelloop Loppem

Uitreiking Zedelgemse
sportprijzen

Beveilig je PC
... en je privacy

• Kidscross (9.45 u.) voor kinderen van

Er zijn prijzen in verschillende catego-

Onbetrouwbare software kan schade

het eerste tot en met het zesde leerjaar.

rieën (o.a. sportman, sportvrouw, sport-

aanrichten aan je computer, vaak zelfs

• Kasteelcross (10.30 u.) voor 12+ over

belofte, sportcarrière …). Daarnaast

zonder dat je het merkt. Carine Spaens,

een afstand van 7,5km of 3 ronden van

worden alle kampioenenploegen in de

ICT-lesgever, toont je waar het gevaar zit

2,5 km.

bloemetjes gezet. Een van deze ploegen

en hoe je het aanpakt. Bovendien krijg je

maakt bovendien kans op de trofee van

ook tips mee om je online privacy te ver-

sportploeg van het jaar.

beteren. I.s.m. Vormingplus.

• Jogging (10.30 u.): 2,5 - 5 - 7,5 km (geen
wedstrijd).

Wie in 2018 deelnam aan 4 wedstrijden
Waar: Kasteel van Loppem

van wij(k)lopen, krijgt die avond ook zijn/

Waar: Bibliotheek,

Wanneer: de rugnummers kunnen

haar goodie bag overhandigd.

Stadionlaan 50, Zedelgem

afgehaald worden vanaf 9.15 u. aan de

Gratis toegang.

Wanneer: 19.30 - 22.00 u.
Prijs: 4 EUR

ingang van het kasteel, ingang manège.
Inschrijven:

Waar: De Groene Meersen,

Inschrijven: vanaf 4 januari via

www.zedelgem.be/wijklopen

Stadionlaan 48, Zedelgem

050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Prijs: 3 EUR (-12 jaar: gratis)

Wanneer: 18.00 u.

Voorleesuurtje
31/01

Gedichtendag: poëzie
bij de koffie

Elke eerste en derde zaterdag van
de maand wordt in de hoofdbibliotheek voorgelezen uit prentenboeken of met een kamishibai
(Japans verteltheater). Voor alle
leeftijden.

De BIB verwent alle bezoekers met een
vleugje poëzie en een zoete lekkernij bij
de koffie.

Zaterdag 5 en 19 januari 2019
11 tot 12 u. - Gratis

Waar: Bibliotheek,
Stadionlaan 50, Zedelgem
Wanneer: 14.00 - 17.00 u.
Prijs: Gratis
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Inschrijven is niet nodig

AGENDA

19-27/01

Activiteiten dienstencentra

Iris Digishow

16/01: Fotobewerking - 'Gimp'

Bingo

50ste editie.

voor beginners

Dinsdag 08/01 (Jonkhove) en disndag

Fotoreeksen over Argentinië, Spitsber-

Wekelijks, 12 lessen (t.e.m. 24/04, behal-

22/01 (De Braambeier).

gen-Svalbard, Wonders of the Animal

ve tijdens de vakanties) - 72 EUR.

14.00 - 16.00 u. - 4 EUR (koffie/thee en

Kingdom, Omovallei Ethiopië, Midden

9.30 - 12.00 u. in De Braambeier.

een versnapering inbegrepen).

Indonesië en de laureaten van het

Beperkt aantal plaatsen.
Rad van Fortuin

‘Nationaal Salon’ (amateurfotografen).
Er staat ook een een algemeen overzicht

16/01: Kennismaking met

Vrijdag 04/01 (Jonkhove)

van het mooiste werk uit 2018 op het

www.zedelgem.be

14.00 - 16.00 u. - 4 EUR (koffie/thee en

programma. Projectie in Full High Defini-

Workshop van 13.30 tot 16.00 u. in De

een versnapering inbegrepen).

tion in breedbeeld.

Braambeier.
Gratis - beperkt aantal plaatsen.

Waar: De Groene Meersen,

Retouchecafé
Elke dinsdag in De Braambeier.

Stadionlaan 48, Zedelgem

18/01: Windows 10 voor beginners

14.00 tot 16.30 u. - 2,50 EUR

Wanneer:

Wekelijks, 10 lessen (t.e.m. 29/03, behal-

Een kopje koffie, gezellige babbel en

- 19 en 26/01 om 20.00 u.

ve tijdens de vakanties) - 60 EUR.

begeleiding bij het gebruik van onze

- 20 en 27/01 om 17.00 u.

Beperkt aantal plaatsen.

naai- en overlockmachines. Je mag ook

Inkom: VVK: 5 EUR, ADD: 6 EUR,

je eigen naaimachine meebrengen.

-12 jaar: gratis.

22/01: Etiketten maken in Word

Tickets: 050 20 01 08 - 050 20 81 44

13.30 tot 16.30 u.

Zitdans/turnen

bertrand.vansteelandt@telenet.be -

6 EUR - Beperkt aantal plaatsen.

Elke vrijdag in De Braambeier (niet op

van.coillie@telenet.be

04/01) van 10.30 tot 11.30 u. - 1 EUR
31/01: 'Trip & Trap' jaaroverzicht

20/01

14.00 u. - De Braambeier

Fitheid 50+ en figuurtraining

5 EUR, koffie/thee en taart inbegrepen.

Elke vrijdag in De Braambeier (niet op

Toast Literair

Inschrijven en betalen via het onthaal in

04/01) van 9.15 tot 10.45 u.

Literair ontbijt: Brugs dialect door Jo

De Braambeier (kan tot 25/01).

7 EUR/les (30 EUR voor 5 beurtenkaart).

Berten.
Line Dance
Waar: dienstencentrum De Braambeier,

Elke woensdag in De Braambeier (vanaf

Loppemsestraat 14a, Zedelgem

09/01) en op 11 en 25/01 in Jonkhove.

Graag inschrijven voor de

Wanneer: 9.00 u.

14.00 - 16.00 u.

activiteiten van de diensten-

Org.: Davidsfonds

2,50 EUR - koffie/thee inbegrepen.

centra (tenzij anders vermeld):

Inschrijven: 050 28 08 33 -

Zoete zonde

• de.braambeier@zedelgem.be -

filip.maenhout@skynet.be

De Braambeier: 03/01 (nieuwjaarsijsje)

Prijs: 13 EUR (niet-leden: 16 EUR)

en 15/01 (appelbeignets). Jonkhove:

28/01

10/01 (ijstaart) en 22/01 (bosvruchtentaart).

Zedelgemse Wandeltoer

14 tot 16 u. - 3,50 EUR (incl. koffie/thee)

Maandelijkse geleide groepswandeling

Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.

050 25 22 40
• jonkhove@zedelgem.be 050 25 01 31
• de.pasterelle@zedelgem.be 050 25 01 37

van ong. 10 km langs de mooiste plekjes
op het grondgebied Zedelgem.
Overzicht wandelingen 2019: zie pag. 9.

Sluitingsdagen eindejaar
Alle gemeentelijke diensten/locaties zijn gesloten op maandag 31 december en

Waar: hondenclub 'Hond en Gezel',

dinsdag 1 januari. Tijdens de kerstvakantie (t.e.m. vrijdag 04/01) is het

Oude Ieperweg 28, Loppem

zwembad gesloten en is er geen dienstverlening in de deelgemeenten.

Wanneer: verzamelen vanaf 13.15 u.,

De dienstencentra zijn op volgende dagen gesloten:

vertrek om 13.30 u. stipt (terug: 16.00 u.)

• De Braambeier: 24/12 (namiddag), 25, 26 en 31/12 en 01/01

Info: 050 20 99 01 - sport@zedelgem.be

• Jonkhove: van 24/12 t.e.m. 28/12, 31/12 (namiddag) en 01/01
• De Pasterelle: van 24/12 t.e.m. 01/01
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OPENINGSUREN

Gemeentehuis

Deelgemeenten

Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem

050 28 83 30

050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be

info@zedelgem.be

Maandag & donderdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem

Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Dinsdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

Woensdag

09.00 - 13.00 u.

Gesloten

Donderdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Vrijdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Zaterdag

09.30 - 11.30 u.*

Gesloten

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

Sociale dienst & OCMW

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Containerpark
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
050 20 03 32
containerpark@zedelgem.be
Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Afspraak maken

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het
onthaal in het gemeentehuis of via 050/28 83 30.

Zaterdag

09.00 - 12.00 u.

13.00 - 16.00 u.

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

Van 1 oktober tot 1 maart open tot 17.00 u. tijdens weekdagen.
Gelieve je ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te bieden.
Bedrijfsafval: op woensdag van 8.30 tot 13.00 u.

Archief

Technische dienst - uitleendienst

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 81 44 14

Schatting 71, 8210 Zedelgem

archief@zedelgem.be

050 28 83 30

Maandag: 14.00 - 20.00 u. / dinsdag en woensdag: 13.30 - 16.30 u.
Voor vragen die opzoekingswerk vergen: graag vooraf een seintje.

Bibliotheek

technische.dienst@zedelgem.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u.

Zwembad De Groene Meersen

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

050 20 80 08

050 20 99 01

bibliotheek@zedelgem.be

sport@zedelgem.be
Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

08.15 - 9.15 u.

Gesloten

16.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.30 - 20.00 u.

gesloten

14.00 - 19.00 u.

Donderdag

09.30 - 10.30 u.

17.30 - 19.00 u.

Donderdag

gesloten

14.00 - 19.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

Gesloten

17.30 - 21.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

Zaterdag

09.30 - 10.30 u.

14.30 - 17.00 u.

Zondag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

14.00 - 20.00 u.

Dinsdag

10.00 - 12.00 u.

Woensdag

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.

11.45 - 13.00 u.

Aangepaste openingsuren herfst-, krokus- en zomervakantie:
www.zedelgem.be/zwembad.
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