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Erfgoeddag in Vloethemveld
Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 ha bos en heide op de 

grens van de gemeenten Jabbeke en Zedelgem. Sinds het einde van het militair gebruik 
van het gebied in 2013, bouwen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de gemeenten Ze-
delgem en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij aan de toekomst van het Vloethem-
veld als Europese topnatuur en open erfgoed. 

Onder meer de graaf van Vlaanderen, de Broeders van het Sint-Janshospitaal te Brugge, de 
militairen en de wereldoorlogen drukten hun stempel op het Vloethemveld. Ook het Brits 
Krijgsgevangenkamp liet tussen 1944 en 1946 zijn sporen na. Sommige krijgsgevangen vul-
den hun dagen met ambachtsactiviteiten, zoals het vervaardigen van kunstwerken, het druk-
ken van kampbladen, musiceren  …

Natuur- en bosgebied in de kijker  
met activiteiten voor groot en klein
Op Erfgoeddag staat het natuur- en bosgebied buiten het militair 
domein in de kijker. Er is heel wat te ontdekken en te beleven: een 
avontuurlijk speelbos met blotevoetenpad, verschillende nieuwe 
wandellussen, unieke natuurlopen, uitgestrekte bossen en verras-
sende heideplekjes, een spannend verhaal, … Voor de natuurlo-
pen wordt samengewerkt met Sport Vlaanderen. 

Op zondag 28 april zijn groot en klein welkom om individueel of 
met een gids op verkenning te gaan langs de nieuwe wandel- en 
looplussen. Bovendien kan je genieten van een unieke tentoon-
stelling van kampbladen gemaakt door en voor de krijsgevange-
nen. Je kan ook meer te weten komen over de recente vondsten 
van metaaldetectoristen.

Je maakt het in het Vloethemveld 
ontspannend, leerrijk en verrassend! 
PROGRAMMA 28 APRIL
• 9.30 u.: onthaal lopers en wandelaars
• 10.00 u.: officiële start met sportief vraaggesprek 
• 10.30 u.: start natuurlopen en wandeltochten (begeleid) 
• 11.00 u.: start doorlopend programma 

 - Tentoonstelling kampbladen krijsgevangenen 
 - Infostand metaaldetectie in het Vloethemveld 
 - Fotomuur ontheemden 
 - Infopunt 'Wat doet de boswachter?'
 - Zoektocht op blote voeten in het speelbos 
 - Creashop-schilderatelier voor kinderen
 - Vertelmoment voor kinderen
 - Vrije verkenning van de wandellussen

• 13.00 u.: start wandelingen en fietstocht (met Vloethemveldgids)
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U MAAKT HET INTERESSANT

Tentoonstelling Kampbladen 
De kampbladen die werden gepubliceerd door en voor krijgs-
gevangenen in de Tweede Wereldoorlog zijn een minder gekend 
aspect van de geschiedenis van het Vloethemveld. Een tentoon-
stelling met een selectie van de kampbladen geeft een inkijk in het 
leven van de krijgsgevangenen in het kamp: hoe maakten de krijgs-
gevangen het? (zie ook pagina 6)

Creashop-schilderatelier voor kinderen: Schilder de 
mooiste Marianne (vanaf 13.00 u.)
De krijgsgevangenen slaagden er met gedegen vakmanschap en 
beperkte middelen in om kunstwerken te maken, zoals het prach-
tige beeld ‘Marianne’. In dit atelier worden kinderen en jongeren 
uitgedaagd om hun creativiteit boven te halen. 
Dit atelier wordt begeleid door Natuurpunt. 

Metaaldetectie 
Het Vloethemveld werd/wordt door een erkend metaaldetectorist 
doorzocht. De vondsten worden tentoongesteld en toegelicht. Kin-
deren krijgen de kans om zelf metaalresten te detecteren.  

HOE MAKEN ANDEREN HET? 

Tentoonstelling Unsettled
Deze tentoonstelling is opgebouwd rond foto's van ontheemden, 
zoals de Letse krijgsgevangenen die na hun gevangenschap de we-
reld rondzwierven. 

Wat doet de boswachter?
Ben je benieuwd wat de boswachter allemaal doet? In het 
Vloethemveld kun je vandaag een boswachter spreken en horen 
wat hij zo allemaal doet voor het Vloethemveld. 

U MAAKT HET VERRASSEND

Zoektocht op blote voeten
Het speelbos is een natuurlijk aangelegde speelzone waar kinde-
ren zich kunnen uitleven. Op Erfgoeddag zal een tijdelijk blotevoe-
tenpad de zintuigen van de kinderen extra prikkelen. In de speel-
zone zijn heel wat spelelementen ambachtelijk gemaakt door de 
terreinploeg van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. 

Vertelmoment voor kinderen 
Wil je graag weten of de wolf vriend kan worden met de boswach-
ter? Kom dan luisteren naar Chris Couwelier die vertelt uit zijn 
boek 'De wolvenroedel'. 

 » Startmomenten: 14.30 en 15.30 u.
 » Doelgroep: kinderen, ouders en grootouders
 » Locatie: vertelhoek speelbos 

Erfgoeddag: 'Hoe maakt u het?' 
(doorlopend programma van 11.00 tot 17.00 u.)
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Geleide wandelingen 
• Wandeling langs het bospad (4 km)

 - Startmomenten: 13 u., 13.15 u., 13.30 u., 13.45 u., 14 u., 15 u., 
15.15 u., 15.30 u., 15.45 u. en 16 u.

 - De gids verklapt u de leukste weetjes over erfgoed en natuur 
uit de gloednieuwe digitale gids ‘Vloethemveld, verborgen 
parel’. 

• Wandeling langs bos en heide (7 km) 
 - Startmomenten: 13 u. (2x), 13.15 u. (2x) en 13.30 u.
 - Samen met een enthousiaste gids verken je de wandellus 

‘Langs bos en heide’. Je maakt kennis met de Waterhut en 
de Heidetoren en doorkruist het Vloethemveld via de nieuwe 
wandelpaden. 

 
Voor beide wandelingen:

 » Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht. Het aantal 
plaatsen is beperkt.

 » Inschrijven via www.zedelgem.be/erfgoeddag (vanaf 8 april 
t.e.m. 24 april) of via tickets@zedelgem.be of 050 288 330 (ont-
haal gemeentehuis).

 » Startplaats: onthaal speelbos Vloethemveld.
 » Wees stipt aanwezig, aanmelden voor vertrek is noodzakelijk.

 
Geleide fietstocht
• Fietstocht in en rond het Vloethemveld (10 km)

 - Startmomenten: 13.30 u., 13.45 u. en 14.00 u.
 - Ontdek je graag met een enthousiaste gids het beschermd 

landschap Vloethemveld? Schrijf dan snel in! 

 » Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht. Het aantal 
plaatsen is beperkt.

 » Inschrijven via www.zedelgem.be/erfgoeddag (vanaf 8 april 
t.e.m. 24 april) of via tickets@zedelgem.be of 050 288 330 (ont-
haal gemeentehuis).

 » Startplaats: onthaal speelbos Vloethemveld.
 » Wees stipt aanwezig, aanmelden voor vertrek is noodzakelijk.

Vrije verkenning wandellussen
Je kan  die dag ook op eigen houtje de wandellussen vrij verken-
nen (1,8 km - 4 km - 7 km).

Wij(k)lopen: natuurloop en wandelen
• Natuurloop (onder begeleiding)

Kids-/familierun (1,5 km) en jogging (4 en 7 km)
• Wandeltochten (onder begeleiding)

4 en 7 km

 » Meer info op pagina 17 of op www.zedelgem.be/wijklopen.

Wandelingen, fietstocht & natuurloop (vanaf 13.00 u.)
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OPGELET
• Alle activiteiten vinden plaats in en rond het speelbos van 

het Vloethemveld (bereikbaar via de Diksmuidse Heirweg). 
• Parkeren kan op de parking van het POV (Provinciaal Oplei-

dingscentrum voor Veiligheidsdiensten), Diksmuidse Heir-
weg 6, Zedelgem. Kom bij voorkeur met de fiets, het aantal 
parkeerplaatsen is beperkt. 

• Let wel: het Kamp Vloethemveld en het stiltegebied (het 
voormalige militair domein) is op Erfgoeddag niet toegan-
kelijk. Noteer hiervoor alvast 8 september 2019 in je agenda 
(Open Monumentendag). 

• Het Vloethemveld is grotendeels toegankelijk voor kinder-
wagens, maar moeilijk toegankelijk voor rolstoelen. Aange-
past schoeisel is aangewezen.

• Mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en hapje te-
gen betaling aan de bar van Natuurpunt (vanaf 11.00 u.). 

Partners: Gemeente Zedelgem, Gemeente Jabbeke, Agent-
schap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, Sport 
Vlaanderen, Wijklopen, Natuurpunt.
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Unieke tentoonstelling Kampbladen Vloethemveld
Kampbladen gemaakt voor en door krijgsgevangenen en kranten en periodieken uit het 
Prisoner of War (POW) Camp Zedelgem, 1945 - 1946
• Erfgoeddag zondag 28 april 2019 doorlopend van 11.00 tot 17.00 u.
• Speelbos Vloethemveld, tegenover het POV (Provinciaal Opleidingscentrum voor Veilig-

heidsdiensten), Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem.
• Parkeren op parking POV, beperkt aantal plaatsen. Kom bij voorkeur met de fiets.

PRIKKELDRAADZIEKTE
Prikkeldraadziekte, barbed-wire disease, Stacheldrahtfieber, psychose du fil de fer barbelé 
… In de meeste talen is wel een woord te vinden voor de gemoedsaandoening waar vele 
krijgsgevangenen onder lijden. De vernedering, de collectieve schuldvraag, schaamte, 
angst, een onzekere toekomst, heimwee en de eenzaamheid in de massa, het zijn slechts 
enkele van de impulsen die een negatieve geestesgesteldheid kunnen aanwakkeren bij de 
gevangene achter prikkeldraad. De symptomen variëren van apathie, lusteloosheid, neer-
slachtigheid tot zelfmoord.     

WEERBAARHEID
Daar lijnrecht tegenover staat weerbaarheid. Onder de tienduizen-
den krijgsgevangenen bevonden zich ook heel wat creatievelingen 
die een uitzichtloze situatie wisten te keren. Zonder evenwel de 
oorzaak van de klacht, de krijgsgevangenschap, te kunnen wegne-
men, werd de symptoombestrijding van de prikkeldraadziekte ook 
voor de Britse kampleiding een prioriteit. De mogelijkheid creëren 
voor en door krijgsgevangenen, om in hun eigen taal, krantjes en 
kampbladen te kunnen publiceren was daar een heel belangrijk 
aspect van. 

TYPMACHINE OF HANDGESCHREVEN
De Britse kampleiding en de hulporganisatie Y.M.C.A. voorzagen 
de krijgsgevangenen van typmachines, drukinkt, papier en rota-
tiepers. De toegepaste mimeografische druktechniek was een vrij 
gemakkelijke en toegankelijke manier om op kleine schaal, goed-
koop en snel publicaties te vervaardigen. Was er geen typmachine 

voorhanden dan kon ook een handgeschreven tekst of tekening 
gedupliceerd worden. Deze wat primitieve zeefdrukvariant was de 
voorloper van het latere stencilen en het huidige fotokopiëren.     

KAMPBLADEN
Uit het Prisoner of War Camp Zedelgem zijn er ons momenteel 
een 20-tal verschillende dagbladen, kampkrantjes of eenmalige 
uitgaven bekend. De inhoud ervan, soms bedoeld voor een heel 
specifiek doelpubliek, is verrassend uiteenlopend. Daarom zijn ze 
tekstueel ook heel verschillend en bestrijken ze een breed literair 
spectrum, gaande van karamellenverzen tot literaire pareltjes. 
Sommige schrijvers hadden al een hele journalistieke carrière 
achter de rug. Anderen kenden in Zedelgem hun literair debuut en 
werden later gelauwerde auteurs of correspondenten in diaspo-
rakringen. Ook de illustraties erin variëren van een haast kinderlij-
ke eenvoud tot heuse artistieke creaties.  

Met de campagne 'Het Lekkere Westen' zet Westtoer de gas-
tronomische troeven van de vier West-Vlaamse regio’s (Het Brugse 
Ommeland, De Kust, De Leiestreek, De Westhoek) en Brugge in de 
kijker. Westtoer is op zoek naar chefs die met passie lokale produc-
ten verwerken in hun gerechten en die een fiere ambassadeur zijn 
van hun gemeente, stad of regio - van bistro tot sterrenrestaurant. 

Voel je je aangesproken? Stel je kandidaat via het inschrijvingsfor-
mulier op www.westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/inschrijving. 
Bij selectie ben je Lekkere Westen-chef tot in het voorjaar van 2021.

DE KLEINE HAP ... MET NET DAT TIKKELTJE MEER
Naast de Lekkere Westen-chefs wordt ook aandacht besteed aan 
adresjes waar je terecht kan voor een kleine hap. Maar ook hier 
gelden de criteria van Het Lekkere Westen (o.a. ambassadeur van 
lokale producten …).

Denk jij een goede kandidaat te zijn uit de regio Zedelgem voor de 
campagne 'De Kleine Hap' of ken je iemand die hiervoor in aanmer-
king komt? Contacteer Frank Vansteeland, provinciaal coördinator 
'Vlaanderen Lekker Land' (frank.vansteeland@westtoer.be).

 » www.hetlekkerewesten.be
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Dankzij 'De Testkaravaan komt naar jouw gemeente' een 
initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen in samenwer-
king met onze gemeente, kan je als inwoner van Zedelgem gedu-
rende twee weken in september gratis een fiets uitproberen uit de 
vloot van 20 elektrische fietsen en 5 elektrische bakfietsen. 

Deze actie is een uitbreiding van de campagne ‘De testkaravaan 
komt eraan!’ waarbij de werknemers uit verschillende bedrijven 

in West-Vlaanderen elektrische fietsen en andere duurzame ver-
voermiddelen uitproberen voor hun woon-werkverkeer. 'De test-
karavaan komt naar jouw gemeente!' bouwt verder op dit succes 
en stelt de testkaravaan open voor de inwoners van verschillende 
gemeenten.  

Vanaf 10 juni kan je inschrijven via www.testkaravaan.be. 
In een volgende editie komen we hier uitgebreider op terug.

 » www.hetlekkerewesten.be

I N  D E  K I J K E R

Surf naar www.zedelgem.be/1000km

Op vrijdag 31 mei, tijdens het hemelvaartweekend, strijken enkele 
duizenden fietsers en supporters neer in Zedelgem, middagstad 
van de 10de editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.
We zijn volop bezig met alle voorbereidingen van dit evenement 
waar we een groot feest van willen maken. In het evenementen- en 
rennersdorp in De Groene Meersen zal er de hele dag animatie en 
eet-/drankgelegenheid zijn.

Helpende handjes nodig
Wil jij meehelpen op woensdag 29 mei (14.00 tot 18.00 u.) of op 
vrijdag 31 mei (tussen 7.00 en 17.00 u.)?

Je kan je opgeven om mee te helpen als groep, vereniging of als 
individuele vrijwilliger voor verschillende taken, waaronder  ver-
koop van drankbonnetjes, parkeerwachter, opbouw/afbraak van 

het evenementendorp, catering in het rennersdorp, begeleiden 
animatie, orde op zaken houden bij de toiletten, seingever, als 
groep een drank- of eetstandje uitbaten/bemannen ...

Langste Erehaag
De vier middagsteden strijden om de Trofee Langste Erehaag, en 
proberen een zo lang mogelijke mensenketting te vormen om de 
pelotons warm te onthalen. Het record staat op naam van Torhout, 
waar in 2016 maar liefst 3465 mensen werden geteld! Doet Zedel-
gem beter? … Je kan ook met je vereniging voor een opvallende of 
ludieke act zorgen langs de Langste Erehaag.

Voor meer info en inschrijven als vrijwilliger, surf naar 
www.zedelgem.be/1000km

Help mee om van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker  een succes te maken!
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Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden
Denk mee, spreek mee en adviseer mee!

B E S T U U R

De mening kennen van inwoners is belangrijk. Nog beter is als inwoners zich ook 
engageren om mee te denken, mee te spreken en mee te adviseren over verschil-

lende gemeentelijke aangelegenheden. Het lokaal bestuur hecht hier veel belang aan.  
Je mening als inwoner kwijt geraken kan op verschillende manieren. Zo kan je toetre-
den tot de adviesraden van de gemeente Zedelgem voor de komende zes jaar. 

Heb je een zekere kennis of expertise die in een van onze adviesraden van pas kan ko-
men? Neem dan zeker contact op. Je kan je kandidatuur indienen tot 26 april.

Wat?
De sportraad komt viermaal per jaar samen om sportactivi-
teiten op te zetten zoals de uitreiking van de sportprijzen, de 1 
mei sporthappening en andere activiteiten. Deze adviesraad be-
spreekt ook diverse sportdossiers en formuleert adviezen aan het 
gemeentebestuur. 
De sportraad bestaat uit maximum 14 personen en een voorzitter. 

Wie zoeken we?
Voor de sportraad zijn we op zoek naar mensen die willen mee-
denken aan een sportief beleid in onze gemeente: bestuursleden 
uit clubs & verenigingen, maar ook individuele personen met een 
hart voor sport kunnen zich kandidaat stellen om toe te treden 
tot de sportraad.

Sportraad

Ben je kandidaat?
Opgewarmd en klaar om het veld op te gaan? Stel je verkiesbaar 
voor de Zedelgemse sportraad via je club, vereniging of als indi-
vidu. 
Bezorg ons een korte voorstelling van jezelf en een motivatie.

Meer info en kandidatuurstellingen: 
contacteer de sportdienst 
050 28 86 03 - sport@zedelgem.be  

Dien je kandidatuur in tegen 26 april !
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Wat?
De cultuurraad adviseert de gemeente op het vlak van biblio-
theek, culturele programmering, erfgoed, kunsten en toerisme.  
Omwille van de grote diversiteit aan thema’s wordt gewerkt met 
verschillende werkgroepen.  Sommige werkgroepen kunnen ook 
tijdelijk actief zijn. 

De verschillende werkgroepen werken onder de koepel van een 
overkoepelend orgaan waar onderwerpen aan bod komen die de 
thema’s van de werkgroepen overschrijden.  
Meer info hierover vind je op www.zedelgem.be/cultuurraad. 

Wie zoeken we?
Voor deze adviesraad en werkgroepen zoeken we  vertegenwoor-
digers van plaatselijke verenigingen en culturele organisaties. 
Ook deskundigen kunnen deel uitmaken van de cultuurraad.

 »  Voor de werkgroep bibliotheek/gemeenschapscentrum: men-
sen met interesse in de werking van beide instellingen.

 »  In de werkgroep programmering zetelen mensen die het cul-
tuuraanbod van dichtbij volgen en nuttige feedback kunnen 
geven over welke voorstellingen er voor verschillende doel-
groepen interessant kunnen zijn.

 »  De werkgroep erfgoed zoekt mensen met interesse in roerend 
en immaterieel erfgoed, publieksgerichte erfgoedactiviteiten 
en straatnaamgeving.

 »  De werkgroep kunsten zoekt mensen met een hart voor kunst.  
Naast deze werkgroep is er ook de tijdelijke werkgroep pART-
cours die mee nadenkt over de vormgeving van het tweejaar-
lijkse evenement.

 » Voor de werkgroep toerisme zoeken we mensen die actief zijn 
in de toeristische sector, zowel professioneel (bv. toeristisch 
infopunt, logiesuitbater  …) als vrijwillig (bv. gidsen), verte-
genwoordigers van toeristische verenigingen … Daarnaast is er 
ook een werkgroep rond de jumelage met Reil.

Huidige leden die lid willen blijven van de cultuurraad, dienen 
zich opnieuw kandidaat te stellen.

Ben je kandidaat?
Surf naar www.zedelgem.be/cultuurraad en vul het formulier in. 
Meer info bij Pieternel Verbeke, cultuurbeleidscoördinator
050 288 605 - pieternel.verbeke@zedelgem.be 

Cultuurraad

Wat?
De mondiale raad (vroeger Noord-Zuidraad of Gros) geeft advies 
rond het mondiale beleid. De bedoeling is om structurele veran-
deringen met het oog op een duurzame ontwikkeling te realise-
ren. Dit kan door sensibilisering, het goede voorbeeld te tonen, 
de verdraagzaamheid te verhogen en zorgen voor een zo goed 
mogelijke integratie van mensen van andere origine.  Eén van de 
belangrijke pijlers van ons mondiaal beleid is het ondersteunen 
van mondiale projecten van Zedelgemnaars. 

Wie zoeken we?
Voor deze adviesraad zijn we op zoek naar nieuwe en extra leden! 
En doen we hierbij een warme oproep naar geïnteresseerde en 
gemotiveerde kandidaten.

Ben je kandidaat? 
Surf naar www.zedelgem.be/mondiale-raad.
Meer info bij Pieternel Verbeke
050 288 605 - pieternel.verbeke@zedelgem.be

Wat?
De Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) ver-
leent advies over de bevordering van de kwaliteit van het ge-
meentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid en over hoe hiervoor een 
maatschappelijk draagvlak te creëren. 

Wie zoeken we?
De gemeente doet een algemene oproep naar vertegenwoordi-
gers en deskundigen met volgende achtergrond : 

 » natuurverenigingen
 » landbouw
 » zelfstandige organisaties
 » architecten
 » mobiliteitsdeskundigen
 » stedenbouwkundigen
 » milieuverenigingen

Ben je kandidaat? 
Dien je kandidatuur schriftelijk of digitaal in bij:
Dienst Secretariaat
050 288 344 - secretariaat@zedelgem.be

Mondiale raad

Gecoro



B E S T U U R

1 0

Wat?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is de adviesraad voor het 
kinderopvangbeleid. Het LOK wil een hechte samenwerking tus-
sen de verschillende partners in Zedelgem bewerkstelligen. Dit 
organ adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak en uitvoering 
van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturin-
gen ervan. LOK adviseert het lokaal bestuur ook met betrekking 
tot de uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente.
Het LOK komt twee keer per jaar samen en organiseert tussen-
door een mooi aanbod aan opleidingen of activiteiten waaraan 
je kan deelnemen. 

Wie zoeken we?
Het LOK bestaat uit vrijwilligers: stemgerechtigde leden en even-
tueel waarnemers. De stemgerechtigde leden zijn de representa-
tieve leden en de (ervarings-)deskundigen. 
 
Het profiel van mensen die we zoeken om toe te treden: 

 » Alle voorschoolse opvanginitiatieven zoals de zelfstandige kin-
deropvang

 » De diensten onthaalouders en de kinderdagverblijven die de 
kinderopvang van 0 tot 3 jaar vertegenwoordigen

 » De initiatieven buitenschoolse kinderopvang, die de school-
gaande kinderen vertegenwoordigen

 » De afgevaardigden van de scholen en de ouderverenigingen
 » De Gezinsbond en de oppasdiensten
 » Afvaardiging van het Huis van het Kind en de opvoedingswinkel
 » Organisatoren van buitenschoolse activiteiten voor kinderen.

Ben je kandidaat?
Meer info en kandidatuurstellingen:
Melissa Herssens, diensthoofd Kinderzorg 
0478 27 19 93 - melissa.herssens@zedelgem.be

Wat?
De Welzijnsraad adviseert het beleid op alle mogelijke vlakken 
m.b.t. het beleidsdomein welzijn: sociaal, medisch, psychisch, 
maatschappelijk, materieel, wonen, zorg, welzijn  …

De welzijnsraad wil tegemoetkomen aan de gemeentelijke wel-
zijnsnoden door samenwerking tussen voorzieningen uit ver-
schillende sectoren te stimuleren en doet dit door:

 » Het bieden van een overlegplatform
 » Samenhang in het welzijnsbeleid te bewaken
 » Aandacht te besteden aan welzijnsnoden met hun oorzaken en 

gevolgen
 » Het oprichten en opvolgen van werkgroepen. 

Wie zoeken we?
Organisaties, verenigingen of instellingen die actief zijn op vlak 
van welzijn en gevestigd of werkzaam zijn in Zedelgem. 
Individueel geïnteresseerde burgers en/of deskundigen kunnen 
zelf een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Ben je kandidaat?
Meer info of kandidatuurstellingen: 
Anja Bardyn, directeur Sociale Zaken
050 25 01 71 - anja.bardyn@zedelgem.be

Wat?
De ARAV heeft als doel de collectieve belangen van alle andersva-
liden uit de gemeente te behartigen. De adviesraad waakt er over 
dat de gemeente in haar beleidsopties en uitvoeringen rekening 
houdt met de beperkingen en mogelijkheden van andersvaliden, 
zodat zij zich optimaal kunnen integreren in het maatschappelijk 
leven. 

Wie zoeken we?
Organisaties, verenigingen of instellingen die actief zijn op vlak 
van andersvaliden en gevestigd of werkzaam zijn in Zedelgem.
Individueel geïnteresseerde burgers en/of deskundigen kunnen 
zelf een gemotiveerde kandidatuur indienen.

Ben je kandidaat?
Meer info of kandidatuurstellingen: 
Anja Bardyn, directeur Sociale Zaken
050 25 01 71 - anja.bardyn@zedelgem.be

Lokaal overleg kinderopvang (LOK) Welzijnsraad

Andersvalidenraad (ARAV)
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Wat?
De ouderenadviesraad (OAR) adviseert het gemeentebestuur 
over alle beleidsbeslissingen die senioren rechtstreeks of on-
rechtstreeks aanbelangen. 

Doelstellingen van de ouderenadviesraad zijn:
 » Als een volwaardig contactorgaan met adviserende bevoegd-

heid op te treden tegenover het gemeentebestuur door ofwel 
zelf initiatief te nemen tot advisering ofwel advies te verstrek-
ken op vraag van het gemeentebestuur

 » De samenwerking bevorderen in het ouderenwerk en de oude-
renzorg

 » De ontmoetingsfunctie verzorgen en overleg stimuleren
 » Het coördineren van sommige activiteiten
 » Organisatie overkoepelende activiteiten voor iedere senior
 » Naar buiten treden met de gemeentelijke ouderenadviesraad
 » De ouderenadviesraad organiseert samen met het gemeente-

bestuur ook een aantal activiteiten voor de senioren. Het jaar-
lijkse seniorenfeest is het meest bekend. 

Ouderenadviesraad (OAR)

Wie zoeken we?
De adviesraad is samengesteld uit een vertegenwoordiging van 
alle seniorenverenigingen uit de gemeente. Op deze manier wil 
de raad de werking van de verschillende bonden ondersteunen 
en het onderling overleg bevorderen. Ook individuele, niet-geor-
ganiseerde senioren die in Zedelgem wonen kunnen zich kandi-
daat stellen.

Ben je kandidaat?
Meer info of kandidatuurstellingen: 
Anja Bardyn, directeur Sociale Zaken
050 25 01 71 - anja.bardyn@zedelgem.be

Het lokaal bestuur Zedelgem vindt de werking van de Zedelgem-
se verenigingen heel belangrijk en wil ook de komende jaren vol-
op inzetten op het verenigingsleven. 

Zedelgemse verenigingen kunnen zich laten erkennen door het 
gemeentebestuur. Erkend zijn als Zedelgemse vereniging biedt 
een aantal voordelen: 
• gebruik van de gemeentelijke zaalaccommodatie aan een ver-

laagd tarief
• gebruik van het materiaal en diensten van de gemeentelijke 

uitleendienst
• mogelijke financiële ondersteuning vanuit de gemeente
 

Erkenningsaanvraag en voorwaarden
Alle verenigingen die gekend zijn bij het gemeentebestuur ont-
vangen automatisch een erkenningsaanvraag. Is jouw vereniging 
nog niet gekend of ontvang je geen erkenningsaanvraag tegen  
1 mei, neem dan contact op met het gemeentebestuur. 
 
In de startperiode van de  nieuwe gemeentelijke legislatuur doen 
we een oproep aan alle verenigingen om zich te laten erkennen. 
Een vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen om er-
kend te kunnen worden. Zo moeten minstens 20% van de leden 
inwoners van Zedelgem zijn en bv. minstens drie bestuursverga-
deringen organiseren.

Is jouw vereniging een erkende Zedelgemse vereniging?

Surf naar de website van de gemeente Zedelgem om kennis te ne-
men van alle voorwaarden en bijkomende info: 
www.zedelgem.be/erkenning-van-een-vereniging.

Commerciële initiatieven, beroepsinitiatieven, mutualiteiten, 
vakorganisaties, politieke partijen, verenigingen van jaartallen 
en organisaties van wijkfeesten komen niet in aanmerking voor 
erkenning in het kader van dit reglement.
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Ingrid Slabbinck brengt verrassende ver-
halen uit de Eerste Wereldoorlog, geïllus-
treerd met heel wat fotomateriaal. 
Een samenwerking tussen dienstencen-
trum De Braambeier en de bibliotheek. 

Wanneer:  2 april 2019 - 13.30 u.
Waar: De Braambeier, Loppemsestr. 14a 
Prijs: Gratis 
Inschrijven: 050 25 22 40 -  
de.braambeier@zedelgem.be of  
050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Maarten Inghels (1988) is dichter, schrijver en voormalig coördinator van ‘De eenzame 
uitvaart’, een project in Antwerpen waarbij dichters gedichten schrijven voor mensen 
die eenzaam worden begraven, zonder familie of vrienden. Journaliste Ine Renson is 
interviewer van dienst. 
 
Onze leesgroep las zijn roman ‘De handel in emotionele goederen’. Het belooft een 
interactieve avond te worden!

Wanneer: 4 april 2019 - 20.00 u. 
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem  
Prijs: 3 EUR 
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Pieter Konijn is een eigenwijs en ondeugend konijn. In deze stoere animatiefilm loopt 
de strijd tussen Pieter en meneer Verhoef om de moestuin ontzettend uit de hand.  
Ook proberen ze allebei in de smaak te vallen bij hun lieve buurvrouw Bea.

Voor kinderen vanaf 6 jaar - (groot)ouders ook welkom!

Wanneer: 12 april 2019 - 14.00 u. 
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem  
Prijs: 3 EUR 
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Leen Vermeiren verdiepte zich in het werk van Fernando Pessoa, een van de grote vernieu-
wers van de Portugese literatuur en deel van de literaire wereldtop. Een gepassioneerde 
spreekster brengt een ongeëvenaarde introductie in het poëtische oeuvre van Pessoa.  
In samenwerking met culturele en literaire kring Het Beleefde Genot.

Wanneer: 7 april 2019 - 11.00 u. 
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem  
Prijs: 7 EUR (leden Het Beleefde Genot: 5 EUR) 
Inschrijven: info@hetbeleefdegenot.be

Ontmoeting met Maarten Inghels

Familiefilm: 'Pieter Konijn'

Fernando Pessoa

Bijzondere  
verhalen uit WOI

'Alles voelen op alle wijzen'

Pervijze 1917



S P O R T

1 3

Wil je nog leren zwemmen voor de zomervakantie? Schrijf je dan 
in voor de zwemlessen van het derde trimester. De sportdienst or-
ganiseert een cursus beginners op dinsdagavond in kleine groep-
jes van max. 6 kindjes per lesgever (doelgroep: kinderen vanaf het 
1ste leerjaar). 

Wanneer: 23 april t.e.m. 25 juni 2019, elke dinsdag van 16.45 tot 
17.30 u. 
Waar: zwembad De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem  
Prijs: 25 EUR (10 lessen) 
Inschrijven: via inschrijvingen.zedelgem.be; kies voor ‘zwemles-
sen beginners (3de trimester – dinsdag)’

Wil je graag je loopstijl en je conditie verbeteren, maar je weet niet 
hoe? Kom dan naar de wekelijkse oefensessies onder leiding van 
ervaren jogbegeleiders.

In april organiseert de sportdienst een nieuwe loopcursus voor 
beginners (vanaf 18 jaar) met eenvoudige oefeningen in een aan-
gename sfeer. Tien weken lang werk je via gevarieerde en laag-
drempelige oefeningen aan je mobiliteit, stabiliteit, coördinatie 
en kracht. Naast deze algemene oefeningen werken we ook aan je 
uithouding. Op het einde van de cursus kan je drie tot vijf kilometer 
lopen of wandelen zonder stoppen. 

Wanneer: vanaf 23 april, elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 u. 
Waar: sportterrein Vloethemveld  
Prijs: 25 EUR (10 lessen) 
Inschrijven: via inschrijvingen.zedelgem.be; kies voor ‘Loop je 
fit - beginners’

Op woensdag 1 mei is er de 23ste editie van de sporthap-
pening. Kleuters, kinderen en jongeren tot 14 jaar kunnen 
gratis kennismaken met meer dan 30 sporten en attrac-
ties. Ook in het zwembad is er heel wat waterfun te beleven. 
 
Programma (vanaf 13.00 u.): 
• Attracties: springkastelen, touwenparcours, superspringbox, 

MTB-parcours, enz.
• Sportproeven: dance twirling, volleybal, badminton, tennis, 

minivoetbal, hengelen, enz.

Zwemlessen voor kinderenCursus 'Loop je fit'

Sporthappening
S P O R T

• Begeleid kleuterprogramma: dans, springkastelen, kleuterfiet-
sen,  enz. 

• Slotapotheose (16.30 u.): alle deelnemers ontvangen een aan-
denken.

 
Wanneer: 1 mei 2019 
Waar: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem  
Prijs: Gratis 
Inschrijven: de dag zelf vanaf 13.00 u.

Sportdienst 
050 20 99 01  
sport@zedelgem.be
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In 2017 startte Zedelgem met de opmaak van twee beheersplan-
nen voor onroerend erfgoed: een voor het beschermde dorpsge-
zicht Loppem (met inbegrip van de beschermde pastorie) en een 
voor de beschermde Sint-Martinuskerk. De opdracht werd gegund 
aan ‘Monument in Ontwikkeling’ - een architectenvennootschap 
uit Nieuwpoort - en kaderde in de uitvoering van het Onroeren-
derfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende onroerenderf-
goedbesluit van 16 mei 2014.

Vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed werd ons voor beide 
beheersplannen een onderzoekspremie toegewezen. De opmaak 
van een beheersplan is noodzakelijk met het oog op latere herin-
richtingen en restauraties. 

Vandaag kunnen we meedelen dat beide beheersplannen zijn 
goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het be-
heersplan voor de Sint-Martinuskerk werd goedgekeurd op 31 au-
gustus 2018. Dat voor het dorpsgezicht op 25 januari 2019. 

Beheersplannen dorp en  
Sint-Martinuskerk Loppem goedgekeurd

Dit najaar verschijnt een boek over Zedelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog met 
een alomvattend verhaal over het oorlogsgebeuren in Aartrijke, Loppem en Zedel-
gem. Natuurlijk nemen we ook Veldegem mee in dit verhaal,  toen nog een onder-
deel van Zedelgem en pas na de oorlog een zelfstandige gemeente. 

Het boek wordt rijkelijk geïllustreerd met authentiek historisch beeldmateriaal en 
we zijn nog op zoek naar de namen van personen op verschillende afbeeldingen. 

Je kan de foto's bekijken op www.zedelgem.be/nieuws. Hiernaast een voorbeeld 
van zo'n foto. Misschien herken jij de personen, de plaats of ken je het achterlig-
gende verhaal? Laat het ons zeker weten via 050 814 414 of archief@zedelgem.be.

Oproep: Zedelgem tijdens WOI

Wie herkent deze vier Aartrijkse soldaten? 
Deze foto werd door Georges Mahieu 
geschonken aan het gemeentearchief.

Je kan de definitieve plannen raadplegen via 
• www.zedelgem.be/nieuws
• http://plannen.onroerenderfgoed.be
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Honingbijen, solitaire bijen, vlinders en zweefvliegen hebben één 
ding gemeen: ze overleven bij gratie van nectar en stuifmeel die 
vele planten bijna het jaar rond voorzien. Jammer genoeg is dit 
bloemenaanbod vaak te klein of te eenzijdig. Het is een van de 
oorzaken waarom bijen en andere insecten het vandaag niet on-
der de markt hebben. En hier kan jij iets aan doen, want alle tuinen 
samen vormen een aanzienlijk lint met veel kansen voor bijen en 
vlinders. Tover jouw tuin om tot een bloemenpracht en maak van 
het Houtland een bijenvriendelijk land. Ook een klein balkon of 
voortuintje kan perfect bijenvriendelijk ingericht worden. Je krijgt 
er veel bezoek voor in de plaats, de perfecte gelegenheid om van 
nabij kennis te maken met deze vlijtige vliegers. 

De gemeente Zedelgem, als deel van het Houtland, steunt daarbij 
volledig de actie van het Regionaal landschap Houtland (RLH), dat 
al voor de derde maal een samenaankoop van bijenvriendelijke 
vaste planten organiseert. Het is een samenwerking tussen RLH 
met de school Haverlo die de planten met de leerlingen biologisch 
opkweekt. 

Praktisch
Regionaal Landschap Houtland verkoopt de planten in pakketten. 
Elk pakket bevat 14 planten en kost 20 euro. Bestellen kan via vol-
gende site www.houtlandzoemt.be. Bestellen kan vanaf nu tot 2 
dagen voor het gewenste afhaalmoment. 

Het pakket bevat volgende planten:
• 1 x Muskuskaasjeskruid (Malva moschata)
• 1 x Venkel (Foeniculum vulgare)
• 2 x Wilde marjolein (Oreganum vulgare compactum)
• 2 x Gewone brunel (Prunella vulgaris)
• 2 x Wilde salie (Salvia pratensis)
• 2 x Stijf ijzerhard (Verbena bonariensis)
• 2 x Hemelsleutel (Sedum)
• 2 x Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) 

Samenaankoop bijenvriendelijke vaste planten
Let wel: je bestelling is pas definitief na overschrijving van het 
juiste bedrag (aantal pakketten x 20 EUR) op rekeningnummer  
BE76 0910 1249 0595 met vermelding van je naam en 'bijenpakket'.

Afhalen
Afhalen kan in de maand mei op verschillende dagen en locaties:
• BRUGGE: vrijdag 3, 10 of 17 mei (13.00 - 16.00 u.) & zaterdag 11 

mei (9.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.00 u.) - Vrije School Haverlo, 
Weidestraat 156, 8310 Assebroek.

• BEERNEM: vrijdag 10 mei (14.00 - 19.00 u.) & zaterdag 11 mei 
(9.00 - 13.00 u.) - Biowinkel BES, PC Sint-Amandus, Reiger-
lostraat 10, 8730 Beernem.

• DAMME: zondag 19 mei (14.00 - 17.00 u.) - Biebabeloela, Biblio-
theek Sijsele, Eikelberg 1, 8340 Sijsele. 

 » www.houtlandzoemt.be

Hondenpoep is vaak een bron van ergernis:
• In de drol van een andere hond stappen
• De stankoverlast, zeker wanneer het weer warmer wordt
• Het straatbeeld dat er vies en vuil uitziet
• Verdoezelde hondenpoep onder blaadjes
• Hondenpoep die met zakje en al in de bosjes wordt gegooid
• Je hond die de ontlasting van een andere hond eet
• Hondenpoep op een speelplein of nabij een schoolplein
 
Zorg daarom steeds dat je opruimzakjes bij hebt en deponeer ze 
in de dichtstbijzijnde hondenpoepvuilbak of restafvalbak. Hon-
denpoep moet verplicht altijd en overal opgeruimd worden. 
Overtredingen worden beboet volgens het GAS-reglement.

Dit geldt overigens ook in bossen, parken en de hondenweide.

Laat hondenpoep niet liggen
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De European Disabilty Card (EDC) is een gratis kaart die:
• de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en 

vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische 
attracties, sportcentra …);

• een aantal voordelen in die domeinen biedt. 

Waar is de EDC geldig?
De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen 
communicatiekanalen (website, folders …) kenbaar. Ze bepalen 
zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het 
kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden 
plaatsen, enz.

Op www.eudisabilitycard.be vind je een lijst van organisaties die 
de kaart aanvaarden.
Naast België nemen nog zeven EU-lidstaten deel aan het project 
voor de ontwikkeling van de European Disability Card: Cyprus, Est-
land, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Hoe aanvragen?
Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een 
dossier hebben bij één van deze 5 Belgische instellingen:
• De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
• Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi-

cap)
• Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
• de PHARE (Service Personne Handicapée Autono¬mie Recher-

chée)
• de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)

Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van 
de 5 instellingen.

De European Disability Card

Aanvraag van de kaart bij de DG Personen met een 
handicap
Bij de DG Personen met een handicap kan de kaart aangevraagd 
worden via het contactformulier op http://handicap.belgium.be, 
per brief of telefonisch.
Je hebt recht op de kaart als zij de handicap al hebben erkend en/
of als de persoon andere voordelen geniet bij ons zoals een tege-
moetkoming, een parkeerkaart …

Het volstaat om het rijksregisternummer door te geven van de per-
soon die de kaart nodig heeft, de pasfoto wordt automatisch uit 
het rijksregister gehaald. Gaat het om een kindje dat geen kids-ID 
heeft, dan zal er geen foto op de kaart getoond worden.

Ongeveer een maand na de aanvraag krijgt de burger de kaart per 
post opgestuurd. De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de 
erkenning van de handicap.
 

S O C I A L E  Z A K E N

Jouw toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding

Loket sociale dienst 
050 288 330  
burgerzaken@zedelgem.be
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Buitenspeeldag 
Dit jaar organiseren de sport- en jeugddienst opnieuw de Buitenspeeldag voor kleuters en 
kinderen van de lagere school. Met dit initiatief willen ze de Zedelgemse kinderen uitda-
gen om samen buiten te spelen in plaats van thuis of binnen. Ook populaire jongerenzen-
ders ondersteunen de Buitenspeeldag en zenden die dag geen programma’s uit.
Heb je zin om buiten te spelen? Kom af op woensdag 24 april en leef je uit! Nerfgeweren, 
dansen, knutselen, kwartetten verzamelen, muziek maken, springkastelen, yoga ... Alles 
kan op de buitenspeeldag.

Waar: domein De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem 
Wanneer: 13.30 - 17.00 u. (onthaal vanaf 13.00 u.) 
Inschrijven: Je kan gratis inschrijven via inschrijvingen.zedelgem.be 
Info: 050 28 86 02 - jeugd@zedelgem.be - www.buitenspeeldag.be

Wij(k)lopen: natuurloop Vloethemveld 
In het kader van Erfgoeddag (zie pag. 3) wordt in Vloethemveld een natuurloop georgani-
seerd. Onder begeleiding kan je 's morgens een van de drie looplussen inlopen of -wande-
len. Je  kan ook op eigen houtje het bewegwijzerde parcours verkennen.
Mogelijkheid om te douchen in de kleedkamers van de voormalige kazerne.
I.s.m. 'Loop Je Fit' waarvan de natuurlopen meetellen voor het aantal deelnames aan de 
wij(k)lopen.

Waar: speelbos Vloethemveld (Diksmuidse Heirweg, tegenover voormalige kazerne) 
Wanneer: start om 10.30 u. (onthaal vanaf 9.30 u.) 
Afstanden: kids/familierun (1,5 km), jogging (4 of 7 km), walk (4 of 7 km) 
Prijs: gratis 
Inschrijven: www.zedelgem.be/wijklopen (tot 25/04) of ter plaatse

Zedelgemse  
Wandeltoer
Maandelijks geleide groepswandeling 
van ongeveer 10 km langs rustige en 
mooie wegen. Voorzie stapschoenen en, 
indien nodig, regenkledij.

Waar: start aan sportterrein Vloethem-
veld (parking Diksmuidse Heirweg)  
Wanneer: verzamelen om 13.15 u.,  
vertrek om 13.30 u. stipt (tot 16.00 u.). 
Prijs: gratis 
Info:  sport@zedelgem.be

Klasconcerten
Door leerlingen van het deeltijds 
kunstonderwijs.

Waar: domein Groenhove (ingang achter 
tankstation Zuidwege, Zedelgem) 
Wanneer: Maandag 1 april, 19.00 u.: de 
klas dwarsfluit van Tinne Van Goidsen-
hoven en de klas piano van Lynne Leter-
me spelen hun 'Mopjesconcert'.  
Dinsdag 2 april, 18.00 u.: de klas gitaar 
van Floris De Clercq en klas viool van 
Katsiaryna Nekhaichuk stellen zich voor 
en ook zij laten zien hoe ver ze staan na 
enkele maanden gitaar-of vioollessen. 
Iedereen is welkom!. 
Prijs: gratis 
Info:  www.academietorhout.be

29/04

01-02/04

24/04

28/04

Agenda
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Pop-up gallery 
Tentoonstelling 'Buiten-Werk' met 
kunstwerken van een aantal bewoners 
van 't Wit Huis uit Loppem. In juni volgt 
er een opendeurdag met werken van de 
andere bewoners. 

Wanneer: op vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagnamiddag van 14.00 tot 18.00 u. 
Waar: Ezelsstraat 62, Brugge 
Prijs: gratis

Workshop freerunning  
Bij freerunning doe je gymnastische 
sprongen, swings, flips ... om verschil-
lende obstakels te overwinnen. In deze 
workshop worden de basistechnieken 
uitgelegd en ingeoefend.

Wanneer: 14.00 tot 16.00 u.  
Waar: Sint-Godelievecollege, Aartrij-
kestraat 12a, Eernegem 
Org.: Gezinsbond Aartrijke 
Prijs: 3 EUR (niet-leden: 6 EUR),  
ter plaatse te betalen  
Inschrijven:  
aartrijke.gezinsbond@gmail.com

Inzameling venditiemateriaal  
Tijdens de Corneliusfeesten in Veldegem 
houdt de Koninklijke Harmonie 'Kunst 
na Arbeid' al meer dan 20 jaar een ven-
ditie, dit jaar op 14/09. Ze verkopen daar 
de spullen per opbod die ze krijgen op 
deze inzamelvoormiddag.  
 
Wat is welkom? Biscuit, koper, beeldjes, 
schilderijen, kleine meubeltjes, antiek, 
oude fietsen, wijn, boeken ...

Wanneer: 9.00 tot 12.00 u.  
Waar: café Breughelhof, Ruddervoordse-
straat 44 (aan station Zedelgem) 
Org.: Koninklijke Harmonie  
'Kunst na Arbeid'

Rusland aan de Wolga -  
Orthodoxe kerk en verloren adel 
Fotoreportage van Rik Taveirne die 
vertrekt vanuit de hoofdstad Moskou 
met zijn vele bezienswaardigheden en 
over de Wolga (via zijrivieren, meren, 
sluizen en kanalen) na zo'n 1.750 km 
Sint-Petersburg bereikt. Op de vaarroute 
werden ook kleine dorpen en steden 
bezocht met elk hun eigen geschiedenis 
en cultuur.

Wanneer: 14.00 en 20.00 u. 
Waar: GC De Groene Meersen 
Org.: Kiwabi multimedia/KWB Zedelgem 
Prijs: 4 EUR (ADD 5 EUR) 
Inschrijven: 050 200 330 -  
kiwabimultimedia4.0@gmail.com

Tentoonstelling balpennen 
Marnix Van Colen verzamelt al 30 jaar  
reclamebalpennen en heeft er momen-
teel 96.000 in zijn verzameling.  
Samen met basisschool De Leeuw recy-
cleert hij schrijfgerei, dus ook vulpen-
nen, stiften, fluorstiften, markeerders en 
vulpotloden. Iedereen kan schrijfgerei 
bezorgen op de tentoonstelling zodat 
het doel van 100.000 stuks wordt be-
haald! Geen (kleur-)potloden.

Wanneer: telkens van 10 tot 18 u.  
Waar: school Spes Nostra (De Leeuw) 
Prijs: gratis 
Info: styvacoma@telenet.be

Reisverslag voettocht  
Santiago de Compostella 
Door Veerle Devlieghere 

Wanneer: 20.00 u. 
Waar: ’t Lokaal, Lokaalstraat 7, Velde-
gem 
Org.: Davidsfonds Veldegem Zedelgem 
Prijs: VVK 5/7 EUR - ADD 7/9 EUR 
Inschrijven: filip.maenhout@skynet.be

30/03-20/04

03/04

06/04

11/04

27/04

Paaseierenraap 
Paaseieren rapen in leeftijdszones, kleur-
wedstrijd en bar met streekbieren (in JH 
Twen). Breng eigen mandje mee. 

Wanneer: 11.45 u. 
Waar: Jonkhove (speelplein), Aartrijke 
Org.: Gezinsbond Aartrijke 
Prijs: 1,5 EUR (niet-leden: 3 EUR) 
Inschrijven: voor 15/04 via aartrijke.
gezinsbond@gmail.com (vermeld aantal 
kinderen, naam en leeftijd). Betaling via 
BE70 7512 0543 4825.

Voordracht 'Voedselallergie en  
voedselintolerantie' 
Een gespecialiseerde allergiediëtiste 
geeft de juiste info en hulp op basis van 
wetenschappelijk onderbouwde info en 
jarenlange ervaring.

Wanneer: 19.30 u. 
Waar: ’t Lokaal, Lokaalstr. 7, Veldegem 
Org.: KVLV, Vrouwen met vaart Veldegem 
Prijs: 6 EUR (niet-leden: 9 EUR) 
Info: kvlvveldegem@gmail.com

32ste Lenteconcert  
Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid 
Veldegem, o.l.v. Jos Vanbesien.

Wanneer: 20.00 u. 
Waar: De Bosserij , Acaciastr., Veldegem 
Info en tickets:  
www.knaveldegem.be/lenteconcert.php

Opendeur Spes Nostra 
Je kan leerlingen aan het werk te zien 
en het Spes Nostra-team beantwoordt 
je vragen. Inschrijvingen zijn die dag ook 
mogelijk (rijksregisternummer nodig).

Wanneer: 10.00 tot 16.30 u. 
Waar: Pastoor Staelensstraat 2,  
Zedelgem - De Leeuw

06/04 21/04

23/04

06-07/04

26/04
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 Activiteiten dienstencentra

02/04: Digidokter 
Elke eerste dinsdag van de maand in 
Jonkhove (14.00 u.). 
2,50 EUR (koffie/thee inbegrepen). 
Inschrijven niet nodig.

02/04: Crea-atelier i.s.m. Oranje 
14.00 - 16.00 u. (De Braambeier) 
13 EUR (incl. koffie/thee en materiaal). 
Inschrijven tegen 26/03.

04/04: Grote gezelschapsspelen 
13.30 u. - De Pasterelle 
Gratis, inschrijven niet nodig. 

04/04: Voordracht  
werking Energiecoach 
19.00 u. (De Braambeier) - gratis

05/04: Rad van Fortuin 
14.00 - 16.00 u. (Jonkhove) 
4 EUR (incl. koffie/thee en versnapering)

10/04: Volksdans met workshop en 
appelbeignets 
Jonkhove - 14.00 u. - 5 EUR

18/04: workshops smartphone 
De Braambeier (ook op 09/05 en 23/05).

9.00 - 12.00 u.:  
smartphone voor beginners  
13.00 - 16.00 u.:  
hoe gebruik ik mijn smartphone op reis? 
20 EUR per workshop (een koffie/thee 
inbegrepen). I.s.m. Vief 
Inschrijven: www.Viefwest.be/Zedelgem

19/04: Kookworkshop: wafels 
10.00 - 12.00 u. (De Pasterelle) 
5 EUR, koffie/thee inbegrepen. 

23/04: kookapp 
Jonkhove, ook op 30/04 
9.30 u. - 12 EUR

23/04: relaxatie voor beginners 
Jonkhove, ook op 30/04 
9.30 u. - 5 EUR voor 2 lessen

26/04: tuinieren op kleine oppervlakte 
De Braambeier, 14.00 - 16.30 u. 
Gratis (beperkt aantal plaatsen) 
I.s.m. Vormingplus

Zoete zonde 
De Braambeier: 03/04 (poffertjes met ijs 
en chocoladetaart) en 16/04 (paasijsje).  
Jonkhove: 11/04 (rijsttaart) en 23/04 

(paasgebak). 
De Pasterelle: 06/04 (tompouce). 
14 tot 16 u. - 3,50 EUR (incl. koffie/thee) 
Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.

Yoga 
Elke woensdag in De Braambeier en elke 
vrijdag in brouwerij De Leeuw (Engel-
straat 7, Aartrijke), van 9.15 tot 10.30 u. 
6 EUR/les (1ste les gratis voor beginners) 
en 55 EUR voor een 10 beurtenkaart. 
Inschrijven niet nodig.

Retouchecafé 
Elke dinsdag in De Braambeier. 
14.00 tot 16.30 u. - 2,50 EUR 
Een kopje koffie, gezellige babbel en 
begeleiding bij het gebruik van onze 
naai- en overlockmachines. Je mag ook 
je eigen naaimachine meebrengen.

Zitdans/turnen 
Elke vrijdag in De Braambeier van 10.30 
tot 11.30 u. (niet tijdens de vakanties) en 
op 16/04 in De Pasterelle van 10.00 tot 
11.00 u. - 1 EUR

Fitheid 50+ en figuurtraining 
Elke vrijdag in De Braambeier van 9.15 
tot 10.45 u.  
7 EUR/les (30 EUR voor 5 beurtenkaart).

28/04 29/04

Workshop macramé plantenhanger 
N.a.v. Erfgoeddag  
Knooptechnieken worden al van ouds-
her gebruikt en nu nog steeds in een 
hip interieur toegepast. Maak je eigen 
katoenen plantenhanger en neem 'm na 
de workshop met bijhorend plantje mee 
naar huis. 
De workshop duurt ongeveer 2 uur en is 
toegankelijk voor volwassenen en kinde-
ren vanaf 8 jaar (onder begeleiding van 
een volwassene). Maximum 16 deelne-
mers per workshop.

Wanneer: om 10.00 u. of om 14.00 u.  
Waar: Natelier, Acaciastr. 54, Veldegem 
Inschrijven: via www.natelier.be,  
info@natelier.be of 0468 34 84 05 (na 
18.00 u.). Inschrijven voor 21 april. 

Voordracht: 'Is het dragen van een 
fietshelm zinvol?' 
Een fietshelm dragen kan bij een ongeval 
ernstig hersenletsel verminderen. 
Dr. Willem Stockman, urgentie-arts bij AZ 
Delta en Dr. Dries Dekegel geven een uit-
eenzetting over het nut van het dragen 
van een fietshelm.

Wanneer: 19.30 u. 
Waar: Vrije Basisschool Zedelgem De 
Leeuw, Pastoor Staelensstr. 3a (spiegel-
zaal). 
Org.: oudercomité van de school 
Prijs: gratis 
Inschrijven: OCDeLeeuw01@gmail.com 
(vermeld aantal personen)

Graag inschrijven voor de  
activiteiten van de diensten- 
centra (tenzij anders vermeld):

• De Braambeier 
Loppemsestraat 14a, Zedelgem 
de.braambeier@zedelgem.be -  
050 25 22 40

• Jonkhove 
Aartrijksestraat 9, Aartrijke 
jonkhove@zedelgem.be -  
050 25 01 31

• De Pasterelle 
Ieperweg 11, Loppem 
de.pasterelle@zedelgem.be -  
050 25 01 37
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Snelheidscontroles april
01/04: Aartrijke - Zedelgem
05/04: Aartrijke - Zedelgem
08/04: Aartrijke - Loppem - Zedelgem
15/04: Veldegem - Loppem - Zedelgem
18/04: Zedelgem - Veldegem - Loppem
23/04: Zedelgem - Loppem
25/04: Veldegem - Loppem - Zedelgem
30/04: Aartrijke - Zedelgem

Naast de aangekondigde snelheidscontroles vinden er ook onaan-
gekondigde bemande snelheidscontroles plaats. Tevens zijn de 
flitspalen verspreid over het grondgebied van de politiezone 24 
uur op 24 en 7 dagen op 7 voorzien van onbemande camera's.

Nummerplaat
Doe aangifte bij de politie. Neem je identiteitskaart en je (tweele-
dig) inschrijvingsbewijs mee. De politie zal je nummerplaat seinen, 
zodat deze niet kan worden misbruikt. Op dat moment wordt je 
nummerplaat ook automatisch geschrapt uit het voertuigenregis-
ter.

Daarna moet je je voertuig onder een andere nummerplaat in-
schrijven bij Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Zo bekom je 
een nieuwe nummerplaat met bijhorend inschrijvingsbewijs. Hou 
er rekening mee dat zolang je geen officiële nummerplaat hebt, je 
niet op de openbare weg mag met je voertuig.

Heb je enkel de voorste nummerplaat verloren? Dan kan je gewoon 
een kopie laten maken.

Inschrijvingsbewijs 
Ben je (een deel van) het inschrijvingsbewijs van je voertuig kwijt? 
Dan dien je aangifte te doen bij de politie. Indien je nog een deel 
van je inschrijvingsbewijs hebt, breng dit mee. 

De politie zal je volledige document seinen en je een attest van 
aangifte geven. Zelf moet je daarna een duplicaat aanvragen bij 
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), dit met je attest van aangif-
te en het eventueel overgebleven deel van je inschrijvingsbewijs.

Nummerplaat/inschrijvingsbewijs kwijt ... wat nu?

Politiezone Het Houtsche 
050 820 800  
politie@hethoutsche.be

V E I L I G H E I D
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Alle gemeentelijke diensten zijn 
gesloten op paasmaandag 22 april.
Sportcentrum De Groene Meersen 
is ook gesloten op 21 april.

Zitdagen aangifte personenbelasting (op afspraak)

Inwoners van Zedelgem kunnen ook dit jaar hulp krijgen bij het invullen van de aangifte 
personenbelasting (voor de inkomsten van 2018 – aanslagjaar 2019). De mensen van de 
dienst belastingen vullen de aangiften ter plaatse digitaal in.

Er zijn twee zitdagen in dienstencentrum 
De Braambeier (Loppemsestraat 14A):  
• maandag 13 mei
• dinsdag 14 mei
Telkens van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 15.30 u.

Let wel: maak vooraf een afspraak via het onthaal in het gemeentehuis (ter plaatse of via 
050 28 83 30). Vergeet de dag zelf je identiteitskaart en PIN-code niet (ook deze van een 
derde persoon als je voor die persoon langsgaat met zijn/haar belastingaangifte).

Je kan voor hulp bij het invullen van je aangifte ook steeds terecht bij de Controle der 
Belastingen, G. Vincke-Dujardinstraat 4, 8000 Brugge (0257/257 57). Dit kan op maandag 
tot vrijdag van 9 tot 12 u. 
Vermeld bij correspondentie (aanvullingen, wijzigingen, vraag om uitstel …) je nationaal 
nummer dat op de aangifte staat. 

Week van de vrijwilliger 

Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger van 23 februari tot 3 maart 
2019 organiseerde de gemeente op verschillende momenten en locaties be-
dankingsmomenten voor haar enthousiaste vrijwilligers, die graag een handje 
toesteken op diensten zoals cultuur, bibliotheek, sport, sociale dienst, kinder-
dagverblijven, de Minder Mobiele Centrale, Pluspunt en de dienstencentra. 

Op de foto de groep van vrijwilligers die aanwezig was op het bedankingsont-
bijt voor de vrijwilligers die zich inzetten binnen de dienstencentra. 

Ook later op het jaar worden nog bedankingsmomenten georganiseerd. Zo 
organiseert bijvoorbeeld de bibliotheek in juli een zomerbar en biedt de cul-
tuurdienst een lekkere kaasplank en tapas aan. 

Betaal bij voorkeur  
met Bancontact 

Om veiligheidsredenen vraagt de 
gemeente Zedelgem haar inwoners 
om bij voorkeur met Bancontact te 
willen betalen voor producten die 
betalend zijn aan de loketten bur-
gerzaken, bevolking en onthaal in 
het gemeentehuis. 

Ook in de gemeentelijke kantoren 
gevestigd in de deelgemeenten, in 
de dienstencentra, bibliotheek en in 
het containerpark kan er met Ban-
contact worden betaald.

Met Bancontact betalen kan al vanaf 
het kleinste bedrag (vanaf 0 euro).
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Op zaterdag 16 februari vond het jonge maker-
scafé van Ginter plaats. Met dit initiatief wil de 
intergemeentelijke culturele samenwerking, 
waar de gemeente Zedelgem deel van uitmaakt, 
jonge kunstenaars tot en met 35 jaar uit de regio 
bereiken. Doelstelling van zo’n ‘jonge makersca-
fé’ is om te polsen naar de behoeften en noden 
die jonge kunstenaars hebben om zich ten volle 
te kunnen ontwikkelen en hen hierin te steunen 
vanuit het gemeentelijk cultuurbeleid.

We mogen terugblikken op een leuke en vrucht-
bare bijeenkomst van enthousiaste jonge kun-
stenaars uit Zedelgem en de regio. Ze bezorgden 
ons heel wat inspiratie en interessant materiaal 
om op verder te bouwen. Bedankt daarvoor.

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in 
Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 25 kinderen, 
waarvan 20 die voor de eerste maal komen. Ze komen uit het zuid-oosten van Wit-Rusland, onge-
veer 100 kilometer van Tsjernobyl.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog 
steeds actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stra-
lingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen 
pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is 
een vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm 
van schildklierkanker en leukemie.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige,  
nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een alge-
mene zwakke gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een 
vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor 
hun gezondheid.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieu-
we kandidaten. Dit jaar verwachten we 20 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de 
eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen 
die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. 

Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact opnemen via:
• 0495 67 82 37
• info@euro-children.be 

Bijkomende informatie vind je op www.euro-children.be.

Jonge makerscafé Ginter   
Zedelgem steunt jonge kunstenaars

Euro-Children: oproep gastgezinnen

Dienst cultuur 
050 288 605  
cultuur@zedelgem.be
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In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 28 februari 2019 

Juridische zaken
De gemeenteraad keurt de selectieleidraad goed voor de opdracht 
‘Ontwerpen en bouwen van een multifunctioneel gebouw’ voor de 
VZW Campus Sint-Maarten Loppem.

Noodplanning 
• De gemeenteraad beslist om op een uniforme wijze samen te 

werken binnen de politiezone Het Houtsche op vlak van nood-
planning. De samenwerking met de noodplanning uit zone Riho 
moet binnen de politiezone voor de drie gemeenten op dezelfde 
manier georganiseerd worden.
Er wordt uniform binnen de zone gekozen voor het volledige 
samenwerkingspakket. De kostprijs voor de uitgebreide versie 
bedraagt 14.774,85 EUR per jaar. De taken van de noodplanning 
zullen door zone Riho volledig worden behartigd. De huidige ge-
meentelijke noodplanningsambtenaar is het lokaal aanspreek-
punt voor de noodplanningsambtenaren van zone Riho.

• Goedkeuring samenstelling veiligheidscel Zedelgem, in het ka-
der van de wetgeving inzake nood- en interventieplanning:
 - burgemeester
 - ambtenaar noodplanning : Barbara Bourdeau en Sabine Van 

Hoecke
 - gemeentelijke adviseur voor noodplanningsambtenaren : Hil-

de Hoebanx
 - algemeen directeur: Sabine Vermeire
 - discipline 1,  Hulpverlenings zone 1 : majoor Bernard Diopère 

en kapitein Alain Crombez
 - discipline 2, medische hulpverlening: federale gezondheids-

inspectie Dr. Winne Haenen en zijn lokale vertegenwoordiger 
de heer Filip Lingier, dr. Stijn Geeraerts vertegenwoordiger 
artsenkring, verantwoordelijke Rode kruis West-Vlaanderen of 
zijn afgevaardigde (de heer Bernard Morsa ), coördinator PSH 
Sabine Van Hoecke en lokale coördinator PSH diensthoofd so-
ciale dienst OCMW Zedelgem mevrouw Anja Bardyn

 - discipline 3, politiezone het Houtsche: korpschef Eddy Van-
daele, commissaris Alain Van Acker, commissaris Rudi Vanler-
berghe, hoofdinspecteur Valentine Slabbinck

 - discipline 4, logistieke steun civiele bescherming: Johan Boy-
dens of Giovanni Voets, gemeentelijke dienst openbare wer-
ken Steven Dejaeghere en gemeentelijke milieudienst Hilde 
Dobbelaere

 - discipline 5: communicatie en persverantwoordelijke politie-
zone Het Houtsche Lien Vermeersch en communicatieambte-
naar gemeente Dalila Douifi.

De Woonwinkel
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomt met 
statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale 
vereniging ‘De woonwinkel Beernem – Damme – Oostkamp – Tor-
hout – Zedelgem’.

Financiën
Retributiereglement kopiedienst voor erkende Zedelgemse vereni-
gingen.

Personeel
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement goed.

Ingediend punt 
Door raadslid Martine De Meester: algemene motie tot het vermij-
den van kaalkap van bomen in de gemeente. De gemeenteraad be-
slist om de voorgestelde motie niet te ondertekenen.

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op 

www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Volgende zitting: donderdag 25 april om 19.30 u.
(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

De gemeenteraad stelde in deze zitting de vertegenwoordi-
gers van de gemeente Zedelgem aan in de algemene verga-
dering en/of raad van bestuur van volgende organisaties en 
intercommunales voor de legislatuur 2019-2024: 

Vlaamse Landmaatschappij, Zefier, De Watergroep, IVBO, 
IMEWO, TMVS DV, Raakvlak, Ginter, De Woonwinkel, Buren-
sportdienst IGOS, Gemeentelijke holding in vereffening, 
Integraal waterbeleid IJzerbekken en bekken van de Brug-
se Polders, VVSG, VVOG, Wijk-UP (wijkwerken), Regionaal 
Landschap Houtland, Bosgroep Houtland vzw, West-Vlaams 
Woonkrediet nv, Resoc, Vivendo, Ethiasco, Cevi, De Lijn, Zorg 
en Welzijn Zedelgem vzw, Poolstok, Westtoer, Sesam vzw, Ver-
voerregioraad Brugge.

De namen van alle vertegenwoordigers vind je op 
www.zedelgem.be/gemeenteraad.
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Gemeentehuis

Sociale dienst & OCMW

Archief
Technische dienst - uitleendienst

Zwembad De Groene MeersenBibliotheek

Deelgemeenten
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem 
050 28 83 30 
info@zedelgem.be

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke 
050 81 44 14 
archief@zedelgem.be

Schatting 71, 8210 Zedelgem 
050 28 83 30 
technische.dienst@zedelgem.be

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem 
050 20 99 01 
sport@zedelgem.be

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem 
050 20 80 08 
bibliotheek@zedelgem.be

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

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u. 

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u.

Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

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

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 08.15 - 9.15 u. Gesloten

Woensdag Gesloten 14.30 - 20.00 u.

Donderdag 09.30 - 10.30 u. 
11.45 - 13.00 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag Gesloten 17.30 - 21.00 u.

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. 16.00 - 19.00 u.

Woensdag gesloten 14.00 - 19.00 u.

Donderdag gesloten 14.00 - 19.00 u.

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.30 - 12.30 u. Gesloten

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.

Woensdag 08.30 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 u.

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

Afspraak maken 
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.

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem 
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag & donderdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem 
050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be 
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke  
050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

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

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

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. 


