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Brasserie De Kronemolen in Zedelgem erkend als
nieuw infopunt toerisme Brugse Ommeland
Met de erkenning als nieuw ‘infopunt toerisme’ van brasserie De

De infopunten toerisme zijn te herkennen aan het groene i-logo

Kronemolen beschikt de gemeente Zedelgem over een infopunt

aan hun voordeur en bieden ook gratis de meest recente toeristi-

in haar hoofdkern en elk van haar deelgemeenten. Een infopunt

sche publicaties van de regio aan.

toerisme is een gastvrij plekje in de gemeente waar lokale ondernemers zoals restauranthouders, café-uitbaters of aanbieders

AARTRIJKE:

van B&B (bed en breakfast) zich als echte ambassadeurs van de

B&B Artiriacumhoeve, Aartrijksestraat 112

gemeente en de streek opwerpen. Ambassadeurs in deze zetten

050 20 09 40 - artiriacum@telenet.be

de troeven van onze gemeente in de kijker bij een breed publiek.
Troeven zoals het Kasteel van Loppem en zijn doolhof, Vloethemveld in Zedelgem, Brouwerij De Leeuw in Aartrijke …

LOPPEM:
Restaurant Bis Art, Dorp 3
050 82 48 51
ZEDELGEM:

Infopunten werken samen met de gemeente en met Westtoer,
het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in onze
provincie. Ze krijgen elk jaar de nieuwe folders en brochures en
kunnen met vragen of problemen steeds bij de gemeente terecht.
Westtoer organiseert een opleiding om de streek nog beter te leren

• Café Den Heirweg, Snellegemsestraat 117
050 20 87 38 - denheirweg@skynet.be
• Taverne Rembrandt, Torhoutsesteenweg 164
050 20 08 08 - nico_cappaert@skynet.be
VELDEGEM:

kennen en brengt jaarlijks een bezoekje aan de infopunten samen

De Kronemolen, Torhoutsesteenweg 416

met de ambtenaar voor toerisme. De infopunten worden o.a. ver-

0473 23 12 61 - info@dekronemolen.com

meld op de website en de toeristische kaart.

Breed toeristisch onthaal
Lokale ondernemers
Elk van de lokale ondernemers waarvan de zaak erkend wordt als
‘infopunt toerisme’ dient een opleiding streekkennis te volgen.
Deze opleiding laat hen ook toe om gasten persoonlijke tips te geven over wat er allemaal in de gemeente en de regio te beleven
valt. Zo kunnen ze bezoekers ook extra insider-tips en advies geven
over specifieke toeristische locaties en attracties of over fiets- en

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om een breed toeristisch
onthaal uit te rollen voor bezoekers en inwoners van Zedelgem.
In het gemeentehuis kan iedereen terecht voor allerlei toeristische
brochures en inlichtingen, maar buiten de openingsuren van het
gemeentehuis kunnen de infopunten toerisme de mensen verder
helpen. Het is een pluspunt samen te kunnen werken met de infopunten toerisme op ons grondgebied.

wandelroutes. Een extra service voor de klanten.

5 infopunten toerisme in Zedelgem
Elk infopunt heeft z’n specifiek karakter: er is een B&B, een streekbierencafé, een wielercafé, een tearoom/brasserie en een restaurant.

Ondernemers die interesse hebben om in
de toekomst als infopunt met de gemeente
en Westtoer samen te werken, kunnen de
dienst toerisme contacteren via
toerisme@zedelgem.be.
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Deeltijds kunstonderwijs in Zedelgem
Sinds 1 september 2018 is er een nieuw decreet van start gegaan
in het kunstonderwijs waarbij nieuwe programmaties mogelijk
zijn. De gemeente Zedelgem sprong meteen op de kar en Deeltijds
Kunstonderwijs (DKO) Torhout is bereid op ons grondgebied lessen te organiseren.
Het bestaande Jeugdmuziekatelier wordt ondertussen afgebouwd
en de eerste drie jaren van de Kunstacademie werden ingericht in
Aartrijke, Veldegem, Loppem en Zedelgem. Heel wat lessen vinden
plaats in de verschillende basisscholen van Zedelgem. Deze uitbreiding is een niet te onderschatten stap in de geschiedenis van
het kunstonderwijs in Zedelgem. Ondertussen vonden niet minder
dan 250 leerlingen de weg naar de kunstacademie.
Vanaf september 2019 kunnen kinderen van het 1ste tot en met het
4de leerjaar instromen in de Kunstacademie.

Missie van de kunstacademie Torhout en Zedelgem
De visie en missie van de kunstacademie sluit aan bij wat de gemeente wil uitbouwen: toegang tot het kunstonderwijs voor alle
jongeren en volwassenen waarbij aandacht is voor de procesmati-

• Wie achterstand oploopt omwille van ziekte of afwezigheid kan

ge vorming van elke leerling.

op vraag of na voorstel van de leraar individueel begeleid wor-

De kunstacademie biedt 4 domeinen aan: muziek, woordkunst,

den tijdens een zorguurtje binnen het domein muziek.

dans en beeldende kunst. Ze is ervan overtuigd dat creatief talent

• Daarnaast zijn er individuele trajecten voor leerlingen met

ontwikkelen een belangrijke vorm van zelfontplooiing is en een ba-

specifieke noden. In samenspraak met alle betrokken leraars,

sisrecht voor iedereen.

de ouders en de directie worden leerdoelen op maat gemaakt.
Sommige leerlingen, zowel jongeren als volwassenen volgen de

Ook voor volwassenen

lessen met een verminderd pakket aan leerdoelen. Sommige

Ook volwassenen kunnen terecht in de kunstacademie Zedelgem

leerlingen hebben nood aan meer ondersteuning. Zij kunnen te-

voor muziek. Op maandagavond kan je in de basisschool Zedel-

recht in muziekatelier waar de groepen heel wat kleiner zijn en

gem dorp aansluiten bij een groepje volwassenen en er leren no-

de leerstof heel visueel en bevattelijk wordt aangebracht.

ten lezen, zingen, ritme … Daarnaast kies je ook meteen een instrument.

• Ook volwassenen met een beperking kunnen terecht in de beeldateliers waar de groepsgrootte en methodieken aangepast zijn.

Je kan zowel in Zedelgem als Torhout lessen instrument volgen:
accordeon, bugel, cello, contrabas, dwarsfluit, gitaar, hobo, hoorn,

De academie wil alle jongeren en volwassenen met open armen

klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, tuba, vi-

ontvangen en hen kunst in alle vormen aanbieden. Ze zet initiatie-

ool, zang, harp, fagot, jazz-en popzang, jazz-sax en basgitaar.

ven op die iedereen de kans geeft om kunst te ontdekken. Omdat

Volgend schooljaar starten we (onder voorbehoud) met doedelzak

ze belang hecht aan het welbevinden van al wie verbonden is met

en diatonische accordeon. In de kunstacademie Torhout is er ook

de school.

een aanbod dans en woordkunst voor volwassenen.
De leraars van de kunstacademie hebben er alle belang bij om in-

Zorgende school

formatie te krijgen via de ouders over hun kind zodat ze de gepaste

Kunstacademie Torhout wil nu en in de toekomst blijven vernieu-

stappen kunnen ondernemen om de toegang tot de lessen zo opti-

wen met een open geest, met oog voor de dingen en mensen om

maal mogelijk te maken.

hen heen. Diversiteit is daarbij een basiswaarde. De kunstacademie ziet zijn engagement als een taak in de maatschappij. Omdat
ze ziet dat het ontwikkelen van creatieve talenten een meerwaarde
betekent in de zelfontplooiing van mensen. Deze woorden uit hun
'Artistiek Pedagogisch Project' zetten ze in de praktijk om via een
zorgbeleid:
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Beeld pakt uit! Zedelgem

Compagnie Mila

De beeldateliers van De Groene Meersen en de basisschool De

Compagnie Mila organiseert in samenwerking met de Kunstacade-

Glimlach stellen hun werken tentoon van 14 tot 28 juni 2019 in het

mie Torhout tijdens de paas- en zomervakantie kunsteducatieve

atrium van het gemeentehuis.

kampen voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. Je kind wordt door een
professioneel team omringd en zal gedurende de hele week zijn/

Daarnaast vinden tal van evenementen plaats in Torhout waar ie-

haar creatieve talenten ten volle kunnen ontwikkelen tijdens een

dereen steeds welkom is: openbare examens, woordkunstfestival,

theater- of musicalkamp.

dansvoorstellingen, projectklas dans en experimentele muziek,
Beeld pakt uit! … Alle info op www.academietorhout.be.

Meer info: www.milakampen.be.

Suzuki-kamp
Wie vioolles volgt in het Suzuki-systeem is welkom om 4 dagen
samen te musiceren. Niet alleen les op je instrument maar ook
orkest, creatieve workshops, sport en spel en superleuke Franse
lesjes staan op het programma. Van 26 tot 29 augustus 2019.
Inschrijven via nele.devos@academietorhout.be.

v.l.n.r.: Stefanie Verhaeghe (contactpersoon
Zedelgem), Dirk Verhaeghe (schepen deeltijds
kunstonderwijs) en Leen Langenbick (kunstacademie Torhout).

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
WANNEER?
De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaren lopen van:
• 3 juni 2019 t.e.m. 6 juli 2019
• 19 augustus 2019 t.e.m. 30 september 2019

TARIEVEN
18 jaar

48 EUR = verminderd jongerentarief
(als tweede lid van het gezin of bij het
volgen van twee studierichtingen)
72 EUR = jongerentarief
(leerling is op 31 december jonger dan 18)

18 tot 25 jaar

135 EUR
= tarief voor volwassenen van 18 tot 25 jaar

+ 25 jaar

135 EUR = tarief voor volwassenen vanaf
25 jaar voor werklozen, andersvaliden,
mensen met een leefloon ... (attest vereist)

HOE INSCHRIJVEN?
• Via www.zedelgem.be/kunstademie
• In het gemeentehuis
Pater Amaat Vynckeplein 1, Zedelgem
Telkens op woensdag van 9.30 tot 13.00 u.
Contactpersoon: Stefanie Verhaeghe (050 252 247)
• In het secretariaat van de kunstacademie Torhout

317 EUR

Bruggestraat 12, Torhout

= tarief voor volwassenen vanaf 25 jaar

www.academietorhout.be
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Zedelgemse cadeaubon:
shop bij je lokale handelaar
Communies en lentefeesten staan voor de deur, en straks is het ook weer zoeken naar een
geschenk voor moeder- en vaderdag. Wil je het risico van de ‘foute cadeau’ vermijden?
Waarom eens geen Zedelgemse cadeaubon schenken?

IDAHOT op 17 mei
internationale dag
tegen holebi- en
transfobie
De regenboogvlag wappert in mei op het

Deze digitale cadeaubon, in een handig

Pater Amaat Vynckeplein nabij de hoofdin-

bankkaartformaat, bestaat uit een waarde

gang van het gemeentehuis van Zedelgem.

van 10 euro of 25 euro naar keuze en is ver-

Waarom vraag je je misschien af? De vlag

krijgbaar aan het onthaal in het gemeente-

is een wereldwijd symbool van de holebi-

huis.

en transgendergemeenschap en toont de

De cadeaubon wordt verkocht in geschenk-

diversiteit in onze maatschappij. Als ge-

verpakking en kan ook online via de website

meente erkennen en ondersteunen we die

van de gemeente aangekocht worden.

diversiteit.

Zo’n 100-tal lokale handelaars/ondernemers
zijn aangesloten bij dit project. Je kan de
volledige lijst van de handelszaken waar je
de bon kan inruilen en waar je ermee kan
Burgemeester Annick Vermeulen en
schepen van financiën Ann Devriendt

gaan shoppen raadplegen op de gemeentelijke website.

Met de Zedelgemse cadeaubon wil het lokaal bestuur de lokale handel en economie, horeca en diensten expliciet steunen om de koopkracht binnen onze eigen gemeente te hou-

Op 17 mei staat Zedelgem stil bij de Inter-

den en te stimuleren.

nationale Dag tegen holebi- en transfobie

Handelaars die willen aansluiten kunnen contact opnemen met het ondernemersloket

(IDAHOT). Op deze dag vragen we aan-

via 050 288 607 - marc.caelenberghe@zedelgem.be.

dacht voor de discriminatie van holebi’s en
transgenders. Als warme en verdraagzame
gemeente staan we dicht bij de Zedelgem-

»» www.zedelgem.be/zedelgemse-cadeaubon

se bevolking en willen we iedereen gelijke

Begeleid bezoek aan het
krijgsgevangenkamp Vloethemveld

kansen bieden. Als Zedelgemnaar kan je er

Eind 1944 besloot het Britse leger om een krijgsgevangenkamp in te richten in het munitie-

Wil je meer informatie?

depot van het Vloethemveld in Zedelgem. Er verbleven tot 120.000 gevangenen. Dit kamp

• www.cavaria.be

verbergt een boeiend stukje lokale geschiedenis dat onlangs uit de vergetelheid werd ge-

• www.rebuswvl.be

haald door een VRT reportage in de reeks 'Publiek Geheim'.

• www.weljongniethetero.be

Gidsen Ludo Meulebrouck (gewezen commandant van de school voor onderofficieren)

• www.lumi.be (Holebifoon)

dagdagelijks voor helpen zorgen dat iedereen een gelijkwaardige behandeling krijgt.

en Raf Devriendt (Gidsenkring) nemen je op sleeptouw door het kamp Vloethemveld. Een
unieke kans om het gebied te bezoeken!
Aangepaste (regen-)kledij en stevig schoeisel (waterdichte schoenen of zelfs rubberlaarzen) zijn onontbeerlijk: we maken een stevige wandeling door het domein.
Wanneer: zaterdag 18 mei 2019 - 14.00 u.
Waar: afspraak aan de poort van het oude munitiedepot Vloethemveld, tegenover de

© Henk Rogiers

voormalige kazerne (Diksmuidse Heirweg). Parkeren kan op de parking Vloethemveld
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(kwartiertje wandelen tot aan de poort van het oude munitiedepot).
Prijs: 5 EUR (i.s.m. Vormingplus)
Inschrijven: www.vormingplus-brugge.be/vloethemveld
(je betaalt na ontvangst van een bevestigingsmail).

© Jef Boes

IN DE KIJKER

C U LT U U R

Bert Kruismans: 'De blote Belg'
Na een relatieve luwte na de viering van zijn eerste 20 jaar op de

• Klopt het dat je buren meer op reis gaan dan jijzelf?

planken, viert Bert Kruismans zijn wedergeboorte met een terug-

• Hoeveel dagen per jaar regent het nu echt in ons land?

keer naar datgene waar hij het sterkste in is: dit land en zijn bewo-

• Betalen we echt het meeste belastingen van heel Europa?

ners een spiegel voorhouden.

…

Op basis van zijn bestseller 'De Blote Belg' (Lannoo 2017) en de
rubriek die hij voor het televisieprogramma 'Iedereen beroemd'

In zijn bekende stijl rekent Bert af met hardnekkige clichés en jam-

maakte met dit materiaal, komt er nu een avondshow die je con-

merlijke misverstanden. Hij belooft je een voorstelling waar je vro-

fronteert met onverwacht cijfermateriaal.

lijker én wijzer van wordt!

Bert Kruismans levert antwoorden op vragen waarmee je mis-

»» www.kruismans.be

schien al een tijd worstelt:
• Werk je even hard dan alle andere Belgen?

Wanneer: 17 mei 2019 - 20.00 u.

• Verdien je evenveel dan alle andere landgenoten?

Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48

• Heb je wel genoeg seks?

Prijs: 15 EUR, 10 EUR (-26) en 13,50 EUR (+65)

• Drink je niet teveel alcohol?

Tickets: www.zedelgem.be/tickets -

• Past je wagen wel bij je inkomen?

tickets@zedelgem.be - 050 288 330

Kunstroute 'pARTcours' wordt om de twee jaar georganiseerd voor en door Zedelgemse kunstenaars. Aan deze editie (thema: 'water') nemen 83 Zedelgemse en 3 gastkunstenaars deel. Ze stellen individueel of in groepsverband tentoon in Jonkhove, gemeentehuis
Loppem en De Braambeier. De locaties zijn gratis te bezoeken tijdens het pinksterweekend
(8 t.e.m. 10 juni). Naast de tentoonstelling is er op 8 juni ook de vertoning van de dansfilm
'Moon Water', georganiseerd door 'Het Beleefde Genot'.
Een overzicht van de deelnemende kunstenaars op alle locaties vind je in de programmafolder (met fietsroute) die verkrijgbaar is in het gemeentehuis en de dag zelf op de verschillende locaties. In editie juni komen we hier uitgebreider op terug.
Info: 050 288 605 - cultuur@zedelgem.be - www.zedelgem.be/partcours
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BIBLIOTHEEK

Infoavond: omgaan met
hoogsensitieve kinderen
Een hoogsensitief kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is
dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld.
Daarom heeft hij meer tijd nodig om de voortdurende stroom aan
prikkels en indrukken te verwerken. Het moet zich regelmatig kunnen terugtrekken of afsluiten. Dikwijls is het kind zich daar niet
bewust van of krijgt het de kans niet. Als gevolg daarvan raakt het
over zijn toeren, geïrriteerd en/of oververmoeid.

I.s.m. HSP Vlaanderen

Onder leiding van Ilse Van den Daele (HSP Vlaanderen) bespreken

Wanneer: dinsdag 21 mei 2019 - 19.30 tot 22.00 u.

we hoe je een hoogsensitief kind kan herkennen en hoe je ermee

Waar: Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50

kan omgaan.

Prijs: 5 EUR

Deze infoavond is bedoeld voor (groot)ouders, opvoeders, leer-

Inschrijven: 050 20.80.08 - bibliotheek@zedelgem.be

krachten, zorgcoördinatoren en geïnteresseerden.

Boekenverkoop

Boekstartdag

Van woensdag 8 mei tot en met zaterdag 11 mei worden afgevoer-

Op Boekstartdag zet de bibliotheek de deu-

de boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s aan zeer democratische prij-

ren open voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en is

zen verkocht. De verkoop vindt plaats tijdens de openingsuren van

er 'Peuters in actie' voor kleintjes van 1,5 tot

de bibliotheek in zaal Wilgenmeers van De Groene Meersen (via de

3 jaar met hun (groot)ouders.

ingang van de bibliotheek). De opbrengst gaat naar een goed doel.

De peuterperiode is een niet te onderschat-

Daisy-online en Kamelego

ten mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind.
Tussen anderhalf en drie jaar is rollen, spelen, kruipen, lopen,
springen, dansen ... kortom bewegen hun belangrijkste bezigheid.

Wist je dat er naast de wisselcollectie Daisy-schijfjes in de bib nu
ook een uitgebreide collectie Daisy-online boeken ter beschikking

Tijdens deze doe-sessie (i.s.m. CM Brugge) krijg je actieve speel- en

staat voor mensen met een leesbeperking?

beweegtips om thuis mee aan de slag te gaan.

Daarnaast biedt Kamelego in 2019 de mogelijkheid om via het

Er kunnen maximaal 12 peuters ingeschreven worden. Er wordt

proefabonnement van de bib kosteloos de dagelijkse audiokrant

verwacht dat elke peuter vergezeld wordt door een (groot)ouder.

te beluisteren in de bibliotheek.
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Lijkt dit je wel wat maar weet je niet hoe je ermee aan de slag moet?

Wanneer: Zaterdag 18 mei 2019 - 10.00 tot 11.15 u.

Spreek dan bij een volgend bibliotheekbezoek een van onze mede-

Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50

werkers aan, we maken je met plezier wegwijs in het aanbod.

Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be (gratis)

SPORT

IGOS senioren Sporteldag
Op maandag 3 juni 2019 organiseert het Intergemeentelijk Overleg
Sport (IGOS) en de lokale sportverenigingen met ondersteuning
van Sport Vlaanderen de 5de editie van de IGOS Seniorensporteldag in Beernem. Met dit sportief evenement willen we zoveel mogelijk senioren (vanaf 50 jaar) uit de IGOS-gemeenten kennis laten
maken met diverse sporten.
IGOS bestaat uit volgende gemeenten: Brugge, Damme, Zedelgem,
Jabbeke, Torhout, Oostkamp en Beernem. De Sporteldag staat
ook open voor personen die niet in deze gemeenten wonen.
Voor 10 euro kan je een hele dag Sportelen. Je krijgt bij ontvangst
een koffie, 's middags soep en een broodje en als afsluiter is er een
receptie. Elke deelnemer ontvangt een gadget.
Er worden bussen naar Beernem ingelegd. Uren en opstapplaatsen

Wanneer: maandag 3 juni 2019 - 9.00 tot 16.00 u.

kan je navragen bij de sportdienst.

Waar: Sportpark Drogenbrood, Wellingstraat 29A, Beernem
Prijs: 10 EUR

Bekijk het sportaanbod en de dagindeling op

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

www.zedelgem.be/sporteldag.

Veldloop Loppem
In het kader van Wij(k)lopen organiseert de sportdienst i.s.m. Moev

Veldloop voor volwassenen

op woensdag 5 juni een veldloop voor kinderen en volwassenen in

Dit jaar is er voor de 2de maal een recreatieve loopcross voor vol-

het Park van Loppem.

wassenen.

Veldloop voor kinderen

Loopwedstrijden:

Op deze 6de editie van de scholenveldloop kunnen de kinderen

• ± 3 km (1 ronde)

zich op een sportieve manier uitleven en meten met hun leeftijds-

• ± 6 km (2 rondes)

genootjes.

• ± 9 km (3 rondes)

Loopwedstrijden:

Onthaal vanaf 18.00 u. Het startschot wordt gegeven om 19.00 u.

• ± 550 m (1ste & 2de leerjaar)

Na afloop is iedereen welkom in de tennisclub om even na te pra-

• ± 700 m (3de & 4de leerjaar)

ten. De eerste drie lopers van elke reeks worden hier ook nog even

• ± 850 m (5de & 6de leerjaar)

in de bloemetjes gezet.

Het eerste startschot klinkt om 14.00 u. De veldloop duurt tot on-

Inschrijven kan via www.zedelgem.be/wijklopen.

geveer 16.00 u. Inschrijven kan via de turnleerkracht op school.

Voor beide wedstrijden: parking en ingang aan het Kasteel van

Zit je niet in een Zedelgemse school, maar wil je toch deelnemen?

Loppem, Steenbrugsestraat 26.

Schrijf je dan in via de sportdienst.
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VEILIGHEID

Op afspraak bij de politie
Voortaan kan je op afspraak langs gaan bij de politie. Dit voor aan-

Uiteraard kan je ook telefonisch een afspraak maken op het num-

giften en meldingen die niet dringend zijn en waarvoor de politie

mer 050 820 800.

niet ter plaatse hoeft te komen.
Weet dat je voor bepaalde meldingen zelfs helemaal niet meer
Een afspraak maken biedt heel wat voordelen:

naar het politiekantoor hoeft te komen, maar dat je die online kan

• snellere en betere hulp (sommige zaken kunnen al door de juiste

melden op www.politie.be/nl/e-loket. Dit voor (brom)fietsdiefstal,

persoon voorbereid worden)

winkeldiefstal, diverse beschadigingen en graffiti.

• kortere wachttijd
• meer privacy, want achter jou staat er niemand te wachten

Voor dringende meldingen en politietussenkomst bel je uiteraard

• bij het maken van je afspraak moet je aangeven waarom je komt

nog steeds naar 101.

en op dat moment wordt reeds aangegeven welke documenten
je zeker moet mee hebben op je afspraak.
Politiezone Het Houtsche
Je kan je afspraak online maken via www.hethoutsche.be. Klik

050 820 800

onderaan op ‘online afspraak’ en kies in welk commissariaat je op

politie@hethoutsche.be

welk tijdstip zou willen langs gaan.

Snelheidscontroles mei
02/05: Aartrijke - Zedelgem
06/05: Aartrijke - Zedelgem
13/05: Zedelgem - Loppem - Veldegem
17/05: Zedelgem - Loppem - Veldegem
20/05: Zedelgem - Loppem
27/05: Zedelgem - Loppem - Veldegem
Naast de aangekondigde snelheidscontroles vinden er ook onaangekondigde 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.
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BESTUUR

MTC (motardclub) Zedelgem tekent alvast
present op 31 mei. Onze motards zullen
opvallend aanwezig zijn. Jouw vereniging ook?
IN DE KIJKER

1000 km voor
Kom op tegen Kanker
O

p vrijdag 31 mei 2019, tijdens het hemelvaartweekend, strijken enkele duizenden fietsers en
supporters neer in Zedelgem. Onze gemeente is namelijk uitgekozen als een van de middagsteden van
de 10de editie van de 1000 km voor Kom op tegen
Kanker. Een hele eer voor Zedelgem, dat trots is om
op deze manier mee te helpen in de strijd tegen kanker.

Misschien heb je zelf nog een leuk idee, heb je vragen of wil je
bijkomende informatie? Contacteer ons via sport@zedelgem.be
of 050 288 330 en vraag naar de dienst sport of communicatie.

Langste Erehaag
De vier middagsteden strijden om de Trofee Langste Erehaag en
proberen een zo lang mogelijke mensenketting te vormen om de
fietspelotons warm te onthalen. Het record staat op naam van

Gemeente en verenigingen slaan handen in elkaar

Torhout, waar in 2016 maar liefst 3.465 mensen werden geteld …

De komende weken stellen we verder alles in het werk om er op

Zedelgem wil beter doen! Kom daarom om 11.30 u. stipt naar de

31 mei een absolute topdag van te maken. Maar we kunnen dit

Stadionlaan waar we iedereen samen met de Zedelgemse reuzen

niet alleen en hebben vele helpende handen nodig.

opstellen onder begeleiding van onze officiële Belleman.

Verenigingen kunnen als groep inschrijven om te helpen op:
• woensdag 29 mei van 14.00 tot 18.00 u.
• vrijdag 31 mei vanaf 7.00 tot 17.00 u.
• of op af te spreken momenten
Je vereniging kan helpen:
• in het rennersdorp, met de catering bv.
• met opbouwen van het evenementendorp
• met opruimen en afbreken van het evenementendorp
• met bonnetjesverkoop
• met begeleiden van animaties
• orde op zaken houden bij de toiletten
• als seingever
Inschrijven als vrijwilliger of helpende vereniging kan via

Raamaffiche voor het goede doel
In het midden van dit magazine steekt een raamaffiche. Wil je ze
aan je voorruit ophangen a.u.b.? Het zou fantastisch zijn als zoveel mogelijk huizen in Zedelgem
de raamaffiche hebben ophangen als sterk signaal dat Zedelgem een gemeente is die opkomt
tegen kanker, als publiciteit ook
van het evenement en op 31 mei
als warm welkom aan de fietspelotons.

ij op!

hang m

www.zedelgem.be/1000km.
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IN DE KIJKER

1000 km: programma
Evenementendorp De Groene Meersen
• 9.00 - 11.00 u.: wielerproeven voor kinderen van 7 tot 12 jaar in de Jasmijnlaan.
Breng eigen fiets en helm mee en test je fietsvaardigheid o.l.v. begeleiders van de Vlaamse Wielerschool.
Iedereen welkom! Inschrijven kan op www.vlaamsewielerschool.be/activiteiten/west-vlaanderen.
• 10.00 - 11.30 u.: optreden The Older Brothers - coverband met muziek vanaf de jaren ‘60
• 10.30 - 17.00 u.: doorlopend animatie en activiteiten
-- workshop bellenblazen - fietsen op rollen- spacebikes-springkastelen-gekke fietsen-grime- goochelaar
-- Mini Kites festival: prachtige kites wapperen in de wind
-- Kom op tegen Kanker terras met:
»» drankstandjes van de gemeente en verenigingen: mocktails, bier De Leeuw, moezelwijn ...
»» diverse eetstandjes: frietjes, ijsjes, hotdogs, pannenkoeken ...
• 11.30 u.: officiële opening door de burgemeester en algemeen directeur van Kom op tegen Kanker

Wensmuur
Bij de ingang van het zwembad in De Groene Meersen zal onze wensmuur opgesteld zijn. De wensmuur is volledig aangemaakt door een
medewerker van de gemeente.
Bezoekers zullen die dag een boodschap of een wens op de muur kunnen achterlaten voor patiënten en ex-patiënten getroffen door kanker.
De wensmuur zal de hele zomer opgesteld blijven in De Groene Meersen.

Vorming Langste Erehaag: wees erbij zodat Zedelgem kan uitblinken!
• 11.30 u.: vorming Langste Erehaag in de Stadionlaan onder begeleiding van onze officiële Belleman
Voorbereiding warm welkom fietspelotons, opstellen van de Zedelgemse reuzen , opstellen 150 motards van MTC Zedelgem,
opstellen vendelzwaaiers van‘t Vrij Uurke
• Grondtekeningen Zedelgemse scholen
• Animatie: steltenlopers - éénwielers - clowns - vendelzwaaiers - gratis gadgets en verrassingen
• 12.00 - 13.30 u.: aankomst fietspelotons
• 15.00 - 16.00 u.: optredens The Older Brothers, Dansoptredens
Fedes, goochelshow Magic Jimmy
• 16.00 - 17.00 u.: slotoptreden Women On Top:
Karen Van Severen en Patsy Verfaillie brengen klassiekers
van vrouwelijke pop- en rockartiesten (Blondie, Grace Jones,
Patti Smith, Annie Lennox, Amy Winehouse, Adele, Anouk, Pink,
Birdy, London Grammar ...
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• 13.50 - 14.45 u.: vertrek fietspelotons

IN DE KIJKER

Ter plaatse: praktisch
PARKING
• De Groene Meersen zal niet toegankelijk zijn voor auto’s.
• Alle bezoekers kunnen gratis parkeren op de parking van Case New Holland (CNH) in de
Leon Claeysstraat. Van daaruit vertrekken doorlopend shuttlebussen naar De Groene
Meersen en terug naar de parking tussen 9.40 en 18.00 u.
• Gratis parkeren op het Pater Amaat Vynckeplein en op de parking langs de Groenestraat.
VERKEERSVOORSCHRIFTEN
• Op 31 mei wordt de Stadionlaan afgesloten vanaf 8.00 tot 16.00 u. (dit is o.a. de locatie
voor het vormen van de Langste Erehaag).
• In de Groenestraat is tussen de rotonde en de Marsbiebuikstraat de weg afgesloten tussen 11.30 en 15.00 u. (dit m.b.t. de aankomst en vertrek van de fietspelotons).
• Parkeerverbod in de Tulpenlaan, Mimosalaan, Hyacintenlaan, Dahlialaan en Jasmijnlaan van 8.30 tot en met 16.00 u.
• Verbod voor alle verkeer in de Tulpenlaan, Mimosalaan, Hyacintenlaan, Dahlialaan en
Jasmijnlaan van 11.30 tot en met 15.00 u.
• Er wordt minstens een week op voorhand een bewonersbrief in de betrokken wijk gepost met specifieke voorschriften en informatie.

Oproep aan de bewoners
van De Groene Meersen:
Tracht je verplaatsing die dag uit te
stellen a.u.b. tot na 16.00 u.

© Henk Rogiers

C U LT U U R

Isabelle van Caloen ontvangt cultuurprijs
Op 15 maart werd de jaarlijkse cultuurprijs uitgereikt aan mevrouw Isabelle van Caloen. Zij is sinds 2010 dagelijks
bestuurder van de Stichting van Caloen, die onder meer het Kasteel van Loppem beheert.
Hierdoor is ze in de afgelopen jaren de ideale gastvrouw van onze gemeente geworden. Niet alleen zijn de plaatselijke verenigingen welkom, werkt ze met plezier mee aan initiatieven van de gemeenschap, maar is ze ook de
ideale een ambassadeur voor toeristen uit binnen- en buitenland.
In 2018 was er de herdenking van de belangrijke historische gebeurtenissen in het Kasteel en samen met haar team
heeft ze Loppem ook op wetenschappelijk vlak op de kaart gezet.
Gemeente en cultuurraad vonden dan ook dat mevrouw van Caloen een waardige laureaat was voor de cultuurprijs - een werk van Rika Van Dycke - die alvast een mooi plaatsje in het Kasteel van Loppem krijgt.
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BURGERZAKEN

Verkiezingen op 26 mei 2019
I

n mei gaan we opnieuw met zijn allen naar het stembureau voor de verkiezingen van het Europees en Vlaams
parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Al wie op 01/03/2019 ingeschreven is in de bevolkingsregisters in Zedelgem, gaat in Zedelgem stemmen. Wie na deze datum nog een adreswijziging doet, moet in zijn
of haar vorige gemeente gaan stemmen.

Oproeping

Stemplicht

Een 15-tal dagen voor de verkiezingen krijg

Stemmen is een recht maar ook een plicht.

je een oproepingsbrief in de bus bezorgd.

lid zijn of iemand uit je vriendenkring. Het
is niet nodig dat die persoon in dezelfde

Het nummer en adres van het stembureau

De stembureaus zijn open van 8.00 tot

gemeente woont. Let wel: een volmacht-

staan erop vermeld. Hou rekening met het

14.00 u. en bevinden zich in:

drager kan slechts één keer bij volmacht

voorkeuruur dat op de brief staat. Op de

• Zedelgem: De Groene Meersen

stemmen.

dag van de verkiezingen ga je naar het aan-

• Loppem: De Strooien Hane

geduide stembureau met je oproepings-

• Veldegem: De Bosserij

Op de dag van de verkiezingen dient de

brief en identiteitskaart.

• Aartrijke: Jonkhove

volmachtdrager in het bezit te zijn van het
ingevuld en ondertekend volmachtformu-

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of
de brief is verloren gegaan, haal dan een
duplicaat bij de dienst burgerzaken in het
gemeentehuis (maak een afspraak!) of in
een van de deelgemeenten.

Stemmen bij
volmacht
Indien je, omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet kunt gaan stemmen,

Op zaterdag 25 mei, de dag voor de ver-

dan geef je een volmacht aan een ande-

kiezingen, is de dienst burgerzaken in

re kiezer om in jouw naam te stemmen.

Zedelgem open van 9.30 tot 11.30 u. (ook

De volmachtdrager stemt dus in de plaats

hier geldt: maak vooraf een afspraak).

van de volmachtgever.

Op zondag 26 mei is de dienst burgerzaken
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open van 8.00 tot 14.00 u. voor alle vragen

Je kan je volmachtdrager vrij kiezen. Deze

i.v.m. de verkiezingen (afspraak maken is

moet wel kiezer zijn en voldoen aan de

op die dag niet nodig).

kiezersvoorwaarden. Dit kan een familie-

lier met het bijhorende attest, zijn eigen
oproepingsbrief (evt. oproepingsbrief van
de volmachtgever) en identiteitskaart om
de volmacht te kunnen uitoefenen in het
stembureau van de volmachtgever.

BURGERZAKEN

Geen volmacht

Geldig stemmen

Wie niet gaat stemmen en ook geen volmacht geeft, komt op de

Geldig stemmen gebeurt door:

lijst van de afwezige kiezers te staan. Je kan wel tot de dag van de
verkiezingen de oproepingsbrief met bewijsstuk(ken) (vb. dokters-

• bovenaan de lijst te stemmen;

attest) bezorgen aan:

• naast de naam van één of meerdere kandidaten op een lijst te

• de voorzitter van het stembureau;

• een combinatie van beide.

stemmen;
• de vrederechter in Brugge;
• de dienst burgerzaken in Zedelgem of in een deelgemeente, die

Stemmen op meer dan één lijst is een ongeldige stem.

deze op de dag van de verkiezingen afgeeft aan de voorzitters
van de stembureaus.
De vrederechter beslist of de binnengebrachte bewijsstukken

Info

rechtsgeldig zijn.

• Dienst burgerzaken: 050/28 83 41 - burgerzaken@zedelgem.be
• De officiële website van de overheid:

Wie op de lijst van de afwezige kiezers staat en geen geldige be-

www.verkiezingen.fgov.be

wijsstukken binnenbracht, heeft de stemplicht niet vervuld en kan
gesanctioneerd worden.

Wie mag een volmacht geven en welke attesten zijn daarvoor nodig?
WIE?
Personen die omwille van medische redenen niet in staat zijn

WELK(E) ATTEST(EN)?
>

Personen die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland

Medisch attest
Let wel: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.

om naar het stembureau te gaan of niemand kan hen brengen.
>

Attest van de werkgever of overheid

>

Attest van de werkgever of overheid

>

Attest inzake de beroepsuitoefening afgeleverd door de burge-

zijn. (incl. leden van het gezin)
Personen die in België zijn, maar op de dag van de verkiezingen
moeten werken.
Schippers, marktkramers en kermisreizigers en de leden
van het gezin die met hen samenwonen.
Gevangenen en andere personen die van hun vrijheid zijn

meester.
>

beroofd.
Kiezers die op de dag zelf door hun geloofsovertuiging verhin-

Attest uitgereikt door de directie van de instelling.
In dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven.

>

Attest van de religieuze overheid

Studenten wegens studieredenen.

>

Attest van de directie van de onderwijsinstelling

Personen die om privé-redenen tijdelijk in het buitenland

>

Attest van de burgemeester of gemachtigde.

derd zijn (eerste communie, vormsel, lentefeest ...).

verblijven.

Dit attest krijg je door voorlegging van bewijsstukken (transporttickets, reisbevestiging …) of door een verklaring op eer af
te leggen.
In dit geval moet je ten laatste op 25 mei, de dag voor de ver-

Een volmachtformulier kan je bekomen aan het onthaal

kiezingen, een aanvraag indienen.

in het gemeentehuis in Zedelgem of in een van de deelge-

Let wel: dit geldt niet voor reizen in het binnenland (vb. de

meenten. Een afspraak maken is niet nodig.

Ardennen).

Of je kan het downloaden via www.verkiezingen.fgov.be.
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Week van de korte keten
Ontdek de Korte Keten in Vlaanderen
Tijdens de Week van de Korte Keten (4 tot 12 mei) heten verschillende organisaties en producenten je welkom op hun activiteiten
waarbij ze lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers plaatsen.
Op de wekelijkse lokale verkooppunten van 'Boeren
en Buren' verenigen een 10-tal boeren uit Zedelgem
en omstreken zich om hun lekkere en kwaliteitsvolle producten gezamenlijk aan te bieden.
Via www.boerenenburen.be plaats je met een eigen

Wat is de korte keten?

account een bestelling die kan afgehaald worden op een centraal

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreek-

punt: 'De Buurderij'. De consument bestelt wanneer en wat hij wil

se band is tussen producent en consument.

(zonder abonnement of minimum hoeveelheid).

De landbouwer kan op deze manier zijn prijs, de productiemetho-

Afhalen bij De Buurderij kan wekelijks op woensdagavond (tussen

de en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n transparant systeem is de

17.15 en 19.00 u.) in dienstencentrum De Braambeier, Loppemse-

landbouwer niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar

straat 14a in Zedelgem.

voor de hele korte keten.
Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten

»» http://weekvandekorteketen.be

rechtstreeks van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of ver-

»» www.boerenenburen.be

pakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.

Van huis- tot zwerfkat
Een op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier. Nog
te weinig daarvan zijn gecastreerd of gesteriliseerd, met als gevolg:
geregeld ongewenste kittens. Als die geen opvang vinden of niet in
een asiel terechtkomen, belanden ze vaak op straat als zwerfkatten. Soms zijn ook volwassen katten gedoemd tot een zwervend
bestaan, als ze plots niet meer in het gezin passen en aan hun lot
worden overgelaten.
Zwerfkatten leven niet alleen in slechte omstandigheden, maar
zorgen ook voor overlast door opengescheurde vuilzakken, ontlasting en urine. Bovendien brengen ze duizenden al even vruchtbare
nakomelingen voort.
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel. De aanpak
van zwerfkatten kost de lokale besturen heel wat geld. Help mee
het probleem te voorkomen en laat je kat dus tijdig steriliseren of
castreren.
Wist je dat
• een kattin al vruchtbaar is als ze 5 maanden oud is?
• een kattin tot 2 nestjes per jaar kan krijgen?
• een nestje 3 tot 6 kittens kan tellen?
Dit betekent dat een kattin en haar nakomelingen op 5 jaar tijd
voor maar liefst 5.000 kleintjes kunnen zorgen!
Elke kat die verkocht wordt, moet gesteriliseerd/gecastreerd,
gechipt en geregistreerd zijn. De verkoper is hiervoor verantwoordelijk en moet dus ook de kosten dragen. Dit geldt ook als je een
kat gratis weggeeft!
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»» www.lne.be/dierenwelzijn

OPENBARE WERKEN

West-Vlaamse elektriciteitsnet
maakt zich klaar voor de toekomst
Met het project ‘Ventilus’ creëert de Vlaamse Overheid samen met
Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet dat het transport
van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk
maakt. Ventilus is een belangrijke stap in de energietransitie.
Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed.
Iedereen kan nu de nota’s raadplegen en opmerkingen geven.
Over de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de
verschillende onderdelen en de mogelijke varianten die worden
voorgesteld om verder te onderzoeken, kom je alles te weten tijdens de infomarkt van donderdag 6 juni in de Groene Meersen.
Daar is alle info beschikbaar en krijg je de gelegenheid om opmerkingen en suggesties voor het verdere onderzoek mee te geven.
Meer informatie vind je op
»» www.ventilus.be
»» www.omgevingvlaanderen.be

Op de hoogte blijven van het project doe je door je te
abonneren op de nieuwsbrief via www.ventilus.be.
Er is ook een INFOMARKT.

Wanneer: donderdag 6 juni 2019 vanaf 16.00 u.
Waar: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem

Werken langs Torhoutsesteenweg, Brugsestraat en Groenestraat:
tijdelijke hinder voor fietsers
Van 13 mei tot aan het bouwverlof 2019 worden in opdracht van Fluvius werken uitgevoerd aan het fietspad langs
de Torhoutsesteenweg, Brugsestraat en Groenestraat.
De hoogspanningscabine in de Groenestraat wordt verplaatst naar de Torhoutsesteenweg. Hierdoor moeten de
kabels worden verlegd die onder het fietspad liggen.
De werken zullen het volledig fietspad innemen. Daarom worden er bijzondere maatregelen genomen voor de
zwakke weggebruikers:
• Aan de kant van de Torhoutsesteenweg wordt een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers voorzien met verkeerslichten.
• De omleiding voor fietsers zal worden aangeduid, voor de automobilisten is er geen omleiding voorzien.
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WELZIJN

Kinderopvang bij Stekelbees
S

tekelbees, het Initiatief Buitenschoolse Opvang
(IBO) van Landelijke Kinderopvang vzw, biedt in
samenwerking met gemeente Zedelgem kinderopvang op maat voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Het uitgangspunt van Stekelbees is het welbevinden
van de kinderen, hen warmte en geborgenheid bieden met opvang in een huiselijke sfeer. Er zijn Stekelbees-locaties in alle deelgemeenten van Zedelgem.
Kinderen uit de basisscholen van groot-Zedelgem krijgen voorrang.

Reserveren vanaf 20 mei
Reserveer via www.landelijkekinderopvang.be (doorklikken naar
‘Mijn LK’ > ‘Reserveer online’). De reservatieperiode start op maandag 20 mei om 8.00 u. en stopt telkens de week voor de opvangweek op donderdag om 12.00 u.
Nog geen klantnummer? Schrijf je dan eerst in. Voor nieuwe ouders geldt een eenmalige inschrijving. Inschrijvingsmapjes zijn
verkrijgbaar via het secretariaat (gegevens: zie verder), in de Stekelbees-locaties, in de basisscholen of bij de dienst Welzijn in het
gemeentehuis. Na het indienen van het ingevulde formulier ont-

Locaties

vang je een klantennummer waarmee je online kan reserveren.

• Stekelbees Zedelgem De Leeuw
Pastoor Staelensstraat 2 (0498 17 07 38)
• Stekelbees Aartrijke
Aartrijksestraat 7 (0498 17 07 41)
• Stekelbees Veldegem
Muscarstraat 15 (0498 17 07 40)
• Stekelbees Zedelgem dorp
Groenestraat 27 (0490 44 57 34)
• Stekelbees Loppem
Stationsstraat 16A (0471 53 54 99)
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Tarieven zomervakantie
• Een derde dag (tot en met 2 uur 59 min) : 4,78 EUR
• Een halve dag (3 tot en met 5 uur 59 min) : 7,20 EUR
• Een hele dag (vanaf 6 uur) : 14,37 EUR
Voor gezinnen met meerdere kinderen die dezelfde dag gebruik
maken van de opvang, geldt al vanaf het eerste kind een verminderd tarief. In bepaalde gevallen kan je een sociaal tarief aanvragen. De opvang is fiscaal aftrekbaar.

WELZIJN

Openingsuren

Contacteer het secretariaat

Tijdens de zomervakantie zijn alle locaties doorlopend open van

Kelly De Reese / Amelie Goormachtigh

7.00 tot 18.30 u.

Dienstencentrum De Braambeier (groen lokaal 1ste verdiep)
Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem

Stekelbees is gesloten:

050 35 64 18 - lkzedelgem@landelijkekinderopvang.be

• op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2019

www.landelijkekinderopvang.be

• op donderdag 15 en vrijdag 16 juli 2019
• van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2019

Infolijn Landelijke Kinderopvang:
070/24.60.41 (tussen 9.00 en 14.00 u.)

Thema's

Ga ook gerust een kijkje nemen in jouw nabijgelegen opvang, de

Elke vakantie wordt per week een volledig thema uitgewerkt:

kinderbegeleidsters helpen je graag verder.

• Week 1 tot 5 juli: welkom in de televisiewereld
• Week 8 tot 10 juli: het magische kristal
• Week 15 tot 19 juli: huisdiergeheimen
• Week 5 tot 9 augustus: de boer zoekt ...
• Week 12 tot 14 augustus: welkom op de spelen
• Week 19 tot 23 augustus: een kast vol ideeën
• Week 26 tot 30 augustus: stad zonder kleur

Stekelbees zoekt jobstudenten!
Stekelbees zoekt voor al hun locaties jobstudenten (met of zonder diploma), zowel
voor kleine vakanties als voor de zomervakantie.
Vereisten:
• Je bent 18 jaar of ouder bij indiensttreding.
• Je bent in het bezit van een van volgende diploma’s:
-- BSO 7de jaar kinderzorg, verpleegkunde,
-- TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen,
leefgroep werking, sociaal-technische wetenschappen,
• Of je hebt minimum een bachelor opleiding met succes voltooid of je bent geslaagd met attest in 1ste en 2de jaar leerkracht/orthopedagogie/pedagogie van
het jonge kind/sociaal werk/psychologie.
• Voldoe je niet aan deze diplomavoorwaarden maar ben je wel 18 jaar? Stekelbees
zoekt ook mensen met ervaring zonder specifiek diploma.
• Je hebt ervaring in een jeugdbeweging en/of het jeugdwerk.
• Je kan samenwerken in een team.
• Je toont verantwoordelijkheidszin ten aanzien van de kinderen.
• Je kan vlot communiceren met ouders en andere contactpersonen.
Dus hou je van kinderen, speel je graag met hen in een aangename en huiselijke
sfeer? Wil je graag werken in een boeiende en speelse werkomgeving en in je eigen
buurt? Twijfel niet en solliciteer via www.ons.be > vacatures
Meer info via de selectiedienst (016 24 39 61) of de Stekelbeesverantwoordelijken
Kelly De Reese/Amelie Goormachtigh via lkzedelgem@landelijkekinderopvang.be
(bij voorkeur) of op het nummer 050 35 64 18.
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AGENDA

Agenda

18-19/05
Solidariteitsweekend
T.v.v. Wereldsolidariteit en de partners in
Nepal die bouwen aan sociale bescherming (Org.: Beweging.net Loppem).
prijs: 5EUR (3 - 6 jaar), 8 EUR (7 - 12 jaar),
17 EUR (+12 jaar).
Wanneer:
• zaterdag 18/05 - 19.00 u.: film over
Nepal in de Kerk van Loppem (gratis).
• zondag 19/05 - 12.00 u.: solidariteitsbarbecue in het Parochiaal Centrum.
Inschrijven: kaarten en info via
beweging.net.loppem@gmail.com.

10/05
27/05

'Op wandel met de muzen'

Zedelgemse Wandeltoer

De leerlingen van de Jeugd- en Muzische
Ateliers Zedelgem (JMA) tonen hun
talent en doen podiumervaring op.
Achteraf biedt het gemeentebestuur je
graag een glaasje aan.

Maandelijks geleide groepswandeling

14/05
16de 'In en rond Aartrijke'

mooie wegen. Voorzie stapschoenen en,
indien nodig, regenkledij.

Wandeltocht (6-12-18 km)

Waar: dienstencentrum Jonkhove,

Waar: start op marktplein Loppem

Aartrijksestraat 9, Aartrijke

Wanneer: vanaf 8.00 u.

Wanneer: verzamelen om 13.15 u.,

Wanneer: 19.15 u. - 21.15 u.

Waar: start aan kantine VV Aartrijke,

vertrek om 13.30 u. stipt (tot 16.00 u.).

Prijs: gratis

Aartrijksestraat 65

Prijs: gratis

Info: jeugd@zedelgem.be

Info: ww.4op1rij.be

Info: sport@zedelgem.be

Voorleesuurtje
Elke eerste en derde zaterdag van
de maand wordt in de hoofdbibliotheek voorgelezen uit prentenboeken of met een kamishibai
(Japans verteltheater). Voor alle
leeftijden.
Je kan sinds kort weer naar de
doolhof voor een leuke namiddag
spanning en avontuur voor het hele
gezin!
Info en openingsuren:
www.zedelgem.be/doolhof
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van ongeveer 10 km langs rustige en

Zaterdag 4 en 18 mei 2019
11 tot 12 u. - Gratis
Inschrijven is niet nodig

AGENDA

Activiteiten dienstencentra
07/05: Digidokter

Braambeier of overschrijven op rek. nr.

(De Pasterelle, 13.45 - 15.45 u.).

Elke eerste dinsdag van de maand in

BE58 7340 4467 5579 met vermelding

4 EUR (koffie/thee en een versnapering

Jonkhove (14.00 u.).

'uitstap Oostende'.

inbegrepen).

2,50 EUR (koffie/thee inbegrepen).
Zoete zonde
07/05: Crea-atelier i.s.m. Oranje

De Braambeier: 21/05 (wafel met verse

14.00 - 16.00 u. (De Braambeier)

aardbeien en slagroom).

13 EUR (incl. koffie/thee en materiaal).

Jonkhove: 09/05 (tompoes) en 28/05
(appelcrumble met ijs).

07/05: voordracht 'Bewindvoering en

De Pasterelle: 07/05 (pannenkoek met ijs

zorgvolmachten'

en slagroom).

Door notaris Lommée i.s.m. WZC Klaver-

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

veld (De Braambeier).

Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.

13.30 u. - gratis
© marinopunk.be

Yoga
09/05: workshop

Woensdag 22/05 en 29/05 in De Braam-

'Joggingbroek maken'

beier en vrijdag 03/05 en 24/05 in brou-

Ook op 16/05 en 23/05 (De Braambeier)

werij De Leeuw (Engelstraat 7, Aartrijke),

19.00 u. (I.s.m. Gezinsbond Zedelgem)

van 9.15 tot 10.30 u.

50 EUR (leden: 35 EUR)

6 EUR/les (1ste les gratis voor beginners)

20/06: BBQ-festijn met live optreden

Inschrijven via as.denoo@gmail.com

en 55 EUR voor een 10 beurtenkaart.

van Marino Punk

Inschrijven niet nodig.

Vanaf 11.00 u. in De Braambeier

15/05: voordracht 'Help, mijn kind is

(optreden om 14.00 u.)

een gamer'

Retouchecafé

20.00 u. (De Braambeier) - gratis

Elke dinsdag in De Braambeier.

I.s.m. Opvoedingswinkel en dienst

14.00 tot 16.30 u. - 2,50 EUR

Kinderzorg Zedelgem

Een kopje koffie, gezellige babbel en

Inschrijven/betalen tot uiterlijk 14/06.
• 17 EUR (BBQ met groentenbuffet +
drankje + optreden + koffie en taart)

begeleiding bij het gebruik van onze

• 12 EUR (BBQ met groentenbuffet)

17/05: Kookworkshop: fruitsla

naai- en overlockmachines. Je mag ook

• 5 EUR (optreden + koffie en taart)

10.00 - 12.00 u. (De Pasterelle)

je eigen naaimachine meebrengen.

5 EUR, koffie/thee inbegrepen.

i.s.m. Oranje vzw.

21/05: Kopen de klok rond

Zitturnen

9.30 u. (Jonkhove)

Elke vrijdag in De Braambeier van 10.30

Graag inschrijven voor de

6 EUR

tot 11.30 u. (niet op 31/05) - 1 EUR

activiteiten van de dienstencentra (tenzij anders vermeld):

25/05 en 05/06: vorming

Fitheid 50+ en figuurtraining

'Veilig trappen en stappen'

Elke vrijdag in De Braambeier van 9.15

In De Braambeier

tot 10.45 u. (niet op 31/05).

Loppemsestraat 14a, Zedelgem

THEORIELESSEN (+ opfrissing wegcode)

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

de.braambeier@zedelgem.be -

• De Braambeier

050 25 22 40

25/05 - 10.00 tot 12.00 u. - 2,50 EUR

• Jonkhove

PRAKTIJKLESSEN op 05/06

Line Dance

Veilig stappen (10.00 - 12.00 u.)

Elke woensdag in De Braambeier (niet

Aartrijksestraat 9, Aartrijke

Veilig trappen/fietsen (14.00 - 16.00 u.)

op 29/05) en op 10/05 en 24/05 in Jonk-

jonkhove@zedelgem.be -

2,50 EUR per les. Inschrijven tegen 24/05.

hove. 14.00 - 16.00 u.

I.s.m. Oranje

2,50 EUR - koffie/thee inbegrepen.

28/05: Trip en Trap daguitstap

Bingo

de.pasterelle@zedelgem.be -

'Oostende aan zee'

Dinsdag 28/05 (De Braambeier, 14.00

050 25 01 37

Vertrek om 8.45 u. aan De Braambeier

- 16.00 u. ), dinsdag 14/05 (jonkhove,

42 EUR. Inschrijven via onthaal De

14.00 - 16.00 u. ) en donderdag 16/05

050 25 01 31
• De Pasterelle
Ieperweg 11, Loppem
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KORTE BERICHTEN

Online veiling technische dienst

Sluitingsdagen

De gemeente organiseert i.s.m. veilinghuis I&O-Auctions een online veiling van diverse
goederen. Zo worden onder andere wagens, fietsen, bromfietsen, bouwmachines, tuin-

Alle gemeentelijke locaties zijn ge-

machines, onderhoudsmachines en huishoudtoestellen verkocht.

sloten op woensdag 1, donderdag

De veiling start op donderdag 2 mei om 16.00 u. en eindigt op dinsdag 21 mei om 18.00 u.

30 en vrijdag 31 mei.

Wie interesse heeft in één of meerdere goederen kan deze komen bekijken op woensdag

Op 1 en 30 mei zijn het zwembad

15 mei van 10 tot 12 u. in het magazijn van de technische dienst (Schatting 71).

en het sportcentrum De Groene

De betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer van het veilinghuis. Het

Meersen ook gesloten, maar op 1

ophalen van de verkochte goederen is voorzien op woensdag 29 mei van 10.00 tot 12.00 u.

mei wel toegankelijk voor de deel-

in het magazijn van de technische dienst.

nemers van de sporthappening.
Op vrijdag 31 mei zijn zwembad en

Alle info over deze veiling kan je op de kijkdag krijgen of vind je op www.io-auctions.com.

sportcentrum open vanaf 17.30 u.

Na registratie op de website kan je bieden.

Gezocht: foto's kerk van Loppem
De Sint-Martinuskerk van Loppem werd de voorbije jaren al aan

Op basis van dit vooronderzoek moet het mogelijk zijn om een

de buitenzijde gerestaureerd. Ook het kerkinterieur en de graf-

beter zicht te krijgen op de mogelijke restauratieopties en op de

monumenten rond de kerk moeten nu nog aan de beurt komen.

bijhorende kostprijs.

Het is onder meer de bedoeling om de kerk helemaal te herschilderen.

Graag willen we hiervoor een beroep doen op jouw hulp: heb je

Het interieur van de kerk vormt een merkwaardig neogotisch ge-

thuis nog foto’s waarop de oude muurschilderingen te zien zijn?

heel, een soort totaalkunstwerk, dat dateert van rond 1870. Ook

We denken aan foto’s gemaakt ter gelegenheid van huwelijken,

de binnenmuren van de kerk waren mooi versierd met neogoti-

eerste communies, allerlei vieringen …

sche polychromie (veelkleurig schilderwerk). Deze muurschilde-

Wil je je oude familiealbums eens bovenhalen en mee helpen zoe-

ringen werden aangebracht in 1885-1886 in opdracht van de fami-

ken naar relevante foto’s? Ook het jaartal van de foto's (of des-

lie van Caloen, die ook de kosten op zich nam. Vermoedelijk in de

noods de benaderende periode) zijn uiteraard zeer interessant en

jaren 1960 werden deze muurschilderingen nagenoeg helemaal

vernemen wij graag.

overschilderd.
Vooraleer de kerk te herschilderen is er daarom eerst een voor-

Alle info is welkom via

onderzoek nodig: welke muurschilderingen zitten er verborgen

050/81.44.14 of archief@zedelgem.be.

onder de bovenste verflagen? waar precies? welke siermotieven?
welke kleuren? ...

Deze foto van het interieur van de SintMartinuskerk is genomen in de jaren
1930, in zwart-wit helaas.
Wie goed kijkt zal toch een aantal verschillen ontdekken: meer muurschilderingen
in het koor, een tekst op de balk onder
de calvarie, versieringen op het gewelf
boven het koor en op de randen van de
bogen, enz.
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 28 maart 2019
Algemeen bestuur

in kunstgras’ goed. De raming bedraagt 564.602,03 EUR incl. 21

De gemeenteraad stelt het reglement van de gemeentelijke advies-

% btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvou-

raden vast voor de legislatuur 2019-2024 en keurt dit goed.

digde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Secretariaat
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement van de ge-

Evenementen

meenteraad vast en keurt dit goed. Een belangrijke vernieuwing

De gemeenteraad keurt het erkenningsreglement voor Zedelgem-

voor burgers hierin is dat men een gemotiveerd voorstel kan doen

se verenigingen goed.

aan het beleid met handtekeningen van minstens 50 inwoners
(voorheen waren dat er 300).

Cultuur
De gemeenteraad beslist om het bestaande reglement culturele

Juridische zaken

activiteiten in Zedelgemse scholen als volgt te wijzigen:

• De burgemeester kondigt de uitslag van de verkiezing van de le-

• in artikel 1 wordt weggelaten dat de cultuuractiviteiten binnen

den van de politieraad af in openbare zitting en stelt de lijst van
de verkozenen en hun opvolgers vast.
• De gemeenteraad beslist om de disciplines milieu en mobiliteit

de schoolmuren moeten georganiseerd worden,
• in artikel 3 wordt toegevoegd dat ook een bezoek aan een culturele of erfgoedsite in aanmerking komt voor de subsidie.

te versterken binnen de werking van de verplichte adviesraad
GECORO in functie van een geïntegreerde werking van ruimtelij-

Jeugd

ke ordening, milieu en mobiliteit.

De gemeenteraad keurt het reglement goed tot erkenning van Zedelgemse opvanginitiatieven.

Financiën

De gemeenteraad keurt de selectieleidraad goed voor de opdracht

• Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2019 van de

‘Ontwerpen en bou

kerkfabriek Sint-Martinus Loppem. De gemeentelijke toelage
wordt als volgt gewijzigd:

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op

-- exploitatie: 25.890,52 EUR (- 162,75 EUR)

www.zedelgem.be/gemeenteraad.

-- investeringen: 0,00 EUR (ongewijzigd)
• De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek en de raming voor
de overheidsopdracht ‘De Groene Meersen - Aanleg voetbalveld

Volgende zitting: donderdag 23 mei om 19.30 u.
(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

Zitdagen aangifte personenbelasting (op afspraak)
Inwoners van Zedelgem kunnen ook dit jaar hulp krijgen bij het in-

Let wel: maak vooraf een afspraak via het onthaal in het gemeen-

vullen van de aangifte personenbelasting (voor de inkomsten van

tehuis (ter plaatse of via 050 28 83 30). Vergeet de dag zelf je identi-

2018 – aanslagjaar 2019). De mensen van de dienst belastingen

teitskaart en PIN-code niet (ook deze van een derde persoon als je

vullen de aangiften ter plaatse digitaal in.

voor die persoon langsgaat met zijn/haar belastingaangifte).

Er zijn twee zitdagen in dienstencentrum

Je kan voor hulp bij het invullen van je aangifte ook steeds terecht

De Braambeier (Loppemsestraat 14A):

bij de Controle der Belastingen, G. Vincke-Dujardinstraat 4, 8000

• maandag 13 mei

Brugge (0257/257 57). Dit kan van maandag tot vrijdag, 9 tot 12 u.

• dinsdag 14 mei

Vermeld bij correspondentie (aanvullingen, wijzigingen, vraag om

Telkens van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 15.30 u.

uitstel …) je nationaal nummer dat op de aangifte staat.
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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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